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ÚVOD
Analýza bydlení a realitního trhu na území hlavního města Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti byla
vypracována Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) na základě usnesení Rady hl. m. Prahy číslo
46 ze dne 17. 1. 2017.1 Potřeba vypracování analýzy byla v důvodové zprávě uvedeného usnesení odůvodněna
tím, že hl. m. Praha jako významný vykonavatel bytové a sociální politiky reaguje na aktuální vývoj na trhu
s bydlením, a to zejména s ohledem na aktuální ekonomickou, sociální i demografickou situaci, ceny nemovitostí
a stávající i plánovanou bytovou výstavbu a jejich predikci v následujících letech. Analýza tak bude sloužit
k rozhodování o budoucím směřování bytové a sociální politiky hl. m. Prahy a zároveň bude jedním z podkladů
pro širší analýzu bydlení.
Vzhledem ke skutečnosti, že Rada hl. m. Prahy vymezila na zpracování předložené analýzy, která problematiku
bydlení pokrývá ve značné tematické šíři a je tedy i obsahově poměrně rozsáhlá, velmi krátký časový úsek
(konkrétně od 17. 1. 2017 do 15. 2. 2017), musel IPR Praha v případě některých kapitol v maximální možné míře
využít svých již dříve zpracovaných analytických materiálů a studií, které nicméně bylo ve většině případů nutné
aktualizovat.
Obsah Analýzy bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti byl
specifikován v příloze č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 46 ze dne 17. 1. 2017 a předkládaná analýza, která byla
rovněž připomínkována odborem bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP, OBF), tedy z tohoto
požadovaného obsahu přímo vychází a reflektuje jej v členění na následující kapitoly:
Kapitola č. 1: Základní charakteristiky pražského bytového a domovního fondu v detailu městských částí
Tato kapitola čerpá z analýzy Domovní a bytový fond v detailu městských částí z pohledu statistických ukazatelů
(IPR Praha, 2014) a jejím cílem je poukázat na územní odlišnosti ve skladbě pražského domovního a bytového
fondu a rovněž na změny a vývojové tendence, které byly mezi lety 2001 a 2011 charakteristické pro vývoj
hlavních kvantitativních a kvalitativních ukazatelů domovního a bytového fondu na území hl. m. Prahy
a jednotlivých městských částí. Problém představuje neaktuálnost údajů a nemožnost jejich aktualizace, protože
značná část z prezentovaných statistických údajů je v patřičné podrobnosti sledována Českým statistickým
úřadem (ČSÚ) pouze při Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které naposledy proběhlo v roce 2011.

Poznámka MHMP, OBF: Tento stav se nevztahuje k bytovému fondu hl. m. Prahy nesvěřenému Statutem hl. m.
Prahy městským částem, neboť hl. m. Praha disponuje aktuálními daty o svém majetku. V roce 2015 byla
vytvořena a mediálně prezentována Analýza bytového fondu hl. m. Prahy a tato analýza je pravidelně
aktualizována a slouží jako jeden z podkladů při rozhodování o směřování a vývoji bytové a sociální politiky na
území hl. m. Prahy.
Kapitola č. 2: Bytová výstavba v Praze
V rámci kapitoly jsou nastíněny základní vývojové tendence ve výstavbě nových bytů na území Prahy v průběhu
období 2001-2015, a to včetně uvedení faktorů, které ovlivňovaly měnící se intenzitu bytové výstavby. Pozornost
je věnována rovněž územní distribuci bytové výstavby v rámci pražských městských částí mezi lety 2001-2015
a jsou představeny i hlavní závěry vyplývající z Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby
bytových domů v Praze (IPR Praha, 2016), která každoročně monitoruje rozsah a územní rozložení
developerských bytových projektů a podmínky na trhu s rezidenčními nemovitostmi. Závěr kapitoly se zaměřuje
na odhad bytové výstavby do roku 2020.
Kapitola č. 3: Ceny a nájemné bytů, finanční dostupnost bydlení
Úroveň cen a nájemného bytů představuje jeden z klíčových parametrů rezidenčního trhu, který odráží aktuální
vztah mezi nabídkou a poptávkou na rezidenčním trhu a zároveň výrazně ovlivňuje finanční dostupnost bydlení
v daném území. Kapitola na základě dat ČSÚ přibližuje dlouhodobý vývoj reálných kupních cen bytů v Praze,
které jsou za účelem vyjádření úrovně finanční dostupnosti bydlení poměřovány k průměrné mzdové hladině, a to
v kontextu Prahy i celé ČR. Rovněž jsou prezentovány výstupy z šetření IPR Praha, jejichž cílem bylo identifikovat
hladinu nabídkových cen a nájemného bytů v územním detailu jednotlivých městských částí.

1

Viz příloha umístěná na konci analýzy
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Kapitola č. 4: Náklady domácností na bydlení
Kapitola vychází z Analýzy životních podmínek domácností v hl. m. Praze - ohrožení chudobou a náklady na
bydlení (IPR Praha, 2016), jejíž významná část byla zaměřena výlučně na podrobnou analýzu nákladů
domácností na bydlení, které stále podstatnějším způsobem determinují životní standard především specifických
kategorií domácností či jednotlivců. Jako primární datový zdroj byly využity podrobné údaje ČSÚ pocházející
z výběrového šetření Životní podmínky (EU-SILC).
Kapitola č. 5: Zhodnocení dlouhodobého směřování bytové politiky hl. m. Prahy a perspektivy jejího
dalšího vývoje
Kapitola obsahuje kritické zhodnocení vedení bytové politiky hl. m. Prahy v uplynulém období a upozorňuje na
hlavní problémy a možné negativní důsledky, především co se týče finanční nedostupnosti bydlení ve vztahu
k ohroženým sociálním skupinám obyvatel, k jejichž eskalaci by mohlo dojít za předpokladu zachování statu quo
v dlouhodobém směrování bytové politiky hlavního města. Zároveň jsou však v kapitole vyzdvihnuty i některé
konkrétní kroky současného politického vedení města, které naznačují částečnou změnu ve způsobu
vedení bytové politiky města.
Kapitola č. 6: Identifikace a kvantifikace potenciálních uživatelů sociálního a dostupného bydlení
Cílem kapitoly je alespoň rámcově identifikovat a kvantifikovat potenciální poptávku po sociálním a dostupném
bydlení v rámci Prahy. Za tímto účelem jsme primárně vycházeli z poskytnutých podrobných údajů Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV) o příspěvcích na bydlení, přičemž příjemce příspěvku na bydlení lze zjednodušeně
považovat za potenciální uživatele obecního dostupného nájemního bydlení. Rovněž byla podrobena analýze
data o doplatcích na bydlení a byly vzaty v potaz i odhady MPSV o počtu osob ohrožených ztrátou bydlení
a nebydlících osob v Praze, pro něž by bylo vhodné zvažovat programy sociálního bydlení.
Kapitola č. 7: Stav a vývoj pražského obecního bytového fondu
Hl. m. Praha průběžně informuje o svém bytovém fondu v rámci aktualizovaných analýz (viz výše poznámka
MHMP, OBF). V kontextu Prahy je ale dlouhodobě patrná absence komplexních a průběžně aktualizovaných
informací o bytovém fondu spravovaném jednotlivými městskými částmi, a proto v rámci kapitoly bylo snahou na
základě dostupných zdrojů postihnout aktuální stav, hlavní charakteristiky a územní rozložení obecního bytového
fondu. Pro tento účel byly využity relativně podrobné, ale nicméně již neaktuální údaje ČSÚ ze SLDB 2011, dále
aktuální, leč ne zcela detailní údaje vyplývající ze studie poradenské společnosti KPMG, a dílčím způsobem byla
využita rovněž i data, která byla poskytnuta odborem bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy.
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1.1 Domovní fond v městských částech Prahy v období 2001–2011
Podle výsledků SLDB 2011 bylo na území Prahy k 26. 3. 2011 sečteno 99 949 domů určených k bydlení, což
představovalo 4,6 % z celkového úhrnu domovního fondu v ČR. Na celkovém počtu domů se v hlavním městě
nejvýznamnější měrou podílely rodinné domy, kterých bylo identifikováno 63 610, tedy 63,6 % z celkového
úhrnu pražského domovního fondu. Přitom je ale v rodinných domech koncentrováno pouze 16,5 % pražského
obyvatelstva. Bytové domy, kterých bylo sečteno 32 986, představují jednu třetinu pražského domovního fondu
(v rámci ČR pouze jednu desetinu). Zbylých 3 353 domů připadá na marginální kategorii ostatních budov, která
se podílí z 3,4 % na celkovém počtu domů. V porovnání se situací v ČR se pražský domovní fond vyznačuje
nejenom nadprůměrným zastoupením hromadného bydlení v bytových domech, ale i v ostatních budovách.

1.1.1 Vývoj počtu domů v období 2001–2011
Mezi sčítáními v letech 2001 až 2011 se vzhledem k intenzivní bytové výstavbě v uplynulé dekádě pražský
domovní fond rozrostl velmi významným způsobem - o 11 749 nových domů, tedy o necelých 12 %. Počet (trvale)
obydlených domů se v tomto období zvýšil z 82 160 na 92 927 obydlených domů, tedy také téměř o 12 %. Na
tomto nárůstu se nejvyšší měrou podílela výstavba nových rodinných domů.
V letech 2001 až 2011 byl v 56 z celkového počtu 57 městských částí zaznamenán nárůst počtu obydlených
domů. Jedinou výjimku představuje městská část Praha 1, kde především v důsledku pokračující
komercionalizace centra Prahy a nevyhovujících podmínek pro novou bytovou výstavbu ubylo 72 domů určených
k bydlení (tzn. relativní pokles o 3,6 %). V městské části Praha 2, rovněž situované do citlivého území
historického centra města, zůstal ve stejném období počet obydlených bytů prakticky neměnný (nárůst o 13
domů, tzn. jen o 0,6 %).
Obrázek č. 1: Relativní změna počtu obydlených domů podle SLDB 2001 a 2011 (v %)

Zdroj dat: ČSÚ
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Ve všech ostatních pražských městských částech došlo k výraznějšímu nárůstu rozsahu domovního fondu,
v mnoha případech i velmi výraznému. Relativně a v řadě případů i absolutně nejvyšších nárůstů počtu domů
bylo mezi lety 2001-2011 zaznamenáno v městských částech lokalizovaných na perifériích Prahy (viz výše
obrázek č. 1). Nejvíce nových bytů přibylo na východním okraji Prahy, konkrétně v městských částech Praha 21
a Praha 22 a také v Praze 5. Ve všech třech zmíněných částech přibylo více než 500 nových domů určených
k bydlení. Z hlediska relativního nárůstu počtu obydlených domů se ostatním naprosto vymyká městská část
Praha-Křeslice, ve které se mezi lety 2001-2011 navýšil počet obydlených domů z 95 na 279, tedy téměř o 194 %!

1.1.2 Neobydlenost domovního fondu
Z celkového počtu bezmála 100 tisíc domů určených k bydlení jich bylo při posledním sčítání 7 022 zařazeno do
kategorie „neobydlené“. Za neobydlené se považují domy, ve kterých se v okamžiku sčítání nevyskytoval ani
jeden obydlený byt, resp. v zařízeních pro hromadné ubytování nebyla v době sčítání ubytována ani jedna
obvykle bydlící osoba. Míra neobydlenosti pražského domovního fondu tedy činila podle SLDB 2011 přibližně
7 %, což je zhruba stejně jako v roce 2001. Zdaleka nejnižší byla v případě bytových domů (pouze 1,2 %).
Ve srovnání s celorepublikovou neobydleností domovního fondu, která v roce 2011 dosáhla 17 %, je
neobsazenost domů v Praze o 10 % nižší. Tento významný rozdíl je dán především nadprůměrným zastoupením
bytových domů v Praze, které se obecně vyznačují velmi nízkou neobydleností. Pravděpodobně dalším důvodem
je i skutečnost, že o bydlení v hlavním městě je tradičně vysoký zájem, a to i s ohledem na dlouhodobě kladné
migrační saldo Prahy, čímž se výrazně navyšuje tlak na využívání stávajícího domovního a bytového fondu.
Z hlediska důvodů neobydlenosti domů s byty byla v Praze dominantním způsobem zastoupena blíže
nespecifikována kategorie „jiný důvod“ (celkem 71,8 % případů). Druhým nejzastoupenějším důvodem byla
„přestavba domu“ (7,6 %) a třetím „slouží k rekreaci“ (4,2 %). V České republice bylo nejčetnějším důvodem
využití domu pro rekreační účely (47,3 % případů).
Obrázek č. 2: Podíl neobydleného domovního fondu podle SLDB 2011 (v %)

Zdroj dat: ČSÚ
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Zdaleka nejvyšší podíl neobydlených domů byl registrován na území městské části Praha-Troja, kde jako
„neobydlené“ bylo podle SLDB 2011 evidováno 22,3 % z celkového počtu domů s byty. Druhý a třetí nejvyšší
podíl neobydleného domovního fondu byl zaznamenán v městských částech Benice a Nedvězí (téměř 15 %) a více
než desetinová neobsazenost domovního fondu byla zjištěna v dalších 13 městských částech. Společným
obecným znakem městských částí s nadprůměrnou mírou neobsazenosti je vysoký podíl rodinných domů ve
struktuře domovního fondu a zároveň většinová lokalizace těchto městských částí na periférií hlavního města (viz
obrázek č. 2).

1.1.3 Stáří domovního fondu
Podle SLDB 2011 dosahovalo průměrné stáří obydleného domovního fondu v Praze 53,3 let (u rodinných domů
48,8 let a u bytových domů 61,3 let). Domovní zástavba v Praze je tak jedna z nejstarších ze všech krajů ČR
(v případě bytových domů dokonce úplně nejstarší). Oproti výsledkům ze SLDB 2001 se hodnota průměrného
stáří obydlených domů podle očekávání navýšila, avšak vzhledem k intenzivní výstavbě mezi lety 2001 až 2011
pouze o 2,4 let.
V období 2001 až 2011 bylo v Praze nově postaveno nebo zrekonstruováno celkem 10 720 domů s byty, což
představuje 11,5 % z celkového počtu všech obydlených domů s byty. Objem domovní výstavby tak byl v období
2001–2011 nejvyšší ve srovnání desetiletých období od roku 1971 (v ČR bylo nejvíce domů postaveno v desetiletí
1971–1980). V Praze výstavba domů (ale nikoliv bytů!) překonala v letech 2001–2011 stavební boom z let
sedmdesátých. Důvodem je, že v posledním desetiletí připadalo v Praze na jeden dokončený dům v průměru
výrazně méně bytů než ve zmíněných sedmdesátých letech, kdy byla rozhodující část výstavby realizována
formou kapacitních panelových bytových domů.
Obrázek č. 3: Průměrné stáří obydleného domovního fondu a podíl obydlených bytů podle období výstavby
domu (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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Obrázek č. 3 znázorňuje v rámci jednotlivých městských částí distribuci obydlených bytů podle období výstavby
nebo rekonstrukce domu a zároveň znázorňuje průměrné stáří obydlených domů. Podle očekávání je nejstarší
domovní zástavba v městských částech situovaných v historickém centru města a přilehlých oblastech. Podle
SLDB 2011 činilo průměrné stáří domů s byty v městských částech Praha 1 a Praha 2 téměř 100 let, v Praze 7
téměř 88 let a v Praze 3 bezmála 77 let. Naopak nejmladším domovním fondem (s průměrným stářím do 30 let)
disponují převážně okrajové městské části, konkrétně Praha-Újezd, Praha-Březiněves a Praha-Křeslice.
Vzhledem k uvedenému tedy není překvapivé, že vůči celkovému úhrnu domovního fondu v dané městské části
jsou domy s byty z období 2001 až 2011 relativně nejvíce zastoupeny v městských částech lokalizovaných na
periférii Prahy. Více než 40 % zastoupení domů z období 2001 až 2011 na celkovém domovním fondu bylo podle
SLDB 2011 zjištěno v městských částech Praha 22, Praha-Lysolaje, Praha-Kolovraty a Praha-Štěrboholy.
V městské části Praha-Křeslice mají domy postavené či zrekonstruované v poslední dekádě dokonce více než
poloviční zastoupení na celkovém domovním fondu této městské části.
Se stářím domovního fondu úzce souvisí i hlavní stavební materiál, který byl použit pro stavbu domu. Podle SLDB
2011 bylo v Praze 80,2 % domů postaveno z cihel, tvárnic nebo kamene, přičemž tento stavební materiál byl
nejfrekventovanější napříč všemi sledovanými obdobími. Druhým nejčastějším materiálem používaným v Praze
pro stavbu domů jsou stěnové panely. Panelových domů je v Praze 10 437, tedy 11,2 % ze všech domů určených
k bydlení, přičemž téměř dvě třetiny z tohoto počtu byly postaveny v období 1971 až 1990.

1.1.4 Vlastnická struktura domovního fondu
Vlastnická struktura domovního fondu se oproti jiným charakteristikám domovního fondu mění relativně rychle.
Přesto v porovnání se změnami vlastnické struktury v rámci bytového fondu (viz dále podkapitola č. 1.2.3) nebyly
změny mezi sčítáními v letech 2001 a 2011 až tak dramatické.
Jak ilustruje graf č. 1, při SLDB 2001 i 2011 byly více než dvě třetiny domovního fondu ve vlastnictví fyzických
osob. Vzhledem k pokračující privatizaci především komunálního domovního fondu došlo v letech 2001 a 2011
k poklesu podílu obecních a státních domů určených bydlení z 10,5 % na 5,5 %. Naopak počet i procentuální
zastoupení domů vlastněných bytovými družstvy se v uplynulé dekádě mezi sčítáními navýšil ze 4 319 domů (tj.
5,3 %) v roce 2001 na 5 372 domů (tj. 5,8 %) v roce 2011, což opět souvisí především s transformací obecního
bytového fondu, kdy se v řadě případů vlastnictví privatizovaných obytných (bytových) domů převádělo na nově
vznikající bytová družstva. Při SLDB 2011 významně narostlo (oproti SLDB 2001) zastoupení kategorie „ostatní
formy vlastnictví“. V této souvislosti je nutné uvést, že pod touto kategorií bylo zahrnuto mimo jiné
i spoluvlastnictví vlastníků bytů/jednotek a tento druh vlastnictví se v roce 2011 podílel na vlastnické struktuře
domovního fondu z 11,7 % a reprezentoval tak druhou nejčastější formu po vlastnictví domů soukromými
(fyzickými) osobami.2 Při porovnání změn ve vlastnické struktuře obydlených domů s byty mezi sčítáními v letech
2001 a 2011 je rovněž patrný nárůst kategorie „nezjištěná forma vlastnictví“.
Z níže uvedeného obrázku č. 4 je zřejmé, že nejdiverzifikovanější vlastnická struktura domovního fondu je
v městských částech situovaných v centru města (v Praze 1 a 2), ve vnitřním městě (např. v Praze 3 a 7) a rovněž
v městských částech se zvýšeným podílem panelové sídlištní zástavby (např. v Praze 11 a 13). Naopak ve čtvrtích
se zvýšeným podílem zástavby rodinných domů, typicky lokalizovaných na periférii hlavního města, dominuje
vlastnictví domů fyzickými osobami (např. Dolní Chabry a Koloděje 94 %, Dolní Počernice 93 % atd.). Podíl
rodinných domů ve struktuře domovního fondu v dané městské části tedy velmi výrazným způsobem determinuje
vlastnickou strukturu (tím lze vysvětlit i výrazné rozdíly mezi pražskými a celorepublikovými hodnotami).
Nejvyšší podíl obytných domů v obecním (popř. státním) vlastnictví byl zjištěn v centru města (18 % v Praze 1
a 15 % v Praze 2). Relativně nejvyšší zastoupení domovního fondu vlastněného bytovými družstvy - více než
16 % - bylo evidováno v městské části Praha 11, kde byla bytová družstva založena v drtivé většině v souvislosti
s privatizací obecních panelových domů na Jižním Městě. Kategorie spoluvlastnictví vlastníků bytů (tzn. SVJ) jako
stoprocentní vlastník domu byla v rámci pražských městských částí relativně nejvíce zastoupena v Praze 18 Letňanech, kde se tato forma vlastnictví podílela na domovním fondu z 35 %.

2
Ačkoliv kategorie vlastnictví „spoluvlastnictví vlastníků jednotek“ je ve struktuře domovního fondu zastoupena velmi významným způsobem, není
v grafu č. 1 samostatně uváděna. Důvodem je, že při SLDB 2001 nebyla tato kategorie zjišťována samostatně (na rozdíl od SLDB 2011), ale byla
obsažena v kategorii „kombinace vlastníků“. Porovnání zastoupení SVJ v letech 2001 až 2011 tedy není možné.
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Graf č. 1: Vlastnická struktura obydlených domů s byty při SLDB 2001 a 2011
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Zdroj dat: ČSÚ
Poznámka ke grafu č. 1:
Při SLDB 2001 byly mezi ostatními formami vlastnictví zahrnuty tyto kategorie: zahraniční vlastník, právnická osoba založená za
účelem privatizace domu, jiná právnická osoba a kombinace vlastníků. Při SLDB 2011 byly mezi ostatními formami vlastnictví
zahrnuty tyto kategorie: jiná právnická osoba, spoluvlastnictví vlastníků bytů, kombinace vlastníků.

Obrázek č. 4: Domovní fond podle druhu vlastnictví (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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1.2 Bytový fond v městských částech Prahy v období 2001–2011
1.2.1 Vývoj počtu bytů v období 2001–2011
Při SLDB 2011 bylo na území Prahy sečteno celkem 587 832 bytových jednotek, z toho 542 168 bytů (tj. 92,2 %)
bylo klasifikováno jako obydlených a zbylých 45 664 bytů (tj. 7,8 %) jako neobydlených. Porovnáme-li tyto
základní výstupy s daty pořízenými při SLDB 2001, kdy bylo sečteno celkem 551 243 bytů, z toho 496 940 trvale
obydlených (tj. 90,1 %) a 54 303 neobydlených (9,9 %), můžeme konstatovat, že bytový fond se na základě
výsledků z posledních dvou sčítání v letech 2001 až 2011 rozrostl o 36 589 bytů, tedy o více než 6 %.
Zajímavé ale je, že na základě každoročně publikovaných údajů ČSÚ o nové bytové výstavbě (viz blíže kapitola 2)
a o počtu zaniklých bytů byl přírůstek bytového fondu znatelně vyšší než na základě porovnání údajů z obou
sčítání. V období od 2. čtvrtletí roku 2001 do konce 1. čtvrtletí roku 2011, tedy zhruba v období mezi oběma
SLDB, byla na území Prahy dokončena výstavba celkem 58 019 bytů. V témže období bylo zároveň zrušeno
přibližně jen tisíc bytů a čistý přírůstek bytového fondu činil na základě těchto průběžných údajů okolo 57 tisíc
bytů, což je o cca 20 tisíc více než vyplývá z porovnání dat ze SLDB 2001 a SLDB 2011.
Obrázek č. 5: Relativní změna počtu bytů na základě dat ze SLDB 2001 a 2011 (v %)

Zdroj dat: ČSÚ

Obrázek č. 5 ilustruje rozdíly v počtu sečtených bytů (všech, nikoliv pouze obydlených) na základě údajů
pořízených při SLDB v letech 2001 a 2011. Podle těchto údajů bylo identifikováno dokonce pět městských částí,
kde došlo k úbytku bytového fondu. Jsou to Praha 1 (- 2 144 bytů), Praha 2 (- 2 228 bytů), Praha 3 (- 1 857 bytů),
Praha 4 (- 1 655 bytů) a Praha 7 (- 594 bytů). Úbytek bytového fondu v Praze 1 a Praze 2 souvisí primárně
s komercionalizací centra Prahy, která sice probíhala nejintenzivněji v 90. letech, v nižší intenzitě však
i v období 2001 až 2011. Průvodním jevem komercionalizace, jež zasahuje i do oblastí širšího centra (Praha 3,
Praha 7 aj.), je nahrazování funkce bydlení v rámci stávající zástavby komerčněji orientovanými funkcemi
(obchody, kanceláře, hotely…). Přesto porovnání údajů o počtu bytů na základě výsledků ze sčítání 2001 a 2011
vzbuzuje velké pochybnosti o jejich správnosti. Například v Praze 4 bylo mezi SLDB 2001 a 2011 postaveno
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podle ČSÚ zhruba 3 500 nových bytů, přesto i v této městské části ubylo podle porovnání výsledků z obou sčítání
celkem 1 655 bytů. Bytový fond Prahy 4 se tak podle SLDB 2001 a 2011 zmenšil o 2,5 %, což je jen obtížně
představitelné s ohledem na významnou bytovou výstavbu a zanedbatelný počet zrušených bytů. Absolutně
nejvíce bytů přibylo na základě porovnání výsledků z dvou posledních sčítání v městské části Praha 9 (+ 5 149
bytů). Relativně nejvyšších přírůstků bytových fondů bylo dosaženo v okrajových částech Prahy (např. v městské
části Praha-Křeslice nárůst činil 163 %).

1.2.2 Struktura bytového fondu podle typu domu
Ve struktuře bytového fondu podle druhu domu v Praze převládají byty v bytových domech, kterých bylo podle
SLDB 2011 celkem 498 289, tzn. 84,8 % z celkového počtu bytů. Bytů v rodinných domech bylo při posledním
sčítání 83 700, což představuje 14,2 % z úhrnu bytového fondu. Zbylých 5 843 bytů (resp. 1 %) bylo alokováno
v ostatních budovách.
Struktura bytového fondu podle druhu domu se v poslední dekádě významně nezměnila. Podle SLDB 2001 byl
poměr trvale obydlených bytů v bytových domech k bytům v rodinných domech přibližně 87 : 13 (na byty
v ostatních budovách připadala jen zanedbatelná část) a v období 2001 až 2011 tak došlo k mírnému nárůstu v
zastoupení rodinných domů a rovněž také ostatních budov.
Z územního hlediska jsme při SLDB 2011 registrovali nejvyšší podíl obydlených bytů v bytových domech na
celkovém počtu obydlených bytů především v centrálních částech města (v městských částech Praha 2, Praha 3
a Praha 7 byl podíl bytů v bytových domech téměř 100 %) a podle očekávání také v městských částech s vysokým
zastoupením sídlištní zástavby (městské části Praha 11, Praha 13, Praha 17, Praha 18 s minimálně 90% podílem
bytů v bytových domech). Naopak nízké podíly bytů v bytových domech a zároveň tedy vysoké podíly bytů
v rodinných domech byly potvrzeny ve většině okrajových částí hlavního města (viz obrázek č. 6).
Obrázek č. 6: Obydlený bytový fond podle druhu domu (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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1.2.3 Vlastnická struktura bytového fondu
Změny ve struktuře bytového fondu podle právního důvodu k užívání bytu probíhají oproti ostatním proměnám
v charakteristikách domovního a bytového fondu velmi rychle. Jak je patrné z grafu č. 2, výraznou vlastnickou
transformací prošel v období po roce 1989 i pražský bytový fond. Hlavním trendem byl (a stále ještě je)
kontinuální nárůst vlastnického bydlení na úkor především nájemního sektoru. Zatímco v roce 1991 se nájemní
byty podílely na celkovém počtu trvale obydlených bytů ze dvou třetin, v roce 2001 necelou polovinou (47 %)
a v roce 2011 přibližně již jen třetinou (34 %). Přesto má ale nájemní sektor v Praze stále významné postavení
a podíl nájemních bytů je v hlavním městě nejvyšší ze všech krajů ČR, což souvisí především s velmi vysokým
zastoupením bytových domů. Přesto se ale počet bytů v osobním vlastnictví v období 1991 až 2011 výrazně
navyšoval, což bylo primárně důsledkem rozsáhlé privatizace obecního bytového fondu, sekundárně byl nárůst
vlastnického bydlení podpořen intenzivní bytovou výstavbou po roce 2000. Byty v osobním vlastnictví se v roce
2011 podílely (vč. bytů ve vlastních domech) na bytovém fondu Prahy téměř ze 40 % (pro srovnání – 22 % v roce
2001 a jen 12 % v roce 1991).
Jak znázorňují obrázky č. 7 a 8, z územního hlediska je relativně nejvyšší zastoupení bytů v osobním vlastnictví
v okrajových, především východních částech hlavního města, pro něž je charakteristické vysoké zastoupení
rodinných domů. Naopak nejnižší podíl bytů v osobním vlastnictví evidujeme v centrálních městských částech
(Praha 1, 2, 3 a 7), kde si zároveň uchovává značný význam nájemní forma bydlení.
Obrázek č. 7: Podíl bytů v osobním vlastnictví na celkovém počtu obydlených bytů (v %, SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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Obrázek č. 8: Podíl nájemních bytů na celkovém počtu obydlených bytů (v %, SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

Graf č. 2: Vývoj struktury bytového fondu podle právního důvodu užívání bytu (1991–2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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1.2.4 Počet osob na obydlený byt
Ukazatel počtu osob v přepočtu na jeden obydlený byt (zvaný někdy též jako obložnost bytového fondu) vypovídá
o průměrné obsazenosti bytů a nepřímo o úrovni fyzické disponibility bytů v daném městě či regionu. Hodnoty
tohoto ukazatele jsou velmi výrazně determinovány strukturou bytového fondu podle typu domu (viz podkapitola
1.2.2).
Podle SLDB 2011 připadalo v Praze na jeden obydlený byt v průměru 2,24 osob (resp. obyvatel žijících v bytech).
V České republice jako celku připadá vzhledem k odlišené struktuře bytového fondu podle typu domu na jeden
byt tradičně více osob (2,47).
Oproti roku 2001 se obložnost pražského bytového fondu snížila přibližně o desetinu procentního bodu (2,33).
Vzájemné porovnání údajů ze SLDB 2001 a 2011 je ale vzhledem k metodickým změnám problematické. Zatímco
v roce 2001 byl za (trvale) obydlený byt považován takový, ve kterém měla alespoň jedna osoba hlášený trvalý
pobyt, v roce 2011 to byl takový byt, ve kterém měla alespoň jedna osoba obvyklý pobyt.
Z územního hlediska existují v rámci Prahy poměrně výrazné rozdíly v hodnotách počtu osob v přepočtu na
1 obydlený byt, které se pohybují podle výsledků ze SLDB 2011 cca od 2 do 3,5 (viz obrázek č. 9). Hodnoty jsou
výrazně ovlivněny proporčním zastoupením rodinných a bytových domů (na jeden byt v rodinném domě
průměrně připadá více osob než na jeden byt v bytovém domě). Z tohoto hlediska tedy není překvapivé, že
nejnižší počty osob v přepočtu na obydlený byt byly registrovány především v centrálněji umístěných městských
částech (Praha 3 - 2,04, Praha 1 a Praha 10 - 2,06, Praha 7 - 2,07, Praha 4 - 2,09, Praha 2 - 2,11 atd.) Na opačném
konci pořadí registrujeme městské části na periferii hl. m. Prahy. Nejvyšší počet osob v přepočtu na jeden
obydlený byt je evidován v městské části Lipence (3,49) a více než tři osoby na byt připadají také v městských
částech Křeslice, Nebušice, Přední Kopanina, Březiněves, Koloděje a Šeberov.
Obrázek č. 9: Počet obyvatel v přepočtu na jeden obydlený byt (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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1.2.5 Průměrná obytná plocha bytu
Ukazatel průměrné velikosti obytné plochy připadající na jeden byt lze považovat za jeden z indikátorů (spolu
např. s technickou vybaveností bytů, obložností bytového fondu, průměrnou obytnou plochou v přepočtu na
1 osobu, průměrným počtem obytných místností aj.), který poměrně dobře vypovídá o dosažené úrovni a kvalitě
bydlení v rámci sledovaného území. Je ale nutné zdůraznit, že hodnoty indikátorů jsou opět velmi výrazně
determinovány skladbou domovního a bytového fondu, především tedy zastoupením rodinných a bytových domů.
Podle SLDB 2001 činila v Praze průměrná obytná plocha připadající na 1 trvale obydlený byt 43 m2 (v ČR
49,5 m2), přičemž minimální hodnoty bylo dosáhnuto v rámci bytového fondu městské části Praha 9 (36,5 m2),
naopak maxima na území městské části Praha-Koloděje (80,2 m2). Podle posledního sčítání z roku 2011 došlo
v Praze oproti SLDB 2001 k velmi výraznému nárůstu průměrné velikosti obytné plochy obydleného bytu, která
dosahovala hodnoty 57,8 m2 (v ČR 65,3 m2) a byla výrazně diferenciována podle typu domu (v rodinných domech
87,8 m2, v bytových domech 53,0 m2 a v ostatních budovách 64,2 m2).
Uvedený nárůst obytné plochy v přepočtu na jeden byt (resp. v přepočtu na osobu - viz podkapitola 1.2.6)
v období 2001–2011 byl však zásadním způsobem ovlivněn změnou metodiky v rámci posledních dvou sčítání
a údaje ze SLDB 2001 a 2011 tedy nejsou zcela porovnatelné. Zatímco při SLDB 2011 byla započítávána do
obytné plochy i kuchyň (pokud splňovala základní parametr obytných místností, tedy měla plochu minimálně
8 m2), při SLDB 2001 se započítávala do obytné plochy bytu z kuchyně pouze plocha přesahující 12 m2. Toto
pravidlo neplatilo pouze u bytů, ve kterých byla kuchyň jedinou místností bytu (tzv. obytná kuchyň). Podle
propočtů a odhadu IPR Praha by při aplikaci nové metodiky činila průměrná velikost bytu při SLDB 2001 cca
50 m2 a reálný (resp. metodickými změnami nezatížený) nárůst průměrné velikosti obytné plochy pražského bytu
byl v období 2001 až 2011 přibližně o 7 až 9 m2, tedy o 13 až 15 % více. K tomuto reálnému nárůstu průměrné
velikosti obytné plochy bytu přispěla nová bytová výstavba (průměrná obytná plocha dokončeného bytu v období
2001–2001 byla 62 m2), ale například i rekonstrukce či slučování stávajících bytů.
Obrázek č. 10 Průměrná obytná plocha bytu v m2 (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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Bez ohledu na změny v použité metodice při obou posledních sčítáních můžeme konstatovat, že stejně jako
v roce 2001, tak i podle SLDB z roku 2011 vykázala nejnižší průměrnou obytnou plochu svých bytů městská část
Praha 9 (49,4 m2 v roce 2011). V průměru největší byty se podle očekávání vyskytovaly v periferních částech
Prahy, pro které je typická zástavba rodinných domů. Na prvním místě se umístila městská část Praha-Křeslice
(122,1 m2) a průměrná obytná plocha nad 100 m2 byla dále evidována také v městských částech Koloděje, Benice
a Šeberov. Obrázek č. 10 dále ilustruje zajímavou skutečnost, že v pravobřežních městských částech vnitřního
města (např. Praha 3, Praha 4, Praha 8, Praha 10 a další) jsou byty v průměru menší než v charakterově
podobných částech města na levém břehu Vltavy (Praha 5, Praha 6, popř. Praha 13).

1.2.6 Průměrná obytná plocha bytu v přepočtu na osobu
Ukazatel průměrné obytné plochy bytu v přepočtu osobu má oproti výše uvedenému indikátoru průměrné obytné
plochy v přepočtu na byt pravděpodobně ještě větší schopnost postihnout kvalitu bydlení z hlediska jeho
prostorových podmínek. Rovněž i v případě průměrné obytné plochy v přepočtu na osobu došlo k velmi
významnému zvýšení hodnoty tohoto ukazatele mezi SLDB 2001 a 2011, které ale bylo opět do značné míry
nadhodnoceno s ohledem na provedenou metodickou změnu (viz výše podkapitola 1.2.5).
V roce 2001 připadalo v Praze na jednu osobu v rámci trvale obydlených bytů v průměru pouze 18,3 m2 obytné
plochy (v ČR 18,6 m2), což představovalo velice nízkou hodnotu, zvláště ve srovnání se západoevropskými
metropolemi. O deset let později se v Praze tato hodnota zvýšila na 31,6 m2 (v ČR na 32,5 m2) obytné plochy bytu
v přepočtu na 1 osobu, přičemž v rodinných domech připadalo v Praze na osobu 38,4 m2 obytné plochy,
v bytových domech 30,6 m2 a v ostatních budovách 33,0 m2. Výraznější nárůst hodnoty obytné plochy připadající
na obyvatele, který byl v období 2001 až 2001 zaznamenán v Praze oproti celé ČR, lze přičíst především navýšení
počtu bytů, resp. velmi intenzivní bytové výstavbě v hlavním městě, jejímž nepřímým důsledkem byla i snižující
se obsazenost stávajícího bytového fondu.
Obrázek č. 11 Průměrná obytná plocha bytu v m2 v přepočtu na osobu (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
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Z vnitroměstské perspektivy lze hodnotit prostorový komfort bydlení nejpříznivěji v okrajových městských
částech s dominancí zástavby ve formě rodinných domů (nad 40 m2 obytné plochy bytu je k dispozici na osobu
v městských částech Křeslice, Benice, Šeberov, Koloděje, Klánovice, Slivenec a Nebušice), ale i v městských
částech, které vynikají vysokým zastoupením nabídky luxusních nemovitostí, často zacílené na movitou, v řadě
případů zahraniční či korporátní klientelu, u níž lze předpokládat vyšší nároky na prostorový komfort bydlení.
Těmito městskými částmi jsou Praha 1 (41,4 m2 obytné plochy na osobu) a Praha-Troja (42,5 m2 obytné plochy na
osobu).

1.2.7 Průměrný počet obytných místností na byt
Podle výsledků SLDB 2011 připadalo v Praze v průměru na jeden byt 3,24 obytných místností (v ČR 3,70).3
Průměrný počet osob připadajících na 1 obytnou místnost dosahoval v Praze hodnoty 0,79 a byl tak jenom
nepatrně vyšší oproti hodnotě za ČR (0,76). Uvedené rozdíly mezi pražskými a celorepublikovými hodnotami do
značné míry souvisí, stejně jako u mnoha výše uvedených indikátorů, se specifickou strukturou pražského
domovního a bytového fondu podle druhu domu (v Praze 85,7 % bytů v bytových domech, v ČR pouze 55 %).
Pozitivně lze hodnotit nárůst počtu obytných místností v přepočtu na 1 byt, který byl zaznamenán v posledním
období. Podle SLDB 2001 připadalo v Praze na 1 byt v průměru pouze 2,34 obytných místností, v rámci celé ČR
pak 2,69 obytných místností. V dekádě v letech 2001 až 2011 tak zdánlivě došlo k nárůstu téměř o jednu celou
obytnou místnost v přepočtu na byt, ale opět musíme v této souvislosti doplnit, že nárůst hodnoty ukazatele byl
mezi SLDB 2001 a 2011 významně nadhodnocen v souvislosti s již zmíněnou změnou v klasifikaci obytné
místnosti, kdy při posledním SLDB byla za obytnou místnost považována i kuchyň o minimální podlahové ploše
8 m2 (viz podkapitola 1.2.5).
Obrázek č. 12 Počet obytných místností v přepočtu na byt (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ
3

V rámci SLDB 2011 byla za obytnou místnost považována část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna, kuchyň), která je určena k bydlení a
má podlahovou plochu minimálně 8 m2.
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Ve struktuře pražského bytového fondu podle počtu obytných místností jsou - obdobně jako v celé ČR - nejčastěji
zastoupené byty se čtyřmi obytnými místnostmi (Praha 24,8 %, ČR - 27,5 %). Oproti celorepublikovému průměru
jsou v rámci Prahy ve zvýšené míře zastoupeny menší byty s jednou obytnou místností (Praha - 7,3 %, ČR 4,9 %) a se dvěma obytnými místnostmi (Praha - 19,8 %, ČR - 12,8 %), což opět úzce souvisí s vysokou
koncentrací hromadného bydlení v hlavním městě.
Územní rozložení bytů podle počtu obytných místností velmi úzce koreluje se strukturou bytového fondu podle
typu domu. Nejvyšší průměrný počet obytných místností v přepočtu na byt byl podle SLDB 2011 zjištěn na území
městských částí s významným zastoupením rodinných domů, jejichž výstavba byla nezřídka realizována
v posledním desetiletí. V městských částech Lipence, Koloděje a Benice připadalo na jeden byt více než
5 obytných místností, v Křeslicích dokonce téměř 6 obytných místností. Nejnižší průměrný počet obytných
místností (nižší než 3) připadal na jeden byt v hustě obydlených městských částech vnitřního města, konkrétně
v Praze 3, 7, 9 a 10 (viz obrázek č. 12).
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2.1 Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v období 2001–2015
V Praze byla v letech 2001 až 2015 dokončena výstavba téměř 80 tisíc bytů. Ve stejném období bylo v České
republice dokončeno 461,8 tisíc bytů a Praha se tedy na celorepublikovém objemu bytové výstavby podílela ze
17 %.
Základní vývojové tendence v nové výstavbě bytů na území Prahy byly sice obdobné s celostátními, především
ale v první dekádě nového tisíciletí bylo tempo bytové výstavby v Praze zřetelně vyšší. Po prudkém poklesu
v roce 1995 se na konci devadesátých let minulého století počet dokončených bytů v Praze opět zvýšil (na cca
3 až 4 tisíce dokončených bytů ročně) a tento objem zůstal stabilizován dalších pět let – do roku 2002.
Rok 2002 byl vývojovým zlomem, nastoupil trend rychlého růstu. Ten byl vyvolán kupříkladu zvýšením kupní síly
obyvatel, demografickými faktory, zvýhodněnými hypotečními úvěry, rozmachem stavebního spoření, změnami
ve stylu života (bydlení mladých), koupěmi bytů pro investiční účely aj. Z hlediska počtu dokončených bytů byl
rekordním rok 2007 (téměř 9,5 tisíc bytů) a vysoký počet dokončených bytů byl zaznamenáván i v následujících
letech. Období 2007–2010 tak bylo z hlediska kompletace bytové výstavby mimořádné – celkem bylo v těchto
čtyřech letech dokončeno téměř 30 tisíc nových bytů.
V následném období 2011–2013 ale intenzita bytové výstavby výrazně poklesla a počet dokončených bytů se
pohyboval okolo 3,5 až 4 tisíc bytů za rok. Zároveň velmi strmě poklesl, a to již od roku 2010, počet
zahajovaných bytů, který se pohyboval jen okolo 3 tisíc bytů ročně. Důvody poklesu počtu zahajovaných byly
různé. Jednak investoři museli upustit od výstavby rezidenčních projektů realizovaných výhradně na spekulativní
bázi, a to kvůli zpřísněným podmínkám bank požadujících nezanedbatelné procento předprodejů k poskytnutí
požadovaného úvěru, bez něhož většina z nich není schopna finančně zajistit realizaci projektu. Nízká poptávka
však nedokázala zcela absorbovat ani již dokončené byty. Právě propad na straně poptávky můžeme v tomto
období považovat za hlavní faktor, který zapříčinil ochlazení na pražském rezidenčním trhu, přičemž vliv světové
finanční a hospodářské krize nemusel být v této souvislosti rozhodující.
Období let 2014–2015 již nicméně bylo ve znamení významného oživení bytové výstavby, které souviselo
s oživením ekonomiky a se souvisejícím nárůstem poptávky po nových i starších bytech. V důsledku tohoto
vývoje byla v roce 2014 zahájena výstavba 4 481 bytů a dokončených jich během tohoto roku bylo 4 848. V roce
2015 se intenzita bytové výstavba ještě navýšila. Zahájeno bylo 5 227 bytů a dokončeno 5 211 bytů.
Graf č. 3: Vývoj bytové výstavby v Praze v období 2001–2015 (počet zahájených a dokončených bytů v tis.)
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Zdroj dat: ČSÚ
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2.1.1 Podíl obecní bytové výstavby
Z celkového objemu bytů, jenž byl na území Prahy dokončen v průběhu období 2001–2015, realizovala správa
města jen nevýznamné procento. Konkrétně podle údajů ČSÚ bylo v tomto období v Praze dokončeno jen 3 621
obecní bytů, což představuje méně než 5 % z celkového úhrnu bytové výstavby.
Z údajů uvedených v grafu č. 4 je patrná faktická rezignace města a městských částí na vlastní projekty bytové
výstavby především po roce 2007. V období let 2008–2015 bylo dokončeno pouhých 302 bytů (tj. v průměru
pouze 38 bytů za rok, přičemž se jednalo o bytový fond svěřený městským částem), jejichž výstavbu realizovala
obec, což představovalo jen 0,7 % z celkového počtu všech bytů dokončených v tomto období na území Prahy.

Poznámka MHMP, OBF: Hl. m. Praha až do roku 2007 relativně intenzivně investovalo do nové výstavby (do roku
2006 se jednalo o cca 500 dokončených nových bytů každý rok, v roce 2007 pak již jen 66 bytů). V současné
době dochází k přehodnocení tohoto stavu s tím, že trendem bytové politiky je nová výstavba na úkor privatizace.
V současné době hl. m. Praha intenzivně připravuje projekty nových ubytovacích kapacit s tím, že první projekt o
cca 180 bytech v Praze 14 je ve finální fázi přípravy.
Příčinám velmi nízkého, resp. zanedbatelného podílu obecní bytové výstavby v Praze se podrobněji věnujeme
v kapitole č. 5.
Graf č. 4: Vývoj obecní bytové výstavby v Praze v období 2001–2015
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Zdroj dat: ČSÚ

2.1.2 Územní distribuce bytové výstavby
Nová bytová výstavba probíhala v období 2001–2015 z územního pohledu městských částí relativně
nerovnoměrně. Těžiště výstavby se v posledním období nacházelo především v městských částech lokalizovaných
při okrajích vnitřního města (v tzv. prstenci heterogenního města) a v pásmu sídlišť (v tzv. prstenci
modernistického města). Tyto oblasti hlavního města jsou z objektivních důvodů (např. dobrá dostupnost MHD,
nadprůměrná veřejná vybavenost atd.) vyhledávanými adresami pro bydlení a ve většině případů disponují
i stále dostatečnou nabídkou ploch pro rozvoj nového bydlení. Nové byty zde vznikají převážně v rámci územních
rezerv, a to jak na sídlištích (dochází k jejich dostavbě či rozšiřování), tak i v pásmu heterogenního města, kde
jsou v některých případech transformována území (aktuálně např. areál Waltrovky v Jinonicích), jež byla dříve
využívána pro jiné než rezidenční funkce, a také značná část nových bytů je zde realizována formou vestaveb,
nástaveb a přístaveb v rámci stávají bytové zástavby. Naopak v okrajových částech Prahy (tzn. vně zastavěného
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území) nedosahovala v období 2001-2015 nová výstavba zdaleka tak výrazným objemů (alespoň co se
absolutního vyjádření týká), přitom i zde není nabídka rozvojových ploch potenciálně využitelných pro bydlení
zdaleka vyčerpána.
Konkrétně bylo v období 2001–2015 nejvíce bytů dokončeno na území městských částí Praha 8 (6 296 bytů),
Praha 5 (6 182 bytů), Praha 10 (5 877 bytů) a Praha 9 (5 299 bytů). Více než 4 tisíce nových bytů bylo mezi lety
2001–2015 realizováno na území městských částí Praha 4 a Praha 13 a více než 3 tisíce bytů v městských částech
Praha 14, Praha 6, Praha 15 a Praha 18 (viz obrázek č. 13).
Obrázek č. 13: Počet dokončených bytů v období 2001–2015

Zdroj dat: ČSÚ

Přepočteme-li absolutní počty dokončených bytů v jednotlivých městských částech v období 2001–2015 na
1 000 obyvatel v dané městské části,4 dostaneme výrazně pozměněný územní obraz o intenzitě bytové výstavby,
než jaký byl ilustrován v obrázku č. 13. Větší městské části najednou ve většině případů zaznamenávají výrazně
nižší intenzity bytové výstavby a naopak spíše menší městské části, které jsou převážně situovány na okrajích
Prahy, vykazovaly v rámci období 2001–2015 nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1 000 obyvatel
(viz obrázek č. 14).
Zdaleka nejvyšší intenzita bytové výstavby byla zaznamenána na území městské části Praha-Zličín, kde v období
2001–2015 v průměru za rok připadalo na 1 000 obyvatel celkem 36,7 nově dokončených bytů. S odstupem
následují další městské části: Dolní Měcholupy (28,0), Praha 22 (25,4) a Křeslice (24,3). Společným znakem
těchto městských částí je jejich lokalizace na okraji hlavního města a rovněž nízký počet obyvatel. Naopak
relativně nejméně (ve vztahu k počtu obyvatel) se v období 2001–2015 stavělo v městských částech Praha 1
(1,2), Praha 11 (1,1) a Petrovice (0,2). V případě Prahy 1 spočívá nízká intenzita nové bytové výstavby především
v absenci volných zastavitelných ploch a přísné památkové regulaci.

4

Bylo vypočteno jako aritmetický průměr ročních hodnot počtu dokončených bytů v přepočtu na 1 000 obyvatel městské části k 31. 12. daného
roku (v rámci období 2001-2015).
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Obrázek č. 14: Počet dokončených bytů v přepočtu na 1 000 obyvatel v období 2001–2015

Zdroj dat: ČSÚ

2.2 Bytová výstavba v roce 2016
Na základě nejaktuálnějších dostupných předběžných údajů ČSÚ bylo na území Prahy v průběhu roku 2016
dokončeno 6 092 bytů, což představuje nárůst téměř o 17 % oproti roku 2015. Zároveň ale byla v průběhu roku
2016 zahájena výstavba jen 2 758 bytů, tedy o 47 % méně ve srovnání s rokem 2015. Propad nově zahajované
bytové výstavby za rok 2016 bude mít za následek, že na pražském rezidenčním trhu se bude pravděpodobně
nadále prohlubovat deficit nabídky nových bytů, který rezultuje mimo jiné ve značný nárůst cen bydlení (viz blíže
kapitola č. 3). Současná situace na pražském rezidenčním trhu, kdy nabídka nových bytů není schopna
dostatečně rychle reagovat na výrazné oživení poptávky, je zapříčiněna především těmito dvěma hlavními
faktory.
Tím prvním je, že stavebnictví představuje specifické ekonomické odvětví, v rámci kterého není možné pružně
a dostatečně rychle reagovat na výkyvy poptávky, protože výstavba bytových projektů je dlouhodobým procesem.
V kontextu Prahy (resp. celé České republiky) je nicméně doba přípravy a realizace bytových projektů neúměrně
dlouhá (typicky trvá 5 až 8 let). V důsledku toho může docházet k tomu, že nové byty jsou dokončovány v době,
kdy již na rezidenčním trhu mohou panovat úplně jiné podmínky než v čase iniciace těchto bytových projektů.
Značná délka, ale i komplikovanost a nepředvídatelnost územního a stavebního řízení představuje aktuálně
nejvýznamnější bariéru bránicí urychlení a zintenzivnění bytové výstavby v Praze.
Aktuální situace nedostatečné nabídky nových bytů je pochopitelně zapříčiněna i výrazným oživením poptávky
po novém bydlení v Praze v posledním období. Silnou úroveň poptávky po nových (ale i starších) bytech
pozitivně ovlivňují nízké úroky hypotečních úvěrů, oživení ekonomiky doprovázené růstem mezd a s tím
souvisejícím zvýšeným optimismem a jistotou spotřebitelů a velmi významnou roli sehrává i opětovný nárůst
zájmu o nové byty pro investiční účely.
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2.2.1 Aktuální developerské projekty
IPR Praha každoročně zpracovává monitoring a analýzu developerských bytových projektů5, jež lze na základě
stanovené metodiky6 v daném roce považovat za aktuální. V září roku 2016 bylo identifikováno celkem 121
aktuálních developerských projektů, které vyhověly podmínkám pro zařazení projektu do analýzy. V těchto
projektech, popřípadě v rámci jejich aktuálních dílčích etap, byla či v nejbližší době bude realizována výstavba
13 877 bytů. Z tohoto relativně vysokého počtu 13 877 bytů však bylo potenciálním zájemcům k dispozici jen
něco málo přes 3 tisíce volných bytů, zbylá část bytů byla již v době zpracování analýzy prodána či rezervována.
I přes významný celkový objem nové výstavby byla tedy v hlavním městě nabídka nového bydlení velmi
limitovaná.
Obrázek č. 15: Aktuální developerské bytové projekty 2016 včetně zobrazení počtu realizovaných bytů

Zdroj dat: IPR Praha

Obrázek č. 15 ilustruje, že z hlediska územního působení probíhá v rámci Prahy výstavba nových bytových domů
aktuálně nejintenzivněji v tzv. prstenci modernistického města s převažující sídlištní zástavbou, kde bylo v září
2016 ve 47 aktuálních developerských projektech realizováno 6 553 bytů, což představovalo téměř polovinu
z celopražského objemu nových bytových jednotek realizovaných v rámci aktuálních developerských projektů
2016 (vyhovujících podmínkám pro zařazení do analýzy - viz poznámka pod čarou č. 6). Zároveň byly v prstenci
5

Výstupy jsou publikovány v rámci Územní analýzy aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze.
Od roku 2009 metodika analýzy nedoznala žádných změn a velkou přidanou hodnotou tedy je, že údaje z jednotlivých let (tzn. 2009-2016) jsou
bez problémů porovnatelné. Pro zařazení developerského projektu do analýzy musí být bezpodmínečně splněno následující:
a) Projekt je realizován na území hl. m. Prahy; b) Projekt je realizován formou novostavby bytového domu / domů (nejsou brány v potaz projekty
výstavby rodinných domů, ani projekty realizované ve formě nástaveb, vestaveb či projekty zaměřené na rekonstrukce stávajícího domovního
fondu); c) V rámci projektu (popř. jeho dílčí aktuální etapy) vzniká minimálně 10 nových bytových jednotek.
Dále musí být splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
d) Projekt byl zkolaudován v průběhu roku 2016; e) Projekt byl v době pořízení analýzy ve výstavbě; f) Výstavba projektu nebyla v době pořízení
analýzy zahájena, byl však již zahájen předprodej bytových jednotek.
Výše uvedené podmínky umožňují jeden developerský projekt (popř. jeho dílčí aktuální etapu) zařazovat do analýzy opakovaně tzn. po dobu více
let.
6
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modernistického města realizovány v průměru největší rezidenční projekty (na jeden projekt či aktuální dílčí
etapu zde připadalo 139 bytů, celopražský průměr byl 115 bytů). Z hlediska intenzity bytové výstavby představuje
relativně významné území i prstenec heterogenního města, kde bylo soustředěno 26 % z celkové nabídky nových
bytů v rámci pražských developerských projektů (aktuálních k září roku 2016). Méně intenzivní bytová výstavba
byla identifikována v prstenci krajiny (18 % bytů z celopražského objemu) a především v prstenci středu města
(pouze necelých 9 % bytů). V prstenci historického jádra města nebyl identifikován ani jeden projekt, který by
vyhověl stanoveným podmínkám pro zařazení developerského projektu do analýzy.
Z hlediska celkového počtu nově realizovaných bytových jednotek v rámci developerských projektů aktuálních
k září 2016 představoval správní obvod Praha 9 nejvýznamnější oblast bytové výstavby v rámci hlavního města.
Celkem v 8 projektech (resp. aktuálních fázích těchto projektů) zde bylo realizováno celkem 1 739 bytů, a to na
území katastrů Vysočan, Střížkova, Hloubětína, Hrdlořez a v menším rozsahu i Proseku (viz obrázek č 16). Praha
9 nepředstavovala v rámci Prahy nejdůležitější oblast výstavby bytových domů jen v letošním roce, ale jde
o klíčovou oblast nové výstavby i z dlouhodobější perspektivy, což dokládají i starší závěry analýz aktuálních
developerských projektů každoročně publikovaných od roku 2009.
Druhou nejvýznamnější oblast výstavby bytových domů představovalo v roce 2016 území správního obvodu
Praha 3, kde bylo v 7 projektech realizováno 1 636 nových bytů (6 z těchto 7 projektů bylo v katastrálním území
Žižkova). Z velké části se na takto vysokém objemu podílel vůbec nejrozsáhlejší identifikovaný aktuální
developerský projekt v Praze, jímž byl projekt Garden Towers se 629 byty, které již byl zkolaudován v průběhu
roku 2016.
Třetí nejvýznamnější oblast nové bytové výstavby představoval správní obvod Praha 18, který zahrnuje území
Letňan a Čakovic. Zde bylo ve fázi předprodeje, výstavby nebo jejího dokončení v průběhu roku 2016 celkem
7 aktuálních projektů s 1 542 byty. Správní obvod Praha 18 (ještě spolu s územím Prahy 22) představoval mezi
lety 2015 a 2016 oblast s nejvyšším meziročním nárůstem výstavby v rámci aktuálních developerských projektů.
Obrázek č. 16: Počet bytových jednotek v katastrálních územích Prahy realizovaných v rámci aktuálních
developerských projektů 2016

Zdroj dat: IPR Praha
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2.3 Odhad bytové výstavby do roku 2020
Informace IPR Praha o aktuálních developerských projektech mají využití i jako jeden ze vstupů pro provedení
expertního odhadu intenzity bytové výstavby v nejbližším období. Níže prezentovaný odhad pochází z roku 2015
a nezohledňuje tedy výstupy z roku 2016 (viz podkapitola 2.2.1). Aby bylo možné horizont odhadu prodloužit až
do roku 2020, bylo nutné vycházet i z informací o připravovaných rezidenčních projektech (za tímto účelem byly
v roce 2015 přímo osloveny i některé developerské společnosti), dále byla významným zdrojem evidence
územních rozhodnutí o umístění stavby (vydaných od roku 2013 zhruba do poloviny roku 2015) a rovněž byly při
tvorbě odhadu dílčím způsobem zohledněny údaje ČSÚ o počtu zahájených a dokončených bytů v uplynulém
období. Částečně bylo přihlédnuto i k informacím o stavu naplněnosti transformačních a rozvojových ploch
bydlení vymezených podle stávajícího územního plánu.
V rámci střední varianty odhadu bylo předpokládáno, že v období 2016-2020 bude na území hl. m. Prahy
realizována výstavba téměř 28 tis. bytů, ve kterých by mohlo najít své nové domovy přibližně 60 tisíc obyvatel.
Maximální varianta odhadu počítala s realizací 33 tis. bytů a minimální s 22,6 tis. bytů (viz graf č. 5). Podíl
rodinné výstavby na celkovém počtu dokončených bytů by měl v rámci všech variant odhadu oscilovat mezi 10 až
15 %.
Zatímco v roce 2015 byla považována střední varianta odhadu za nejpravděpodobnější, tak s přihlédnutím
k aktuálnímu vývoji a k některým problémům popsaným výše (viz podkapitola 2.2), lze očekávat, že reálné
množství dokončených bytů se v rámci období 2016 až 2020 se bude nejpravděpodobněji pohybovat mezi
minimální (tj. 22,6 tis. bytů) a střední (tj. 27,8 tis. bytů) variantou odhadu. Ostatně tomu napovídá i již známá
intenzita bytová výstavba Praze za rok 2016, kdy bylo dokončeno 6 092 bytů.
Každopádně platí, že v období 2016-2020 je očekávána zvýšená intenzita bytové výstavby v první polovině
tohoto období, zatímco v letech 2019 a 2020 jsou předpokládány spíše jen průměrné či podprůměrné objemy
nově dokončených bytů. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že vzhledem k použitým vstupům se
spolehlivost odhadu se vzdálenějším horizontem významně snižuje, což odráží i postupně se zvyšující rozptyl
jednotlivých variant znázorněných v grafu č. 5.
Graf č. 5: Odhadovaný rozsah bytové výstavby v Praze v období 2016-2020 (odhad z roku 2015)

Zdroj dat: IPR Praha

V rámci jednotlivých městských částí existují značné rozdíly v rozsahu stávající i odhadované bytové výstavby.
Podle našeho odhadu by v období 2016-2020 měla být bytová výstavba nejrozsáhlejší v městských částech Praha
5, Praha 8 a Praha 9. V každé z těchto městských částí by mělo být do roku 2020 dokončeno minimálně 1 500
nových bytů. Výstavba více než 1 000 bytů by měla být realizována rovněž na území městských částí Praha 3,
Praha 4, Praha 6, Praha 10, Praha 12, Praha 15 a Praha 18 (viz obrázek č. 17).
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Obrázek č. 17: Územní distribuce bytové výstavby v městských částech Prahy v období 2016-2020 na
základě odhadu IPR Praha z roku 2015

Zdroj dat: IPR Praha

Odhad bytové výstavby má praktické využití především při prognózování vývoje počtu obyvatel konkrétních
územních celků. Očekávaná intenzita migrace, která s novou bytovou výstavbou bezprostředně souvisí, je jedním
z klíčových vstupů, na základě kterého by měla správa města či městské části plánovat rozvoj svého území,
dimenzovat svojí technickou i dopravní infrastrukturu a zároveň i usměrňovat alokaci kapacit občanské
vybavenosti (typicky např. kapacit ve školních zařízeních).
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3.1 Ceny bytů v Praze
3.1.1 Vývoj kupních cen bytů
ČSÚ v rámci publikace „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ pravidelně uveřejňuje statistické údaje o cenách
nemovitostí v České republice. Na systému monitorování cen nemovitostí spolupracuje ČSÚ s Ministerstvem
financí ČR, protože zdrojem dat jsou přiznání k dani z převodu nemovitostí. Hlavní výhodou tohoto
administrativního zdroje je, že vychází z reálných, skutečně placených (přiznaných) cen. Jedná se o celoplošný
a pravidelný datový tok o cenách transakcí na trhu nemovitostí.
V kontextu Prahy jsou ceny nemovitostí (konkrétně bytů, rodinných domů, bytových domů a pozemků) sledovány
za hlavní město celkem a dále v územní podrobnosti tzv. oblastí, které jsou vymezené dle vyhlášky č. 460/2009
Sb. na základě katastrálních území následně:
•

oblast 1 = Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město

•

oblasti 2, 6, 7 = Vyšehrad, Vinohrady, Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Troja

•

oblasti 3-5, 8-28 = zbylých 100 katastrálních území kromě výše jmenovaných

Dále se již zaměříme pouze na analýzu cen bytů, které jsou na pražském rezidenčním trhu zdaleka nejčetnějším
obchodním artiklem oproti jiným typům nemovitostí. Graf č. 6 ilustruje vývoj kupních cen bytů (v Kč za m2)
v období 2001 až 2015 za Prahu celkem a ve výše vymezených oblastech, jež jsou vyskládány z jednotlivých
katastrálních území.
Z grafu č. 6 je patrné, že v průběhu patnáctiletého období 2001-2015 došlo k velmi razantnímu nárůstu kupních
cen bytů v Praze. Zatímco v roce 2001 se m2 plochy bytu obchodoval průměrně za 21 tisíc Kč, v roce 2015 činila
průměrná kupní cena bytu v hlavním městě již téměř 48 tisíc Kč/m2. Podle očekávání, nejvyšší kupní ceny bytů
byly evidovány v historickém centrum města (oblast 1 složená z katastrů Hradčan, Josefova, Malé Strany, Nového
Města a Starého Města), kde v roce 2015 dosahovaly v průměru bezmála 70 tisíc Kč/m2. Mírně nadprůměrné
kupní ceny byly na základě přiznání k dani z převodu nemovitostí identifikovány i v širším centru města
(v oblastech 2, 6 a 7 složených z katastrů Vyšehradu, Vinohrad, Břevnova, Bubenče, Dejvic, Střešovic a Troji), kde
v roce 2015 dosahovaly více než 54 tisíc Kč/m2.
Graf č. 6: Vývoj kupních cen bytů v hl. m. Praze (v Kč/m2, 2001–2015)
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Zdroj dat: ČSÚ
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V rámci období 2001 až 2015 nicméně nebylo dosaženo maximální hladiny kupních cen v koncovém roce 2015,
ale v roce 2008, tedy v období vrcholícího realitního boomu, kdy průměrná kupní cena bytu v Praze dosahovala
bezmála 52 tisíc Kč/m2. S ohledem na strmý nárůst nabídkových cen v průběhu roku 2016 (viz graf č. 7 a rovněž
podkapitola 3.1.2) je nicméně velmi pravděpodobné, že průměrná kupní cena bytu za rok 2016 již dorovná nebo
spíše mírně převýší reálné ceny bytů z roku 2008. Hlavní příčinu strmého aktuálního růstu cen nových i starších
bytů lze spatřovat především ve značném oživení poptávky, které není doprovázeno adekvátním nárůstem nové
výstavby (viz podrobněji kapitola 2.2).
Graf č. 7: Index nabídkových a realizovaných (kupních) cen bytů v hl. m. Praze (index, 2010 = 100)
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3.1.2 Vývoj nabídkových cen bytů v Praze
Zatímco v případě údajů o reálných kupních cenách bytů v Praze jsme se museli plně spolehnout na výše
prezentované údaje ČSÚ, tak z hlediska postihnutí hladiny nabídkových (tzn. inzerovaných) cen bytů v Praze se
můžeme opřít i o vlastní šetření, která IPR Praha zpracovává ve víceméně pravidelných intervalech od roku 2010,
a to primárně pro účely Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Výhodou těchto námi pořizovaných údajů je,
že jsou sledovány ve větším územním detailu 57 městských částí. Primárním datovým zdrojem pro jejich pořízení
je webový realitní portál sreality.cz, které je největším svého druhu v ČR. Na druhou stranu je ale na místě
podotknout, že údaje ČSÚ o kupních cenách bytů lépe odrážejí reálnou cenovou hladinu na pražském
rezidenčním trhu oproti údajům o nabídkových (inzerovaných) cenách bytů v Praze, které jsou často relativně
výrazně nadsazené v porovnání se skutečnými transakčními cenami.
Tabulka č. 1 uvádí porovnání hlavních výstupů ze šetření realizovaných IPR Praha mezi lety 2010 a 2015, jejichž
primárním cílem bylo postihnout výši průměrných nabídkových cen bytů (v Kč za m2) v Praze a rovněž
i v jednotlivých městských částech (viz podrobněji podkapitola 3.1.3). Údaje v tabulce potvrzují relativně strmý
nárůst nabídkových cen bytů, ke kterému došlo od roku 2014. Zatímco v březnu roku 2014 činila na základě
našeho šetření průměrná nabídková cena bytů v Praze 50,5 tis. Kč/m2, tak v prosinci roku 2015 to bylo již 57
tis. Kč/m2.7 Tento trend vývoje nabídkových cen potvrzuje i vývoj indexu ČSÚ, který byl prezentován výše v grafu
č. 7.

7

Údaj byl vypočten jako aritmetický průměr za 38 městských částí, u kterých dostatečný počet inzerátů umožnil identifikovat průměrnou výši
nabídkových cen bytů v rámci těchto městských částí.
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Tabulka č. 1: Hlavní výstupy ze šetření IPR Praha zaměřené na postihnutí průměrných nabídkových cen bytů
v Praze (2010-2016)
Doba realizace šetření
(účel šetření)

ÚNOR 2010
(pro ÚAP 2010)

LEDEN 2012
(pro ÚAP 2012)

BŘEZEN 2014
(pro ÚAP 2014)

PROSINEC 2015
(pro ÚAP 2016)

1 208 bytů

1 173 bytů

1 145 bytů

5 684 bytů

52 732 Kč/m2

48 999 Kč/m2

50 504 Kč/m2

57 049 Kč/m2

Městská část s nejvyšší
průměrnou nabídkovou
cenou

Praha 1
(98 025 Kč/m2)

Praha 1
(92 522 Kč/m2)

Praha 1
(103 478 Kč/m2)

Praha 1
(111 776 Kč/m2)

Městská část s nejnižší
průměrnou nabídkovou
cenou

Praha-Petrovice (38 519
Kč/m2)

Praha 21
(35 343 Kč/m2)

Praha-Petrovice
(33 749 Kč/m2)

Praha 21
(39 699 Kč/m2)

Velikost vzorku
Průměrná nabídková
cena bytů

Zdroj dat: IPR Praha na základě inzerce na www.sreality.cz

3.1.3 Nabídkové ceny bytů podle městských částí
Za účelem postihnutí průměrných nabídkových cen v územní podrobnosti městských částí vycházíme
z nejaktuálnějšího šetření, které IPR Praha realizoval v prosinci roku 2015 pro účely doposud nepublikovaných
Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016. Velkou výhodou tohoto šetření bylo, že se jej poprvé podařilo
provést na rozsáhlém vzorku 5 684 bytů, resp. inzerátů, který odpovídal 100 % nabídky bytů v Praze, jež byla
v čase realizace šetření inzerována na portálu www.sreality.cz. I přesto se však údaje o průměrných nabídkových
cenách bytů nepodařilo získat pro 19 z celkového počtu 57 městských částí, a to z důvodu nedostatečného počtu
bytů, které byly v prosinci 2015 nabízeny na území těchto městských částí k prodeji.
Obrázek č. 18: Průměrné nabídkové ceny bytů podle městských částí (prosinec 2015)

Zdroj dat: IPR Praha na základě inzerce na www.sreality.cz
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Na základě šetření nabídkových cen bytů z prosince roku 2015, dosahovala průměrná nabídková cena bytů
57 049 Kč/m2. Diference cen na bytovém trhu určované lokalitou (v našem případě příslušností ke
konkrétní městské části), ale i kupříkladu charakterem a stářím výstavby či celkovou kvalitou vybavení bytů, jsou
však značné. V historickém centru města, resp. v městské části Praha 1, kde jsou ceny bytů dlouhodobě nejvyšší,
dosahovala průměrná cena 111‚8 tisíc Kč/m2 a byla tak téměř trojnásobkem průměrné nejnižší ceny, které bylo
dosáhnuto v městské časti Praha 21 (39‚7 tisíc Kč/m2). Za lokality s vysoce nadprůměrnými hladinami
nabídkových cen bytů tradičně považovat i městské časti Praha 2 (78‚5 tisíc Kč/m2), Praha-Troja (75‚9 tisíc
Kč/m2), Praha 6 (72‚8 tisíc Kč/m2), Praha 5 (70‚8 tisíc Kč/m2) a Praha 3 (70‚3 tisíc Kč/m2). Je tedy zjevné, že
uzemní disparity v rozdílných cenových hladinách, jenž byly v rámci Prahy zjištěny i průměrného nabídkového
nájemného (viz dále v podkapitole 3.2.2), se velmi podobným způsobem promítly i do výše průměrných
nabídkových cen bytů. Obecně platí, že nejnižších průměrných nabídkových cen bytů je dosahováno v městských
částech, které jsou vzdálenější od centra města, zároveň nejsou oblastmi intenzivní bytové výstavby (tzn. je
v nich nízký podíl inzerovaných novostaveb v nabídce), popř. je v nich významným způsobem zastoupena
sídlištní zástavba panelových domů. Průměrnou nabídkovou cenu bytů pod úrovní 45 tis. Kč/m2 jsme evidovali
v městských částech Praha 21, Praha-Vinoř, Praha-Petrovice, Praha-Kolovraty, Praha-Dolní Měcholupy, Praha 20
a Praha 19 (viz obrázek č. 18).

3.2 Nájemné bytů v Praze
3.2.1 Vývoj nabídkového nájemného
Na rozdíl od cen bytů, které systematicky monitoruje ČSÚ ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, nejsou údaje
o výši nájemného předmětem oficiálního statistického zjišťování. I z tohoto důvodu se tedy námi realizovaná
šetření vycházející z inzerce na realitním portálu www.sreality.cz nesoustředila jen na postihnutí průměrných
nabídkových cen bytů v Praze, ale i na zjištění údajů o výši průměrného nabídkového nájemného.
Tabulka č. 2 shrnuje hlavní výstupy z těchto šetření, která byla pro účely pořízení Územně analytických podkladů
hl. m. Prahy realizována v letech 2010, 2012, 2014 a na konci roku 2015. Jak je z údajů v tabulce č. 2 patrné, tak
mezi lety 2010 až 2014 bylo průměrné nabídkové nájemné bytů v Praze stabilní a pohybovalo se v úzkém rozpětí
172 až 178 Kč/m2 bez poplatků a 213 až 219 Kč/m2 při zahrnutí poplatků a záloh za domovní služby a energie. Na
základě výstupů ze šetření IPR Praha z prosince 2015 lze však konstatovat nárůst nabídkového nájemného, které
činilo 212 Kč/m2 bez poplatků a 240 Kč/m2 při zahrnutí všech poplatků a zálohových plateb spojených s nájmem
bytu.
Tabulka č. 2: Hlavní výstupy ze šetření IPR Praha zaměřené na postihnutí průměrného nabídkového
nájemného bytů v Praze (2010-2016)
Doba realizace šetření (účel
šetření)

BŘEZEN 2010
(pro ÚAP 2010)

LEDEN 2012
(pro ÚAP 2012)

BŘEZEN 2014
(pro ÚAP 2014)

PROSINEC 2015
(pro ÚAP 2016)

Velikost vzorku

1 069 bytů

963 bytů

841 bytů

3 329 bytů

Průměrná nabídkové nájemné
bytů (bez poplatků)

178 Kč/m2

172 Kč/m2

173 Kč/m2

212 Kč/m2

Průměrná nabídkové nájemné
bytů (při zahrnutí poplatků)

219 Kč/m2

215 Kč/m2

213 Kč/m2

240 Kč/m2

Městská část s nejvyšším
průměrným nabídkovým
nájemným (bez poplatků)

Praha 1
(251 Kč/m2)

Praha 1
(283 Kč/m2)

Praha 1
(289 Kč/m2)

Praha 1
(356 Kč/m2)

Městská část s nejnižším
průměrným nabídkovým
nájemným (bez poplatků)

Praha-Klánovice
(142 Kč/m2)

Praha 21
(116 Kč/m2)

Praha 21
(109 Kč/m2)

Praha-Libuš
(158 Kč/m2)

Zdroj dat: IPR Praha na základě inzerce na www.sreality.cz
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3.2.2 Nabídkové nájemné podle městských částí
Průměrné nabídkové nájemné bytů (v Kč za m2) bylo získáno analýzou údajů uvedených u 3 329 bytů, resp.
inzerátů určených k pronájmu, které byly v průběhu prosince 2015 nabízeny na serveru www.sreality.cz
(inzerované byty byly soustředěny v bytových i rodinných domech, byly různého stáří, velikosti a dispozic, druhu
vlastnictví atd.). Šetření IPR Praha opětovně realizoval za jednotlivé městské části a za Prahu jako celek. Zjištěná
průměrná výše nabídkového nájemného v Praze byla 212 Kč/m2 (bez zahrnutí domovních poplatků a zálohových
plateb za energie) a podle atraktivnosti a poptávky se v jednotlivých městských částech pohybovala v rozmezí od
158 do 356 Kč/m2. Průměrná výše nabízeného nájemného v Praze při zahrnutí poplatků dosahovala 240 Kč/m2
(vzhledem k nejasnostem ve formulaci některých inzerátů nebylo však možné vždy u všech bytů spolehlivě
odlišit, zda nabízené nájemné zahrnuje již nějaké poplatky či nikoliv). V případě 28 z celkového počtu 57
městských částí není údaj o výši průměrného nabídkového nájemného dostupný, protože počet územně
příslušejících případů nezaručoval dostatečnou reprezentativnost výsledků.
Pozici tradičně nejdražší městské části uhájila městská část Praha 1, kde podle internetové inzerce činila
průměrná výše nabízeného nájemného 356 Kč/m2 (při započtení poplatků za domovní služby a záloh za energie
dokonce 377 Kč/m2). Stejně jako u nabídkových cen bytů, tak i u nájemného představovala městská část Praha 2
druhou nejdražší lokalitu (339 Kč/m2 bez poplatků). Průměrné „čisté“ nabídkové nájemné přibližující se hranici
300 Kč/m2 bylo identifikováno ještě v městské části Praha 3 (299 Kč/m2). V dalších městských částech
navazujících na centrum města bylo dosahováno nadprůměrných hladin nájemného (270 Kč/m2 v Praze 5,
247 Kč/m2 v Praze 6). Typicky v městských částech s vysokým podílem nabídky bytů alokované v panelových
domech na sídlištích, jakými jsou např. Praha 11 (Jižní Město), Praha 12 (sídliště Modřany), Praha 13 (Jihozápadní
Město), Praha 17 (sídliště Řepy) nebo Praha 18 (sídliště Letňany), se pohybovaly nabídky nájemného na mírně
podprůměrné úrovni (do 200 Kč/m2). Nejnižší hladina nájemného (do 170 Kč/m2) byla podle očekávání
prokázána v okrajových městských částech, pro které je typická horší dopravní obslužnost směrem do centra
města, jež může byt pro mnoho potenciálních nájemníků (typicky např. pro vysokoškolské studenty) klíčovým
kritériem při výběru bytu k pronájmu.
Obrázek č. 19: Průměrné nabídkové nájemné bytů (bez poplatků) podle městských částí (prosinec 2015)

Zdroj dat: IPR Praha na základě inzerce na www.sreality.cz
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3.3 Finanční dostupnost bydlení v Praze
3.3.1 Ceny bytů ve vztahu k průměrným mzdám
Praha je v rámci ČR tradičně regionem se zdaleka nejvyššími tržními cenami bytů. Jak již bylo uvedeno výše
v podkapitole 3.1.1, průměrná kupní cena bytu v Praze dosahovala v roce 2015 na základě údajů ČSÚ
47 765 Kč/m2 (průměrné nabídkové ceny bytů byly vyšší přibližně o 10 tisíc Kč/m2). V rámci celé republiky činila
průměrná kupní cena bytu pouze 18 761 Kč/m2. Pro konkrétnější představu o značné rozdílnosti cen lze tedy
uvést, že zatímco průměrná kupní cena bytu o standardní výměře 68 m2 byla v roce 2015 v Praze 3,2 milionu Kč,
tak v celé ČR pouze necelých 1,3 mil. Kč. Vysoce nadprůměrné ceny bytů v Praze v rámci ČR jsou odrazem
tradičně vysoké poptávky po bydlení v hlavním městě, která je primárně stimulována příznivými
socioekonomickými podmínkami a rozvinutým pražským trhem práce.
Atraktivita Prahy a s tím spojená vysoká poptávka po bydlení v hlavním městě se paradoxně nepříznivě promítá
do relace mezi průměrnou kupní cenou bytů a příjmovou situací domácnosti, a to i přesto, že Praha je v rámci ČR
tradičně oblastí s nejvyššími dosahovanými příjmy obyvatel. Rozdíly v průměrných kupních cenách bytů mezi
Prahou a ČR jsou nicméně výraznější než diference průměrných mezd (za rok 2015 dosahovala průměrná hrubá
měsíčná mzda 33 852 Kč v Praze a 26 467 Kč v ČR). Zatímco tedy Pražan s průměrným příjmem vydělává na
koupi jednoho metru čtverečního průměrného bytu v Praze 42 dní, tak v rámci celé ČR je k tomu zapotřebí pouze
doba 21 dní (včetně víkendů a svátků).
V zásadě to samé, akorát v jiném způsobu vyjádření a zároveň i v dlouhodobé časové řadě, je ilustrováno v grafu
č. 8. Ten v kontextu Prahy a ČR na základě dostupných údajů ČSÚ znázorňuje, kolik let musí průměrně
vydělávající osoba spořit na pořízení průměrně drahého bytu o výměře 68 m2. Zatímco v roce 2015 v Praze trvala
tato doba 8 let, v ČR jen 4 roky.
Z uvedených údajů je zřejmé, že problém finanční nedostupnosti vlastnického (popř. družstevního) bydlení se
v rámci ČR koncentruje především do Prahy. Pořízení bytu bylo v Praze i v ČR nejobtížnější v roce 2008, kdy
vrcholil realitní boom a kupní ceny bytů byly na vyšší úrovni než v roce 2015. Po roce 2008 se situace z hlediska
dostupnosti bydlení zlepšovala, ale na základě dostupných aktuálních informací o strmém nárůstu cen bytů
v průběhu roku 2016 lze očekávat, že od roku 2015 došlo ke zhoršení finanční dostupnost bydlení.
Graf č. 8: Počet průměrných ročních hrubých mezd potřebných k zakoupení průměrného bytu o výměře
68 m2 v Praze a ČR (2002-2015)
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Zdroj dat: ČSÚ, propočty IPR Praha
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4.1 Vývoj nákladů domácností na bydlení
Náklady na bydlení představují v současné době významnou výdajovou položku pro většinu pražských
domácností. Pro potřeby výběrového šetření Životní podmínky vymezil ČSÚ náklady na bydlení jako souhrn
výdajů na nájemné z bytu, běžnou údržbu a drobné opravy bytu, dodávky vody a jiné služby související
s bydlením, elektrickou a tepelnou energii, plyn či další paliva. To znamená, že v této kategorii nejsou zahrnuty
úvěry na bydlení (hypotéky, anuitní splátky ve prospěch bytových družstev, aj.), které mohou výše vymezené
náklady na bydlení v řadě případů i výrazně převyšovat.
Pro vývoj v posledních deseti let byl v rámci Prahy i ČR charakteristický růst nákladů na bydlení, a to jak
v nominální výši, tak i ve vztahu k reálným příjmům domácností. Zatímco v roce 2006 činily v Praze celkové
měsíční náklady na bydlení 4 430 Kč (v ČR 3 483 Kč), v roce 2015 to bylo již 7 227 Kč (v Česku 5 540 Kč).
Náklady na bydlení rostly rychleji než reálné příjmy domácností až do roku 2013, v letech 2014 a 2015 již však
došlo k mírnému snížení finanční zátěže domácností ve spojitosti s jejich bydlením. I přes tento pozitivní zvrat
v posledních dvou letech, který souvisí s celkovým oživením ekonomiky a nárůstem reálných příjmů domácností,
ale i se stagnací cen energií, lze konstatovat, že v průběhu posledního desetiletí se relativní výdaje domácností
na bydlení zvýšily. Zatímco v roce 2006 vynakládala průměrná pražská domácnost na bydlení 17,4 % ze svých
příjmů, v roce 2015 to bylo 19,8 % (v roce 2013 dokonce 21,5 %). Graf č. 9 dále ilustruje, že na celorepublikové
úrovni byl trend v uplynulém desetiletí obdobný jako v Praze, podíl nákladů na bydlení z čistých peněžních
příjmů domácností však v rámci celé republiky dosahuje tradičně nižších hodnot než v hlavním městě.
V souvislosti s výše prezentovanými údaji je důležité si uvědomit, že jde o průměrné hodnoty, které příliš
nevypovídají o reálné zátěži některých specifických typů domácností (senioři, neúplné rodiny s dětmi,
domácnosti s nízkou pracovní aktivitou či s nízkými příjmy, aj.), pro které mohou náklady na bydlení přestavovat
výrazně a dokonce i násobně vyšší zátěž ve vztahu k jejich celkovým čistým peněžním příjmům. V případě těchto
domácností jsou náklady spojené s bydlením faktorem, který může významným způsobem negativně
determinovat jejich životní úroveň, a to i přes existenci některých kompenzačních mechanismů v podobě
sociálních dávek státu na bydlení, jakými jsou příspěvky a doplatky na bydlení (viz podrobněji kapitola 6).
Graf č. 9: Náklady na bydlení a jejich podíl z čistých peněžních příjmů domácností v letech 2006 až 2015
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4.1.1 Náklady domácností na bydlení podle právního důvodu užívání bytu
Náklady domácností na bydlení se významným způsobem liší v závislosti na právním důvodu užívání bytu.
Vlastnická struktura pražského bytového fondu je v celorepublikovém kontextu poměrně specifická, a to
především tím, že i přes významnou privatizaci obecních bytů si nájemní sektor uchovává stále relativně
významné postavení. To je bezpochyby zapříčiněno dominancí hromadného bydlení, resp. bytových domů ve
struktuře pražského bytového a domovního fondu. Konkrétně bylo v Praze podle SLDB 2011 34 % obydlených
bytů nájemních, v rámci celé republiky již jen 22 % (viz podkapitoly 1.2.2 a 1.2.3).
Nájemní bydlení může mít oproti osobnímu vlastnictví či členství v bytovém družstvu i některé výhody, jakými
jsou především minimální počáteční investice či vyšší flexibilita. Pro řadu domácností s nižšími příjmy je však
nájemní forma bydlení spíše nutností, protože pořízení vlastního ani družstevního bydlení není v jejich
finančních možnostech. Z pohledu finanční zátěže, kterou lze vyjádřit podílem nákladů na bydlení z čistých
peněžních příjmů domácností, však vychází bydlení v nájmu výrazně hůře oproti vlastnickému či družstevnímu
bydlení. Graf č. 10 ukazuje, že pražské domácnosti žijící v nájemních bytech vydávaly v roce 2014 třetinu
(33,4 %) ze svých celkových čistých peněžních příjmů na náklady na bydlení. U domácností bydlících
v družstevních bytech činila takto vyjádřená finanční zátěž bydlení 18,7 % a v případě domácností majících byty
či rodinné domy v osobním vlastnictví pouze 14,2 %. Z grafu č. 10 je rovněž patrné, že zatímco u vlastnického
i družstevního bydlení byly v období let 2006 až 2014 náklady na bydlení ve vztahu k příjmům domácností
relativně konstantní, v sektoru nájemního bydlení byl zaznamenán poměrně dramatický nárůst. (V této
souvislosti je na místě připomenout, že v rámci výběrového šetření Životní podmínky nejsou do nákladů na
bydlení zahrnuty hypotéky ani případné anuitní splátky na krytí úvěrů bytových družstev.)
Graf č. 10: Podíl nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů pražských domácností podle právního
důvodu užívání bytu v letech 2006 až 2014
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Zdroj dat: ČSÚ

V kategorii nájemního bydlení jsou zahrnuty domácnosti žijící v bytech soukromých pronajímatelů i v obecních
nájemních bytech (eventuálně i nájemních bytech jiných vlastníků). Zatímco hladina tržního nájemného v rámci
hlavního města byla v posledním období relativně stabilní s tendencí k mírnému růstu (průměrné „čisté“
nabídkové nájemné bylo v prosinci 2015 dle IPR Praha 212 Kč/m2 - viz podkapitola 3.2.1), tak u dříve
regulovaného nájemného došlo mezi lety 2006 až 2012 s ohledem na přijatou legislativu ke skokovému nárůstu
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ve výši nájemného. Tomu však neodpovídal nárůst průměrných příjmů, který v tomto období nebyl zdaleka tak
razantní. Významnou sociální skupinou, kterou tento vývoj negativně postihl, jsou například senioři. Dle
Z. Pernese (2015)8 se v Praze zvýšilo nájemné z 37,07 Kč/m2 v roce 2006 na 87,56 až 149,96 Kč/m2 v roce 2012
(tzn. navýšení 2,36 krát až 4,05 krát) a průměrné starobní důchody se navýšily v Praze z 8 768 Kč v roce 2006 na
11 520 Kč v roce 2012 (tzn. navýšení pouze 1,31 krát). Deregulaci nájemného lze tedy považovat za hlavní faktor,
který v uplynulém období nejvíce přispěl k výraznému navýšení výdajů na bydlení ve vztahu k příjmům
domácností žijících v nájemních bytech.

4.1.2 Náklady domácností na bydlení podle typu domácnosti
Jak již bylo uvedeno výše, pražské domácnosti vydávaly v roce 2015 na bydlení v průměru přibližně 20 % ze
svých celkových čistých peněžních příjmů. Uvedený průměrný podíl se ale odlišoval v závislosti na typu
domácnosti, který lze definovat mimo jiné věkem členů domácnosti (resp. věkem osoby v čele domácnosti) či
mírou jejich pracovní aktivity.
Z hlediska věkové skladby domácností se potvrdil náš vstupní předpoklad, že domácnosti s osobou v čele ve věku
65 a více let, které lze pro zjednodušení považovat za seniorské domácnosti, vydávají na bydlení nadprůměrný
podíl svých čistých peněžních příjmů, konkrétně 26 % (viz graf č. 11). U domácností s osobou v čele ve věku 50
až 64 let dosahoval podíl výdajů na bydlení mírně podprůměrné hodnoty (18,5 %), stejně jako u mladších
domácností s osobou v čele ve věku 30 až 49 let (18,0 %). U nejmladších domácností, s osobou v čele do 30 let,
nebylo v rámci šetření Životní podmínky zajištěno více než 100 respondentů a tudíž data nelze prezentovat
z důvodu jejich nedostatečné validity. Lze však předpokládat, že relativní finanční zátěž bude u těchto
nejmladších domácností mírně nadprůměrná. Z Grafu č. 11 rovněž vyplývá, že pro vývoj mezi lety 2006 až 2014
byl charakteristický nárůst podílu nákladů na bydlení ve vztahu k příjmům domácností, a to napříč všemi
věkovými skupinami.
Graf č. 11: Podíl nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů pražských u domácností podle věku osoby
v čele domácnosti a úplných a neúplných rodin s dětmi v letech 2006 až 2014
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8 Příspěvek

Z. Pernes „Bydlení českých seniorů“, Konference o sociálním (dostupném) bydlení, Praha, leden 2015
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Z Grafu č. 11 jsou rovněž zřejmé i významné rozdíly v relativních výdajích na bydlení mezi úplnými a neúplnými
rodinami s dětmi. Zatímco úplné rodiny s dětmi v roce 2014 vydávaly na bydlení 15,1 % ze svých čistých
peněžních příjmů, v případě neúplných rodin to bylo přibližně o deset procentních bodů více (24,6 %). Zajímavé
je, že dle výstupů z výběrových šetření Životní podmínky se mezi lety 2006 a 2014 náklady na bydlení z čistých
peněžních příjmů prakticky nezměnily v případě úplných rodin s dětmi, ale nárůst u neúplných rodin s dětmi činil
mezi lety 2006 a 2014 téměř 5 procentních bodů. V této souvislosti je však třeba poznamenat, že např. údaje za
rok 2013 nevykazovaly tak významné rozdíly ve výdajích úplných a neúplných rodin s dětmi a poměrně významné
odchylky v hodnotách mezi jednotlivými roky tak tedy mohou být způsobeny omezeným počtem respondentů
v dané kategorii (100 až 200 respondentů) a tudíž i nižší vypovídací schopností prezentovaných údajů.
Další charakteristikou, která rovněž implikuje příjmy i relativní výdaje domácností na bydlení, je pracovní
aktivita členů domácnosti. Pražské domácnosti s plnou pracovní aktivitou vydávaly v roce 2014 v průměru
20,1 % svých příjmů na náklady spojené s bydlením. Mezi domácnostmi s nezaměstnanými členy (či členem) lze
předpokládat výrazně vyšší podíl, vzhledem k nedostatečnému počtu respondentů jeho přesnou hodnotu bohužel
neznáme.

4.1.3 Náklady domácností na bydlení podle místa bydliště v rámci Prahy
Dalším ze sledovaných faktorů, který může poměrně významným způsobem ovlivňovat výši výdajů domácností na
bydlení, je místo bydliště. V rámci Prahy existují výrazné územní rozdíly v cenách bytů (viz podkapitola 3.1.3)
a ve výši dosahovaného nájemného (viz podkapitola 3.2.2), které se u pražských domácností žijících v nájemních
bytech nejpodstatnější měrou promítá do celkových nákladů na bydlení.
Obrázek č. 20: Podíl nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů pražských domácností podle místa
bydliště v roce 2014

Zdroj dat: ČSÚ
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V podkapitole 3.2.2 uvedené územní rozdíly v hladině nabízeného nájemného se zřetelně odrazily i do relativních
nákladů, které v různých částech Prahy vynakládají domácnosti na bydlení. V této souvislosti je na místě ale
připomenout, že v rámci šetření ČSÚ Životní podmínky nejsou jedinými a ani převažujícími respondenty
domácnosti žijící v nájemních bytech (těch byla zhruba jen třetina ze všech šetřených domácností), ale
zastoupeny jsou i domácnosti v bytech v osobním či družstevním vlastnictví, popř. v jiných formách bydlení.
Přesto bylo prokázáno, že v těch oblastech, kde je evidována vyšší hladina nabízeného nájemného, tam byla
registrována i vyšší hodnota podílu nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů domácností.
Aby bylo možné získat dostatečný počet respondentů a tím zajistit validitu prezentovaných výstupů ze šetření
Životní podmínky, bylo nutné Prahu rozdělit na nízký počet územních celků. Hlavní město jsme tedy výhradně pro
účely této analýzy rozdělili do tří pásem: 1) město - vnitřní část, 2) město - vnější část, 3) krajina. Bylo prokázáno,
že se vzrůstající vzdáleností od středu města podíl nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů pražských
domácností klesal (viz obrázek č. 20).
Ve vnitřní části města, která zahrnuje historické jádro i navazující části města převážně s blokovou zástavbou, je
relativní zátěž obyvatelstva výdaji na bydlení nejvyšší. V roce 2014 zde představovaly náklady na bydlení téměř
čtvrtinu (24,8 %) z čistých peněžních příjmů domácností. V poměrně heterogenní vnější části města to bylo
20 %, což prakticky odpovídá hodnotě za celou Prahu. Relativně nejlevněji vyjde domácnosti bydlení v pásmu
krajiny, které tvoří nesouvislá zástavba při okrajích Prahy, jež je z velké části tvořena rodinnými domy. Zde
domácnosti vynakládají pouze 16,5 % ze svých čistých peněžních příjmů na bydlení. Příčnou uvedených rozdílů
ale není poloha bydliště sama o sobě. Důležitou roli sehrává skutečnost, že na okrajích Prahy (v pásmu krajiny) je
mnohem méně nájemních bytů a vyskytují se zde oproti centrálněji položeným částem města v menší míře
domácnosti jednotlivců a starší domácnosti, které jsou naopak ve zvýšené míře koncentrovány ve vnitřní části
Prahy. Určitý podíl na uvedených rozdílech má bezesporu i struktura domovního a bytového fondu, která je
vzhledem k vysokému podílu rodinné zástavby v pásmu krajiny výrazně specifická.

4.1.4 Náklady domácností na bydlení podle jejich subjektivního hodnocení
V rámci výběrového šetření ČSÚ Životní podmínky jsou každoročně vyhodnocovány i subjektivní názory
domácností, které jsou mimo jiné dotazovány na to, zda pro ně náklady na bydlení představují velkou finanční
zátěž, určitou finanční zátěž nebo žádnou finanční zátěž. V roce 2014 odpovědělo zdaleka nejvíce pražských
domácností (60,7 %), že náklady na bydlení pro ně představují určitou finanční zátěž. Téměř pro čtvrtinu
(24,7 %) domácností představuje bydlení velkou finanční zátěž a jen 14,6 % domácností z hlavního města
uvedlo, že náklady na bydlení nejsou vůbec žádnou finanční zátěží. Tyto výsledky se příliš významně neliší od
celorepublikového subjektivního hodnocení domácností, v Praze však byl oproti celé ČR zaznamenán vyšší podíl
domácností (14,6 % oproti 8,9 %), které uvedly, že náklady na bydlení pro ně nepředstavují žádnou finanční
zátěž (viz graf č. 12). Tento rozdíl lze přičítat především vyšší koncentraci movitějších domácností v hlavním
městě.
Z hlediska forem bydlení nepřekvapí, že náklady na bydlení považují za velkou finanční zátěž především
domácnosti žijící v nájemním bydlení. V rámci Prahy považovalo v roce 2014 bydlení za faktor velké finanční
zátěže 40 % domácností v nájemních bytech a z grafu č. 13 je navíc velmi dobře patrný i zhoršující se trend
v jejich subjektivním vnímání. U bytů (domů) v osobním vlastnictví stejným způsobem odpovědělo v roce 2014
pouze 17,3 % domácností a u družstevního bydlení dokonce jen 15, 7 % domácností.
Velkou finanční zátěž představovaly náklady na bydlení především pro starší domácnosti se členy v důchodovém
věku. Přes 28 % domácností s osobou v čele ve věku 65 a více let uvedlo, že náklady na bydlení pro ně
představují velkou finanční zátěž, u domácností jednotlivců ve věku 65 a více let takto odpovědělo dokonce
34,7 %. U relativně mladších domácností (s osobou v čele ve věku 50–64 let a 30–49 let) představovaly náklady
na bydlení velkou finanční zátěž pro 20,1 %, resp. 22,5 % z nich. V případě domácností s osobou v čele do 30 let
není hodnota uvedena, protože počet odpovědí nedosahoval potřebného počtu.
Z vyhodnocení subjektivních názorů domácností lze - podle očekávání - vyvodit velmi nepříznivý finanční dopad
bydlení na domácnosti tvořené neúplnými rodinami s dětmi. Z grafu č. 13 vyplývá, že téměř 40 % z nich uvedlo,
že náklady na bydlení pro ně představují velkou finanční zátěž. Pro srovnání: u úplných rodin s dětmi to bylo
pouze 20,8 %.
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Z pohledu místa bydliště domácnosti v rámci Prahy bylo i na základě subjektivního hodnocení potvrzeno, že
bydlení ve vnitřní části města je relativně nejdražší, protože pro 32,4 % domácností zde představují náklady na
bydlení velkou finanční zátěž. Ve vnějším pásmu města takto odpovědělo 20,2 % domácností a v pásmu krajiny
27,5 %. Uvedené rozdíly úzce souvisejí i s rozdílnou skladbou domácností v rámci těchto tří městských pásem.
Graf č. 12: Podíl domácností, pro které dle jejich subjektivního hodnocení představují náklady na bydlení:
velkou finanční zátěž, určitou finanční zátěž, žádnou finanční zátěž v roce 2014
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Graf č. 13: Podíl pražských domácností dle typu, věku osoby v čele domácnosti a právního důvodu užívání
bytu, podle jejichž subjektivního hodnocení představují náklady na bydlení velkou finanční zátěž v letech
2006 až 2014
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5.1 Bytová politika hl. m. Prahy z pohledu odboru bytového fondu MHMP
Bytová politika hl. m. Prahy zaznamenala v posledních 15 letech významný progres. V roce 2004 byla schválena
Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období a návazně na toto Rada hl. m. Prahy
schvalovala a aktualizovala nová Pravidla pronájmu bytového fondu hl. m. Prahy. Ta byla postupně
transformována do Strategie sociálního bydlení na úrovni HMP, která respektuje východiska, principy
i strategické cíle bytové politiky formulované v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, i jednotlivých
Pravidlech pronájmu bytů hl. m. Prahy schválených příslušnými usneseními Rady hl. m. Prahy.
Prioritním východiskem je předpoklad, že zajištění bydlení je osobní odpovědností každého jednotlivce a jeho
dostupnost a kvalita odpovídá socioekonomickým podmínkám a možnostem společnosti. Základním úkolem
hl. m. Prahy tak je podporovat prostředí, ve kterém bude na prvním místě odpovědnost jedince za své chování
a zajištění si základních potřeb včetně bydlení, a být připraveno poskytnout pomoc lidem, kteří se ocitli
nezaviněně v tíživé situaci a v rámci vlastních prostředků si své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni
zajistit sami.
Hlavními principy bytové politiky jsou: ekonomická přiměřenost, tzn. respektování elementárních ekonomických
principů, dostupnost, kvalita, ale především skutečnost, že zisk bydlení ze strany municipality není nárokový.

Stávající pravidla a metodika přidělování bytů a cílové skupiny bytové politiky HMP:
Usnesením č. 3141 ze dne 13. 12. 2016 schválila Rada hl. m. Prahy „Pravidla pronájmu a prodlužování doby
nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ“.
Základním východiskem je, aby pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení byla vždy adresná a sociálně citlivá
a současně bylo důsledně dbáno na to, aby byla poskytnuta jen těm, kteří jí opravdu potřebují. Maximální
transparentnost pravidel je rovněž protikorupčním opatřením. Prioritními skupinami osob, na něž se bytová
politika hl. m. Prahy zejména zaměřuje, jsou:
•

senioři

•

osoby se zdravotním postižením

•

osoby v sociální tísni

•

vybrané profese

s tím, že způsob podpory je specifický pro každou skupinu osob.
Hl. m. Praha je premiantem v rámci podpory při poskytování bydlení ze sociálních důvodů. V rámci této podpory
jsou (krom jiného) byty poskytovány i pro potřeby organizací vykonávajících sociální politiku v rámci péče
o klienty vyžadující speciální pomoc. Jedná se především o:
-

Centrum sociálních služeb Praha

-

Naděje

-

Společnost Duha, z.ú.

-

Nadace BONA

-

Domov sociálních služeb Vlašská

-

Společnou cestou, z.s.

-

Diakonie Církve bratrské

-

Pohoda – Společnost pro normální život lidí s postižením

-

Dětský domov a školní jídelna, Praha 9 – Klánovice

-

Dětský domov a školní jídelna – Dolní Počernice atd.

Nájem obecního bytu není nárokový – a to ani v případě, že žadatel splní všechna vstupní kritéria uvedená
v příslušných oddílech výše zmíněných „Pravidel“ podle charakteru podané žádosti o pronájem bytu.
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Současně hl. m. Praha nabízí k pronájmu byty formou výběrových řízení, a to:
-

Malometrážní byty dle pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1445 ze dne 7. 6. 2016

-

Byty nacházející se v domech navržených k prodeji po technologicky – funkčních celcích dle pravidel
schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2698 ze dne 7.10.2014

-

Vybrané bytové jednotky v atraktivních lokalitách centra hl. m. Prahy (zejména v Praze 1 a Praze 2) jsou
též pronajímány formou výběrového řízení za tržní nájemné

Výběrová řízení včetně bližších informací jsou průběžně zveřejňována na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha tedy realizuje pronájmy bytů:
I.

Na základě žádosti (podle Pravidel, která schválila Rada hl. m. Prahy)
1.

2.

3.

Seniorů
-

Osob na d 65 let

-

S trvalým bydlištěm v HMP min. posledních 5 let

-

Má příjem min. 6 000 Kč/měs.

-

Nezavinil svou tíživou situaci vlastním jednáním (např. tím, že prodal/daroval byt v osobním
vlastnictví, převedl byt v družstevním vlastnictví na jinou osobu, uvolnil byt za odstupné atd.)

-

Nemá nevypořádané finanční závazky vůči HMP

Osob se zdravotním postižením
-

S porušenou funkcí pohybového ústrojí, držitelé průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P

-

S trvalým bydlištěm v HMP min. posledních 5 let

-

Není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení

-

Nemá nevypořádané finanční závazky vůči HMP

Osob v sociální tísni, kterou nezpůsobili vlastní vinou a nejsou schopny ji vyřešit vlastními
prostředky; žádost je řešena ve spolupráci s MČ dle trvalého pobytu v OP
-

S trvalým bydlištěm v HMP min. posledních 5 let

-

Není vlastníkem ani spoluvlastníkem objektu určeného k bydlení

-

Nemá nevypořádané finanční závazky vůči HMP

-

Má příjem, který nepochází výhradně ze sociálních dávek a pohybuje se v rozmezí:
1 osoba

11 848 – 23 696 Kč/měs.

2 osoby

16 926 – 33 852 Kč/měs.

3 osoby

23 696 – 42 315 Kč/měs.

4 osoby

30 467 – 50 778 Kč/měs.

5 a více osob

37 237 – 57 548 Kč/měs.

Uvedené limity se přepočítávají vždy k 1. 7. a vycházejí z průměrné mzdy
v HMP.
4.

Vybraných profesí

Tj. těch, kteří jsou pro chod HMP nezbytní (strážníci, hasiči, učitelé, zdravotníci apod.)
-

Nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k trvalému bydlení na
území HMP a Středočeského kraje (dostupnost do místa výkonu práce)
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Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou 2 roky s možností opakovaného prodloužení doby nájmu o další
dva roky. Hl. m. Praha požaduje vyklizení bytu „pouze“ v případech, kdy si nájemce bytu např. pořídil vlastní
nemovitost, nebo zásadním způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy (zejm. dluží, byt podnajímá atd.).
Hl. m. Praha zajišťuje odpovídající bydlení i těm, kteří se nemohou starat „sami o sebe“ (nesvéprávní,
nesamostatní apod.). Těmto osobám pomáhá prostřednictvím organizací, které nezbytnou výpomoc zajišťují
(Naděje, Centrum sociálních služeb, Dětské domovy, Armáda spásy, Bona apod.).
Nájemní smlouvy s právnickými osobami jsou uzavírány na dobu neurčitou.

II.

Formou výběrových řízení

Nabídky pronájmu volných bytů jsou pravidelně zveřejňovány nejen na úřední desce MHMP (www.praha.eu). Ale
i na www.sreality.cz, www.reality.cz.
V tomto případě se hl. m. Praha chová „tržně“, neboť jediným kritériem výběru nejvhodnějšího účastníka
výběrového řízení je výše nabízeného nájemného.
1.

Volné byty v domech schválených k prodeji

Za nejvyšší tzv. první smluvní nájemné = v podstatě za uzavření nájemní smlouvy k bytu hl. m. Prahy. Nájemní
smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a umožňuje, aby se nájemce bytu jako člen BD, podílel na odkoupení
domu.
Např. u bytů o výměře cca 80 m2 nabídky prvního nájemného výrazně převyšují 1 mil. Kč.
2.

Volné byty v centru HMP (tj. v Praze 1 a 2)

Vítězem se stane účastník výběrového řízení, který nabídne nejvyšší měsíční nájemné.
Např. za byt o ploše:
•

cca 60 m2 se nabídky pohybují okolo 16 000 Kč/měs.

•

cca 100 m2 se nabídky pohybují okolo 20 000 Kč/měs.

Hodně závisí nejenom na velikosti bytu, ale na jeho umístění (ulice, přístup přes pavlač) a na jeho dispozici
a vybavenosti (zejm. způsob vytápění, výtah atd.).
3.

Malometrážní byty (tj. byty do 50m2)

Zde jde o případ, kdy sice zvítězí nejvyšší nabídka měsíčního nájemného, ale byty jsou určeny převážně pro
samostatné osoby (tedy např. studenty i absolventy, ale např. i osoby po rozvodu manželství apod., kteří si zatím
nemohou pořídit vlastní bydlení). Podmínky pro účast jsou proto „omezeny“. Nabídka je určena pro toho, kdo:
-

má trvalý pobyt v hl. m. Praze min. posl. 3 roky

-

je min. poslední 3 roky na hl. m. Prahu pracovně vázán

-

je studentem střední/vysoké školy v hl. m. Praze

-

dokladuje výši příjmů jako u žadatelů o byt ze sociálních důvodů

Nabídka měsíčního nájemného nepřevyšuje 5 000 Kč/měs.
V obecné rovině lze konstatovat, že trendem výše přijatých opatření je postupná změna v poměru nájemních
smluv uzavřených na dobu určitou a neurčitou s tím, že převažují smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu
určitou. Tento stav umožňuje hl. m. Praze efektivněji nakládat s bytovým fondem.5.1.1 Důsledky zachování statu
quo při vedení bytové politiky města
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5.2 Změny v přístupu k bytové politice hl. m. Prahy
Zachování způsobu vedení bytové politiky města, kterého jsme byli svědky v uplynulých přibližně 15 letech, je
bezpochyby jednou z legitimních možností přístupu k problematice bydlení a jeho dostupnosti, nicméně
v takovém případě je nutné počítat s určitými riziky vyplývajícími z pokračování či eskalace některých stávajících
negativních trendů v sociální oblasti ve vztahu k bydlení. V současné době pozorujeme změnu postoje ve výkonu
bytové politiky, kdy hl. m. Praha dokončuje prodej bytových domů schválených k prodeji v roce 2012 s tím, že
s novým prodejem již nepočítá. Zbylý bytový fond si hl. m. Praha hodlá ponechat pro výkon bytové a sociální
politiky. Současně připravuje projekty pořízení nové bytové výstavby.
V aktuálním volebním období lze zaznamenat několik pozitivních signálů i konkrétních činů současného
politického vedení města, které oproti minulosti zavdávají naděje k většímu optimismu, co se aktivity
a celkového přístupu k bytové politice hlavního města týče. Za vyzdvihnutí stojí především zřízení fondu Rozvoje
dostupného bydlení a s ním spojená činnost příslušné Komise Rady hl. m. Prahy a v neposlední řadě schválení
Strategického plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016), v rámci kterého je na podporu oblasti dostupného bydlení
kladen mnohem větší důraz oproti minulosti.

5.2.1 Fond Rozvoje dostupného bydlení hl. m. Prahy
Privatizace obecního bytového fondu a i jeho pronájem generuje městu dlouhodobě miliardové finanční příjmy,
které ale nebyly v minulosti ve většině případů reinvestovány zpět do oblasti bydlení a rozplynuly se v jiných
rozpočtových kapitolách hl. m. Prahy, případně jednotlivých městských částí. I proto, aby již k tomuto
odčerpávání finančních prostředků ze systému bydlení nadále nedocházelo, zřídila správa města v roce 2015
fond Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.
Statut tohoto fondu definuje jeho účel následujícím způsobem: „Účelem fondu je využití příjmů z prodeje
bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy, převedených ze zdaňované
činnosti hl. m. Prahy (po odpočtu daně z příjmů), na rozvoj a zkvalitnění dostupného bydlení a pobytových
kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy.“
Na základě neoficiálních informací jsou ve fondu Rozvoje sociálního bydlení aktuálně k dispozici cca 1,8 miliardy
korun a objem těchto finančních prostředků se především v souvislosti se stále uskutečňovaným prodejem
obecních bytových domů velmi rychle navyšuje. Nastřádané finanční prostředky je dle Statutu fondu možno
použít na údržbu a opravy bytových domů (za účelem dostupného bydlení) v majetku hl. m. Prahy a na údržbu,
opravy, rekonstrukce a přístavby domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a další pobytové kapacity
sociálních služeb. U rozvoje dostupného bydlení a pobytových kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy se
bude jednat především o investiční akce, které mají charakter:
•

výkupů pozemků a budov za účelem výstavby dostupného bydlení,

•

projektové přípravy a výstavby objektů pro účely dostupného bydlení nebo výstavby pobytových
kapacit sociálních služeb,

•

modernizace, rekonstrukce stávajících bytů v majetku hl. m. Prahy nebo pobytových kapacit
sociálních služeb,

•

přestavby objektů v majetku hl. m. Prahy na dostupné bydlení nebo na pobytové kapacity sociálních
služeb.

Za jednu z hlavních výhod lze považovat, že prostředky fondu musí výt využity (pakliže nedojde k jeho zrušení)
pouze pro výše uvedené účely. Předpokládá se, že z 85 % půjde o využití v oblasti dostupného bydlení a z 15 %
v oblasti sociálních služeb.
Doposud se ještě nepodařilo realizovat žádné stavební projekty, které by využily finančních prostředků z fondu
Rozvoje dostupného bydlení. Nicméně stavební povolení již obdržel projekt výstavby nových městských bytů na
Černém Mostě za cca 500 milionů korun, ve kterém je předpokládáno tzv. hybridní bydlení. To znamená, že
struktura nájemníků bude v rámci tohoto projektu rozmanitá a počítá se s tím, že část bytů bude sloužit
zdravotně postiženým (popř. seniorům), další část zaměstnancům města a některé byty budou dokonce
pronajímány všem zájemcům, nicméně za tržní nájemné. Další chystanou stavbou, na kterou chce město využít
peníze z fondu, je nový domov pro seniory, který by měl vyrůst v Praze 13 (náklady cca 300 milionů korun).
Zároveň v současné době v souladu s Plánem činnosti, který odsouhlasila Komise Rady hl. m. Prahy pro fond
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Rozvoje sociálního bydlení, provádí IPR Praha vytipování pozemků, které lze považovat za potenciálně vhodné
pro další veřejnou bytovou výstavbu.

5.2.2 Problematika dostupného bydlení ve Strategickém plánu hl. m. Prahy (Aktualizace
2016)
V souvislosti s tématem podpory dostupného bydlení je důležité zmínit, že má náležitou oporu rovněž i ve
Strategickém plánu hl. m. Prahy, Aktualizaci 2016, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 21/7 dne 24. 11. 2016.
V rámci aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy je téma bydlení podrobněji rozpracováno v oblasti
1.1 C Dostupné bydlení a ve vztahu k marginalizovaným osobám a lidem bez domova i v oblasti 1.1 F Sociální
začleňování. Obě uvedené oblasti jsou zahrnuty v rámci strategického cíle 1.1 Soudržné město a z toho nepřímo
vyplývá, že Strategický plán hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) nepostihuje téma bydlení v celé jeho komplexitě
a značné tematické šíři, ale rozpracovává jej především ve vztahu k identifikovaným sociálním a demografickým
výzvám, kterým Praha v současnosti čelí.
Hlavním cílem Strategického plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) je v rámci výše uvedených oblastí vytvořit
podmínky pro dostupné bydlení všem skupinám obyvatel a pomáhat sociálně či generačně ohroženým skupinám
obyvatelstva získat dostupné a udržitelné bydlení, a to prostřednictvím realizace diferencovaných forem
sociálního a dostupného bydlení v rámci běžné zástavby a změny přístupu k vedení bytové politiky města
a správy obecního bytového fondu. V oblasti sociálního začleňování je prioritou komplexně a účinně řešit
problematiku bezdomovectví, sociálního vyloučení a integraci marginalizovaných skupin, s čímž téma bydlení
neoddělitelně souvisí.
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6.1 Potenciální uživatelé dostupného bydlení
Pokud hl. m. Praha bude chtít v oblasti bytové politiky dostát toho, k čemu se přihlásila v rámci nově schváleného
Strategického plánu hl. m. Prahy (viz 5.2.2 a část Strategická doporučení), je důležité za účelem přípravy
a realizace programů zaměřených na poskytování finančně dostupného nájemního bydlení nejprve identifikovat
a kvantifikovat poptávku po těchto programech, resp. alespoň rámcově vyčíslit počet potenciálních uživatelů
dostupného bydlení v Praze. K tomuto účelu lze využít jako výchozí zdroj podrobné údaje Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV) o příspěvcích na bydlení, protože lze zjednodušeně předpokládat, že stávající příjemci
příspěvků na bydlení představují zároveň i cílovou skupinu potenciálních uživatelů programů dostupného
obecního bydlení.

6.1.1 Příspěvky na bydlení
Příspěvky na bydlení představují dávky státní sociální podpory a jsou určeny rodinám a jednotlivcům s nižšími
příjmy, pro které představují náklady na bydlení příliš velkou finanční zátěž. Nárok na příspěvek na bydlení má
vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny
nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné
normativní náklady stanovené zákonem.9
V průběhu roku 2015 pobíralo v hl. m. Praze příspěvek na bydlení v průměru 23 540 příjemců, resp. okruhů
společně posuzovaných osob (okruhů SPO).10 V rámci celé ČR to bylo 224 904 příjemců a podíl pražských
příjemců na celorepublikovém objemu tedy převyšoval 10 %, což zhruba odpovídá podílu obyvatel Prahy na
obyvatelstvu v rámci celé ČR. Rozhodně tak tedy nelze tvrdit, a to i přes vyšší průměrnou příjmovou hladinu
v Praze v porovnání se zbytkem ČR, že by intervence státní sociální podpory ve formě příspěvků na bydlení byly
v Praze méně potřebné než ve zbylých částech republiky.
Graf č. 14 ilustruje trend velmi strmého nárůstu průměrného počtu příjemců (okruhů SPO) příspěvku na bydlení
v hl. m. Praze v období mezi lety 2007 až 2015. Zatímco v roce 2007, kdy byly příspěvky na bydlení zavedeny,
bylo v Praze identifikováno v průměru jen 5 906 příjemců této dávky, v roce 2015 to bylo již výše zmíněných
23 540 příjemců.
S tím, jak se v minulých letech výrazně navyšoval průměrný měsíční počet příjemců (okruhů SPO) příspěvku na
bydlení v Praze i ČR, tak logicky docházelo i k velmi významnému (a dokonce ještě mnohem významnějšímu)
navýšení objemu finančních prostředků nutného k zajištění těchto dávek. Ve výchozím roce 2007 dosahovala
v Praze průměrná měsíční částka vyplacených příspěvků na bydlení 8 438 300 Kč, v roce 2015 to bylo již
101 195 700 Kč, za rok tedy přibližně 1,2 miliardy Kč (viz graf č. 15). Zatímco tedy průměrný měsíční počet
příjemců příspěvků na bydlení se v hl. m. Praze mezi lety 2007 až 2015 navýšil 4 krát, tak objem finančních
prostředků vyplacených ve prospěch příspěvků na bydlení se navýšil dokonce 12 krát! Tento vývoj souvisí s tím,
jak se v posledních letech zvyšovaly částky na příspěvky na bydlení, kterými byly dorovnávány rozdíly mezi
příjmy domácností a jejich náklady na bydlení. V roce 2015 dosahovala v rámci Prahy průměrná měsíční výše
příspěvku na bydlení již 4 299 Kč (v roce 2007 jen 1 429 Kč). V ČR byla průměrná výše měsíčního příspěvku na
bydlení nižší (3 431 Kč v roce 2015, 1261 Kč v roce 2007).
Trend, jenž je zachycen v grafech č. 14 a 15, primárně odráží skutečnost, že v uplynulém období některým
sociálním skupinám obyvatel (např. seniorům, neúplným rodinám s dětmi atd.) rostly náklady na bydlení rychleji
(především v důsledku růstu cen energií a ukončení regulovaného nájemného) než jejich disponibilní příjmy. Za
sekundární příčinu strmého nárůstu lze považovat i to, že příspěvky na bydlení jsou poměrně novým nástrojem
státní sociální podpory (existujícím teprve od roku 2007) a je tedy pravděpodobné, že zdaleka ne všichni
oprávnění příjemci si o příspěvek na bydlení včas zažádali, ačkoliv měli na tyto dávky nárok. Zároveň nelze
opominout ani vliv změn některých parametrů (např. ve stanovení výše normativních nákladů na bydlení), které
mohly mít eventuálně vliv na rozšíření okruhu příjemců, které mají na příspěvky na bydlení nárok. Vyloučit
bohužel nelze ani možnost rostoucího zneužívání příspěvků na bydlení neoprávněnými příjemci.

9

Podrobnější informace o příspěvcích na bydlení, včetně uvedení výše tzv. normativních nákladů na bydlení jsou uvedeny zde:
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
10
V analýze prezentované údaje o počtu příjemců (okruhů SPO) příspěvků a dále i doplatků na bydlení jsou koncipovány jako průměrné měsíční
počty příjemců v daném kalendářním roce.
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Graf č. 14: Průměrný měsíční počet příjemců (okruhů SPO) příspěvku na bydlení v daném roce v hl. m. Praze
(2007-2015)
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Zdroj dat: MPSV

Graf č. 15: Průměrná měsíční částka vyplacených příspěvků na bydlení (v tis. Kč) v daném roce v hl. m.
Praze (2007-2015)
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Zdroj dat: MPSV

Obrázek č. 21 znázorňuje, ve kterých pražských správních obvodech byly v roce 2015 zaznamenány relativně
nejvyšší koncentrace příjemců (resp. okruhů SPO) příspěvku na bydlení, a to v přepočtu na 1 000 obyvatel
daného správního obvodu. Relativně nejvyšší koncentrace příjemců příspěvků na bydlení byly zaznamenány
především ve správních obvodech lokalizovaných v užším i v širším centru hlavního města. Konkrétně jde
o správní obvody Praha 2 a Praha 3 (v každém z nich připadalo 38 příjemců, resp. okruhů SPO na 1 000
obyvatel), Praha 7 (28 příjemců na 1 000 obyvatel), Praha 10 (27 příjemců na 1000 obyvatel), Praha 1 a Praha 5
(23 příjemců na 1000 obyvatel). V těchto správních obvodech je dosahováno nadprůměrných cen bytů
a především nájemného a zároveň je zde nadprůměrná koncentrace seniorských domácností a domácností
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jednotlivců, jejichž příjmy nepostačují ke krytí vysokých nákladů spojených s jejich bydlením. Relativně nejnižší
koncentrace příjemců příspěvku na bydlení jsou především ve správních obvodech při okrajích hlavního města.
Obrázek č. 21: Průměrný měsíční počet příjemců (okruhů SPO) příspěvku na bydlení za rok 2015 v přepočtu
na 1 000 obyvatel správního obvodu

Zdroj dat: MPSV

Graf č. 16: Podíl seniorských domácností v rámci příjemců (okruhů SPO) příspěvků na bydlení v hl. m. Praze
(v %, 2007-2015)
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Zdroj dat: MPSV
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Za poměrně znepokojující skutečnost lze považovat vysoký podíl seniorů mezi pražskými příjemci příspěvku na
bydlení (viz graf č. 16). Seniorské domácnosti, které jsme pro účely této analýzy vymezili tak, že všechny osoby
v okruhu SPO musí být ve věku 65 a více let, se podílely v roce 2015 na celkovém počtu příjemců z 37 % (v roce
2012 dokonce z více než 43 %). Tyto údaje jenom potvrzují, že seniorské domácnosti a především domácnosti
samostatně žijících seniorů mají oproti jiným domácnostem mnohem častěji problém s náklady na bydlení, které
tvoří významnější díl z jejich již tak nízkých disponibilních příjmů (viz rovněž podkapitola 4.1.2).
Z měsíčního průměrného počtu 23 540 příjemců (okruhů SPO) v Praze, kteří v průběhu roku 2015 pobírali
příspěvek na bydlení, tvořily více jak polovinu (56 %) domácnosti jednotlivců, velmi často seniorské. Jak je
patrné z grafu č. 17, se vzrůstajícím počtem členů domácností se četnost příjemců příspěvku na bydlení
snižovala.
Graf č. 17: Průměrný měsíční počet domácností (okruhů SPO) pobírajících příspěvek na bydlení podle počtu
členů v hl. m. Praze za rok 2015
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6.2 Potenciální uživatelé sociálního bydlení
Systém sociálního bydlení by měl cílit na skupinu lidí, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, jejichž celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení ani těch nejzákladnější základních životních potřeb, přičemž bydlení
je neodmyslitelně jednou z nich. Jedná se o osoby a domácnosti nacházející se v bytové nouzi, kterým akutně
hrozí ztráta bydlení a sociální vyloučení nebo se již ocitli v situaci, kdy již o bydlení přišli. Rámcově kvantifikovat
skupinu těchto lidí na území hl. m. Prahy lze s využitím dat MPSV, která postihují příjemce doplatků na bydlení.
Rovněž lze využít dostupných odhadů počtu osob ohrožených ztrátou bydlení a lidí bez domova.

6.2.1 Doplatky na bydlení
Doplatek na bydlení představuje dávku pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana
a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení.
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Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb
s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka na živobytí.11
Na základě údajů MPSV pobíralo v průběhu roku 2015 v hl. m. Praze doplatek na bydlení v průměru 3 630
příjemců, resp. okruhů společně posuzovaných osob (okruhů SPO). V rámci celé ČR to bylo 69 618 příjemců
doplatku na bydlení a podíl pražských příjemců na celorepublikové hodnotě tak dosahoval přibližně jen 5 %
(v případě příspěvků na bydlení to bylo více než 10 %). Můžeme tedy konstatovat, že v Praze je oproti zbytku ČR
relativně méně osob a domácností, které by se nacházely v hmotné nouzi a pobíraly doplatek na bydlení. Na
druhou stranu je evidentní, že významná část těchto lidí přebývajících na území Prahy, jde především o lidi bez
domova (viz podkapitola 6.2.2), je zcela mimo jakoukoliv evidenci státního sociálního systému.
Podobně jako u příspěvků na bydlení, tak i v případě doplatků na bydlení byl v Praze v období 2007-2015
zaznamenán nárůst počtu průměrného měsíčního počtu příjemců, resp. okruhů SPO (viz graf č. 18). Časová řada
prezentovaných údajů je bohužel přerušena kvůli nedostupnosti dat za roky 2012 a 2013, přesto ale můžeme
konstatovat, že mezi lety 2007-2015 došlo k významnému navýšení počtu osob a domácností v Praze (z 895
příjemců v roce 2007 na 3 630 příjemců v roce 2015), kterým ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů
spojených s jejich bydlením či ubytováním nezbývá dostatek finančních prostředků na živobytí. V této souvislosti
je důležité zmínit, že značný nárůst průměrného počtu příjemců (okruhů SPO) doplatku na bydlení mohl být
eventuálně zapříčiněn i případnou změnou parametrů, jež mohly mít v uplynulém období vliv na počet osob
a domácností splňujících podmínky pro přiznání nároku na doplatek na bydlení.
V souvislosti se vzrůstajícím počtem průměrného měsíčního počtu příjemců (okruhů SPO) doplatků na bydlení se
významně navyšoval i objem financí, který byl vyplacen ve prospěch těchto dávek pomoci v hmotné nouzi. Graf
č. 19 ilustruje, že zatímco v průběhu roku 2007 dosahovala v Praze průměrná měsíční částka vyplacených
doplatků na bydlení v souhrnu 1 770 700 Kč, v roce 2015 to bylo již 17 709 200 Kč, což oproti roku představuje
přibližně desetinásobný nárůst. Tento značný nárůst úzce souvisí i s tím, že průměrná měsíční výše doplatku na
bydlení na jednoho příjemce (resp. okruh SPO) se v Praze zvýšila z 1 978 Kč v roce 2007 na 4 879 Kč v roce
2015. V celé ČR činila v roce 2015 průměrná výše měsíčního doplatku na 3 765 Kč.
Graf č. 18: Průměrný měsíční počet příjemců (okruhů SPO) doplatku na bydlení v daném roce v hl. m. Praze
(v %, 2007-2015)
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Zdroj dat: MPSV

11

Podrobnější informace o doplatcích na bydlení jsou uvedeny na Integrovaném portálu MPSV zde: https://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni
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Graf č. 19: Průměrná měsíční částka vyplacených doplatků na bydlení (v tis. Kč) v daném roce v hl. m. Praze
(2007-2015)
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Zdroj dat: MPSV

Relativně nejvyšší územní koncentrace příjemců doplatku na bydlení (viz obrázek č. 22) byla v roce 2015
identifikována ve správním obvodě Praha 14, kde na 1 000 bydlících obyvatel připadalo více než 6 příjemců
(okruhů SPO) doplatku na bydlení. Zvýšená koncentrace příjemců doplatku na bydlení a tedy osob a domácností
nacházejících se v situaci hmotné nouze může v Praze 14 do určité míry souviset např. i s vysokým počtem
obecních bytů i s identifikovanou romskou komunitou na sídlišti Černý Most12, které bylo i na základě analýzy
IPR Praha13 identifikováno jako ze sociálního hlediska neproblematičtější velké sídliště v rámci Prahy.
Oproti ostatním správním obvodům byla kromě Prahy 14 mírně zvýšená koncentrace příjemců doplatku na
bydlení zjištěna i v rámci správního obvodu Praha 7, kde v roce 2015 připadalo na 1 000 obyvatel 4,7 příjemců,
resp. okruhů SPO.
Z grafu č. 20 je patrné, že v roce 2015 více než polovinu (55 %) pražských příjemců doplatků na bydlení tvořily
domácnosti jednotlivců a že se vzrůstajícím počtem členů domácnosti se počty příjemců doplatků na bydlení
snižovaly. Na rozdíl ale od příspěvku na bydlení jsou mezi příjemci doplatku na bydlení zastoupeny seniorské
domácnosti (tzn. okruhy SPO se všemi členy ve věku 65 a více let) jen velmi marginálním způsobem (cca z 6 %).
Oproti seniorům doplatek na bydlení mnohem častěji pobíraly domácnosti, resp. okruhy SPO s nezaopatřenými
dětmi (38 % z celkového počtu příjemců).

12

Viz Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, GAC spol. s. r. o., 2006

13

Viz Analýza vývoje sociální struktury velkých pražských sídlišť mezi lety 2001 a 2011, IPR Praha, 2015
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Obrázek č. 22: Průměrný měsíční počet příjemců (okruhů SPO) doplatků na bydlení za rok 2015 v přepočtu
na 1 000 obyvatel správního obvodu

Zdroj dat: MPSV

Graf č. 20: Průměrný měsíční počet domácností (okruhů SPO) pobírajících doplatek na bydlení podle počtu
členů v hl. m. Praze za rok 2015
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6.2.2 Odhady počtu lidí bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení
Osoby nacházející se v situaci bytové nouze lze považovat za hlavní skupinu potenciálních uživatelů sociálního
(případně krizového) bydlení. Na základě rozsáhlého průzkumu, který MPSV realizovalo v roce 201514, byly
provedeny odhady celkového počtu osob ohrožených ztrátou bydlení a počtu nebydlících osob a prezentovány
byly v územní podrobnosti jednotlivých krajů.
Podle výsledků průzkumu MPSV, v rámci kterého bylo prostřednictvím dotazníků osloveno celkem 227 obcí
s rozšířenou působnosti (v rámci Prahy 22 správních obvodů), žilo na území hlavního města 10 604 osob
ohrožených ztrátou bydlení, což představovalo necelých 9 % z celorepublikového počtu (viz tabulka č. 3). Osoby
a domácnosti, jež se nacházejí v životní situaci „ohrožení ztrátou bydlení“, žijí v nevhodném bydlení
(v provizorních a neobvyklých stavbách, v neobyvatelných bytech, v přelidněných bytech apod.) nebo v nejistém
bydlení (přechodné bydlení u rodiny nebo přátel, bez právního nároku, ve squatu, ohrožení vystěhování
z vlastního bytu apod.).
Tabulka č. 3: Odhad počtu osob ohrožených ztrátou bydlení v Praze a ČR

Území

Počet osob
bydlení

ohrožených

ztrátou

Počet osob ohrožených
bydlení na 1 000 obyvatel

hl. m. Praha

10 604

8,5

ČR

118 564

11,8

ztrátou

Zdroj dat: MPSV

Tabulka č. 4 znázorňuje odhady počtu nebydlících osob v Praze a ČR. Nebydlící osoby jsou takové, které jsou bez
střechy nad hlavou (osoby přebývající venku nebo v noclehárnách) či bez bytu (osoby v ubytovnách, azylových
domech, v zařízeních pro ženy čelící domácímu násilí, pobytových zařízeních pro žadatele o azyl, osoby před
propuštěním z věznice nebo vazby, které se nemají kam vrátit, podobně lidé propuštění ze zdravotnických
zařízení, ze zařízení pro děti apod.). Dle výsledků průzkumu MPSV žilo na území Prahy 9 531 takto vymezených
nebydlících osob, tedy 14 % z celorepublikového objemu. Relativní koncentrace nebydlících osob je tedy v Praze
v rámci ČR mírně nadprůměrná, což souvisí mimo jiné i s podstatou metropolitního charakteru Prahy, v důsledku
kterého se do Prahy stahují z ostatních regionů osoby bez přístřeší či jiné marginalizované osoby.
Tabulka č. 4: Odhad počtu nebydlících osob v Praze a ČR

Počet osob bez bydlení
Území

hl. m. Praha
ČR

Počet osob
ohrožených
ztrátou bydlení
na 1 000
obyvatel

celkem

z toho ženy

z toho osoby
do 18 let

z toho osoby
nad 65 let

9 531

2 385

281

2 469

7,7

68 485

16 179

8 158

7 050

6,7

Zdroj dat: MPSV

Alternativně lze za účelem kvantifikace lidí bez domova vycházet i z dalších pramenů (např. z Aktualizace
Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 2013–2020) a především z výstupů ze
sčítání pražských bezdomovců, které bylo uskutečněno v roce 2010 a tento zdroj již tedy nelze dnes považovat za
aktuální. Nicméně z tohoto sčítání vyplynulo, že na území Prahy pobývalo přibližně 4,5 tisíce lidí bez domova.
Těch, kteří žili během dne převážně na ulici (tzv. „zjevní“ bezdomovci), bylo přibližně 1,8 tisíce. Zbývajících 2,7
14

Viz Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností
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tisíc osob bylo možné označit za tzv. „skryté bezdomovce“. Zároveň bylo identifikováno 5 až 10 tisíc domácností,
které byly ohroženy propadem do zjevného či skrytého bezdomovství. Aktuální odhady MPSV, které byly
prezentovány v tabulkách č. 3 a č. 4, tedy naznačují, že mezi lety 2010 a 2016 došlo velmi pravděpodobně
k významnému nárůstu počtu lidí bez domova a s velkou mírou pravděpodobnosti i těch, kteří jsou akutně
ohroženi ztrátou bydlení.

6.3 Kvantifikace potenciálních uživatelů dostupného a sociálního bydlení
Zatímco systém dostupného bydlení by měl být zaměřen především na skupinu lidí, kteří se potýkají
s nepřiměřeně vysokými náklady na bydlení ve vztahu ke svým nízkým příjmům (bylo potvrzeno, že v rámci Prahy
se téměř z poloviny jedná o seniorské domácnosti), tak uživateli systému sociálního bydlení by měli být
především lidé v hmotné nouzi, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již dokonce o bydlení přišli. V rámci výše
uvedených kapitol 6.1 a 6.2 byly v kontextu Prahy uvedeny počty příjemců (okruhů SPO) příspěvku a doplatku na
bydlení a zároveň i odhady týkající se počtu osob v bytové nouzi a na základě těchto údajů lze získat rámcovou
představu o tom, kolik osob a domácností v Praze by eventuálně mohlo představovat poptávku po sociálních
a dostupných bytech.

6.3.1 Resumé
Současná praxe je taková, že stát ročně vyplácí na příspěvky a doplatky na bydlení přibližně 13 miliard korun
ročně a objem těchto finančních prostředků, jak vyplynulo z výše uvedeného, se v uplynulém období dramaticky
navyšoval. Předmětem časté kritiky je skutečnost, že značné finanční prostředky vyplácené ve prospěch
příspěvků a doplatků na bydlení často končí u soukromých pronajímatelů bytů a provozovatelů privátních
ubytovacích zařízení, přičemž v řadě případů nízký standard kvality poskytovaného bydlení / ubytování vůbec
neodpovídá výši požadovaných nájmů.
Řešení této neuspokojivé a z dlouhodobého hlediska neudržitelné situace měl přinést zákon o sociálním bydlení,
za jehož přípravu je primárně odpovědné MPSV. Původní návrh tohoto zákona počítal s povinným zapojením obcí
v souvislosti se zajištěním sociálního a dostupného bydlení pro osoby v bytové nouzi. Přijetí zákona dle tohoto
původního návrhu se nicméně v aktuálním volebním období jeví jako velmi nepravděpodobné.
Zajištění a příprava stávajících obecních bytů a případná výstavba nových obecních bytů by sice pro veřejný
sektor vyvolala zpočátku relativně vysoké investiční náklady, z dlouhodobé perspektivy je však tento přístup, kdy
je dotace poskytována na objekt (tzn. na byt s trvalou hodnotou) a nikoliv na subjekt (tzn. na konkrétní osobu či
domácnost), výrazně efektivnější, protože již nebude docházet k nadměrnému nežádoucímu transferu sociálních
dávek a dávek hmotné nouze ve prospěch privátních subjektů. Zároveň u značné části osob, které na dobu
nezbytně nutnou získají podporované dostupné či sociální bydlení, lze očekávat navýšení jejich koupěschopnosti,
aktivní zapojení na trhu práce a v důsledku toho se zvýší i daňové výnosy (z DPH, z daně z příjmu, aj.).
Na základě shrnutí hlavních údajů z kapitol 6.1 a 6.2 můžeme konstatovat, že v roce 2015 bylo podle údajů MPSV
na území hl. m. Prahy identifikováno:
•

23 540 příjemců (okruhů SPO) příspěvku na bydlení čítajících dohromady vice než 41 tisíc osob

•

3 630 příjemců (okruhů SPO) doplatku na bydlení čítajících dohromady téměř 7 tisíc osob

•

odhadem 10 604 osob ohrožených ztrátou bydlení

•

odhadem 9 531 nebydlících osob

Za potenciální uživatele systému městského dostupného nájemního bydlení lze považovat skupinu příjemců
příspěvku na bydlení, z nichž v roce 2015 představovaly 37 % domácnosti seniorů. Od této skupiny je nicméně
nutné odečíst příjemce doplatku na bydlení (jde o osoby v hmotné nouzi), kteří jsou totiž zároveň i příjemci
příspěvku. Takto dospějeme přibližně ke 20 000 příjemcům, resp. okruhům SPO, které můžeme zjednodušeně
považovat za bytové domácnosti čítající přibližně 34 tisíc osob. Rozhodně však nelze na základě těchto údajů
kategoricky tvrdit, že Praha spolu s městskými částmi musí ihned zajistit 20 000 nájemních bytů pro účely
podporovaného dostupného bydlení, nicméně jde spíše o referenční hodnotu, jež může implikovat úroveň
poptávky po dostupném bydlení v hl. m. Praze.
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Pokud zůstanou příspěvky na bydlení ze strany státu zachovány v současné podobě, zvládne pravděpodobně
většina stávajících příjemců svoje finanční závazky i za cenu snížené životní úrovně zvládnout a neznamená to
tedy, že je nutné usilovat o stěhování těchto stávajících příjemců příspěvků na bydlení do nových nájemních
dostupných bytů, přičemž řada z nich (z velké části jde o lidi v seniorském věku) by o to ani neměla reálný zájem.
Na druhou stranu je nutné vzít zcela vážně trend uplynulých let, který se vyznačoval strmým nárůstem počtu lidí
a domácností, jež dávky státní sociální podpory ve formě příspěvku na bydlení pobírají, a v neposlední řadě je
nutné vzít v potaz i perspektivy demografického vývoje a především stárnutí obyvatelstva, v důsledku kterého
bude přibývat domácností s nižšími příjmy (často půjde o nejvíce ohrožené seniorské domácnosti jednotlivců),
pro které budou představovat náklady na bydlení neúměrně velkou zátěž. Na základě dostupné demografické
prognózy, kterou pro IPR Praha zpracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, lze předpokládat, že do
roku 2030 se v Praze zvýší počet osob ve věku 65 a více let téměř o 34 tisíc.
Ve vztahu k potřebné kapacitě dostupných nájemních bytů je třeba počítat i s tím, že potenciálními cílovými
uživateli obecních bytů budou i nadále zaměstnanci veřejného sektoru (např. hasiči, učitelé, policisté atd.), kteří
pravděpodobně nebudou splňovat kritérium nízkých příjmů. Město nicméně tyto profese k zajištění svého chodu
nezbytně potřebuje.
Z hlediska hrubého odhadu poptávky po sociálním bydlení, které by hl. m. Praha měla v zájmu posílení sociální
soudržnosti a integrace marginalizovaných sociálních skupin rovněž poskytovat, lze primárně vycházet z údajů
o počtu příjemců doplatku na bydlení, které představují jednu z dávek pomoci v hmotné nouzi. V roce 2015 bylo
evidováno v průměru 3 630 příjemců (resp. okruhů SPO), které lze zjednodušeně považovat za bytové
domácnosti, v rámci kterých bylo evidováno téměř 7 tisíc osob. Nicméně s přihlédnutím k aktuálním odhadům
MPSV je zřejmé (10 604 osob ohrožených ztrátou bydlení, 9 531 nebydlících osob), že významná část osob
v hmotné nouzi, které jsou bez bydlení nebo jim ztráta bydlení akutně hrozí, jsou z nejrůznějších důvodů mimo
evidenci systému státní sociální podpory.
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7.1 Obecní bytový a domovní fond v Praze podle SLDB 2011
Na základě údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které ČSÚ realizoval naposledy v roce 2011, lze ve
větší územní podrobnosti postihnout hlavní kvantitativní i kvalitativní charakteristiky obecních bytů a domů
a zároveň je lze bez jakýchkoliv metodologických obtíží porovnat s vlastnostmi celého obecního a domovního
fondu, který je soustředěn na území hlavního města. Velkou nevýhodou je pochopitelně dnes již poměrně značná
zastaralost těchto dat, která je umocněna tím, že segment obecního nájemního bydlení se dynamicky mění
a redukuje v souvislosti se stále probíhající privatizací obecního bytového fondu.

7.1.1 Rozsah obecního bytového fondu
Při SLDB 2011 bylo na území Prahy sečteno celkem 64 847 obecních bytů, což představovalo 11 % z celkového
počtu bytů v hlavním městě. Téměř 98 % obecních bytů bylo soustředěno v rámci bytových domů a byty
v rodinných a ostatních domech měly tedy zcela marginální význam. Z územního hlediska byla distribuce
obecního bytového fondu značně nevyvážená (viz obrázek č. 23 znázorňující počet obecních bytů v přepočtu na
1 000 obyvatel katastrálního území), což je mimo jiné důsledkem diferencovaného přístupu jednotlivých
městských částí při nakládání se svěřenými obecními byty.
Obrázek č. 23: Počet obecních bytů v přepočtu na 1 000 obyvatel katastrálního území (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

Níže prezentované údaje jsou již vztaženy jen k obydlenému obecnímu bytovému fondu.15 Z územního hlediska
správních obvodů bylo v absolutním vyjádření sečteno nevíce obecních obydlených bytů ve správních obvodech
Praha 10 (7 440), Praha 3 (6 066), Praha 8 (5 919), Praha 11 (5 734) a Praha 14 (5 004). Obrázek č. 24
znázorňuje, že nejvyšším podílem obecních bytů ve vztahu k celkové velikosti obydleného bytového fondu
15
V rámci této kategorie je dohromady sledován obecní a státní bytový a domovní fond. Zastoupení státních bytů a domů bylo však v Praze zcela
marginální (na území Prahy bylo při SLDB 2011 sečteno jen 1 407 státních bytů – tj. jen 2 % oproti 98 % obecních bytů) a prezentované údaje tak
tedy lze dle našeho názoru považovat i při tomto zjednodušení za relevantní pro obecní bytový a domovní fond.
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disponovaly správní obvody Praha 14 (26,4 %), Praha 17 (23,2 %), Praha 1 (20,6 %), Praha 2 (19,1 %) a Praha 3
(17,9 %). Naopak nejnižší podíl zaznamenaly správní obvody Praha 21 (2,7 %), Praha 12 (3,2 %) a Praha 22
(5,0 %).
Obrázek č. 24: Podíl obydlených obecních bytů na celkovém obydleném bytovém fondu hl. m. Prahy (v %,
SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

V období mezi SLDB 2001 a 2011 došlo v důsledku privatizace k razantnímu snížení počtu obydlených obecních
bytů. Při SLDB 2001 bylo na území Prahy sečteno celkem 123 286 trvale obydlených obecních bytů, což
představovalo 24,8 % z tehdejšího úhrnu pražského obydleného bytového fondu. V období mezi lety 2001 a 2011
se tak tedy objem obecního bytového fondu zredukoval téměř na polovinu.

7.1.2 Neobydlenost obecního bytového fondu
Jako neobydlených bylo při SLDB 2011 klasifikováno 4 462 obecních bytů, tedy 6,4 % z celkového počtu
obecních bytů v Praze. Míra neobydlenosti obecního bytového fondu tak byla mírně nižší oproti celkovému
bytovému fondu (7,8 %).
Absolutně nejvíce neobydlených obecních bytů se nacházelo na území správních obvodů Praha 8 (626), Praha 10
(433) a Praha 5 (395). Z obrázku č. 25 je patrné, že nejvyšší podíl neobydlených obecních bytů na celkovém
počtu obecních bytů byl zaznamenán ve správních obvodech Praha 21 (19,0 %), Praha 1 (12,3 %), Praha 22
(12,2 %) a Praha 7 (12,0 %) a naopak nejnižší podíl na území správních obvodů Praha 11 (2,3 %), Praha 17
(3,0 %), Praha 20 (3,0 %) a Praha 13 (3,2 %). Data nepřímo naznačují, že nejnižší neobydlenost obecních bytů je
v rámci panelových sídlišť.
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Obrázek č. 25: Podíl neobydlených obecních bytů na obecním bytovém fondu hl. m. Prahy (v %, SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

7.1.3 Obložnost obecního bytového fondu
V obecních bytech bydlelo celkem 143 805 osob, tedy 11,3 % ze všech obyvatel Prahy evidovaných při SLDB
2011.
V přepočtu na jeden obydlený obecní byt připadalo v průměru 2,19 bydlících osob. Počet osob v přepočtu na
obydlený byt (též zvaný jako tzv. obložnost bytového fondu) byl tak tedy v rámci obecních bytů prakticky
identický jako v rámci celého pražského bytového fondu (2,24 osob v přepočtu na byt).
Územní rozdíly v obložnosti obecního bytového fondu nebyly příliš významné. Z obrázku č. 26 je patrné, že
nejnižší počet osob v přepočtu na obydlený obecní byt byl identifikován ve správních obvodech Praha 6 (2,00
osob na byt), Praha 7 (2,02), Praha 8 (2,03), Praha 4 (2,04) a Praha 10 (2,05). Naopak nejvyšší míra obložnosti
obecního bytového fondu byla zjištěna na území správních obvodů Praha 14 (2,67), Praha 13 (2,57) a Praha 20
(2,56).
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Obrázek č. 26: Průměrný počet bydlících osob v přepočtu na 1 obydlený obecní byt (SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

7.1.4 Velikostní charakteristiky obydleného obecního bytového fondu
Podle SLDB 2011 dosahovala průměrná obytná plocha obecního bytu 44 m2, což bylo oproti zbylé části pražského
bytového fondu výrazně méně. V průměru totiž v Praze připadalo na 1 byt 57,8 m2 obytné plochy, z toho v rámci
bytů v bytových domech 53 m2. Obecní byty se vyznačovaly i nižší výměrou celkové plochy, která v průměru
činila 58,7 m2 na 1 obecní byt. V porovnání s obytnou plochou se ale u celkové plochy jednalo o nižší rozdíly,
protože v rámci celého pražského bytového fondu činila celková plocha bytu v průměru 65,6 m2, v případě
bytových domů 60,1 m2.
Obecní byty v průměru s nejmenší obytnou plochou (pod 40 m2) byly evidovány ve správních obvodech Praha 8
(39,1 m2), Praha 18 (39,5 m2), Praha 4, 9 a 16 (39,9 m2). Naopak byty s největší obytnou plochou (nad 50 m2) se
vyskytovaly na území správních obvodů Praha 21 (54,1 m2), Praha 1 (53,6 m2) a Praha 2 (51,3 m2).
Nižší plošný standard obecního bydlení velmi dobře ilustruje i následující srovnání. V obecních bytech připadalo
na 1 bydlící osobu v průměru 20,1 m2 obytné plochy, což je výrazně méně v porovnání s průměrnou hodnotou
v rámci celého pražského bytového fondu, která činila 31,6 m2 na osobu (u bytových domů 30,6 m2). Z obrázku
č. 27 je patrné, že z hlediska správních obvodů připadalo nejméně obytné plochy na 1 bydlící osobu v obecních
bytech v Praze 20 (16,4 m2), Praze 22 (17,4 m2) a Praze 18 (17,6 m2), naopak největší prostorový komfort bydlení
měli obyvatelé obecních bytů ve správních obvodech Praha 1 (25,9 m2), Praha 2 (23,5 m2) a Praha 7 (23,3 m2).
Na 1 obecní byt připadalo v průměru 2,6 obytných místností (o podlahové ploše 8 m2 a více), což je méně
v porovnání s hodnotou celého pražského bytového fondu, která činila 3,2 obytné místnosti na byt, v případě
bytových domů 3,0. Nejméně obytných místností připadalo v průměru na 1 obecní byt ve správních obvodech
Praha 8 (2,2), Praha 4 a 6 (2,3) a naopak nejvíce v Praze 21 (3,3) a Praze 13 (3,0).
V obecních bytech připadalo na 1 obytnou místnost v průměru 1,2 osob, tedy výrazně více oproti situaci v rámci
celého pražského bytového fondu, kde se o jednu obytnou místnost v průměru dělilo 0,8 osob. V rámci obecních
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bytů připadalo na 1 obytnou místnost v průměru nejméně osob ve správním obvodu Praha 22 (1,0) a naopak
nejvíce ve správním obvodu Praha 21 (1,4).
Obrázek č. 27: Průměrná velikost obytné plochy obecního bytu v přepočtu na bydlící osobu
(v m2, SLDB 2011)

Zdroj dat: ČSÚ

7.1.5 Stáří obecního domovního fondu
Průměrné stáří obecního domovního fondu (tzn. domů s byty) dosahovalo při SLDB 2011 66 let. Oproti
celkovému pražskému domovnímu fondu tak tedy byly domy s byty v obecním vlastnictví starší v průměru o 16
let.

Poznámka MHMP, OBF: Tento stav ale počítá s obecním bytovým fondem jako celkem. Hl. m. Praha v rámci
nesvěřeného bytového fondu relativně intenzivně pořizovalo nové bytové domy, zejména v letech 1995–2007.
Struktura obecního bytového fondu proto vykazuje mezi byty svěřenými a nesvěřenými městským částem značné
disparity. Nesvěřený bytový fond je výrazně mladší.
Nejstarší obecní domovní fond byl evidován podle očekávání v centrálních částech města, konkrétně ve správních
obvodech Praha 1 (104 let), Praha 2 (99 let) a Praha 7 (81 let). Nejmladší obecní domovní fond byl na území
správních obvodů Praha 14 (21 let), Praha 17 (25 let) a Praha 13 (26 let).
Téměř 42 % obecního domovního fondu bylo postaveno před rokem 1946, 17,1 % obecních domů s byty pochází
z období 1946-1960, 6,3 % z období 1961-1970, 7,5 % z období 1971-1980, 11,8 % z období 1981-1990 a 10,0
% z období 1991-2000. Pouze 4,3 % z celkového úhrnu obecního domovního fondu bylo postaveno (popř.
zrekonstruováno) v období 2001 až 2011. V případě nesvěřeného bytového fondu, který si hl. m. Praha hodlá
ponechat, je přes 50 % postaveno po roce 2000. U více než 1 % obecního domovního fondu se nepodařilo
období výstavby nebo rekonstrukce identifikovat.
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Graf č. 21: Obecní bytový fond podle období výstavby nebo rekonstrukce domu (SLDB 2011)
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Zdroj dat: ČSÚ

7.2 Aktuální stav obecního bytového fondu podle studie KPMG (2016)
Vzhledem tomu, že výše prezentované údaje vycházející ze SLDB 2011 o pražském obecním domovním a bytovém
fondu jsou dnes již dost zastaralé, bylo potřeba využít rovněž i alternativní zdroj informací, který by lépe
vypovídal o aktuálním stavu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě jednotlivých městských částí. Tímto
zdrojem je studie Voice of Real Estate - Bytový fond hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí, kterou
v roce 2016 vypracovala a publikovala renomovaná poradenská společnost KPMG.
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7.2.1 Počet obecních bytů ve stavu a vývoji
Na základě studie KPMG vlastnila Praha k 31. květnu 2016 celkem 35 tisíc obecních bytů, což představovalo
přibližně jen 18 % z původního fondu (po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tisíc bytů). Z celkového
počtu 35 tisíc obecních bytů, které představují přibližně 5,7 % z celkového bytového fondu na území Prahy,
spravoval Magistrát hl. m. Prahy přibližně 9 tisíc bytů, zbylých 26 tisíc bytů bylo svěřeno do správy jednotlivým
městským částem.
Při porovnání údajů ze SLDB 2011 (viz podkapitola 7.1.1) a ze studie KPMG můžeme konstatovat, že mezi
březnem roku 2011 a květnem 2016 se zredukoval objem obecního bytového fondu z 65 tisíc na 35 tisíc bytů.
V průběhu tohoto pětiletého období tedy docházelo k průměrnému úbytku přibližně 6 tisíc městských nájemních
bytů za rok! Zatímco tedy privatizace bytů probíhala se značnou intenzitou, nová obecní bytová výstavba byla
zcela zanedbatelná (viz podkapitola 2.1.1). Na základě schválených privatizačních plánů a koncepcí je zjevné, že
objem obecního bytového fondu se bude nadále snižovat, pravděpodobně však již s nižší dynamikou oproti
minulému období. Ročně by v nadcházejících letech mělo být privatizováno přibližně 2 až 2,5 bytů za rok.

7.2.2 Počet obecních bytů podle správních obvodů
V rámci studie KPMG byl aktuální stav obecního bytového fondu sledován i v územní podrobnosti 22 pražských
správních obvodů. Obrázek č. 28 znázorňuje absolutní počet obecních bytů a zároveň i podíl obecních bytů na
celkovém bytovém fondu v rámci jednotlivých správních obvodů.
Obrázek č. 28: Absolutní počet obecních bytů a podíl obecních bytů na celkovém bytovém fondu v rámci
jednotlivých správních obvodů (2016)

Zdroj dat: KPMG

V absolutním vyjádření bylo v roce 2016 nejvíce obecních bytů identifikováno v Praze 14 (4 433 bytů), kde byl
zároveň velmi významný podíl (74 %) bytů ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. Relativně vysoký počet obecních
bytů byl zaznamenán i na území správních obvodů Praha 10 (3 497 bytů) a Praha 2 (3 389 bytů), kde naopak
rozhodující část obecního bytového fondu spravovaly městské části. Ve vztahu k celkovému objemu bytového
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fondu měl sektor obecního nájemního bydlení nejvýznamnější postavení opětovně v Praze 14 (obecní byty se zde
podílely z 21 % na celkovém bytovém fondu) a s větším odstupem následovaly správní obvody Praha 2 (14 %),
Praha 17 (12 %), Praha 19 (12 %) a Praha 1 (10 %). Podíl pod hranicí 5 %, která byla v souvislosti
s připravovaným zákonem o sociálním bydlení diskutována jako minimální podíl obecních bytů potřebný
k zajištění potřeb sociálního a dostupného bydlení, zaznamenala polovina z 22 pražských správních obvodů.
Obrázek č. 29 ilustruje, kolik obyvatel v rámci pražských správních obvodů připadalo v roce 2016 na jeden
obecní byt. Zdaleka nejvíce to bylo v Praze 12 a Praze 21 (142 a 116 obyvatel v přepočtu na 1 obecní byt), kde
tedy byla disponibilita obecního bydlení v rámci hlavního města nejnižší. Naopak v přepočtu na počet obyvatel
bylo nejvíce obecních bytů opětovně v Praze 14 (11 obyvatel v přepočtu na jeden obecní byt) a relativně dost
bytů ve vztahu k počtu obyvatel bylo i v Praze 2 (15 obyv. / obecní byt), Praze 17 (18 obyv. / obecní byt) a Praze 1
(19 obyv. / obecní byt).
Obrázek č. 29: Počet obyvatel v přepočtu na 1 obecní byt a v rámci jednotlivých správních obvodů (2016)

Zdroj dat: KPMG

7.2.3 Pražský obecní bytový fond ve srovnání s evropskými a českými městy
V rámci studie KPMG byl aktuální rozsah obecního bytového fondu porovnáván i v kontextu vybraných
evropských a českých měst, přičemž pro tento účel byly z části využity i analýzy IPR Praha.
Z tabulky č. 5 je patrné, že v porovnání s vybranými městy z vyspělých zemí (Německo, Švýcarsko, Rakousko,
Dánsko) je v Praze počet obecních bytů fondu ve vztahu k počtu obyvatel nízký. To je dáno především odlišným
historickým vývojem a rovněž i mnohem významnějším postavením nájemního sektoru v těchto zemích oproti ČR,
kde je preferována spíše vlastnická forma bydlení. S tím souvisí i mnohem ambicióznější cíle, které si některé ze
sledovaných evropských měst stanovily v oblasti bytové politiky, a to především v oblasti posílení nabídky
obecních nájemních bytů (viz tabulka č. 6).16

16

Viz podrobněji studie „Porovnání Prahy s vybranými evropskými městy z hlediska využití území, bydlení a hospodaření“, IPR Praha, 2015
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Tabulka č. 5: Rozsah pražského obecního bytového fondu v porovnání s vybranými evropskými a českými
městy (seřazeno podle počtu obyvatel v přepočtu na 1 obecní byt)

město

rok

počet bytů ve
vlastnictví města

počet obyvatel
na 1 obecní byt

Curych

2014

52 400

7

Vídeň

2014

212 00017

9

Kodaň

2015

65 540

9

Berlín

2013

285 000

13

Brno

2016

29 100

13

Ostrava

2015

12 900

23

Kolín nad Rýnem

2014

39 000

27

Mnichov

2013

51 900

29

Praha

2016

35 000

36

Plzeň

2015

3 100

54

Bratislava

2013

2 300

184

Zdroj dat: KPMG, IPR Praha

Tabulka č. 6: Cíle vybraných evropských měst v oblasti bytové politiky

město

cílový ukazatel

Berlín

1 000 nových dotovaných bytů ročně

Mnichov

1 800 nových dotovaných bytů ročně

Stuttgart

600 dotovaných bytů ročně

Curych

do roku 2035 zvýšit podíl ve vlastnictví města či jeho bytových
družstev z 25 % na 33 %

Kodaň

20% zastoupení bytů ve vlastnictví města či jeho bytových
družstev musí zůstat zachováno

Zdroj dat: IPR Praha na základě koncepčních a strategických materiálů sledovaných evropských měst

7.3 Potřeba systematického sledování obecního bytového fondu v detailu
městských částí
Hl. m. Praha v rámci aktualizovaných analýz průběžně aktualizuje informace o bytovém fondu nesvěřeném
městským částem a za účelem komplexní identifikace svého nemovitého majetku rovněž provedlo pasportizaci
všech svých bytových objektů. Jedním z dlouhodobých problémů, který je nicméně pro oblast bydlení a bytové
politiky v kontextu Prahy příznačný, je absence průběžného centrálního sběru agregovaných informací a dat
o aktuálním stavu a vývoji obecního bytového fondu spravovaného jednotlivými městskými částmi, a to
17

V případě Vídně je dalších cca 200 tisíc bytů vlastněných veřejně prospěšnými společnostmi
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především o strukturálních charakteristikách těchto obecních bytů, skladbě stávajících nájemníků a obsazenosti
bytů, dále chybí pravidelný centralizovaný sběr informací o chystaných privatizačních vlnách v rámci
jednotlivých městských částí atd. S ohledem na výše uvedené nelze průběžně identifikovat rozsah a strukturu
disponibilního obecního bytového fondu v Praze jako celku.
Za účelem identifikace disponibilních obecních bytů by proto měl být proveden podrobný a komplexní audit
bytového fondu spravovaného jednotlivými městskými částmi. Provedení auditu, jehož garantem a iniciátorem
by měl být Magistrát hl. m. Prahy, bylo mimo jiné doporučeno i ve Strategickém plánu hl. m. Prahy, Aktualizaci
2016, který byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/7 dne 24. 11. 2016. Zároveň by měl být
zaveden systém pravidelného sledování obecního bytového fondu v Praze, a to tak, aby permanentně existovala
aktuální a ucelená informační báze, ke které bude náležitě přihlédnuto vždy před rozhodnutím o dalším
nakládání s obecními byty, zejména co se týče jejich další privatizace.
Audit, resp. systém pravidelného a ideálně každoročního monitorování obecního bytového fondu (spravovaného
jednotlivými městskými částmi) by měl sledovat především následující charakteristiky:
•

Aktuální počet obecních bytů v maximální územní podrobnosti

•

Struktura obecního bytového fondu podle typu, stáří a technického vybavení domu

•

Velikostní a kvalitativní struktura obecního bytového fondu (plochy bytů a jejich dispozice,
kvalitativní standard bydlení)

•

Míra neobsazenosti obecních bytů

•

Výše nájemného

•

Struktura stávajících nájemníku obecních bytů (např. identifikace počtu a podílu zaměstnanců
města, seniorů, zdravotně postižených, neúplných rodin s dětmi atd.)

•

Informace o počtu zamítnutých žádostí o bydlení v obecních bytech

•

Výhled privatizace obecního bytového fondu v příštích letech a cílový stav počtu obecních bytů
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HLAVNÍ ZÁVĚRY
Úvodní část Analýzy bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti
byla s využitím dat ze Sčítání lidu, domů a bytů věnována rozboru pražského bytového a domovního fondu, tak
aby byl poskytnut výchozí rámec o základních fyzických podmínkách bydlení v hlavním městě. Dále byl
v územním detailu městských částí analyzován dlouhodobý vývoj nové bytové výstavby a rovněž i cen
a nájemného bytů, jenž odrážel relativně turbulentní prostředí pražského realitního trhu v uplynulém období.
Analýza se dále věnovala otázce finanční dostupnosti bydlení a i jeho udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím
rozboru relativních nákladů na bydlení ve vztahu k průměrným příjmům obyvatel i specifických sociálních skupin.
Rovněž byly identifikovány a s využitím dat Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) i základním způsobem
kvantifikovány potenciální uživatelé dostupného či sociálního bydlení. Poslední kapitola analýzy si kladla za cíl
poskytnout aktuální informace o stavu a vývoji obecního bytového fondu v Praze, jehož část je využita jako
dostupné a případně sociální nájemní bydlení pro osoby a domácnosti, které mají vzhledem ke svým sociálním a
příjmovým poměrům zhoršený či zcela znemožněný přístup na regulérní trh s byty.

Poznámka MHMP, OBF: Závěry jsou v převážné míře aplikovány na celý bytový fond na území hl. m. Prahy. Zde je
třeba podotknout, že hl. m. Praha aktuálně disponuje s cca 8 000 byty. Usneseními č. 17/4 ze dne 24. 5. 2012 a
40/43 ze dne 19. 6. 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy „Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek,
bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy. Stejnými usneseními
byl schválen i seznam bytových domů určených k prodeji. V rámci Programového prohlášení pak Rada hl. m.
Prahy konstatovala, že dokončí již započatou transformaci bytového fondu hl. m. Prahy a ponechá si ve
vlastnictví města bytové jednotky, které po transformaci zůstanou v majetku hl. m. Prahy, aby v dalším období
mohla vždy spolehlivě zajistit jejich dostatečnou kapacitu pro potřeby výkonu sociální a bytové politiky. Tímto
způsobem hl. m. Praze zůstane 6 684 bytů s tím, že další budou nově pořízeny.
Níže jsou ve strukturované podobě prezentovány vybrané hlavní závěry této analýzy, které jsou pro větší
přehlednost členěny podle jednotlivých kapitol:
Kapitola č. 1: Základní charakteristiky pražského bytového a domovního fondu v detailu městských částí
•

Na základě analýzy vybraných statistických dat pořízených při dvou posledních Sčítání lidu, domů
a bytů lze konstatovat, že mezi lety 2001 až 2011 došlo k nárůstu rozsahu i kvality pražského
domovního a bytového fondu.

•

V roce 2011 bylo na území Prahy sečteno téměř 100 tisíc domů určených k bydlení, v rámci kterých
bylo soustředěno 588 tisíc bytů (z toho 92 % bytů bylo obydlených). Struktuře pražského bytového
fondu podle druhu domu tradičně dominují byty v bytových domech, jejichž podíl dosahoval 85 %.

•

Mezi lety 2001 a 2011 významným způsobem probíhala vlastnická transformace pražského
domovního fondu. V důsledku pokračující privatizace strmě poklesl podíl domů ve vlastnictví
města, především ve prospěch spoluvlastnictví vlastníků bytů/jednotek (SVJ), v menší míře ve
prospěch bytových družstev.

•

Souvisejícím přetrvávajícím trendem ve vlastnické struktuře pražského bytového je kontinuální
nárůst vlastnického bydlení na úkor především nájemního sektoru. Zatímco v roce 2001 se nájemní
byty podílely na bytovém fondu necelou polovinou (47 %), v roce 2011 přibližně již jen jednou
třetinou (34 %).

•

Ukazatele pražského bytového fondu implikující prostorový komfort bydlení, jakými jsou průměrný
počet osob v přepočtu na jeden obydlen byt, průměrná obytná plocha bytu (absolutní i v přepočtu
na osobu) nebo průměrný počet obytných místností na byt, dosáhly v roce 2011 zlepšených hodnot
oproti roku 2001.

•

Byly prokázány velmi výrazné diference v kvantitativních i kvalitativních aspektech domovních
a bytových fondů, kterými disponují jednotlivé městské části. Ty v sobě primárně odrážejí
značnou heterogenitu 57 pražských městských částí, která je v řadě případů vyjádřena diametrálně
odlišnou strukturou a hustotou zástavby, nesouměřitelností městských částí z hlediska jejich
(populační) velikosti i dalšími podstatnými faktory.
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•

Za nejvýraznější determinující prvek různorodých charakteristik domovních a bytových fondů
jednotlivých městských částí lze považovat výrazně odlišné zastoupení bytových a rodinných domů
a s tím i související polohu městské částí vůči centru města.

Kapitola č. 2: Bytová výstavba v Praze
•

Intenzivní bytovou výstavbu lze považovat za hlavní faktor, který v uplynulém období přispěl ke
zvýšení celkového rozsahu i zlepšení kvality domovního a bytového fondu na území Prahy.

•

V Praze byla v období 2001 až 2015 dokončena výstavba téměř 80 tisíc bytů. Z hlediska realizace
bytové výstavby bylo mimořádné především čtyřleté období 2007–2010, kdy bylo dokončeno téměř
30 tisíc bytů. Po útlumu bytové výstavby v období 2011–2013, kdy bylo ročně dokončováno jen cca
3,5 až 4 tisíce bytů, došlo počínaje rokem 2014 v souvislosti s oživením ekonomiky k opětovnému
nárůstu bytové výstavby. V roce 2016 bylo dokončeno již více než 6 tisíc bytů.

•

Podíl obecní bytové výstavby na celkovém počtu dokončených bytů v Praze byl v období 2001 až
2015 velmi nízký (méně než 5 %) a mezi lety 2008 až 2015 dokonce již zcela zanedbatelný (0,7 %).
Z této výstavby dominovala výstavba bytů nesvěřených městským částem, přičemž hl. m. Praha
pořizovala nový bytový fond do roku 2007. V současné době se trend obrací a opětovně se
připravují nové bytové projekty realizované hl. m. Prahou jako investorem. Přesto je v kontextu
Prahy bytová výstavba realizována prakticky výhradně privátním sektorem.

•

Těžiště výstavby se v posledním období nacházelo především v populačně významných městských
částech lokalizovaných při okrajích vnitřního města a v pásmu sídlišť (v tzv. prstencích
heterogenního a modernistického města). Konkrétně bylo v období 2001–2015 nejvíce bytů
dokončeno na území městských částí Praha 8 (6,3 tis.), Praha 5 (6,2 tis.), Praha 10 (5,9 tis.) a Praha
9 (5,3 tis.).

•

Při přepočtu počtu dokončených bytů na 1 000 obyvatel dané městské části dostaneme zcela
odlišný územní obraz intenzity bytové výstavby, ve kterém vyniknou hlavně okrajové městské části.
Nejvyšší intenzita bytové výstavby byla v období 2001–2015 zaznamenána v městské části Zličín,
kde v průměru za rok připadalo na 1 000 obyvatel 36,7 nově dokončených bytů. S výraznějším
odstupem následují další městské části: Dolní Měcholupy (28,0), Praha 22 (25,4) a Křeslice (24,3).

•

V současné době nabídka bytů na pražském rezidenčním trhu nedokáže plně uspokojit růst
poptávky po novém bydlení, a to i přesto, že v roce 2016 IPR Praha identifikoval nejvyšší počet
realizovaných bytů v rámci aktuálních developerských projektů od roku 2009.

•

Na základě odhadu bytové výstavby lze očekávat, že v období 2016-2020 bude na území Prahy
dokončeno přibližně 22,6 až 27,8 tisíc bytů, a to s tím, že zvýšenou intenzitu bytové výstavby lze
očekávat především v první polovině tohoto období.

Kapitola č. 3: Ceny a nájemné bytů, finanční dostupnost bydlení
•

V období 2001–2015 došlo k velmi razantnímu nárůstu reálných kupních cen bytů v Praze (podle
ČSÚ stál m2 plochy bytu v roce 2001 v průměru 21 tisíc Kč, v roce 2015 již téměř 48 tisíc Kč).
Maximální hladiny průměrných kupních cen bylo dosaženo v roce 2008, kdy vrcholil realitní boom
a pražské byty byly reálně obchodovány v průměru za bezmála 52 tisíc Kč/m2 .

•

Podle šetření IPR Praha činila v prosinci 2015 průměrná nabídková cena bytu v Praze 57 tisíc
Kč/m2. Oproti šetření, které bylo realizováno v březnu 2014, tak tedy došlo ke zvýšení průměrných
nabídkových cen bytů o přibližně 6,5 tisíce Kč/m2.

•

Diference v cenách nemovitostí jsou primárně určovány lokalitou a polohou vůči centru města.
V městské části Praha 1, kde jsou ceny bytů tradičně nejvyšší, dosahovala v prosinci 2015 průměrná
nabídková cena bytu 111,8 tisíc Kč/m2 a byla tak téměř trojnásobkem průměrné nejnižší ceny, která
byla zaznamenána v městské části Praha 21 (38,7 tisíc/m2).

•

V prosinci 2015 činilo v Praze průměrné nabídkové nájemné 212 Kč/m2 a v rámci městských části se
pohybovalo v rozmezí od 158 Kč/m2 (v Libuši) do 356 Kč/m2 (v Praze 1). Po období dlouhé stagnace
došlo k relativně výraznému nárůstu ve výši průměrného nabídkového nájemného.

•

Praha je v rámci ČR tradičně regionem s nejvyššími tržními cenami (i nájemným) bytů, v důsledku
čehož se problém finanční nedostupnosti bydlení koncentruje především do hlavního města, a to
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i přes nadprůměrné příjmy Pražanů. Analýza prokázala, že zatímco Pražan s průměrným příjmem
vydělává na koupi jednoho m2 bytu v Praze 42 dní, tak v rámci celé ČR je k tomu zapotřebí jen
poloviční doba 21 dní.
Kapitola č. 4: Náklady domácností na bydlení
•

V posledním desetiletí docházelo k nárůstu nákladů na bydlení, a to jak v absolutní výši, tak
především ve vztahu k celkovým příjmům pražských domácností. Pozitivní zvrat nastal až v letech
2014 a 2015, kdy se především kvůli významnějšímu nárůstu reálných příjmů finanční zátěž bydlení
mírně snížila. Přesto v roce 2015 vydávaly pražské domácnosti na náklady spojené s bydlením
v průměru přibližně pětinu ze svých celkových čistých peněženích příjmů, což je více než činí
celorepublikový průměr.

•

Zatímco v případě vlastnického a družstevního bydlení se od roku 2006 v rámci Prahy podíl
nákladů na bydlení z čistých peněžních příjmů domácností nijak výrazně nezměnil, domácnosti
žijící v nájemních bytech se museli vyrovnat se strmým nárůstem finanční zátěže bydlení, a to
především v souvislosti s procesem deregulace nájemného. V roce 2014 pražské domácnosti žijící
v nájemních bytech vynakládaly na bydlení již rovnou třetinu ze svých celkových čistých peněženích
příjmů (v případě vlastnického bydlení pouze 14 % a družstevního bydlení 18 %).

•

Relativní zátěž náklady na bydlení se podstatně liší dle jednotlivých typů domácností. Analýza
potvrdila vstupní předpoklad, že náklady na bydlení ve vztahu k celkovým příjmům jsou
nadprůměrné především v případě seniorských domácností (obzvláště seniorských domácností
jednotlivců) a značnou finanční zátěž představuje bydlení rovněž pro neúplné rodiny s dětmi.

•

Bylo prokázáno, že bydlení představuje relativně nejvyšší finanční zátěž pro domácnosti, které bydlí
v rámci šířeji vymezeného centra Prahy, naopak ve vztahu k příjmům domácností je bydlení
relativnější nejmenší zátěží v okrajových částech Prahy.

Kapitola č. 5: Zhodnocení dlouhodobého směřování bytové politiky hl. m. Prahy a perspektivy jejího
dalšího vývoje

•

V předchozím období byla bytová politika v hl. m. Praze zaměřena zejména na oblast způsobu
pronájmu bytového fondu vybraným skupinám osob (zdravotně handicapovaným občanům,
seniorům, osobám v tíživé situaci nezaviněné vlastním přičiněním, zaměstnancům vybraných
profesí atd.), posílení kontrol prověřování oprávněnosti užívání bytového fondu či privatizaci
bytového fondu. Opomíjeným aspektem po roce 2007 bylo pořizování nové ubytovací kapacity.

•

Z pohledu aktuálního sociálního a demografického vývoje lze považovat za hlavní současné výzvy
pro bytovou politiku hl. m. Prahy především řešení okruhů, jako je obtížná finanční dostupnost
bydlení, rostoucí náklady domácností na bydlení, zvyšující se nároky na zajištění bytových potřeb
seniorů, potřeba bydlení a inkluze osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
a v neposlední řadě je důležité nastavit i aktualizovaný koncepční rámec bytové politiky města.

•

V aktuálním volebním období lze vysledovat náznaky na pozitivní zvrat, co se týče přístupu k bytové
politice hl. m. Prahy. Za účelem rozvoje a zkvalitnění dostupného bydlení a pobytových kapacit
sociálních služeb na území Prahy byl zřízen fond Rozvoje dostupného bydlení, ve kterém jsou
alokovány významné finanční prostředky (aktuálně přibližně 1,8 miliardy Kč) pocházející z výnosů
z privatizace i pronájmu obecních bytů a po dlouhé době jsou připravovány projekty na výstavbu
nových městských bytů (v nejpokročilejší fázi přípravy je bytový projekt na Černém Mostě).

•

Současná Rada hl. m. Prahy zároveň v listopadu 2016 schválila aktualizovaný Strategický plán
hl. m. Prahy, v rámci kterého je oproti minulosti kladen mnohem větší důraz na řešení problematiky
dostupného bydlení a sociálního začleňování.

Kapitola č. 6: Identifikace a kvantifikace potenciálních uživatelů sociálního a dostupného bydlení
•

Některé z výše uvedených závěrů, jakými jsou především růst průměrných cen i nájemného bytů

(viz kapitola 2), zvýšená finanční nedostupnost bydlení koncentrující se v rámci ČR především do
Prahy (viz kapitola 3), neúměrně vysoké a rostoucí náklady na bydlení (především v jeho nájemní
formě) v relaci k příjmům ohrožených sociálních skupin (viz kapitola 4) či absence výstavby
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obecních bytů v posledním období (viz kapitola 5), nepřímo poukázaly na potřebnost implementace
programů dostupného a sociálního bydlení v rámci hl. m. Prahy.
•

Kvantifikace potenciálních uživatelů dostupného a sociálního bydlení v Praze bude primárně
determinována nastavením podmínek a šíří poskytované podpory z hlediska zahrnutí různých
cílových skupin. Pro alespoň rámcové vyčíslení eventuální poptávky po dostupných a sociálních
nájemních bytech lze vycházet z údajů MPSV o příjemcích příspěvků a doplatků na bydlení a rovněž
z odhadů počtu osob ohrožených ztrátou bydlení či nebydlících osob. Na jejich základě bylo v Praze
v roce 2015 identifikováno: (uvedené počty nelze v žádném případě sčítat!)
o
o
o
o

23 540 příjemců (okruhů společně posuzovaných osob) příspěvku na bydlení čítajících
dohromady vice než 41 tisíc osob
3 630 příjemců (okruhů společně posuzovaných osob) doplatku na bydlení čítajících dohromady
téměř 7 tisíc osob
odhadem 10 604 osob ohrožených ztrátou bydlení
odhadem 9 531 nebydlících osob

Na základě uvedených údajů lze v kontextu Prahy rámcově odhadnout poptávku po dostupném
bydlení na 20 000 bytových domácností a po sociálním či krizovém bydlení na 10 000 bytových
domácností.
•

Za potenciální uživatele systému městského dostupného nájemního bydlení lze považovat skupinu
příjemců příspěvku na bydlení, z nichž 37 % představují domácnosti seniorů (významné je
i zastoupení neúplných rodin s dětmi, především matek samoživitelek). Alarmující je především
dosavadní trend strmého nárůstu počtu příjemců příspěvků na bydlení (mezi lety 2007 a 2015 se
navýšil téměř 4x) a zcela vážně je nutné vzít v potaz i perspektivy demografického vývoje
a především stárnutí obyvatelstva (na základě demografické prognózy se do roku 2030 zvýší počet
osob ve věku 65 a více let téměř o 34 tisíc), v důsledku kterého bude přibývat domácností s nižšími
příjmy (často půjde o nejvíce ohrožené seniorské domácnosti jednotlivců), pro něž budou náklady
na bydlení nadále představovat neúměrně velkou finanční zátěž.

•

Potenciálními cílovými uživateli obecních nájemních dostupných bytů budou i nadále zaměstnanci
veřejného sektoru (např. hasiči, učitelé, policisté…), jež mají pro zajištění chodu města klíčový
význam a nemusí nutně splňovat kritérium nízkých příjmů.

•

Pro účely hrubé kvantifikace poptávky po sociálním a krizovém bydlení nebylo možné vycházet
pouze z uvedených údajů o počtu příjemců doplatku na bydlení, které představují jednu z dávek
pomoci v hmotné nouzi. S přihlédnutím k aktuálním odhadům MPSV (dle nich je v Praze přes 20
tisíc nebydlících osob nebo osob ohrožených ztrátou bydlení) je totiž zřejmé, že významná část
osob v hmotné nouzi, které jsou bez bydlení nebo jim ztráta bydlení akutně hrozí, jsou
z nejrůznějších důvodů zcela mimo evidenci systému státní sociální podpory.

Kapitola č. 7: Stav a vývoj pražského obecního bytového fondu
•

Při Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo na území Prahy sečteno celkem téměř 65 tisíc obecních bytů
(spravovaných hl. m. Prahou i městskými částmi), což představovalo 11 % z celkového počtu bytů
v hlavním městě. Obecní byty se oproti celkovému bytovému fondu v roce 2011 vyznačovaly mj.
mírně nižší mírou neobsazenosti (6,4 % oproti 7,8 %), výrazně menší průměrnou obytnou plochou
(44 m2 oproti 57,8 m2) i zřetelně nižším plošným standardem v přepočtu na 1 osobu (20,1 m2 na
osobu oproti 31,6 m2).

•

Na základě aktuální studie společnosti KPMG vlastnila Praha k 31. květnu 2016 celkem 35 tisíc
obecních bytů (včetně bytů spravovaných městskými částmi), tedy méně než 6 % z celkového
bytového fondu na území Prahy.

•

Z porovnání údajů ČSÚ a KPMG vyplývá závěr, že mezi březnem 2011 a květnem 2016 se objem
obecního bytového fondu zredukoval z 65 tisíc na 35 tisíc bytů a v průměru tak tedy bylo
privatizováno přibližně 6 tisíc obecních bytů za rok. To představuje stále značný objem prodaných
bytů, přičemž výstavba nových obecních bytů byla v uvedeném období zcela zanedbatelná.

•

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) vlastnil a zároveň spravoval k 31. 10. 2016 celkem 8 779 (včetně
ubytovacích místností), z toho 2 095 bytů je určeno k dalšímu prodeji. Předpokládá se tedy, že ve
správě MHMP zůstane 6 684 bytů, a to s tím, že budou postupně pořizovány nové ubytovací
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kapacity. Z uvedeného počtu je přibližně 800 bytů ve správě MHMP neobsazených (do volných bytů
jsou započteny i byty nabízené, aktuálně rekonstruované či byty tzv. „v rozdělení“, to jsou byty
zařazeny do určitých kvót a sloužících k bydlení vybraných skupin, např. seniorů).
•

Z územního hlediska je distribuce pražského obecního bytového fondu značně nerovnoměrná, což
do značné míry odráží i různé postoje městských částí ve vztahu k privatizaci bytů. Nejvýznamnější
koncentrace obecních bytů je na území správního obvodu Praha 14 (především v katastrálním
území Černý Most), kde se v roce 2016 podílely obecní byty z 21 % na celkovém bytovém fondu.
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STRATEGICKÁ DOPORUČENÍ
Závěry z této analýzy, která věnovala značnou pozornost mimo jiné problematice dostupnosti bydlení ve vztahu
k finančním možnostem obyvatel Prahy a zejména ve vztahu k příslušníkům specifických sociálních skupin,
potvrdily správnost níže uvedených opatření a strategických doporučení:
•

Došlo k přehodnocení bytové politiky hl. m. Prahy ve smyslu jejího budoucího směřování s tím, že
hlavním aspektem je pořizování další bytové kapacity na úkor prodejů stávajících bytů.

•

Pokračování ve vytipovávání potenciálně vhodných pozemků pro novou obecní bytovou výstavbu
a realizovat případný odkup vytipovaných pozemků.

•

Vytvoření podmínek pro vznik systému sociálního a dostupného bydlení pro osoby v bytové nouzi
převážně prostřednictvím městských investic do výstavby, rekonstrukcí, oprav a úprav bytů s cílem
zajistit dostatečné kapacity krizových, sociálních a dostupných bytů.

•

Pokračování prověřených programů sociální práce zaměřených mj. na zvyšování kompetencí
samostatného bydlení v běžném bytě, které budou pro uživatele krizových a sociálních bytů
obligatorní.

•

Vyčlenění části obecního bytového fondu pro účely dostupného startovacího bydlení
poskytovaného po určité období mladým rodinám, které vyhoví příjmovým i jiným kritériím tak, jak
tomu je v současné době např. při pronájmu vybraných malometrážních bytů.

•

Další rozvíjení a implementace nástrojů úspěšného projektu ústupového seniorského bydlení
Zvýšení dostupnosti bezbariérového bydlení a podpora služeb zaměřených na poradenství
a asistenci při odstraňování bariér v bytech seniorů a osob se zdravotním postižením.

•

Dotační podpora zacílená na výstavbu nových obecních bytů v domech s pečovatelskou službou,
které by byly provozovány jednotlivými městskými částmi.

•

Pokračování v rozvíjení stávajících programů finančně zvýhodněného nájemního bydlení pro
vybrané zaměstnance z veřejného sektoru, kteří mají pro chod města strategický význam
(poskytování služebních bytů maximálně po dobu výkonu profese).

•

Měla by být provedena aktualizace Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy.

•

Sladění základních principů bytové politiky na úrovni hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí
(snaha o jednotnou bytovou politiku města a městských částí).

•

I nadále aktivní podílení se na přípravě zákona o sociálním bydlení (formou připomínek, vlastních
pozměňovacích návrhů atd.) s cílem eliminovat rizika spojená s potenciální nevhodností právní
úpravy vzhledem ke specifickým podmínkám hlavního města.

•

Využívání prostředků z fondu Rozvoje dostupného bydlení výhradně pro účely rekonstrukcí či
výstavby sociálního a dostupného bydlení.

•

Byl zaveden monitoring příjmů stávajících nájemců jako nástroj k zjištění sociální skladby uživatelů
bytového fondu hl. m. Prahy.

•

Pravidelně je aktualizována analýza bytového fondu hl. m. Prahy.

•

Byl proveden audit technického stavu bytových domů s nástinem potřebných investic
v následujících letech.

•

Je připravována mapa tržního nájemného.

•

Na základě výše uvedených opatření bude moci být rozhodováno o případné diferenciaci při
stanovený výše nájemného jednotlivým nájemcům.

•

Analýza bytového fondu hl. m. Prahy prokázala v rámci stávajících Pravidel nesoulad mezi nabídkou
a poptávkou ve vztahu k dispozicím a velikostem bytů, což vedlo k zavedení nového způsobu
pronájmu vybraných malometrážních bytů formou výběrového řízení a tím zefektivnění nakládání
s bytovým fondem.
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Příloha č. 3

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USNESENÍ
Rady hlavního města Prahy
číslo 46
ze dne 17.1.2017
k zpracování Analýzy bydlení a realitního trhu na území hl.m. Prahy z pohledu jeho
dostupnosti a potřebnosti
Rada hlavního města Prahy
I.

ukládá
1. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
1. vypracovat a předat radnímu Lackovi "Analýzu bydlení a realitního trhu na
území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti" dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
Termín:
15.2.2017

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m.
Prahy

Předkladatel: radní Lacko
Tisk:
R-24527
Provede:
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Na vědomí: odborům MHMP
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 46 ze dne 17. 1. 2017
Obsah analýzy bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a
potřebnosti:
1) Základní charakteristiky pražského bytového a domovního fondu v územním detailu MČ
- vývoj počtu domů a bytů v období 2001 až 2011
- neobydlenost domovního fondu
- stáří domovního fondu
- struktura bytového fondu podle typu domu
- vlastnická struktura domovního a bytového fondu
- obložnost bytového fondu a plošné standardy bydlení (počet osob na obydlený byt, průměrná
obytná plocha bytu absolutně a v přepočtu na osobu, průměrný počet obytných místností na
byt)
2) Dlouhodobý vývoj bytové výstavby
- územní distribuce bytové výstavby
- faktory ovlivňující intenzitu a územní směřování bytové výstavby
- identifikace podílu obecní bytové výstavby
- predikce intenzity bytové výstavby do r. 2020
3) Ceny a nájemné bytů, finanční dostupnost bydlení v Praze
- dlouhodobý vývoj cen bytů v Praze
- nabídkové ceny bytů dle MČ
- nabídkové nájemné bytů dle MČ
- ceny bytů ve vztahu k průměrným příjmům, price-to-income ratio
4) Náklady domácností na bydlení
- vývoj nákladů domácností na bydlení v časové řadě
- náklady domácností na bydlení podle právního důvodu užívání bytu
- náklady domácností na bydlení podle typu domácnosti
- náklady domácností na bydlení podle subjektivního hodnocení domácností
5) Kritické zhodnocení dlouhodobého směřování bytové politiky hl. m. Prahy
- absence aktuální Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy
- přetrvávající výrazná privatizace obecního bytového fondu
- rezignace na obecní bytovou výstavbu v posledním období
6) Podrobná identifikace a kvantifikace potenciálních uživatelů sociálního a dostupného
bydlení
- postihnutí problematiky bezdomovectví v Praze
- údaje o počtu a struktuře osob, které pobírají příspěvky a doplatky na bydlení
7) Podrobný a komplexní audit disponibilního obecního bytového fondu
- nutno postihnout nejenom byty ve správě HMP, ale i jednotlivých MČ
- vývoj počtu obecních bytů v důsledku privatizace
- aktuální a velmi podrobné údaje o územní a velikostní struktuře obecních bytů, naplněnosti a
jejich právní disponibilitě, výši nájmů atd. (ve stavu i vývoji)
- identifikace o počtu zamítnutých žádostí o bydlení v obecních bytech
- projekce do dalších let v důsledku již schválených privatizačních vln
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