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Tato komparativní studie byla vytvořena kompilací několika studií PI na téma bytové problematiky.
Studie porovnává koncepty dostupného bydlení v celkem v osmi evropských státech (Francie,
Finsko, Nizozemsko, Slovensko, Spojené království, Spolková republika Německo, Švédsko). Studie
se snaží ukázat širokou škálu systémů sociálního bydlení, od sociálního bydlení pojatého jako
bydlení pro široké vrstvy obyvatel (Nizozemsko, Rakousko) po užší modely sociálního bydlení
(Spojené království, Slovensko) v širokém kontextu včetně nástrojů, jež jsou užívány k financování
sociálního bydlení, nájmů a jejich regulace a sociálních dávek na bydlení.
Dále se studie u vybraných států zabývá specifickými opatřeními přijatými ať už na úrovni států
nebo měst k zamezení bytové krizi, se kterou se v rámci urbanizace a dalších trendů potýká mnoho
velkých evropských měst. Studie rozebírá kvóty na výstavbu dostupného bydlení v německých a
rakouských velkých městech, smlouvy o územním rozvoji ve Spojeném království a daň
z prázdných bytů (Spojené království, Francie), jakož i některá další opatření, kterými se některé
státy snaží zabránit „fenoménu prázdných bytů“ a motivovat majitele k tomu, aby vrátili své byty
na trh (Nizozemsko, Německo, Francie). Všechny tyto sledované oblasti by měly dát čtenáři
komplexní přehled o bydlení a bytové situaci ve sledovaných státech.
This comparative study represents a compilation of several studies of the Parliamentary institute
on housing policy. The study compares the concepts of affordable housing in eight European
countries (France, Finland, the Netherlands, Slovakia, the United Kingdom, the Federal Republic
of Germany and Sweden). The study seeks to demonstrate a wide scope of social housing systems,
ranging from affordable housing targeted on large scales of population (the Netherlands, Austria)
to narrower social housing models (UK, Slovakia). The study focuses on social housing in a broad
context, comprising financing of social housing, rent regulation and housing benefits.
In addition, the study focuses on selected countries employing specific measures (either on
national or on municipal level) to tackle the housing crisis issues present due to urbanization and
other trends in many European cities. The study deals with following issues quotas on building
affordable housing in big German and Austrian cities, planning obligations for developers in the
UK, the tax on empty houses (the UK, France) and other measures applied in order to prevent "the
phenomenon of empty apartments" and to motivate owners to return the apartments on the
market (Netherlands, Germany, France). All this should give to a reader a comprehensive overview
of housing situation in monitored countries.
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ÚVOD
Právo na bydlení je jedním ze základních sociálních práv. Je obsaženo v mezinárodním paktu OSN
o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který je součástí mezinárodní úmluvy o lidských
právech. Česká republika patří mezi 169 zemí světa, které pakt podepsaly. Toto právo na bydlení
však neznamená, že stát musí pro všechny občany zajistit ubytování, ale spíše to, že všichni občané
právo na bydlení mají a stát by měl postupovat tak, aby občané mohli tohoto práva využívat.
Předně je třeba uvést, že termín „sociální bydlení“ (social housing) není oficiálním termínem a
pojetí i název sociálního bydlení je v jednotlivých evropských státech odlišný.1 V různých zemích
sociální bydlení zahrnuje různé součásti bytového fondu, je poskytováno různými typy
poskytovatelů a cílí na rozdílné skupiny obyvatelstva (širší vrstvy vs. osoby obzvláště ohrožené
1

Kromě výše zmíněných podobností neexistuje žádná společná oficiální definice výrazu „sociální bydlení“ platná
pro celou Evropu. Ani tento samotný pojem není využíván ve všech 27 členských státech EU. Například: Rakousko
používá výrazy „bydlení s omezeným ziskem“ nebo „lidové bydlení“; Dánsko používá výrazy „společné bydlení“ aj…“.
Zdroj: Sociální bydlení v EU. Evropský Parlament: Generální ředitelství pro vnitřní politiku, Odbor politiky Hospodářská
a vědecká politika, leden 2013, s. 6-8. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf.
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chudobou).2 Obecně lze říci, že v rámci Evropy se rozlišují rozdílné modely sociálního (dostupného)
bydlení, které vychází z historického vývoje a socioekonomických podmínek daného státu.
Pro severské země jsou typické velmi široce pojaté modely směřující na rozsáhlé skupiny obyvatel.
Veliký fond sociálního (dostupného) bydlení má též Rakousko a Německo. Naopak Spojené
království, jihoevropské státy nebo státy postkomunistické Evropy mají „štíhlejší“ modely
sociálního bydlení zaměřené na menší část populace.3 Tato nejednotnost se odráží i v používané
terminologii.
V Rakousku se například nejedná ani tak o sociální bydlení (a tento pojem se ani nepoužívá), ale
spíše o dostupné bydlení. Stejně tak v Německu sice můžeme narazit na termín sociální bydlení,
ale zároveň existuje více druhů dostupného bydlení se sníženým nájmem zaměřené na širší vrstvy
obyvatelstva. V Británii se sice používá termín social housing, ale zároveň existuje i tzv. dostupné
bydlení (affordable housing), v rámci kterého jsou náklady na bydlení vyšší a opět je určeno
pro větší skupiny obyvatelstva. Ve Švédsku sociální bydlení ve smyslu bydlení zaměřeného
na nejnižší příjmové skupiny obyvatelstva vůbec neexistuje. Zcela specifický systém sociálního
bydlení má pak například Nizozemsko, kde je velmi široce dostupné sociální bydlení zajišťováno
bytovými společnostmi, které jsou sice silně regulovány, co se činností a investic týče, ale zároveň
se jedná o soukromé subjekty, jež svou činnost v podstatě samy financují.4 Příklad Slovenska je asi
nejvíc obdobný situaci v České republice, s tím rozdílem, že na Slovensku existuje zákon
o sociálním bydlení a jeho financování.
Rozdílné modely bytové politiky vychází z historického vývoje a socioekonomických podmínek
daného státu. Sociální/dostupné bydlení má v každé zemi odlišné základy a tradice a je obvykle
výsledkem dlouhodobé koncepce bytové politiky budované v delším časovém horizontu. Nelze tak
vyjmout model sociálního/dostupného bydlení z kontextu bytové situace v dané zemi jako takové,
ale je potřeba ho chápat jako součást komplexní bytové politiky dané země. Ta může zahrnovat
sociální/dostupné bydlení v užším nebo širším pojetí, regulace nájemného, podporu výstavby bytů,
sociální dávky určené na bydlení a další nástroje.
V mnoha zemích existují speciální neziskové právní subjekty, které se na sociální (dostupné)
bydlení zaměřují (Rakousko, Finsko, Německo, Nizozemsko). V některých státech je provozování
sociálního bydlení omezeno na obce a speciální neziskové subjekty (Spojené království, Finsko,
Švédsko). Mnoho států má propracovaný systém financování sociálního bydlení zahrnující dotace
a granty, výhodné úvěry, jakož i financování pomocí emise cenných papírů aj. (Spojené království,
Rakousko, Francie). V úvahu je též třeba brát podíl nájemního bydlení, který je v Německu a
Rakousku velmi vysoký, zatímco například ve státech bývalého východního bloku je velký počet
bytů v osobním vlastnictví.5
Tato srovnávací studie se zabývá sociálním bydlením komplexně, včetně nástrojů, které jsou
v současné době používány ve velkých evropských městech ke zmírnění dopadů urbanizace, které
2

Tamtéž. Dále též: Whitehead C., Scanlon K. (eds). Social Housing in Europe II A review of policies and outcomes.
London: London School of Economics and Political Science. 2008, s. 6. Dostupné z:
https://www.tenlaw.uni-bremen.de/literature/MdSS_SocialHousingPolicyReview.pdf
3
Sociální bydlení v EU. Evropský Parlament: Generální ředitelství pro vnitřní politiku, Odbor politiky Hospodářská a
vědecká politika, leden 2013, s. 9. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf.
4
Study on Financing of Social Housing in 6 European countries. CECODHAS: European Social Housing Europe
Observatory, July 2013, s. 15-17. Dostupné z:
http://www.housingeurope.eu/resource-369/financing-of-social-housing
5
Např. Sociální bydlení v EU. Evropský Parlament: Generální ředitelství pro vnitřní politiku, Odbor politiky Hospodářská
a vědecká politika, leden 2013, s. 14. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf.
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evropské metropole čelí. Ke zmírnění těchto efektů jsou využívány různé instituty, které „tlačí“
developery k vybudování fondu dostupného bydlení. Jedná se zejména o kvóty na dostupné
bydlení v Německu a Rakousku, které díky systému dotací a půjček, výběrových řízení na obecní
půdu a smluv v rámci územního plánování, zavazují developery k tomu, aby určité procento bytů,
jež postaví, bylo k dispozici jako dostupné bydlení (německá města, Vídeň). Smlouvy o územním
rozvoji s developery jsou jako nástroj pro budování fondu sociálního bydlení dále využívány též ve
Spojeném království.
Dalším nástrojem, jehož cílem je zmírnit nedostupnost bydlení, diskutovaným u nás i ve světě, je
zdanění prázdných prostor určených k bydlení, případně též další iniciativy vedoucí k omezení
prázdných bytů v centru měst. Ty mohou mít donucovací charakter (Nizozemsko, Berlín) a také
charakter pozitivních opatření jako je možnost dobrovolného zajištění nájemníka majiteli
prázdného bytu ze strany města (Francie, Nizozemsko).
Studie rozebírá systémy sociálního bydlení a nástroje, které jednotlivé státy (města) zavedly
s cílem čelit urbanizaci a rostoucím cenám bydlení, komplexně, s tím, že u některých států jsou
určité problematiky přednostně rozebrány, zatímco u jiných je věnován prostor jiným tématům.
Co se týče daně z prázdných bytů a smluv o územním rozvoji s developery, těmto otázkám je
věnován prostor v těch státech, ve kterých tyto instituty existují a jsou výrazněji využívány
k budování fondu sociálního (dostupného) bydlení.

Německo
Německo je jedinou zemí Evropy, kde je vyšší podíl nájemního bydlení než vlastnického. V roce
2014 představoval podíl nájemního bydlení 54,6 %, z toho fond sociálního bydlení reprezentuje
3,9 %.6
Tradiční koncept sociálního bydlení (sozialer Wohnungsbau) v Německu byl původně (v 50. letech)
zaveden jako program dotované výstavby bydlení pro širší spektrum obyvatel, prostřednictvím
kterého bylo až do roku 2000 postaveno kolem 5 mil. sociálních bytů.7 V současnosti se zacílení
sociálního bydlení v zákoně o podpoře sociálního bydlení (Wohnraumförderungsgesetz, WoFG)8
posouvá více na skupinu lidí, kteří nejsou schopni si sami zajistit bydlení v tržním prostředí a
potřebují podporu.9 Tento klasický fond sociálního bydlení se za posledních 20 let snížil téměř
o polovinu.10
Německý fond sociálního bydlení se proměňuje v čase na základě dohod mezi veřejnými orgány,
investory a provozovateli sociálního bydlení. Dohoda o zařazení bytu do fondu sociálního bydlení
je časově omezená a po jejím uplynutí, pokud není prodloužena, se na tyto byty vztahují pravidla
platná pro běžné nájemní bydlení. Mezi provozovatele sociálního bydlení patří obecní bytové
6

Pittini, A., Koessl, G., et al., The State of Housing in the EU 2017. Housing is still Europe’s challenge, Brussels, 17
October 2017 [cit. 30. 1. 2019] s. 68, Dostupné z:
http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
7
Droste, Ch., Knorr-Siedow, T., Social Housing in Germany In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social
housing in Europe [online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues
[cit. 2019-01-28] s. 184, ISBN 9781118412350. Dostupné z:
http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
8
Gesetzt über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetzt, WoFG) [cit. 24. 5. 2019] Dostupné na
http://www.gesetze-im-internet.de/wofg/BJNR237610001.html
9
„(2) Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung sind Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit
Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind.“ Zákon o sociálním bydlení
(Wohnraumförderungsgesetz, WoFG)
10
Z 2,57 mil. v roce 2002 na zhruba 1,39 mil. v roce 2015. October 2017 [cit. 30. 1. 2019] s. 68, Dostupné z:
http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017
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společnosti, bytová družstva, zaměstnavatelské, odborové nebo církevní organizace i soukromí
vlastníci. Využije-li investor tyto formy podpory, musí souhlasit s maximální výší nájemného
stanovenou v rozhodnutí o poskytnutí podpory (Förderzusage).11
Kromě klasického fondu sociálního bydlení však v Německu existují různé druhy bydlení se
sníženým nájemným. Jedná se především o městské byty, ale také např. o byty družstevní nebo
bytové společnosti vlastněné odborovými organizacemi apod. V současnosti je největší část těchto
bytů se sníženým nájemným složena z bytů původně postavených pro fond sociálního bydlení
(kterým uplynula doba, po kterou musely být ve fondu) a jsou vlastněny městskými firmami. Objem
těchto bytů se odhaduje na 1 mil.12
Úprava nájemního bydlení je v Německu rovněž postavena více ve prospěch nájemce na rozdíl
od České republiky. Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) např. stanovuje maximální
možné navýšení nájemného (Kappungsgrenze), jež je jednak omezeno stropem ve výši 20 %
(v průběhu tří let) a také stropem v podobě místního referenčního (srovnávacího) nájemného
(§558 BGB). V oblastech s nejvíce napjatými trhy s bydlením je tato hranice ještě nižší, a to 15 %.
V roce 2015 byla navíc zavedena tzv. brzda na výši nájemného (Mietpreisbremse), která umožňuje
spolkovým zemím zavést strop na výši nájemného při nových nájemních smlouvách v oblastech
s napjatým trhem bydlení. Maximální výše nového nájemného tak může být o 10 % vyšší než
obvyklá cena srovnatelného nájemného v dané oblasti (§556d, BGB).
Na systém sociálního bydlení v Německu je proto potřeba se dívat jako na komplexní systém, jenž
má své historické souvislosti a vývoj, je složen z vícero druhů podpory a navíc se v jednotlivých
spolkových zemích liší. Navíc se podle vývoje situace zavádí na centrální úrovni i regionálně stále
nová opatření.
Již od 70. let je tento systém sociálního bydlení doplněn systémem sociální podpory bydlení
formou příspěvku na bydlení (Wohngeld) pro všechny nebo formou sociálních dávek určených
na pokrytí nákladů na bydlení (Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung) pro příjemce
sociální podpory.
Podpora bydlení v Německu vede k prolínání sociálních bytů s „ostatní“ bytovou výstavbou jak
v čase, tak v prostoru, takže nedochází k vytváření uzavřených oblastí s dlouhodobě
podinvestovaným sociálním bydlením.13
Podpora sociálního bydlení (Wohnraumförderung)
Podporu sociálního bydlení na spolkové úrovni upravuje zákon o podpoře sociálního bydlení
(WoFG), jenž v roce 2001 nahradil zákon o výstavbě bydlení (Wohnungsbaugesetz, WoBauG).
Cílem podpory je udržitelnost nabídky bydlení, která sladí ekonomické a sociální potřeby
s udržitelností životního prostředí. Podpora je určena na výstavbu nebo modernizaci bydlení,
nabytí rezervačního práva nebo pořízení obytného prostoru, a to pro lidi, kteří si nejsou schopni
vlastními silami zajistit bydlení v tržním prostředí a potřebují podporu, tedy zejména
pro domácnosti s nízkými příjmy, rodiny s dětmi, rodiče samoživitele, těhotné ženy, starší osoby,
11

Pecháček, Š., Hlaváček, K., Kuta, M., Sociální bydlení, Parlamentní institut, aktualizace květen 2014, č. 1679
Droste, Ch., Knorr-Siedow, T., Social Housing in Germany In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social
housing in Europe [online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues
[cit. 2019-01-28] s. 192, ISBN 9781118412350. Dostupné z:
http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
13
Pecháček, Š., Hlaváček, K., Kuta, M., Sociální bydlení, Parlamentní institut, aktualizace květen 2014, č. 1679;
Bukovská Š., Bytová politika v Německu, diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta
národohospodářská, 2007.
12
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osoby zdravotně postižené nebo osoby bez domova apod.14 Podpora sociálního bydlení má formy
dotací z veřejných rozpočtů, zvýhodněných účelových půjček, nebo také poskytnutí levnějšího
pozemku.
Co se týče podpory nájemního bydlení, ta probíhá tak, že příjemci podpory (družstva, bytové
podniky, nebo jednotliví vlastníci či investoři) získají půjčky nebo dotace za zvýhodněných
podmínek. Podpora může mít rovněž formu záruk, nebo poskytnutí levnějšího pozemku. Využijeli investor tyto formy podpory, musí souhlasit s maximální výší nájemného stanovenou
v rozhodnutí o poskytnutí podpory (Förderzusage).15 Zařazení do fondu sociálního bydlení je
časově omezeno.
Tito příjemci podpory se na oplátku zavážou pronajmout toto bydlení těm domácnostem, které
mají průkaz WBS (Wohnberechtigungsschein). Průkaz WBS vydávají příslušné úřady domácnostem,
jejichž příjmy nepřesáhnou určitou hranici. Průkaz WBS je vydán na jeden rok. Požádat o průkaz
WBS můžou podle spolkového zákona WoFG ti, kteří na území nepobývají pouze přechodně a jsou
schopni právně i fakticky vytvořit a vést domácnost spolu s ostatními jejími členy (§27 WoFG).
Spolkový zákon udává maximální příjmovou hranici pro zisk průkazu WBS jako roční příjem
pro jednočlennou domácnost ve výši 12 tisíc eur, pro dvoučlennou domácnost 18 tisíc eur, přičemž
za každou další osobu se přičítá 4,1 tisíc eur, v případě dětí je to 500 eur. Spolkové země však
mohou tyto hranice zvýšit (§9 WoFG). V průkazu WBS je uvedena velikost bytu podle počtu
místností nebo plochy. Domácnost s průkazem WBS však nemá nárok na konkrétní byt, avšak
pronajímatel, jenž obdržel sociální podporu bydlení, musí byt pronajmout pouze domácnosti
s průkazem WBS.16
Zákon WoFG stanovuje pouze základní rámec politiky a od roku 2006 jsou za sociální podporu
bydlení v Německu odpovědné jednotlivé spolkové země, a to jak co do tvorby právních předpisů
(jednotlivé spolkové země přijímají vlastní právní předpisy týkající se úpravy sociálního bydlení),
tak financování, a jejich politiky se liší.17 Do roku 2019 mají spolkové země na podporu sociálního
bydlení dostávat ročně ze spolkové úrovně 518,2 mil. eur. Tato částka byla v souvislosti s migrační
krizí pro období 2016 až 2019 navýšena o 500 mil. eur ročně a následně pro roky 2017 a 2018
o dalších 500 eur na rok. Od roku 2020 již spolková vláda nebude zemím dále poskytovat podporu
na sociální bydlení.18
V současné době financování sociálního bydlení probíhá v jednotlivých spolkových zemích různě.
Většina spolkových zemí schválila vlastní zákony na podporu a výstavbu sociálního bydlení.19
Příspěvek na bydlení (Wohngeld)
V rámci sociální politiky bydlení poskytuje vláda nízkopříjmovým skupinám obyvatel také přímou
podporu formou příspěvku na bydlení. Podmínky vyplácení příspěvku na bydlení upravuje zákon

14

Smetanková, D., Němec, J., Státní podpora bydlení v Německu, Maďarsku a Polsku, Parlamentní institut, č. 3014,
srpen 2016
15
Pecháček, Š., Hlaváček, K., Kuta, M., Sociální bydlení, Parlamentní institut, aktualizace květen 2014, č. 1679
16
Soziale Wohnraumförderung, Bundesminiszterium des Innern, für Bau und Heimat [online], [cit. 30. 1. 2019]
Dostupné z https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/sozialewohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html
17
Pittini, A., Ghekière, L., Dijol, J., Kiss, I., Housing Europe, THe state of housing in the EU 2015, A Housing Europe
Review, dostupné na http://www.housingeurope.eu/resource-468/the-state-of-housing-in-the-eu-2015
18
Soziale Wohnraumförderung, Bundesminiszterium des Innern, für Bau und Heimat [online], [cit. 30. 1. 2019]
Dostupné z: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/sozialewohnraumfoerderung/soziale-wohnraumfoerderung-node.html
19
Tamtéž
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o příspěvku na bydlení (Wohngeldgestz, WoGG)20. Nárok na příspěvek má každý, přičemž ale jeho
výše závisí na výši příjmu a počtu členů domácnosti a výši nákladů na bydlení.21 Příspěvek
na bydlení slouží k zajištění přiměřeného bydlení a vyplácí se buď formou dotace na nájemné
(Mietzuschuss), nebo příspěvku na náklady spojené s vlastním bydlením (Lastenzuschuss).
Příjemcem příspěvku je domácnost a z jeho pobíraní jsou vyloučeni příjemci jiných dávek např.
dávek v nezaměstnanosti nebo dalších sociálních příspěvků, a to z důvodu, že podpora jejich
bydlení je již zahrnuta v těchto příspěvcích.22
Sociální dávky určené na pokrytí nákladů na bydlení (Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und
Heizung)
Tyto dávky jsou poskytovány ve výši skutečných nákladů na bydlení a topení a jsou poskytovány
jako sociální pomoc podle zákona o sociálním zabezpečení (§22 Sozialgesetzbuch II, §35
Sozialgesetzbuch XII, SGB II, SGB XII). Dávky mají pokrýt celkové náklady na bydlení, pokud tyto
představují obvyklou výši v dané oblasti. Konkrétní podmínky vyplácení (např. velikost
přiměřeného bytu a výše přiměřeného nájmu) se řídí místními předpisy, neexistuje jednotná
úprava na spolkové úrovni. Dávky mohou být také vyplácené přímo pronajímateli.
Berlín
Berlín je v současné době jedním z německých měst, které čelí bytové krizi, jelikož v posledních
letech ceny bydlení výrazně rostou, ikdyž pořád nedosahují výše jiných německých měst.23
V dubnu 2018 se z důvodů rostoucích cen nájmů ve městě konaly demonstrace,24 přičemž
v březnu roku 2019 se tyto demonstrace opakovaly.25
Město Berlín proto využívá nástroje, jako je již vzpomínaná brzda na výši nájemného, nebo např.
„kvóty na dostupné bydlení“; opatření, které bylo poprvé zavedeno v Mnichově, přičemž
v současné době bylo zavedeno ve většině velkých německých měst (viz níže). Od roku 2018
platí v Berlíně
nová
pravidla
pro
podporu
výstavby
sociálního
bydlení
26
(Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB) 2018) . Tato pravidla jsou hlavním nástrojem,
který má zabezpečit, že část nové výstavby bydlení je určena pro sociální bydlení, tedy pro bydlení
osob, které nejsou vlastními prostředky schopny si bydlení zabezpečit na volném trhu.27 V rámci
programu podpory výstavby jsou k dispozici 2 různé modely podpory financování výstavby nových
bytů spojené s možností výstavby či nákupu nájemních bytů, v nichž je část bytů nabízena

20

WoGG, [cit. 30. 1. 2019] Dostupné z http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/BJNR185610008.html
Výše příspěvku se vypočte podle vzorce: 1,15*(M-(a+b*M+c*Y)*Y Eur; kde M je výše nájmu, Y celkový měsíční
příjem, „a“, „b“ a „c“ jsou koeficienty, které se liší podle počtu členů domácnosti (max. 12 členů). (§19 WoGG)
22
Smetanková, D., Němec, J., Státní podpora bydlení v Německu, Maďarsku a Polsku, Parlamentní institut, č. 3014,
srpen 2016
23 The German housing market in 2018 [online]. Deutsche Bank [cit. 2019-02-04]. Dostupný na:
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_ENPROD/PROD0000000000460528/The_German_housing_market_in_2018.pdf
24
Germany sets out measures to tackle affordable housing shortage [online]. Reuters [cit. 2019-02-04]. Dostupný na:
https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-housing/germany-sets-out-measures-to-tackle-affordablehousing-shortage-idUSKCN1M11YA
25
Němci protestovali proti vysokým cenám nájmů. V Berlíně chtějí dokonce vyvlastňovat byty velkých developerů
[online]. ct24.ceskatelevize.cz, 6. 4. 2014 [cit. 2019-08-04]. Dostupný na: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2780813nemci-se-bouri-proti-cenam-najmu-v-berline-chteji-dokonce-vyvlastnovat-byty-velkych
26
Verwaltungsvorschriften für die soziale Wohnraumförderung des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus in
Berlin 2018 [cit. 15. 4.2 019] Dostupné z
https://www.ibb.de/media/dokumente/foerderprogramme/immobilienfoerderung/ibbwohnungsneubaufonds/wohnungsbaufoerderungsbestimmungen_2018.pdf
27
Wohnungsneubauförderung 2018 [online]. Berlin.de, [cit. 2019-02-04]. Dostupný na:
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/
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za sociálně dostupné nájemné. Pravidla obsahují podmínky pro získání podpory (dotací), závazky
k výši nájmu a obsazenosti, financování v rámci podpory a postup pro podání žádosti a její
schvalování.28 Žádost o dotace (přijetí do programu) musí být předložena ještě před zahájením
stavebních prací, a to na vedoucí středisko daného programu podpory v rámci správy rozvoje
města a bydlení (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) berlínské zemské vlády.
Správa rozvoje města a bydlení o žádosti také rozhoduje. Žádost zpracovává Investiční banka Berlín
(IBB), ve spolupráci s níž byl program připraven. V případě schválení žádosti uzavírá smlouvu
o poskytnutí dotaci IBB jménem města Berlín.29
Kromě tohoto dotačního programu byla v Berlíně stejně jako v jiných německých městech
zavedena regulace developerů s cílem zvýšit počet jednotek dostupného bydlení. V roce 2014, kdy
bylo opatření schváleno berlínským zemským sněmem, byla kvóta pro sociální bydlení stanovena
mezi 10 až 33 %. Později tato kvóta byla navýšena na 30 %. Tato kvóta je promítnuta při územním
plánování a je podmínkou pro obdržení příslušných povolení.30
Berlín a regulace prázdných bytů
V Berlíně je regulováno také zneužívání bytů na jiné než bytové účely, a to na základě zákona
o zákazu zneužití bydlení (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz, „ZwVbG“),31 který se primárně
zaměřuje především na postih ubytovacích služeb jako Airbnb. Zákon vychází z premisy, že
pro zajištění bytových potřeb obyvatelů Berlína mohou být prostory určené k bydlení v rámci
Berlína využívány k jiným účelům, než je bydlení jen s příslušným povolením (§ 1 odst. 1 ZwVbG).
Zákon v § 2 odst. 1 bod 4 stanovuje, že za zneužití obydlí pro nerezidenční účely je považováno i
to, pokud je obydlí ponecháno prázdné po více než tři měsíce. Za takové zneužití obydlí
pro nerezidenční účely může být udělena pokuta až 500 EUR (§ 7 ZwVbG) nebo může být
přistoupeno k dalším opatřením, aby se byt vrátil do bytového fondu (§ 4 a 4a ZwVbG).

28

Berlin und IBB verbessern Wohnungsbauförderung [online]. bbu.de, BBU Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen (Berlín-Brandenburská bytová společnost), Informace poskytnuté IBB, 9. 1. 2018 (Investiční
banka Berlín) [cit. 11. 2. 2019]. Dostupné na: https://bbu.de/nachricht/42978
Volný překlad:
Model finanční podpory č. 1:
- Cena nájemného začíná na 6,50 EUR za m2 za měsíc (stejně jako v předchozím období);
- Zvyšuje se výše půjčky poskytnuté za účelem financování výstavby z 1.200 EUR na 1.300 EUR za m2, kdy se
zohledňuje navýšení cen výstavby a pozemků;
- Odpuštění 25 % výše úvěru (stejně jako v předchozím období).
Model finanční podpory č. 2:
- Cena nájemného začíná na 8,00 EUR za m2 za měsíc;
- Výše půjčky poskytnuté za účelem financování výstavby od 1.000 EUR m2;
- Neuplatní se žádné odpuštění části úvěru;
- Nabídka vytvoření nájemního bydlení pro středně příjmové domácnosti – využití modelu 2 je možné pro nejvíce 20 %
z celkového počtu vystavěných bytů, pouze však ve spojení s nejméně 30 % dotovaných bytů podle modelu 1.
29
Wohnungsneubauförderung 2018 [online]. Berlin.de [cit. 2019-02-04]. Dostupný na:
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/de/foerderung/
30
Sozialwohnungsquote - eine Regel voller Ausnahmen [online]. tagesspiegel.de, 27. 1.2018 [cit. 11.2. 2019].
Dostupný na: https://www.tagesspiegel.de/berlin/wohnraum-in-berlin-sozialwohnungsquote-eine-regel-vollerausnahmen/20892018.html.
31
Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsverbot-Gesetz - ZwVbG) vom
29. November 2013. (Zákon o zákazu zneužití bydlení k jinému účelu než je bydlení, z 29. Listopadu 2013). Dostupný
na:
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=WoZwEntfrG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true#jl
r-WoZwEntfrGBEV2P7.
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Mnichov
V Bavorsku je sociální bydlení upraveno bavorským zákonem o podpoře bydlení.32 Klíčová je
bytová politika zejména v hlavním městě Mnichově. S cílem zpřístupnit bydlení byl v Mnichově
vytvořen v posledních letech rozsáhlý program podpory dostupného bydlení, který obsahuje
množství nástrojů a opatření, ze kterých jsou ty nejvýznamnější uvedeny níže. Město se řadí
k nejdražším německým městům a ceny nemovitostí (na metr čtvereční) jsou sedmé nejvyšší
v Evropě.33
Pro roky 2017 až 2021 město definovalo komplexní program podpory dostupného bydlení „Bydlení
v Mnichově VI“ („Wohnen in München VI“)34, který patří k finančně největšímu obecnímu
programu bytové politiky v Německu. Mezi jeho cíle patří např. výstavba 8,5 tisíc nových jednotek
bydlení ročně, včetně 2 tisíc jednotek dotovaného dostupného bydlení tak, aby byl zachován tzv.
„Münchner Mischung“ (Mnichovský mix), tedy dostupné bydlení pro všechny příjmové skupiny
tak, aby byly tyto skupiny rovnoměrně zastoupeny v různých městkých částech.35
K vytváření tohoto mixu přispívá i koncept výstavby nájemného bydlení (Konzeptionellen
Mietwohnungsbau, KMB36) pro rodiny, jejichž příjem je nad hranicí příjmů pro poskytnutí
sociálního bydlení. V rámci KMB jsou městské pozemky prodávány za tržní odhadní ceny (aby
nedocházelo ke zvýšení ceny formou cenových nabídek). O pozemcích je uzavřena kupní smlouva,
ve které jsou obsaženy omezující závazky pro investora, jako například omezení výše nájmů,
povinnost pronajímat byty po šedesát let a zákaz vytvoření společenství spoluvlastníků, aby
nedošlo k jejich přeměne na vlastnické bydlení.37
Součástí programu „Wohnen in München VI“ je rovněž tzv. program München – Modell38, jehož
cílem je nabídnout bydlení za dostupnou cenu středním a nižším příjmovým skupinám, rodinám
s dětmi, imigrantům. Zájemci se mohou přihlásit o podporu či se ucházet o konkrétní městský byt
a na základě stanovených kritérií (celkový příjem nesmí překročit stanovené horní příjmové limity,
rodinný/sociální aspekt stanovující podmínku bydlet či pracovat v Mnichově po dobu alespoň 3

32

Gesetz über die Wohnraumförderung in Bayern (Bayerisches Wohnraumförderungsgesetz – BayWoFG), (bavorský
zákon o podpoře bydlení), v aktuální verzi dostupný na: http://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayWoFG/true
33
The German housing market in 2018 [online]. Deutsche Bank [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_ENPROD/PROD0000000000460528/The_German_housing_market_in_2018.pdf
34
Broschüre zum Programm "Wohnen in München VI" erschienen [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný
na: https://www.muenchen.de/aktuell/2017-07/broschuere-handlungsprogramm-wohnen-in-muenchen-vierschienen.html
35
Více o programu na: Work Report - Projects, planning and prospects [online]. City of Munich [cit. 2019-01-28].
Dostupný na: https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:a4133074-5032-46af-a411532d41191754/LHM_Planungsreferat_WB17_ENG_WEB.pdf
36
Broschüre zum Programm "Wohnen in München VI" erschienen [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný
na: https://www.muenchen.de/aktuell/2017-07/broschuere-handlungsprogramm-wohnen-in-muenchen-vierschienen.html
37
Wohnen in München VI [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-undBauordnung/Stadtentwicklung/Grundlagen/Wohnungspolitik.html.
38
Das Programm "München Modell" für Mieter [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-undBauordnung/Wohnungsbau/Muenchen-Modell-Mietwohnungen.html
dále též München Modell-Miete – 2018 [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d5701d44-cc28-4124-a817-50c685e1363c/2018_MMMiete_Infoblatt_ab%20August%202018.pdf
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let/1 rok u rodin s dětmi).39 Cílem programu podpory „Wohnen in München VI“ pro roky 2017 až
2021 je navýšení příjmových limitů tak, aby nárok na bydlení v rámci München-Modell mělo nadále
50 až 60 % mnichovských domácností.40
Jedním z nástrojů využívaných v Mnichově je již od roku 1994 koncept sociálně spravedlivého
využití území (Sozialgerechte Bodennutzung, SoBoN). Jedná se o koncept spolupráce mezi městem
a soukromými investory, kdy soukromí investoři zajišťují náklady na infrastrukturu v oblastech, kde
má dojít k zástavbě (ve výši 30 %). Dále mají povinnost zajistit, aby 30 % nově vzniklých bytových
jednotek bylo určeno pro sociální bydlení. Nově přibyla ještě povinnost vybudovat dalších 10 %
bytů se sníženým nájemným.41 Program SoBoN vychází z rozhodnutí městské rady, které bylo
aktualizováno v roce 2017, kdy byly přijaty Procedurální principy pro společensky zodpovědné
využití území (Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung in der Neufassung vom
26.07.2017).42 Postup realizace programu SoBoN je následující: developer nebo investor, který má
určitý záměr nejprve požádá o předběžný souhlas se záměrem a zároveň se deklaruje, že je
ochoten přijmout závazky související s projektem; samotný závazek je pak vytvořen buď smlouvou
o územním rozvoji nebo v rámci procesu přerozdělení vlastnických práv k pozemkům (§ 45 a násl.
BauGB.)43
Další německá města
Koncept sociálně spravedlivého využití území (Sozialgerechte Bodennutzung, SoBoN), který byl
zaveden v Mnichově, se stal vzorem pro další německá města a podobné „kvóty pro dostupné
bydlení“ (dostupnou bytovou výstavbu), (Quoten für den geförderten Wohnungsbau,
Sozialwohnungsquote), mají v současnosti skoro všechna velká německá města.44
Tyto kvóty jsou stanovovány buď na úrovni spolkových zemí (včetně tří městských států) nebo
na úrovni měst, a to rozlišnými právními nástroji (viz Mnichov a Berlín), přičemž se může jednat i
39

Das Programm "München Modell" für Mieter [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-undBauordnung/Wohnungsbau/Muenchen-Modell-Mietwohnungen.html a München Modell-Miete – 2018 [online].
Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na: https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d5701d44-cc28-4124a817-50c685e1363c/2018_MM-Miete_Infoblatt_ab%20August%202018.pdf.
40
Wohnen in München VI [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-undBauordnung/Stadtentwicklung/Grundlagen/Wohnungspolitik.html
41
Sozialgerechte Bodennutzung [online]. Muenchen.de [cit. 2019-01-28]. Dostupný na:
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadt-undBebauungsplanung/SoBoN.html
Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung in der Neufassung vom 26.07.2017 (Procedurální principy
pro společensky zodpovědné využití území v přepracovaném znění, k 26. 7. 2017.) Dostupné na: https://www.rismuenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/4550400.pdf
Další informace k těmto smlouvám (německy) též v tomto článku: Sozialgerechte Bodennutzung in Kommunen des
Wirtschaftsraums München [online]. THEMA DES MONATS, 1/2018 [cit. 5.2. 2019]. https://mediendb.rehmverlag.de/jehle/texte/leseprobe/05107237022_leseprobe_03.pdf.
42
Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung in der Neufassung vom 26.07.2017 (Procedurální principy
pro společensky zodpovědné využití území v přepracovaném znění, k 26. 7. 2017.) Dostupné na: https://www.rismuenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/4550400.pdf.
43
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) (Německý spolkový
stavební zákoník ve znění ze 17. 11. 2018), dostupný na:
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BJNR003410960.html#BJNR003410960BJNG003604116.
V angličtině dostupný na: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=649#1.
44
Roswitha Loibl: Neubauquoten: So unterschiedlich steuern die Städte den Wohnungsmarkt [online].
mmobilienmanager.de,19.12.2017. [cit. 5.2. 2019]. Dostupné na: https://www.immobilienmanager.de/quoten-fuerwohnungsneubau-so-unterschiedlich-steuern-die-staedte-den-neubau/150/57383/.
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o nástroj, který je závazný pouze vně veřejné správy (například Hamburk, kde jsou kvóty stanoveny
na základě smlouvy vlády města Hamburk a městských částí).45 Realizace povinnosti
pro developera je pak prováděna smlouvou o územním rozvoji (viz níže) nebo jiným nástrojem
územního plánování (viz výše). 46
Výpočet a podmínky kvót se také v jednotlivých městech liší. Kritériem pro to, jestli se kvóty
aplikují, je obvykle počet jednotek v bytě. Samotná kvóta je obvykle kolem 30 % a ve většině měst
se počítá z podlahové plochy bytu.47
Pro upřesnění přikládáme volný překlad tabulky ohledně kvót pro dostupné (sociální) bydlení
v Německu:48
Město

Kvóta

Berlín

30 % nájemního bydlení

Bonn

30 % + (dvě třetiny jednotek dostupného nájemního bydlení, jedna třetina
jednotek pro vlastnické bydlení); dalších až 20 % jednotek bydlení
s regulovaným nájemným

Düsseldorf

40 % + (z toho 20–30 % jednotek podporovaného bydlení; 10–20 %
jednotek bydlení s regulovaným nájemným)

Frankfurt

30 % nájemního bydlení

Freiburg

50 % nájemního bydlení

Hamburk

33 % nájemního bydlení

Kolín nad Rýnem

30 % nájemního bydlení

Mnichov

30 % nájemního bydlení a 10 % dostupného bydlení

Norimberk

20 % v domě do 99 jednotek, 30 % v domě nad 100 jednotek

Stuttgart

20 % nájemního bydlení

Kvóty jsou dále doplněny o podobný soubor dotací a podpor pro investory jako v Mnichově a
Berlíně. 49

45

Wohnungsbauprogramm des Senats Vertrag für Hamburg [online]. hamburg.de, 15. 9. 2016 [cit. 11.2. 2019].
Dostupný na: https://www.hamburg.de/bsw/vertrag-fuer-hamburg/. Pozn. Wohnungsbauprogramm des Senats
Vertrag für Hamburg [online]. hamburg.de, 15. 9. 2016 [cit. 11.2. 2019]. Dostupný na:
https://www.hamburg.de/bsw/vertrag-fuer-hamburg/
46
Krausová, M., Smetanková, D., Vlna, J.: Budování sociálního finančně dostupného bytového fondu. Nástroje veřejné
politiky ve vztahu k developerům. Parlamentní institut, 2019, č. 3494
47
Roswitha Loibl: Neubauquoten: So unterschiedlich steuern die Städte den Wohnungsmarkt [online].
mmobilienmanager.de,19.12.2017. [cit. 5.2. 2019]. Dostupné na: https://www.immobilienmanager.de/quoten-fuerwohnungsneubau-so-unterschiedlich-steuern-die-staedte-den-neubau/150/57383/.
48
Tamtéž. Tabulka dostupná v němčině.
49
Krausová, M., Smetanková, D., Vlna, J.: Budování sociálního finančně dostupného bytového fondu. Nástroje veřejné
politiky ve vztahu k developerům. Parlamentní institut, 2019, č. 3494
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Rakousko
Obecně lze říci, že Rakousko je země známá pro svou velkou podporu dostupného bydlení
pro občany, vycházející z kritické bytové situace po druhé světové válce,50 ačkoli v poslední době
je tato oblast více uvolňována pro soukromý sektor.51 V případě Rakouska se spíše jedná o systém
dostupného bydlení zaměřeného na širší populaci, než systém sociálního bydlení zaměřeného
pouze na nízkopříjmové skupiny. Jedná se o komplexní systém složený z vícera částí zaměřených
na podporu výstavby, systému dotací a dalších forem podpor, regulaci nájemného, podporu
vytváření neziskových bytových asociací, výstavbu veřejných bytů nebo sociální podporu složenou
z několika sociálních dávek určených na bydlení. V Rakousku téměř 80 % nové výstavby profituje
z nějakého druhu veřejné podpory. Základem fungování rakouského systému je vícesložkové
financování výstavby doplněné daňovým osvobozením pro speciální druh bytových asociací.
Tradičně je Rakousko zemí s vysokým podílem nájemného bydlení, zhruba 42 %, přičemž 18 % tvoří
soukromý nájem a 24 %, tedy většinu nájemního bydlení, tvoří tzv. sociální/dostupné bydlení.52
Základní právní normy v oblasti (dostupného/sociálního) bydlení jsou zakotveny na spolkové
úrovni,53 avšak provádění této politiky spadá do kompetencí vlád jednotlivých spolkových zemí.
Stejně tak i samotné podmínky a rozdělování finančních prostředků závisí zejména na rozhodnutí
spolkových zemí.54 Je na nich, určit podrobnosti své politiky bydlení.
Nárok na sociální/dostupné bydlení je v Rakousku velmi široký. Jde tedy o model dostupného
bydlení,55 kde až 80 % populace má k tomuto bydlení přístup. Konkrétní kvalifikační kritéria si
stanovují spolkové země samy. Děje se tak pomocí příjmových stropů a dalších kritérii (malé děti,
hendikepované osoby). V případě veřejně prospěšného bydlení mohou být stanovena další sociální
kritéria (aby nevznikala ghetta aj.).56 Omezení je stanoveno rovněž na velikost dostupného bydlení
a může se lišit podle druhu podpory a regionu. Zákon o veřejně prospěšném bydlení
(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, WGG) uvádí jako maximální velikost takového bydlení 150
m2.

50

Wolfgang Amann & Julia Jedelhauser: The Austrian System of Social Housing Finance, ERES eres2005_104, European
Real Estate Society (ERES), 2005. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/37390965_The_Austrian_System_of_Social_Housing_Finance
51
Např. Milestones in European Housing Finance, First edition. Edited by Jens Lunde and Christine Whitehead. 2016
John Wiley & Sons, Ltd., čtvrtá kapitola: Milestones in Housing Finance in Austria over the Last 25 Years. Dostupné z
http://iibw.at/documents/MundtSpringler2016Milestones%20in%20Austrian%20Housing%20Finance%2025%20yea
rs.pdf
52
Pittini, A., Koessl, G., et al., The State of Housing in the EU 2017. Housing is still Europe’s challenge, Brussels, 17
October 2017 [cit. 30. 1. 2019] s. 49, Dostupné z http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housingin-the-eu-2017
53
Kromě WGG mezi tyto zákony patří i zákon o nájmu (Mietrechtsgesetz) a zákon o vlastnictví bytu
(Wohnungseigentumsgesetz, WEG).
54
Píša, R., Pecháček, Š., Kuta, M., Hlaváček, K.: Dostupné bydlení ve vybraných evropských zemích, Parlamentní institut,
leden 2018, č. práce 3236.
55
Podrobná tabulka srovnání přístupu k sociálnímu bydlení v jednotlivých zemích EU je dostupná např. v této studii:
Sociální bydlení v EU. Evropský Parlament: Generální ředitelství pro vnitřní politiku, Odbor politiky Hospodářská a
vědecká politika, leden 2013, s. 51- 54. Dostupné na: https://www.mmr.cz/getmedia/c73c2300-eb55-4274-9a38da1d1e89cd45/Socialni-bydleni-v-EU.pdf
56
Study on Financing of Social Housing in 6 European countries, CECODHAS: European Federation of Public, Cooperative & Social Housing, CECODHAS Housing Europe Observatory, July 2018, s. 5. Dostupné z
http://www.housingeurope.eu/resource-369/financing-of-social-housing
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První složkou rakouského sociálního (dostupného) bydlení je nájemní bydlení poskytované obcemi
jakožto pronajímateli. Například město Vídeň je největším pronajímatelem bytů v Rakousku.57
Nájemní bydlení je v Rakousku velmi oblíbené i pro velmi silná práva nájemce a regulaci nájmů.58
Veřejné bydlení zajišťují veřejné orgány, zejména obecní. Pronajímání těchto bytů spadá
pod obecný zákon o nájemném (Mietrechtsgesetz, MRG), který reguluje výši nájmů. Nájmy
ve veřejných bytech jsou však významně nejnižší na trhu.59
Veřejně prospěšné bydlení je zajištěno veřejně prospěšnými stavebními asociacemi
(gemeinnützigen Bauvereinigungen, GBV), které mají zejména právní formu družstva, ale také
akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným se sídlem v Rakousku60,
a které vykonávají svou činnost v rámci zákona o veřejně prospěšném bydlení
(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, WGG). Tyto subjekty mají omezený zisk, omezené
podnikatelské aktivity a jejich majetek je spjat s obecným zájmem. Nájem má pokrýt náklady
na bydlení. Zisk musí být následně reinvestován do nového bydlení či do rekonstrukcí, přičemž
výše nájmu je zákonem regulována (zakládá se na nákladovém nájemném se zákonným limitem).61
Z hlediska fungování GBV stanoví WGG následující základní principy:


krytí nákladů: poplatky jsou stanoveny v přiměřené výši a odpovídají nákladům na výstavbu
(nesmí být nižší ani vyšší než odpovídající náklady);
 omezení zisku: zisky jsou zahrnuty v „přiměřené odměně“ a jsou regulovány ve WGG a
danými nařízeními;
 vázanost majetku bytových asociací: činnost a majetek jsou natrvalo vázány na veřejně
prospěšné účely (omezení obchodního okruhu, omezení činnosti);
 personální omezení: zákon stanoví omezení, která mají předejít spojování zakázek
s ostatními stavebními firmami vedoucími ke znevýhodnění zákazníků.62
 státní dozor: fungování celého procesu je podrobeno úřednímu dohledu.63
Všechny GBV mají dozorčí radu a jsou sdruženy v zastřešující organizaci Spolku veřejně
prospěšného bydlení (Österreichischer Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen, GBV).64
Úlohou dané organizace je kontrola aktivit jednotlivých bytových asociací a společný postup
v prosazování legislativy v daném odvětví. Organizace zajišťuje povinný audit svých členů, jakož i
podporu při získávání dotací a podpor. Vedle vnitřní kontroly se na kontrole odvětví podílejí také
jednotlivé zemské vlády a regionální správa.65 GBV mohou získávat dotace a jiné podpory
na bydlení a nemusí platit daň z příjmu právnických osob.66
57

Förster Wolfgang: 80 years of social housing in Vienna [online]. wien.gv.at [cit. 23.1. 2019] s. 22-23. Dostupné z
https://www.wien.gv.at/english/housing/promotion/
58
Tamtéž, s. 24
59
Reinprecht, Ch., Social housing in Austria, In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social housing in Europe
[online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues [cit. 2019-01-28] s.
68, ISBN 9781118412350. Dostupné z http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
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Většina asociací má formu družstva. Vlastníky obchodních společností, jež jsou veřejně prospěšnými stavebními
asociacemi, jsou také např. městské společnosti nebo církve apod.
61
Study on financing of social housing in 6 European countries. Final report, European social housing observatory, July
2013 [cit. 30. 1. 2019] Dostupné z http://www.housingeurope.eu/resource-369/financing-of-social-housing
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GBV. Grundsätze und Ziele [online]. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupný z: http://www.gbv.at/Page/View/4183
63
Píša, R., Pecháček, Š., Kuta, M., Hlaváček, K., Dostupné bydlení ve vybraných evropských zemích, Parlamentní
institut, leden 2018, č. práce 3236
64
GBV.AT. Aufgaben des Verbandes [online]. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z http://www.gbv.at/Page/View/4117.
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IUT.NU. Austrian System of Social Housing Finance, s. 11. [online]. [cit. 17. 1. 2017]. Dostupné z
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Dalším „pilířem“ dostupného bydlení v Rakousku je systém finanční podpory bydlení. Tento systém
spočívá v tom, že jsou poskytovány různé druhy finanční podpory pro vznik nového bydlení. Tyto
podpory mohou získávat jak konkrétní jednotlivci, GBV, tak čistě soukromé společnosti.67 Od roku
2009 je na spolkových zemích nejen definovat finanční rámec pro podporu bydlení, její
implementaci a provádění, ale také aby samy získávaly zdroje na toto financování. Na spolkové
úrovni je stále vybírán příspěvek ve výši 0,5 % ze mzdy za zaměstnavatele i zaměstnance, jež je pak
přerozdělován jednotlivým zemím k financování bydlení.68
Financování projektů sociálního/dostupného bydlení se v současné době skládá z následujících
položek/nástrojů:


Dlouhodobé veřejné úvěry/granty poskytované zeměmi
Tyto půjčky jsou v podstatě hypotéčními úvěry a kryjí v průměru 35 % celkových nákladů,
včetně nákladů na stavbu a parcelu. Mají splatnost v průměru 35 let, přičemž úroková míra a
anuita se zvyšují každých pět let. Obvyklá výše úrokových sazeb je mezi 0-2 %.69 Tyto půjčky
jsou vázány na dotační schémata jednotlivých spolkových zemí, jejichž podmínky musí jejich
příjemci dodržovat: soukromé společnosti jsou po dobu trvání půjčky často vázány podobnými
podmínkami, jako jsou obecně stanoveny pro GBV. Až po skončení čerpání podpory (tj.
splacení půjčky), mohou s byty volně nakládat. V bytech je po dobu trvání půjčky také často
regulované nájemné.
U konkrétního projektu dále mohou být stanoveny další podmínky ohledně kvality,
ekologických požadavků na bydlení aj., kterými je osoba, jež benefituje ze zvýhodněného
úvěru, vázána.70



Bankovní úvěry
V Rakousku existují zvýhodněné bankovní úvěry na bydlení, které jsou financovány
ze speciálních dluhopisů pro podporu bydlení (Housing Construction Convertible Bonds
(HCCB)). Tyto dluhopisy jsou osvobozeny ze zdanění kapitálových výnosů a jsou vydávány
„stavebními spořitelnami“ (Wohnbaubanken).71 Úvěry v průměru pokrývají 45 % nákladů.72



Vlastní kapitál developera pokrývá v průměru 14 % celkových nákladů.73



Majetek nájemníka
Tato položka funguje jako určitá „půjčka“ od nájemníka investorovi, kterou investor splácí
ve formě slevy na nájemném. Domácnosti, které mají problém zaplatit částku z vlastního
jmění, mohou využít veřejný úvěr s nulovým úrokem, který poskytují spolkové země.
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V případě, že tento příspěvek dosahuje určité výše, má nájemník právo koupit si obydlí
po deseti letech. V současné době cca 25-30 % nájemníků této možnosti využije. Tento způsob
investování pokrývá průměrně 9 % nákladů.74
Problémy v rakouském systému vznikají např. z toho, že trh s pozemky je málo regulovaný. Vysoké
náklady na pozemek mohou způsobit, že je těžké postavit novostavbu s nájemným nepřesahujícím
limity. Některé regiony např. také Vídeň proto podporují poskytovatele dostupného bydlení také
při získávání pozemků.75
Regulace tržních nájmů
V Rakousku je regulované nájemné v tzv. sociálním/dostupném bydlení ale také u tržních nájmů,
tedy u budov postavených bez veřejné podpory nebo veřejně prospěšnými bytovými asociacemi.
Zákon o nájemném (Mietrechtsgesetz, MRG) rozlišuje mezi nájemným pro budovy postavené
po roce 1953, jejichž nájemné není regulováno, a budovy postavené před rokem 1953
s regulovaným nájemným podle systému referenčních hodnot, který bere do úvahy kvalitu bydlení
(zařazení do jedné ze 4 kategorií) a také lokalitu (§15a MRG).76 Referenční hodnoty jsou stanoveny
v zákoně o referenčních hodnotách (Richtwertgesetz, RichtWG) podle jednotlivých spolkových
zemí. V obecné rovině tyto hodnoty nesmí být překročeny, ale mohou být předmětem slevy nebo
naopak příplatku odpovídajícího stavu nebo lokalitě bydlení.
Sociální dávky a sociální podpora určená na pokrytí nákladů na bydlení
Na podporu bydlení u nizkopříjmových skupin obyvatelstva jsou zavedeny ve všech spolkových
zemích systémy sociální podpory zaměřené na bydlení. Forma podpory, jejich výše a také
kvalifikační kritéria se v jednotlivých spolkových zemích liší.77
Vídeň
V současnosti asi 60 % Vídeňanů žije v cenově dostupném bydlení. Ve Vídni jsou podmínky pro zisk
sociálního/dostupného bydlení (nájemného a družstevního) tedy dotovaného bydlení podle
zemského
zákona
o
podpoře
bydlení
(Wiener
Wohnbauförderungsund
Wohnhaussanierungsgesetz, WWFSG 1989) stanovené následovně:





74

18 let pro zisk bydlení (17 let při přihlášení)
Maximální výše ročního čistého příjmu:
o 1 osoba – 46 650 EUR
o 2 osoby – 69 220 EUR
o 3 osoby – 78 330 EUR
o 4 osoby – 87 430 EUR
o Každá další osoba - +5 100 EUR
Naléhavá potřeba bydlení.78
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Nové stavební předpisy ve Vídni
Velikou novinkou ve Vídni je přijetí novely vídeňského stavebního řádu. Novela by měla začít platit
od jara roku 2019. Cílem novely je kromě jiného zajistit větší podíl podporované výstavby
(geförderter Wohnbau) a zároveň zabránit spekulacím s byty vystavěnými v rámci této výstavby.
Celkově mají nové stavební předpisy řešit palčivou situaci na trhu s vídeňskými byty a urychlit jejich
výstavbu.79 Nový stavební řád zavádí nový pojem do územního plánování: kromě pojmu obytné
oblasti (Wohngebiete) a smíšené stavební oblasti (Gemischten Baugebiete) se budou oblasti
v územním plánu označovat novým pojmem oblasti podporované bytové výstavby (Gebiete für
geförderten Wohnbau). Jako oblasti podporované stavební výstavby mají být označeny oblasti
v případě změny územního plánu. Jedná se tak o nové označení oblastí, které zatím v územním
plánu nejsou označeny jako obytné oblasti (Wohngebiete) nebo smíšené stavební oblasti
(Gemischten Baugebiete). Nové označení se použije také v případě, že dochází ke změně označení
oblastí v územním plánu, tedy např. změně z průmyslové oblasti na obytnou oblast, a také když
dochází navyšování hustoty bydlení v obytné nebo smíšené oblasti apod. Výjimky existují např.
při samostatných domech nebo menších stavbách apod. V takto označených oblastech má být
většinově vybudováno dostupné bydlení. Konkrétně se jedná o pravidlo dvou třetin, tedy že 2/3
plochy bydlení, vybudované na tomto území, má být určeno pro dostupné bydlení v souladu
s vídeňským zákonem o podpoře bydlení (WWFSG 1989).80 Prodej těchto bytů by pak měl být
možný pouze se souhlasem města Vídeň. 81

Francie
Systém sociálního bydlení
Ve Francii existuje systém sociálního bydlení (l‘Habitation à Loyer Modéré82 dále jen „HLM“). Toto
sociální bydlení má ve Francii dlouholetou tradici a jeho masivní podpora nastala především
po druhé světové válce.83 Systém je velmi složitý a komplexní a těžko přenositelný do jiného
prostředí. V současné době žije v nájmu v systému sociálního bydlení přibližně 17 % Francouzů.84
Sociální bydlení HLM zajišťuje široká škála společností HLM (organisme HLM), které mohou mít
různé právní formy a jsou buď kontrolovány veřejným sektorem, anebo sektorem soukromým.85
Samotný systém HLM je komplexně upraven zákonem o stavebnictví a bydlení, Kniha IV (code de
la construction et de l'habitation).86
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Podmínky pro podporu výstavby sociálního bydlení a kritéria pro získání sociálního bydlení jsou
určovány centrálně a to i pro jednotlivé regiony.87 Za tímto účelem jsou využívány různé zóny,
do kterých je země rozdělena dle rozličných charakteristik.88 V roce 2000 byl přijat tzv. SRU
zákon89, který stanovuje, že každé město s více jak 5000 obyvateli musí mít 20 % bytového fondu
v režimu sociálního bydlení. V roce 200490 byly přijaty změny, které vedou k většímu zapojení
územně samosprávných celků do organizování a distribuce sociálního bydlení. 91
Většina výstavby nového sociálního bydlení je financována prostřednictvím veřejné finanční
instituce Caisse des Depots et Consignations (CDC). Úkolem CDC je podporovat rozvoj země,
investice a veřejné politiky ve veřejném zájmu. Jednou z hlavních oblastí angažmá CDC je sociální
bydlení. CDC nabízí dlouhodobé financování sociálního bydlení za příznivých podmínek. Finanční
prostředky na financování sociálního bydlení získává CDC ze spořících fondů, jež jsou tvořeny
zejména tzv. „Livret A“ účty (vkladní knížka A) a účty LDD (Livret de développement durable).92
Jedná se o spořicí účty s regulovanou úrokovou mírou, jejichž výnosy nejsou předmětem daně
z příjmu. Každá francouzská domácnost má právo na otevření tohoto spořicího účtu v jejich místní
bance;93 přičemž tento účet je velmi populární a má ho kolem 90 % Francouzů. Zhruba 60 až 70 %
z uložené částky na účtech Livret A je shromážděno ve speciálním fondu řízeným CDC. CDC vyplácí
majitelům účtů úrok a bankám poplatek za správu. 94,95
V systému sociálního bydlení zajišťovaného HLM existuje více schémat financování tohoto bydlení.
Každé z těchto schémat je charakterizováno určitými podmínkami týkajícími se příjmové úrovně
nájemníků a úrovně příslušných nájmů a je v rámci nich možné obdržet veřejnou podporu
v rozídlné výši. 96 Hlavními programy jsou:
1. „PLUS“ (prêt locatif à usage social, úvěr pro nájemní bydlení)97 a „PLAI“ (prêt locatif aidé
d’intégration, úvěr na nájemní bydlení s podporou integrace pro nízko příjmové skupiny)
jsou úvěry poskytované k financování nabytí nebo oprav budov určených pro sociální
nájemní bydlení. Tyto úvěry jsou určené pro některé nízko nákladové HLM společnosti
nebo obce. S PLUS a PLAI je spojeno právo na státní dotaci a určité daňové výhody. 98
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2. „PLS“ (prêt locatif social) je úvěr poskytnutý na rekonstrukci nebo získání budovy pro účely
sociálního bydlení. Program PLS má stanoveny vyšší příjmové stropy a týká se míst, kde je
trh s bydlením nejvíce napjatý.99
Kromě těchto programů existují i další programy na podporu sociálního bydlení.100
Sociální bydlení dále využívá i jiné formy podpory:
1. Dotace na nákup pozemků - tyto dotace se poskytují zejména na místní úrovni.
2. Úvěrové garance – úvěry jsou garantovány zpravidla obcemi, a to bez nároku
na protiplnění. V případě, že obce úvěr negarantují, může se příslušná organizace obrátit
na CGLLS (Banka poskytující garance na sociální nájemní bydlení), přičemž cena záruky je
2 % garantovaného kapitálu. Jiné záruky pro účely CDC nejsou přijímány.
3. Dotace na správu účtu - tyto dotace jsou v některých případech poskytovány bankami.101
Poskytovatelé sociálního bydlení jsou rovněž oprávněni čerpat podporu v podobě daňových úlev.
Jedná se např. o výjimku z daně na nemovitosti během doby 20 až 30 let v závislosti na konkrétním
případu. Dále se jedná o slevu na dani ve výši 30 % výdajů zvyšující energetickou účinnost. 102
Na některé tipy sociálního bydlení se také vztahuje snížená sazba DPH. 103
Nájmy v systému HLM musí splňovat podmínky stanovené v příslušném schématu financování.
Např. ve velkých městských oblastech maximální nájem v programu PLUS představuje v průměru
50 % nájmu v soukromém sektoru. Tento rozdíl je ještě větší v Paříži a v jejích předměstích. Tam
regulovaný nájem nepřesahuje 30 až 35 % nájmu tržního.104
Nárok na bydlení se určuje podle výše příjmu, v poslední době byla též zavedena priorita osob
s určitou naléhavou potřebou bydlení. 105
Dále existují i půjčky pro vlastnictví bytů (PTZ, PC a PSLA)106, které slouží buď k nabytí startovních
bytů anebo pro nabytí nájemních bytů (jedná se o půjčky pro domácnosti) nebo pro společnosti
HLM na výstavbu bytů do osobního vlastnictví.107
Negativním rysem systému sociálního bydlení ve Francii je kumulace rodin s nízkými příjmy
na jednom místě, zvláště na předměstích velkých měst, malá sociální mobilita lidí žijících v těchto
bytech a vznikající sociální exkluze. Systém je také poněkud rigidní, pokud jde o celostátní normy
na podíl sociálních bytů (20 %) – v některých oblastech je přitom díky odlivu obyvatel bytů
nadbytek.108
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Příspěvky na bydlení
Ve Francii existuje systém sociálních dávek na bydlení. Tři základní dávky jsou: ALF (allocation de
logement familiale, dávka na ubytování pro rodiny); ALS (allocation de logement sociale, dávka
na ubytování pro osoby co nemohou obdržet ALF); APL (aide personnalisée au logement,
personalizovaná dávka na bydlení). V současné době jsou všechny tyto dávky označovány
souhrnně jako „APL“. 109
APL dávky jsou poskytovány bez ohledu na to, zda osoba bydlí v sociálním bydlení nebo mimo něj,
účelem dávky je snížit měsíční výdaje na bydlení.110
Daň z prázdných bytů a další opatření pro předcházení prázdným bytům
Ve Francii existuje daň z prázdných bytů (Taxes sur les logements vacants, dále jen „TLV“). Tato
daň je upravena v obecném daňovém zákoníku111 v článku 232 a čl. 1407 bis. Daň se aplikuje na:
„souvislé urbanizační zóny s více než padesáti tisíci obyvateli, kde dochází k nerovnováze mezi
nabídkou bydlení a poptávkou, což vede k vážným obtížím k přístupu k bydlení…“ (čl. 232 zákoníku).
Seznam obcí, kde je daň zavedena, stanoví dekretem předseda vlády na základě návrhu
Ministerstva pro rovnost území a bydlení.112 Tyto oblasti se nazývají tzv. vytížené zóny (zone
tendue) a zajímavostí je, že jsou brány v úvahu i v jiných oblastech týkajících se bydlení, např. při
nároku na APL.113 Plátcem daně je primárně vlastník nemovitosti ve vymezené zóně pro platbu
daně.
Daň se týká „prázdných obydlí určených k bydlení“, u kterých tento stav trvá minimálně jeden rok.
Dle výkladu se tato definice vztahuje na obydlí s určitým minimálním komfortem (elektřina, tekoucí
voda, sanitární zařízení), ale bez nábytku nebo s nedostatečným vybavením pro delší bydlení. 114
Daň se nevztahuje na ubytování prázdné z důvodů, jež nezávisí na vůli vlastníka, bydlení užívané
více než 90 dnů za sebou během roku a vybavený „druhý domov“ podléhající dani z bydlení (tax
d’habitation).115
Daň je založena na nájemní hodnotě předmětného bydlení stejně jako další francouzská daň, daň
z bydlení (taxe d’habitation). V prvním roce platby daně činí 12, 5 % této hodnoty a v dalších letech
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Aide personnalisée au logement (APL) [online]. service-public.fr [cit. 11.4.2019]. Dostupné na: https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12006.
111
Code général des impôts, version consolidée au 1 mars 2019 (Obecný daňový zákoník, verze platná k 1. 3. 2019).
Dostupný na:
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114
Tout savoir sur les taxes sur les logements vacants [online]. economie.gouv.fr [cit. 25.3.2019]. Dostupné na:
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25 % (čl. 232). Z daně exsitují též různé výjimky.116 Kontrola, vymáhání daně, záruky a sankce jsou
stanoveny jako u daně ze (zastavěných) nemovitostí (čl. 232).117
Kromě této daně existuje ještě daň z bydlení na prázdné nemovitosti (la taxe d'habitation sur les
logements vacants, dále jen „THLV“). Tato daň se týká oblastí, kde není zavedena TLV a může ji
zavést obec. Platí se až od dvou let, co je nemovitost prázdná. Pro určení toho, jestli je nemovitost
prázdná, se použije čl. 232.118
Ve Francii též existuje opatření nazvané cenově dostupné nájemné (louer abordable), které
umožňuje vlastníku nemovitosti odpočet ze zdanitelného příjmu z nemovitosti, pokud podepíše
dohodu s příslušnou agenturou pro bydlení 119 a přenechá svoji nemovitost za regulované nájemné
k nájmu osobě s nižšími příjmy. Cenově dostupné nájemné se týká jen určitých oblastí.120
Zajímavostí je, že město Paříž nabízí program „pronajímejte solidárně“ (louez solidaire), v rámci
kterého některé město (organizace, jež má s městem smlouvu) zajistí pronajímateli nájemníka a
obstará správu nájmu, takže pronajímatel obdrží pouze nájemné. Nájemci jsou osoby, jež se ocitly
v nouzi. V rámci programu je též možné získat odpočet z daně.

Finsko
Finsko je obecně považováno za zemi s relativně úspěšnou bytovou politikou121 a široce pojatým
konceptem dostupného bydlení.122 Pro poskytování dotací a jiné podpory na bydlení je ve Finsku
zřízena vládní agentura, která spadá pod Ministerstvo životního prostředí (The Housing Finance
and Development Centre of Finland, dále jen „ARA“). 123
Dostupné bydlení je ve Finsku zajišťováno zejména prostřednictvím podpory na výstavbu bytů
od ARA, ve kterých je pak regulováno nájemné, a nájemníci jsou osoby, jež mají potřebu
dostupného bydlení. Ačkoli dříve tyto byty byly vybudovávány i čistě soukromými společnostmi,
v současné době převládá budování těchto dostupných bytů subjekty s vlivem veřejného
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sektoru.124 Dotace na bydlení jsou upraveny zákonem o státem dotovaných půjčkách na bydlení
(ARAVA půjčky)125 a dalšími právními předpisy.126
Nyní jsou tyto dotace poskytovány těmto subjektům: a) městům nebo jiným veřejnoprávním
korporacím, b) jiným společnostem splňujícím určité podmínky, c) neziskovým bytovým
společnostem 127, pokud v nich má dominantní vliv jedna nebo více veřejnoprávních entit.128
ARA financuje dostupné bydlení tím, že poskytuje státní záruku na půjčky poskytované soukromým
sektorem a dotace na úroky těchto půjček. Na tuto podporu probíhá výběrové řízení.129 ARA dále
poskytuje dotace na bydlení pro zvláště oslabené skupiny, jako jsou studenti, zdravotně postižení,
senioři, lidé bez domova a další. Tyto speciální dotace mohou pokrýt 10 až 50 % stavebních
nákladů.130
Byty vystavěné s podporou ARA zůstávají ve speciálním režimu, ze kterého jsou vyjmuty
až po uplynutí období od 10 do 45 let. Nájemníci jsou vybíráni především podle výše příjmů,131
nejedná-li se o bydlení pro zvláště oslabené skupiny.
Finsko je zemí spoléhající při zajišťování fondu především na společnosti ovládané veřejnoprávním
sektorem. Těmto společnostem jsou pomocí dotací zajišťovány výhodné půjčky. Finsko může
sloužit jako příklad země, kde je účast soukromého sektoru na fondu sociálního bydlení poměrně
malá a soukromé společnosti hrají spíše doplňující roli. I přesto se však tento model jeví jako
relativně úspěšný.

Nizozemsko
Systém dostupného bydlení v Nizozemsku je velice komplexním a komplikovaným systémem,
který se vyvíjel již od druhé poloviny 19. století. Hlavními složkami jsou bytový fond sociálního
bydlení, systém regulace nájemného a také systém sociálních dávek určených na bydlení. Fond
124
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sociálního bydlení je v Nizozemsku jeden z největších v Evropě. Celkem 30 % celkového fondu
bydlení je určeno na nájemní sociální bydlení.132 Tento podíl, podobně jako v ostatních zemích,
postupně klesá. Tyto byty jsou většinově vlastněny soukromými neziskovými bytovými družstvy,
pouze malá část je vlastněna obcemi, některé obce rovněž vlastní bytová družstva.
O sociální/dostupné bydlení se i díky relativně vysokému příjmovému stropu může ucházet širší
okruh obyvatel.133
V posledních letech dochází k nárůstu výstavby sociálního bydlení ve srovnání s úrovněmi
na začátku tisíciletí, avšak výstavba stále zaostává za poválečnými čísly. Také dochází k přesunu
podpory z výstavby sociálního bydlení na přímou podporu domácností formou příspěvků
na bydlení jako hlavního nástroje na zajištění dostupnosti bydlení.134 V roce 2013 byly navíc
zavedeny odvody na sociální bydlení, které musí platit pronajímatelé vlastnící více než 50
sociálních bytů a jejich výše se odvíjí od kvality bydlení.135
Zákon o sociálním bydlení136
První bytová družstva v Nizozemsku vznikala již ve druhé polovině 19. století, avšak první zákon,
který definoval sociální bydlení jako dostupné bydlení a stanovil povinnosti a funkce bytových
družstev, byl přijat v roce 1901. V současnosti jsou bytová družstva primárně odpovědna
za poskytování ubytování lidem, kteří nejsou schopni si ho zajistit vlastními silami. Bytová družstva
jsou také odpovědna za bydlení starších osob, osob se zdravotním postižením a osob, které
potřebují asistované bydlení; budování a pronájem sociálních zařízení jako např. škol nebo
sportovišť; spravování celých sousedství a okolí domů; a prodej pronajímaných nemovitostí.137
Bytová družstva pronajímají bydlení za regulovaný nájem.
V roce 2015 byl pod Ministerstvem vnitra (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) vytvořen Úřad pro bytová družstva (Autoriteit woningcorporaties, Aw)138, který
nahradil do té doby existující Centrální fond pro dostupné bydlení (Centraal Fonds
Volkshuisvesting, CFV). Cílem Aw je dohlížet, aby bytová družstva plnila svůj hlavní úkol: zajištění
dostupného bydlení pro lidi s nízkými příjmy. Aw také uděluje výjimky a souhlas, např. v případě
fúze družstev nebo změny stanov, a zveřejňuje stanoviska k chování bytových družstev a situaci
na trhu. Aw dohlíží na chování bytových družstev a také na jejich finanční správu. V případě
potřeby může Aw ukládat sankce nebo ustanovit správce družstva.139
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Regulace nájmů a přiřazení dostupného bydlení
Výše nájmů v sociálním/dostupném bydlení a také v malé části soukromého pronájmu je
regulována. I tady však došlo k postupnému uvolňování a navyšování nájmů.140
Vláda určuje maximální roční míru navýšení nájmů v případě existujících smluv a také maximální
výši nájmu pro nové smlouvy. Výše regulovaného nájmu se odvíjí primárně od kvality bydlení,
velikosti bytu a je přepočtena na základě bodového systému. Body navíc je možné udělit také
za lokalitu. Pro rok 2019 je maximální výše nájemného v dostupném bydlení stanovena na 720,42
eur měsíčně.141 Výše nájemného pro konkrétní byt se pak vypočte na základě bodového systému,
přičemž nepřesáhne maximální možnou výši. Nájmy mohou být stanoveny i nižší, než je maximální
hranice stanovená regulací nebo jak je vypočteno bodovým systémem. Tak např. v roce 2015 se
z důvodu zhoršující se dostupnosti bydlení Národní asociace bytových družstev (Aedes) a Unie
nájemců (Woonbond) domluvily na zpomalení nárůstu nájmů minimálně do roku 2018 a nevyužily
tak maximální možnost navýšení podle vládní regulace.142
Bytová družstva musí 90 % svého fondu bydlení (sociálního bydlení) pronajmout za regulovaný
nájem, jehož maximální výše je stanovena vládou. Přitom 80 % bytů musí být pronajato
domácnostem s maximálním ročním příjmem, který je pro rok 2019143 stanoven ve výši 38 035
eur. Dalších 10 % sociálního bydlení může být přirazeno domácnostem s ročním příjmem mezi
38 035 až 42 436 eur. Celkově 10 % fondu bydlení mohou bytová družstva pronajmout volně
na trhu.144
Od roku 2017 je možné navyšovat nájem v sociálním bydlení pouze o koeficient vypočtený jako
výše inflace navýšená o 1p.b. Pro rok 2019 je maximální míra navýšení nájmů stanovena na 2,6 %.
Pro domácnosti s příjmem vyšším než 42 436 eur je možné navýšení nájmu o 4,1 % (inflace +2,5 %)
a pro domácnosti s nájmem vyšším než 42 436 eur za rok, je možné nájem navýšit o 5,6 % (inflace
+4 %). Také však pro rok 2019 se asociace Aedes a Unie nájemců domluvily na nižších úrovních
navýšení.145
V roce 2016 bylo navíc zavedeno pravidlo „vhodného přiřazení“, tedy přiřazení sociálního bydlení
s nájmem podle výše příjmů. Bytová družstva tak musí věnovat zvýšenou pozornost
domácnostem, které mají nárok na příspěvek na bydlení (tedy domácnosti s nejnižšími příjmy). Ty
musí být přiřazeny do bytů s nejnižším nájmem tak, aby byly minimalizovány výdaje na příspěvek
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na bydlení. Každé bytové družstvo musí přidělit přiměřené bydlení 95 % domácnostem, které mají
nárok na příspěvek na bydlení.146
Příspěvky na bydlení
Příspěvky na bydlení mohou získat všichni obyvatelé, ať už bydlí v soukromém nebo sociálním
nájmu. Sociální bydlení je ale primárně zaměřeno právě na domácnosti s nárokem na příspěvky
na bydlení. Příspěvek na bydlení je prostřednictvím nájemce vyplácen pronajímateli.147 Podmínkou
pro získání příspěvku na bydlení je příjem domácnosti pod určitou úroveň a také výše nájmu
pod hranici stanovenou pro sociální bydlení, tedy pro rok 2019 je to 720,42 eur/měsíc. Pro mladé
lidi do 23 let je hranice výše nájmu stanovena na 424,44 eur/měsíc. Příjmové hranice pro roční
příjem pro nárok na příspěvek na bydlení jsou pro rok 2019 stanoveny následovně:
 Jednočlenná domácnost – 22 700 eur
 Vícečlenná domácnost – 30 825 eur
 Jednočlenná domácnost (důchodový věk) – 22 675 eur
 Vícečlenná domácnost (důchodový věk) – 30 800 eur.148
Od roku 2020 budou tyto příjmové hranice zrušeny, avšak stále budou platit pro pravidlo
„vhodného přiřazení“ bydlení.
Financování sociálního bydlení
V roce 1995 byly zrušeny dotace (na straně nabídky) do sociálního bydlení. Finanční podpora státu
a obcí je tak v současnosti omezena na poskytování záruk na záruky za půjčky na sociální bydlení,
které poskytuje Záruční fond pro sociální bydlení (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW).
WSW je nezávislá instituce založená a financovaná samotnými bytovými družstvy.149 Díky
propracovanému systému zabezpečení a risk managementu mohou bytová družstva, která získají
záruky fondu, dosáhnout na výhodnější půjčky. Záruky mohou družstva získat pouze po splnění
přísných podmínek. Na rozdíl od jiných zemí bytová družstva v Nizozemsku mohou nakupovat a
prodávat byty bez omezení. Bytová družstva tak využívají zisky z prodejů bytů na nové investice.150
Regulace prázdných bytů
Nizozemský přístup k prázdným bytům lze označit za velmi striktní. Zákon regulující prázdná obydlí
(Leegstandwet)151 dává obcím právo přijmout své vlastní regulace prázdných bytů (čl. 2 zákona) a
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Rijksoverheid: Toewijzen van betaalbare woningen. [cit. 22. 2. 2019] Dostupné z
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/toewijzen-betaalbare-woningen
147
Elsinga, M., Wassenberg, F., Social Housing in Netherlands. In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social
housing in Europe [online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues
[cit. 2019-01-28] s. 32, ISBN 9781118412350. Dostupné z
http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
148
Aedes: Hoofdpunten huurbeleid 2019: inkomens- en huurgrenzen en maximale huurstijging. 21 december 2018
[cit. 22. 2. 2019] Dostupné z https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/huurbeleid/huurprijsbeleid/inkomens-en-huurprijsgrenzen.html
149
Elsinga, M., Wassenberg, F., Social Housing in Netherlands. In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social
housing in Europe [online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues
[cit. 2019-01-28] s. 31, ISBN 9781118412350. Dostupné z
http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
150
Elsinga, M., Wassenberg, F., Social Housing in Netherlands. In: Scanlon, Kathleen, and Christine Whitehead, Social
housing in Europe [online]. First edition. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 2014, ©2014. Real Estate Issues
[cit. 2019-01-28] s. 31, ISBN 9781118412350. Dostupné z
http://ebookcentral.proquest.com/lib/vsep/detail.action?docID=1676649
151
Leegstandwet (Zákon regulujícího prázdná obydlí). Dostupné na:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13
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určuje základní limity pro takovou právní úpravu. Podle Regulace prázdných bytů města
Amsterdam z roku 2016152, pokud vlastník bytu nechá byt prázdný více než 6 měsíců, musí tuto
skutečnost nahlásit úřadům. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta 2 500 až 5 000 EUR. Poté, co
doručí oznámení, bude kontaktován městským úředníkem, se kterým dojde k vytvoření akčního
plánu, aby byt byl vrácen zpět na trh. Jako poslední řešení má město možnost po 12 měsících
ustanovit nájemníka, který bude v bytě bydlet.153

Spojené království154
Systém sociálního bydlení
Na rozdíl od skandinávských zemí, jakož i Německa nebo Rakouska, které aplikují velmi široký
model sociálního bydlení zahrnující různé skupiny obyvatelstva (universality model), má Spojené
království tzv. zbytkový model sociálního bydlení (residual model), který necílí na tak široké vrstvy
obyvatelstva a předpokládá užší fond sociálního bydlení.155
Ve Spojeném království byl původně fond sociálního bydlení spravován zejména obcemi.
Na základě zákona o bydlení z roku 1989 a zákona o obcích a bydlení z roku 1988 je však působení
obcí v této oblasti omezováno a v současné době sociální bydlení zajišťují především bytové
asociace (housing associations) a mají do něj přístup i soukromí investoři.156
Základem pro úpravu sociálního bydlení v Anglii je Zákon o bydlení a jeho regeneraci z roku 2008
(Housing and Regeneration Act 2008).157 Tento zákon upravuje jak podmínky fungování bytových
asociací, tak zřízení Agentury pro domy a komunity (Homes and Communities Agency (HCA)), jejímž
úkolem je dozorovat činnost bytových asociací a spravovat granty pro výstavbu sociálního
bytového fondu. K lednu 2018 však tato agentura byla rozdělena na Homes of England (Agentura
pro bydlení v Anglii) a Regulator of Social Housing (Regulační úřad pro sociální bydlení).
Bytové asociace (housing associations) jsou neziskové společnosti, které mohou mít různé právní
formy. Jedná se o soukromé subjekty, jež však mají v některých aspektech veřejnoprávní
postavení. Například jsou považovány za veřejného zadavatele.158 Podmínkou pro provozování
sociálního bydlení je registrace jako provozovatel sociálního bydlení (provider of social housing).159
Registraci a další otázky spojené s kontrolou bytových asociací a kvalitou bydlení řeší Regulační
úřad pro sociální bydlení (Regulator of Social Housing).160
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Verordening van de raad van Amsterdam houdende bepalingen ter voorkoming van langdurige leegstand van
gebouwen 2016 (Leegstandverordening Amsterdam 2016) (Nařízení Rady města Amsterdam o regulaci předcházející
dlouhodobě prázdným bytům z roku 2016).
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Obligations and regulations for homeowners. [online]. amsterdam.nl [cit. 27.3.2019]. Dostupné na:
https://www.amsterdam.nl/en/housing/obligation-homeowner/ a
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B1D185419-DCF1-4E0F-9973-BA23F16CFF96%7D .
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V tomto dokumentu se uvedené informace a právní předpisy vztahují na právní úpravu v Anglii. Právní úprava ve
Skotsku a Walesu může být odlišná.
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Whitehead C., Scanlon K. (eds). Social Housing in Europe II A review of policies and outcomes. London: London
School of Economics and Political Science. 2008, s.8. Dostupné na:
https://www.tenlaw.uni-bremen.de/literature/MdSS_SocialHousingPolicyReview.pdf.
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Study on Financing of Social Housing in 6 European countries,... s. 8-9.
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Housing and Regeneration Act 2008 (Zákon o bydlení a jeho regeneraci z roku 2008), dostupný na:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/17/contents.
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Tamtéž. Též rozsudek: R (Weaver) v London & Quadrant Housing Trust [2009] Civ 587.
159
Nebo též starší termín, nyní užívaný jako synonymum Registered Social Landlord (RSL).
160
Více na: Guidance for new entrants on applying for registration as a provider of social housing [online].
Assets.publishing.service.gov.uk [cit.31. 1. 2019]. Dostupné na
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Sociální bydlení se v Británii dělí na pronájem za sníženou cenu (low cost rental) a bytové nebo
družstevní spoluvlastnictví za sníženou cenu (low cost home ownership, LCHO)161; oba tyto
instituty jsou upraveny v čl. 68-72 zákona o bydlení a jeho regeneraci. V čl. 72 -76 stejného zákona
jsou pak upraveny způsoby, za jakých podmínek je možné fond sociálního bydlení opustit (prodej
nájemci, vyřazení z fondu sociálního bydlení se souhlasem regulačního úřadu, ukončení nájmu aj.).
V Británii také existuje tzv. dostupné bydlení (affordbale housing), jedná se o další druh státem
podporovaného bydlení, které má za cíl zajistit důstojné bydlení skupinám obyvatelstva, které
nedosáhnou na bydlení tržní.162Definici toho, jaké druhy bydlení jsou zahrnuty v affordable
housing, je možné najít v Příloze 2 Národního rámce územně plánovací politiky163 (dostupné
nájmy, starter homes aj.)
Co se týče pronájmů za sníženou cenu, existují dva druhy těchto pronájmů, a to tzv. sociální nájmy
(social rents), které představují 40 až 60 % tržní ceny a vypočítávají se pomocí stanoveného vzorce
a dále dostupné nájmy (affordable rents), jejichž maximální výše je 80 % tržní ceny.164
Kritéria pro získání sociálního bydlení jsou stanovena zákonem, avšak místní orgány mají výraznou
autonomii v tom, jaká kritéria si určí. Obecně lze říci, že bydlení je zaměřeno hlavně na nízko
příjmové skupiny a osoby v nouzi. Část nájemníků vybírají i samy bytové asociace (25 %), většina
je však určována místními orgány (75 %).165
Pro určení výše nájmů v sociálním bydlení (social rents) se využívá speciální formule, do které se
zahrnuje více faktorů, včetně hodnoty konkrétního bytu v porovnání s průměrnou celostátní
hodnotou bydlení a lokální příjmy ve srovnání s průměrnými národními hodnotami. Tato částka je
dále zastropována a upravena dle počtu ložnic. Nájmy na základě této formule se každoročně
navyšují o určité procento. Výše a způsob určení tohoto navýšení se v posledních letech měnilo
s různými vládami (mezi rokem 2015 – 2016 se naopak jednalo o roční snížení).166 V současné době
je tento růst vyjádřen indexem spotřebitelských cen + 1 % ročně. V případě dostupných nájmů
nesmí být nájem vyšší než 80 % tržní ceny. I zde se nájem navyšuje stejným způsobem.167
Ve Spojeném království též existuje sociální dávka na bydlení (housing benefit), která není odvislá
od toho, v jaké formě bydlení daná osoba bydlí.168

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685417/Guida
nce_-_Registration_for_new_entrants_Jan_2018.pdf
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Mobility Commission, July 2017, assets.publishing.service.gov.uk [cit. 5.2. 2019]. Dostupné na:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/624152/Low_C
ost_Home_Ownership_Schemes.pdf
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Wendy Wilson and Cassie Barton: What is affordable housing? House of Commons Library: Briefing Paper Number
07747, 21 September 2018.
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National Planning Policy Framework (NPPF). Dostupné na:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/779764/NPPF_
Feb_2019_web.pdf
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Wendy Wilson a Alex Bate: Affordable Rents (England). House of Commons Library: Briefing Paper Number 05933, 7
May 2015.
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11 March 2019.
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781730/Directi
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Nástroje pro podporu dostupného bydlení a regulaci developmentu
Smlouvy o územním rozvoji dle čl. 106
Ve Velké Británii jsou pro budování fondu sociálního bydlení využívány smlouvy o územním rozvoji
(planning obligations) podle čl. 106 zákona o územním plánování (Town and Country Planning Act
1990).169 Díky těmto smlouvám by mělo být vybudováno až 50 % britského fondu sociálního
bydlení.170
Tyto smlouvy mohou být užívány i k jiným cílům, než je zajištění dostupného bydlení,171 avšak
jedním z jejich nejčastějších užití je právě stanovení povinnosti developera určit určitý podíl bytů
jako sociální byty.172 Dohoda je uzavřena mezi developerem a obcí, jež je ve věci stavebním
úřadem (local planning authority, územně plánovací úřad) a to před vydáním stavebního povolení.
Povinnost uložená územně plánovací smlouvou je vynutitelná jak vůči osobě, jež dohodu uzavřela,
tak vůči dalšímu vlastníkovi předmětných pozemků173 a k jejímu splnění může být vydán soudní
příkaz.174
Smlouvy podle čl. 106 však nemohou územně plánovací úřady (local planning authority) uzavírat
libovolně; jejich uzavření musí být: (i) nezbytné k tomu, aby bylo dosaženo rozvoje přijatelného
v rámci podmínek územního plánování, (ii) přímo související s rozvojem území, (iii) spravedlivé a
přiměřené k rozsahu a druhu rozvoje.175
Osoba, jež smlouvu uzavřela, má dále právo žádat územně plánovací úřad o ukončení nebo změnu
povinností dle smlouvy, a to po pěti letech (čl. 106 A zákona o územním plánování).176
Jakou formou je poskytnutí sociálního bydlení ve smlouvách podle čl. 106 zákona o územním
plánování upraveno, záleží na jednotlivých územně plánovacích úřadech. Developer má obvykle
povinnost prodat určitý počet bytů za zvýhodněnou cenu bytové společnosti.177
169

Town and Country Planning Act 1990, as amended (zákon o územním plánování z roku 1990, v platném znění).
Dostupný na: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/8/contents.
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Library: Briefing Paper Number 7200, 24 May 2016.)
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Obecně lze říci, že tento systém je funkční, ačkoli bývá kritizován pro nedostatečnou
předvídatelnost pro developery ve vztahu k tomu, jaký příspěvek po nich bude vyžadován.178
Z druhé strany pak naopak kritizován i pro přílišnou benevolentnost k developerům.179
Granty a další nástroje
Ve Velké Británii kromě využívání smluv dle čl. 106 funguje dotační program pro výstavbu
dostupného bydlení (Affordable Homes Programme). Tento program byl spuštěn v několika fázích
a pokračuje i v současné době.180
Obecně lze shrnout, že program181 je určen zejména pro bytové asociace, ale mohou se ho účastnit
i soukromí investoři (ačkoli provozování sociálních bytů je dle zákona vyhrazeno osobám
se statusem provozovatele sociálního bydlení). Poskytnutý grant však nepokryje všechny náklady
na výstavbu nového bydlení a je třeba financovat ho i dalšími způsoby. Jednou z možností
je financování z vlastních prostředků. Bytové asociace ve Velké Británii za tímto účelem vydávají
vlastní dluhopisy a dále využívají hypoteční úvěry soukromých hypotečních společností.182
V rámci programů mohou vznikat různé typy bydlení, je též možná konverze sociálního bydlení
na byty v dostupném nájmu.183
Zároveň je podporováno, aby obce a města poskytovaly další dotace na výstavbu těchto bytů,
především ve formě poskytnutí půdy za zlevněnou cenu.184
Daň z prázdných bytů
V Anglii, Walesu a Skotsku existuje místní daň (Council tax), která dopadá na dospělé osoby, jež
vlastní nebo obývají dům určený k bydlení.185 Daň byla zavedena v roce 1993 zákonem o financích
místních samospráv.186 Daň vybírají obce (local authorities), přičemž její výši určuje každá obec
sama způsobem uvedeným v zákoně. Pro účely daně se nemovitosti dělí do kategorií (bands) podle
jejich hodnoty. Toto oceňování obstarává Agentura pro oceňování nezávisle na obcích.187 Místní
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Tamtéž, s. 7.
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daň je zároveň nástrojem ke zdanění prázdných bytů.188 Na jedné straně je obydlí, které podléhá
dani, a je z určitých důvodů prázdné, důvodem ke slevě na dani. Avšak od roku 2013 obce nemusí
tuto slevu aplikovat.189 Zároveň mají obce pravomoc místní daň zvýšit u nemovitostí, jež jsou
po delší dobu nevyužívané; toto zvýšení se označuje jako „navýšení pro prázdné obydlí“ (empty
homes premium). V roce 2018 byl přijat zákon, který s účinností od roku 2019 empty homes
premium ještě zvyšuje na 100 % daně pro nemovitosti nevyužívané 2 až 5 let a na 200 % daně
pro nemovitosti nevyužívané 5 až 10 let a pro nemovitosti nevyužívané ještě déle na 300 %.190
Toto navýšení je možné uložit na nemovitosti, jež jsou nevyužívané a základně nezařízené
(unoccupied and substantially unfurnished). Pojem není přesně definován191, a tudíž mají obce
podle všeho značnou diskreci při jeho aplikování.
Ve Velké Británii, zejména pak v Londýně, představují prázdné investiční byty (tzv. „zombie flats“)
veliký problém.192 Je však sporné, jestli navýšení místní daně pomůže tento problém vyřešit.193

Slovensko
Nájemní bydlení tvoří na Slovensku pouze zhruba 6 % celkového fondu, přičemž polovina je
pronajímána obcemi. Právě obecní nájemní bydlení převážně tvoří sociální bydlení.194 Sociální
bydlení na Slovensku a dotace na sociální bydlení upravuje zákon č. 443/2010 Z.z., o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (dále jen „zákon o sociálním bydlení“). Kromě sociálního
bydlení se stát snaží podporovat rozvoj bydlení obecně.
Státní podporu na bydlení ze Štátneho fondu rozvoja bývania195 je možné získat např. na pořízení
bydlení vlastnického nebo nájemního. Fond poskytuje různé formy podpory pro různé typy
žadatelů včetně např. programů pro mladé rodiny, tedy jednotlivce, ale také např. podporu
pro výstavbu nájemního obecního bydlení.
Občané v hmotné nouzi za splnění dalších podmínek196 mohou zažádat o příspěvek na bydlení
na úhradu nákladů spojených s bydlením. Výška příspěvku je jednotná, a to pro jednotlivce 55,8
eur/měsíc a pro více společně posuzovaných osob 89,2 eur/měsíc.
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Sociální bydlení
Sociální bydlení je bydlení pořízené s použitím veřejných prostředků, které jsou určeny
na přiměřené a lidsky důstojné bydlení fyzických osob, které si nemohou obstarat bydlení vlastním
přičiněním a splňují podmínky podle zákona o dotacích na rozvoj bydlení a o sociálním bydlení.
Sociální bydlení je financováno použitím veřejných prostředků a poskytováno v rámci péče podle
zvláštních předpisů. Za přiměřené a lidsky důstojné bydlení se považuje bydlení, které plní základní
funkce bydlení (§ 21 zákona o sociálním bydlení).
Veřejné prostředky na podporu sociálního bydlení lze čerpat formou dotací na pořízení bydlení,
zvýhodněných úvěrů nebo půjček na pořízení bydlení, nevratných příspěvků snižujících náklady
související s bydlením a nenávratných příspěvků na provoz budovy, v níž se poskytuje sociální
bydlení. Sociální bydlení lze zajišťovat v bytě nebo v jiné budově na bydlení (§ 21 zákona
o sociálním bydlení).
Podmínky a rozsah poskytování sociálního bydlení v bytě (§ 22 zákona o sociálním bydlení)
Sociální bydlení v bytě je bydlení poskytnuté oprávněné fyzické osobě v bytě, jehož podlahová
plocha nepřevyšuje 80 m2 pro byt běžného standardu nebo 60 m2 pro byt nižšího standardu.
Podlahovou plochu lze zvýšit nejvýše o 10 %, pokud jde o byt stavebně určený na bydlení pro osoby
s těžkým zdravotním postižením nebo o byt v lokalitách zapsaných na seznamu UNESCO.
Sociální bydlení je určeno pro fyzické osoby (oprávněné osoby), které žijí v domácnosti s měsíčním
příjmem domácnosti nejvíce ve výši trojnásobku životního minima, respektive až do čtyřnásobku
životního minima, pokud sdílí domácnost s osobou těžce zdravotně postiženou, s nezaopatřeným
dítětem, případně jedna osoba z domácnosti zajišťuje sociální a veřejně prospěšné společenské či
vzdělávací služby. Dále je sociální bydlení určeno pro osoby, kterým zanikla ústavní péče,
pěstounská péče nebo péče poručníka podle zvláštního předpisu. Měsíční příjem se vypočte podle
samostatného předpisu jako příjem z předcházejícího roku, ve kterém vznikl nárok na sociální
bydlení. Vypočítá se jako úhrn ročních příjmů vydělený příslušným počtem měsíců, ve kterých
osoba příjem pobírala.
Konkrétní podmínky, komu bude sociální byt přidělen, si samosprávy určují samy. Často si stanovují
rovněž podmínku minimálního příjmu. Nájemní smlouva může být uzavřena nejdéle na 3 roky,
může být také prodloužena, ale již dochází k opětovnému zjišťování plnění podmínek, tedy např.
ověřování výše příjmů (§12 odst. 2–4 zákona o sociálním bydlení). Nájemní smlouva může také
obsahovat dohodu o finanční záruce určené např. na zabezpečení placení dohodnutého nájmu
apod., a to ve výši maximálního šestiměsíčního nájemného (§ 12 odst. 7 zákona o sociálním
bydlení).
Dotace na sociální bydlení
Dotaci lze poskytnout na pořízení nájemního bytu k účelu sociálního bydlení, pořízení technické
vybavenosti, odstranění systémové poruchy bytového domu (§3 zákona o sociálním bydlení).
Dotace na pořízení nájemního bytu se dává na výstavbu nájemního bytu v bytovém domě,
polyfunkčním domě nebo rodinném domě; na přístavbu; na stavební úpravy; na koupi nájemního
bytu v bytovém domě, polyfunkčním domě nebo v rodinném domě; na stavební úpravy nájemního
bytu v bytovém domě, který je národní kulturní památkou (§4 zákona o sociálním bydlení).
Dotaci na obstarání technické vybavenosti lze poskytnout v případě, že je tím podmíněna výstavba
a užívání nebo koupě nájemních bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta dotace; a na výstavbu
technické vybavenosti pro zvýšení sociálně-kulturní úrovně romské osady (§ 5 zákona o sociálním
bydlení).
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Žadatelem o poskytnutí dotace mohou být obce, městské části (V Bratislavě a Košicích), vyšší
územní celky, bytová družstva, vlastníci bytů a nebytových prostor v obytném domě zastoupení
správcem, který provádí správu bytového domu, společenství vlastníků bytů a nebytových prostor,
neziskové organizace poskytující obecně prospěšné služby na zajišťování bydlení, správy, údržby a
obnovy bytového fondu (§ 7 zákona o sociálním bydlení).
Výše dotace a poskytnutí dotace
Na pořízení nájemního bytu běžného standardu lze poskytnout dotaci v rozsahu:
 40 % oprávněných nákladů, pokud průměrná podlahová plocha nájemních bytů
nepřevyšuje 50 m2,
 35 % oprávněných nákladů na plochu od 50 m2 do 56 m2,
 30 % oprávněných nákladů na plochu od 56 m2 do 60 m2.
Na pořízení nájemního bytu nižšího standardu lze poskytnout dotaci v rozsahu:
 75 % oprávněných nákladů do plochy 45 m2,
 70 % oprávněných nákladů na plochu od 45 m2 do 55 m2.
Podíl dotace se může zvýšit nebo snížit. Sníží se až o 5 %, pokud celková podlahová plocha bytů je
méně než 75 % z celkové podlahové plochy budovy na bydlení, zvýší se až o 10 %, pokud se jedná
o nájemní byt v nejméně rozvinutých okresech, nebo „startovací“ byt. Až 70% dotaci lze
poskytnout na pořízení technické vybavenosti, na odstranění systémové poruchy (§ 8 zákona
o sociálním bydlení).
Na stavební úpravy lze poskytnout dotaci v rozsahu do 80 % způsobilých nákladů (§ 8 zákona
o sociálním bydlení). V současnosti je maximální výše dotace stanovena na 56 600 eur.197 Výše
možné dotace na pořízení technické vybavenosti stanovuje podle druhu technické vybavenosti
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2015 Z. z., o výške
dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie
systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Obecné podmínky na poskytnutí dotace upravuje § 10 zákona o sociálním bydlení. Pro získání
dotace musí žadatel prokázat zajištěné zdroje ve výši rozdílu mezi oprávněnými náklady a dotací
(dle § 8 zákona o sociálním bydlení). Dotaci možno poskytnout, pokud žadatel nezačal s realizací
stavby před podáním žádosti o poskytnutí dotace s výjimkou žádosti, kterou se řeší odstranění
následků živelní události. Žadatel se zaváže, že na stavbě zabezpečí dohled odborným technickým
dozorem a další konkrétní podmínky. Dotaci možno poskytnout na základě žádosti předložené
ministerstvu (§ 11 zákona o sociálním bydlení). Dotace je pak poskytnuta na základě smlouvy mezi
žadatelem a ministerstvem (§ 16 zákona o sociálním bydlení).
Dotaci na pořízení nájemního bytu lze poskytnout žadateli, pokud se ten ve smlouvě zaváže, že byt
pronajme fyzické osobě za účelem sociálního bydlení a za tímto účelem bude byt pronajímat
nejméně po dobu 20 let.198 Průměrná podlahová plocha rovněž nesmí přesáhnout u bytů běžného
standardu 60 m2 a u bytů nižšího standardu 55 m2 (§ 11 zákona o sociálním bydlení).
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§ 2 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z., o výške
dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške
oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
198
Maximálně 10 % z celkového počtu pořizovaných nájemních bytů může být určeno osobám žijícím v domácnosti
s měsíčním příjmem nejvíce ve výši čtyřnásobku životního minima, kde alespoň jeden z členů domácnosti zabezpečuje
zdravotnickou péči, sociální a obecně prospěšné společenské služby, vzdělávání, kulturu nebo ochranu obyvatel obce
(§ 22 odst. 3a) 3. zákona o sociálním bydlení)
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Švédsko
Sociální bydlení ve smyslu bydlení pro obyvatele s nejnižšími příjmy ve Švédsku, podobně jako
v České republice, neexistuje. Ve Švédsku však existuje stále poměrně velký fond veřejného
nájemného bydlení a systém regulace nájemného. Podobně jako v ČR mohou obyvatelé
s nejnižšími příjmy, jež si nejsou schopni zabezpečit bydlení vlastními silami, požádat o sociální
dávky na bydlení. Navíc pro domácnosti se sociálními problémy existují tzv. tréninkové byty,
vlastněné nebo pronajaté sociálními orgány.199
Pro Švédsko jsou typické čtyři základní formy bydlení: soukromé vlastnické bydlení, vlastnické
družstevní bydlení, veřejné nájemní a soukromé nájemní bydlení.200 Družstevní forma vlastnictví
se blíží soukromému vlastnickému bydlení, proto lze jako o dostupném bydlení hovořit v případě
veřejného nájemního sektoru201, který reprezentuje zhruba 20 % celkového fondu bydlení.202
Veřejné nájemní bydlení je vlastněno obecními bytovými společnostmi, které mají formu
akciových společností vlastněných samotnou obcí.203 V současnosti existuje více než 300 obecních
bytových společností (Bostadsföretag), které jsou sdruženy ve Švédské asociaci obecních bytových
společností (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Největší část bytového fondu veřejného
nájemního bydlení byla postavena v 60. a 70. letech v rámci tzv. programu Milion
(Miljonprogrammet). Postupně však i ve Švédsku dochází k úbytku podílu nájemního bydlení
včetně veřejného nájemního bydlení ve prospěch vlastnického včetně družstevního
vlastnického.204 V současnosti již neexistují dotace do dostupného nebo sociálního bydlení. Jeho
výstavba musí byt financována z nájmů.205
Dostupné bydlení není určeno pouze pro skupiny obyvatel s nízkými příjmy, žádat o nájem
veřejných bytů může kdokoliv. Bydlení je pak následně distribuováno na základě čekacích listin.
Zájemci o bydlení přitom mohou čekat 5 až 10 let.206
Právní úprava nájemního bydlení je ve Švédsku, podobně jako v Německu, postavena více
ve prospěch nájemce. Podle zákona je nájemce oprávněn pokračovat v nájmu, dokud platí
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nájemné a nenarušuje domovní klid apod. Tato ochrana nájemce je spojena s ochranou nájemce
před příliš vysokým navýšením nájemného.207
Regulace nájmů
Regulace výše nájemného ve Švédsku je postavena na systému kolektivního vyjednávání mezi
pronajímateli a nájemci. Do roku 2011 probíhalo vyjednávání pouze mezi obecními bytovými
asociacemi na jedné straně a Svazem nájemců (Hyresgästföreningen) na straně druhé. Po roce
2011 jsou rovnými partnery těchto vyjednávání také soukromí pronajímatelé, sdružení zejména
v Národní federaci vlastníků nemovitostí (Fastighetsagarna), kteří podepisují vlastní dohodu se
Svazem nájemců.208 Vyjednávání probíhá na úrovni obcí (u větších měst na úrovni jednotlivých
městských částí) většinou jednou ročně. Výše nájmů zejména odpovídá užitné hodnotě bytů a
změně v nákladech na výstavbu a správu budov. Nájmy tak odpovídají stáří a stavu budovy,
umístění, prostředí, kvalitě správy apod.209, proto zejména v případě novostaveb nebo novějších
budov (nebo budov po rekonstrukci) dochází k růstu cen nájmů. V případě, že nedojde k dohodě
o výši nájemného, rozhodne o jeho výši v případě veřejného nájemního bydlení Výbor pro trh
s nájmy vytvořený ze zástupců pronajímatelů i nájemců právě pro tyto příležitosti. V případě, že
nedojde k dohodě mezi soukromými pronajímateli a nájemci, je mediátorem Regionální nájemní
soud, který provede přehodnocení tzv. užitné hodnoty bytů. Zvýšit nájemné je možné pouze
o „rozumnou částku“ na základě revize systému užitné hodnoty, který je spravován Regionálním
nájemním soudem. V podstatě to znamená, že dva srovnatelné byty by měly být pronajímány
za stejné nájemné.210
Tréninkové bydlení a nouzové bydlení
Tzv. tréninkové bydlení je část bydlení, která je vlastněna nebo pronajímána sociálními orgány a
dána do podnájmu pro domácnosti se sociálními problémy. V průběhu tohoto tréninkového
podnájmu může domácnost ukázat, že je schopna zvládnout situaci s bydlením vlastními silami a
následně získat běžnou nájemní smlouvu. Nouzové bydlení je přímo kontrolováno sociálními
orgány a jedná se o různé typy nouzového ubytování pro lidi se závislostí, krátkodobé přístřešky
pro lidi bez domova a jiné formy nouzového ubytování.211
Příspěvky na bydlení
Jelikož neexistuje sociální bydlení zaměřené na poskytování bydlení pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel, řeší se problém bydlení těchto skupin obyvatel ve Švédsku prostřednictvím dávek
sociální pomoci. Ve Švédsku existuje rozsáhlý systém sociální pomoci, tvořený množstvím a
různými druhy sociálních dávek a příspěvků. Mezi ně patří také adresný příspěvek na bydlení.
Finanční prostředky na bydlení plynou z rozpočtu centrální vlády a spravovány jsou Švédskou
sociální pojišťovnou (Försäkringskassan). Příspěvky na bydlení jsou určeny především rodinám
s dětmi a mladým lidem (do 29 let). Výše příspěvku závisí na výši nájmu/nákladů na bydlení, typu
207
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nájmu/vlastnictví bytu, výši příjmu, počtu dětí a velikosti bytu, avšak existuje strop na výši
příspěvku, tudíž příspěvek nepokryje nájem v novostavbách. Doplatky na bydlení mohou dále
získat také občané, kteří již pobírají nemocenské dávky nebo aktivační příspěvek
pro hendikepované apod. Další forma příspěvku na bydlení je také určena např. pro armádní
zaměstnance nebo příjemce jiných dávek či účastníky některých ze sociálních programů.212
Doplatek na bydlení určený důchodcům (nad 65 let) spravuje Švédská penzijní agentura
(Pensionsmyndigheten).213 Situace penzistů je však většinově lepší, jelikož nájmy ve starších
budovách jsou nižší, tedy jejich náklady na bydlení jsou většinově nižší. Jednotlivé obce
(Kommuner) navíc poskytují další sociální podporu ve formě sociálních dávek určených také
na platbu nákladů na bydlení v přiměřené výši, tedy se očekává, že se domácnosti, které potřebují
tuto formu pomoci, přestěhují do levnějšího bydlení. Tyto dávky pobírají zejména nezaměstnaní
nebo osoby s většími sociálními problémy.214
Výzvy a krize bydlení ve Švédsku
Strop na příspěvek na bydlení spolu s obecními dávkami určenými na úhradu přiměřených nákladů
na bydlení přispívá k situaci, kdy se domácnosti s nízkými příjmy a sociálními problémy koncentrují
v oblastech se staršími byty s levnějším nájmem. V současnosti Švédsko trápí nedostatek bydlení
zejména ve velkých městech, kde v posledních letech výrazně rostly ceny nemovitostí. To dále
přispívá k segregaci nízkopříjmových domácností a domácností se sociálními problémy.
Nedostatek bydlení je podobně jako v České republice výsledkem mnoha faktorů, např.: zrušení
dotací na výstavbu bydlení v 90. letech, což vedlo ke snížení výstavby; vysoké náklady na výstavbu
spojené s regulací nájmů; a rovněž např. regulatorní zatížení.215
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