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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou bytové politiky a hromadného bydlení, jak 

na teoretické úrovni, tak v podmínkách České republiky a zároveň i její praktickou aplikací 

na úrovni města Znojma. Mezi stanovené cíle patří charakterizovat město Znojma, analy-

zovat jeho bytový fond, bytovou politiky a aktuálně probíhající privatizaci městských bytŧ 

a revitalizaci panelových sídlišť. Závěrečná část práce se zabývá zhodnocením aktuálního 

stavu a konkrétním návrhem pro zlepšení současné situace v oblasti bytové politiky města.  

 

Klíčová slova: bytová politika, sociální politika, bytový fond, privatizace bytového fondu, 

revitalizace 

   

 

 

 

ABSTRACT 

This master thesis deals with the issue of housing policy and collective housing, both on 

theoretical level devoted to the conditions in the Czech Republic as well as its practical 

application to the town Znojmo. The targets of this thesis are to characterize the town Zno-

jmo, analyze its housing fund, housing policy and currently ongoing privatization of urban 

housing and revitalization of prefabricated housing estates. The work is finished by eva-

luation of the current state and concrete suggestion how to improve the current situation of 

the housing policy in the town. 

 

Keywords: Housing policy, Social policy, Housing fund, Housing privatization, Revitali-

zation
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou bytové politiky a hromadného bydlení ve 

městě Znojmě. Potřeba bydlení patří k elementárním lidským potřebám,  a proto je jí potře-

ba věnovat dostatečnou pozornost. K tomu, aby kaţdý jedinec byl schopen tuto základní 

potřebu uspokojit musí stát či obec vytvářet vhodné prostředí a činit rŧzná opatření která 

povedou k optimálnímu a trvale udrţitelnému stavu. Pojem  bytová  a její problematika 

představuje velmi široké a obsáhlé téma, které se v této práci budu snaţit vysvětlit a přiblí-

ţit.  

V první části bude řešen teoretický rámec sestávající ze základních pojmŧ z bytové politi-

ky, funkcí a významem bydlení, typy, cíli a nástroji bytové politiky. Dále zde bude řešena 

legislativní otázka a rozbor bytové politiky v České republice.  

V praktické části bude krátce představeno město Znojmo s jeho základními charakteristi-

kami a analýzou jeho bytové politiky. Zaměřím se na vývoj bytové politiky ve Znojmě od 

roku 1989 aţ po současnost, charakterizuji domovní a bytový fond města a také největší 

znojemská sídliště. Pozornost bude věnována projektŧm privatizace městských bytŧ a revi-

talizace znojemských sídlišť, coţ je v současnosti velmi aktuální téma. 

V závěru této diplomové práce se pokusím zanalyzovat situaci bytové politiky ve městě 

Znojmě a navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu bytové politiky a hromadného 

bydlení. Pokusím se navrhnout i konkrétní projekt, který by měl ke zlepšení stávajícího 

stavu přispět. 

Byl bych rád, kdyby má práce byla přínosem pro město Znojmo, ale i pro všechny, kteří se 

touto problematikou budou v budoucnu zabývat.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY A 

HROMADNÉHO BYDLENÍ 

V oblasti bytové politiky existuje celá řada teorií a definic, které vyjadřují  přístupy rŧz-

ných autorŧ k této problematice. Tato kapitola se bude zabývat vymezením základních 

pojmŧ, funkcemi a významem bydlení, typy, cíly a nástroji bytových politik. 

1.1 Základní pojmy z bytové politiky 

1.1.1 Byt 

Pojmem byt či bytová jednotka se zpravidla všeobecně rozumí místnost či soubor místností 

určených k bydlení. Podle své velikosti a dispozic se byty označují jako 1+0 (1 místnost + 

sociální zařízení, bez kuchyně či kuchyňského koutu), 1+1 (1 místnost + samostatná ku-

chyň + sociální zařízení), 1+kk (1 místnost ve které je kuchyňský kout + sociální zařízení) 

a dále podle počtu místností se mění označení. Tato definice bude pro potřeby této diplo-

mové práce plně postačovat, avšak povaţuji za dŧleţité zmínit i legislativní stránku věci a 

oficiální pojmy. 

Na mezinárodní úrovni pojem byt definuje Evropská hospodářská komise OSN takto:  

„Byt je místnost nebo řada propojených místností a jejich příslušenství ve stálé budově 

nebo její stavebně oddělené části, která podle způsobu, jakým byla postavena, rekonstruo-

vána, přestavěna, atd. je určena k soukromému bydlení. Měl by mít samostatný vchod z 

ulice (přímo nebo přes zahradu nebo pozemky) nebo ze společného prostoru v budově 

(schodiště, chodba, galerie apod.). Samostatně stojící byty pro bydlení, které jsou jasně 

postaveny, rekonstruovány, přestavěny, atd. k tomu, aby byly užívány jako součást bytu, je  

třeba počítat za součást bytu. (Byt tedy může být tvořen samostatnými budovami uvnitř 

téhož obestavěného prostoru za předpokladu, že jsou jasně určeny pro bydlení stejné sou-

kromé domácnosti, např. místnost nebo místnosti nad samostatně stojící garáží, obývané 

služebnictvem nebo jinými členy domácnosti.) “ (MMR, 2005, s. 88) 

Z hlediska české legislativy je za základní definici bytu povaţována definice uvedená ve 

vyhlášce č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických poţadav-

cích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. ve které je byt definován jako ,,soubor 

místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořá-
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dáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání ur-

čeny. '' (ČESKO, 2006) 

O tom, zda jde o byt rozhoduje stavební úřad, soud mŧţe otázku, zda jde o byt, posoudit 

jako otázku předběţnou podle ustanovení § 135 odst. 2 OSŘ.  

,,Rozhodný je kolaudační stav, nikoli faktický způsob užívání. V souladu s účelem, 

ke kterému je byt určen, je třeba, aby byl tvořen především obytnými místnostmi. Za obyt-

nou místnost se podle zmiňované vyhlášky považuje část bytu (zejména obývací pokoj, 

ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané vyhláškou, je určena k trvalému 

bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, 

musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. Všeobecné požadavky na obytnou místnost 

jsou stanoveny v ustanoveních § 22 odst. 3 a 4, § 23 odst. 2 a § 24 vyhlášky č. 137/1998 

Sb. '' (ČESKO, 1998) 

Pouze s lehce odlišnou definicí pojmu byt se lze setkat v zákoně č. 72/1994 Sb., kterým 

se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytŧm 

a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytŧ), ve znění poz-

dějších předpisŧ. Tento zákon definuje byt jako místnost nebo soubor místností, které jsou 

podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení (§ 7 písm. b). (ČESKO, 1994) 

1.1.2 Bytový a rodinný dům 

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty definuje bytový dŧm jako stavbu pro byd-

lení, ve které více neţ polovina podlahové plochy odpovídá poţadavkŧm na trvalé bydlení 

a je k tomuto účelu určena. (ČESKO, 2013) 

Rodinný dŧm je definován v tomto zákoně stejně ovšem s omezením, ţe je limitován nej-

výše 3 samostatnými byty, nejvýše 2 nadzemními a 1 podzemním podlaţím a podkrovím. 

(ČESKO, 2013) 

1.1.3 Bytový fond 

Bytový fond tvoří všechny byty v daném státě či zemi. Skládá se jak z obydlených, tak ne-

obydlených bytŧ. (Šilhánková, 2006) 
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Oficiální definice Evropské hospodářské komise OSN definuje bytový fond takto: „ Bytový 

fond zahrnuje pouze obvyklé (stálé) byty, bez ohledu na to, zda obsazené či nikoliv. “ Místo 

termínu „obvyklý byt“ se všeobecně pouţívá jednoduchý termín „byt“. Bytový fond neza-

hrnuje venkovské (polostálé) a improvizované bytové jednotky (např. boudy, stavební buň-

ky, chatky), mobilní bytové jednotky (např. přívěsy, karavany, stany, vagony, čluny) a by-

tové jednotky neurčené k obývání lidmi, ale pro tento účel uţívané (např. stáje, stodoly, 

mlýny, garáţe, skladiště). (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005, s. 94) 

Zvětšení bytového fondu je tvořeno zvýšením počtu bytŧ díky nové výstavbě a zvětšením 

díky jiným typŧ stavební činnosti (rekonstrukce, rozšiřování, přestavba). Zvýšení počtu 

bytŧ bez stavební činnosti (přeměna jednoho bytu na dva nebo několik bytŧ nebo změna 

prostoru uţívaného pro nebytové účely na jeden nebo několik bytŧ bez stavební činnosti) se 

v zásadě bere také v úvahu, ale zvětšení kvŧli těmto faktorŧm bude mít pravděpodobně jen 

malý kvantitativní význam.  (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2005) 

1.2 Význam a funkce bydlení 

Přístřeší, voda a jídlo jsou obecně povaţovány za základní potřeby lidského ţivota. Bydlení 

je pak v tomto kontextu fundamentální potřeba, protoţe poskytuje přístřeší, přístup ke 

slušné dodávce vody a také ovlivňuje schopnosti člověka získávat adekvátní přísun potra-

vin. Kromě přístřeší, vody a jídla má však bydlení také vliv na uspokojování celé řady dal-

ších potřeb a na formování a kvalitu lidského ţivota. (Conway, 2000) 

Pojem bydlení definuje Lux (2009, s. 14) jako heterogenní, komplexní a vícerozměrný sta-

tek a to z toho dŧvodu, ţe jednotlivé domy a byty se liší podlahovou plochou, designem, 

věkem, kvalitou, standardem, vybavením, velikostí, umístěním, kvalitou ţivotního pro-

střední, dostupností a tak dále. Upozorňuje, ţe je velmi obtíţné měřit jednotku výstupu a 

poptávku po bydlení obecně, protoţe nájemné zaplacené za malý byt mŧţe být stejně vyso-

ké jako nájemné za větší rodinný dŧm i za podmínek optimální distribuce a trţní rovno-

váhy. Dále definuje bydlení jako zboţí dlouhodobé spotřeby a jako takové se stává předmě-

tem spotřeby, ale i investic. 

Šilhánková (2006) řadí potřebu bydlení k elementárním existenčním potřebám člověka a 

její uspokojování je rozvinutý celoţivotní a kontinuální proces, který integruje uspokojo-

vání celé řady dalších reprodukčních a rozvojových potřeb jednotlivcŧ a rodin. Hlavní vý-
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znam bydlení spočívá v tom, ţe aktivity, které jsou s ním spojené, umoţňují realizaci těch-

to dalších lidských potřeb. Potřebu bydlení nelze zaměnit pouze s materiální potřebou bytu, 

byť je to nezbytná podmínka naplňující celoţivotní proces vlastního bydlení a aktivit s ním 

spojených. Funkce bydlení lze podle Šilhánkové (2006) rozlišit na tři základní: 

1. Biosociální funkce bydlení 

 ochrana člověka před přírodními ţivly a neţádoucími vlivy civilizace 

 zajišťování výţivy (uchování, příprava a spotřeba jídla) 

 prostor pro rodinný ţivot a výchovu dětí 

 prostor pro pasivní i aktivní odpočinek 

 prostor pro osobní hygienu a péči o zdraví 

2. Socioekonomická funkce bydlení 

 navazování sousedských a společenských vztahŧ 

 příprava na práci, studium, zvyšování kvalifikace 

 drobné podnikání 

3. Sociokulturní, zájmová a rekreační funkce 

 zájmové aktivity, kulturní rozvoj, sportovně rehabilitační činnost 

Všechny tyto funkce bydlení jsou určující pro vývoj společnosti a uspokojování potřeb 

bydlení přispívá významně nejen k sociálnímu, ale i ekonomickému rozvoji dané společ-

nosti. V procesu bydlení se člověk rodí, formuje a rozvíjí jako sociální a kulturní bytost. 

Bydlení ovlivňuje kvalitu lidského potenciálu a jeho tvŧrčí schopnosti. Mimořádný význam 

má bydlení pro mladou generaci, kdy byt je základním předpokladem pro zaloţení rodiny. 

Míra uspokojení potřeb bydlení mladé generace tak značně podmiňuje populační vývoj. 

(Šilhánková, 2006) 

Lux a Kostelecký ( 2011 ) upozorňují na to, ţe bydlení je potřeba brát také jako investici a 

spotřebu. Určitá část populace při pořízení  bydlení spoléhá na výnos z rŧstu cen bydlení a 

na výnosy z nájemného 
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1.3 Druhy bydlení 

Základní druhy bydlení, které se v bytové politice vymezují, bývají odvozeny primárně od 

právního dŧvodu uţívání bytu nebo domu, tzn. od míry vykonávání vlastnických práv k 

dané nemovitosti. Ministerstvo pro místní rozvoj (2014) vyuţívá následující dělení: 

Vlastnické bydlení 

Tento druh bydlení se týká obvykle rodinných domŧ a je charakteristický plnými vlastnic-

kými právy. Pro domácnosti, ale i politiky jde o ideální formu bydlení zvláště pak, pokud 

jsou splaceny úvěry spojené s pořízením nemovitosti. Vlastnické bydlení představuje kom-

fortní zpŧsob bydlení, ale také vhodnou investici. Lux (2005) pro své výzkumy rozlišuje 

dále vlastnické bydlení na vlastnictví rodinného domu a vlastnictví bytové jednotky a upo-

zorňuje na to, ţe vlastníci bydlení mají vyšší transakční náklady při pořízení nemovitosti, 

coţ vede k jejich niţší mobilitě oproti obyvatelŧm bydlícím v nájemních bytech. 

Nájemní bydlení 

V případě nájemního bydlení poskytuje majitel své prostory k dispozici nájemci za úplatu - 

nájem. Uţivatelská práva nájemcŧ mohou být natolik široká, ţe se nájemce mŧţe chovat 

téměř jako vlastník 

Druţstevní bydlení 

Jedná se o vlastnictví podílu v druţstvu, které je vlastníkem domu. 

Společenství vlastníků 

Jde o vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných prostor a částí domu a popřípadě po-

zemku 

Sociální bydlení 

V praxi se pod tento pojem zařazují poměrně rozdílné typy bydlení, které mívají alespoň 

jednu z těchto tří základních charakteristik: výstavba tohoto bydlení je podporována z ve-

řejných prostředkŧ (dotace, zvýhodněné úvěry atd.), jde o nájemní bydlení, které je posky-

továno za regulovanou cenu, nikoli trţní cenu a toto bydlení je určeno primárně domácnos-

tem s niţšími příjmy.  Lux a Kostelecký (2011) zdŧrazňují, ţe sociální bydlení v ţádném 

případě nemá konkurovat soukromému sektoru, ale spíše s ním spolupracovat a dodávají, 
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ţe v oblasti sociálního bydlení se dnes posilují především aspekty dočasnosti, cílené soci-

ální práce, individuálního přístupu, flexibility a sociálního začleňování. 

Dle Šilhánkové (2006) však existuje celá řada dělení bydlení podle rŧzných hledisek a vţdy 

záleţí na tom, kdo dané třídění vyuţívá a také na účelu vymezení. 

1.4 Typy obydlí 

Šilhánková (2006, s. 13) opět zdŧrazňuje, ţe rozdělení rŧzných forem bydlení do několika 

skupin lze provést mnoha odlišnými zpŧsoby. Záleţí vţdy na pohledu a účelu za jakým se 

dělení forem bydlení realizuje. Z architektonicko-urbanistického hlediska lze rozlišit tyto 

základní typy bydlení: 

Bytové domy 

Nejzákladnějším typem bytového domu je dŧm schodišťový, který má jednotlivé byty pří-

stupné z vnitřního schodiště. Z jednoho schodiště bývají v jednom podlaţí přístupné 2-4 

byty. Jeho obdobou je věţový dŧm, kde počet podlaţí přesáhl přístupnost po schodišti a 

schodiště je zde nahrazeno soustavou výtahŧ. Uspořádání bytŧ je podobné schodišťovému 

domu, ale počet bytŧ v jednom podlaţí přístupných z jedné skupiny výtahŧ mŧţe být 3-8. 

Dalším typem je například chodbový dŧm, kde jsou jednotlivé byty přístupny z vnitřní 

chodby, coţ zlevnilo výstavbu, protoţe z jednoho schodiště bylo moţno zpřístupnit více 

bytŧ a dále pavlačový dŧm, kde byla vnitřní chodba nahrazena vnější pavlačí. 

Rodinné domy 

Rodinné domy jsou objekty individuálního bydlení, u kterých rozlišujeme zástavbu na bo-

dovou, řadovou, víceřadovou, kobercovou a samotné rodinné domy pak lze členit na izolo-

vaný dŧm, dvojdomek, čtyřdŧm, řadový dŧm, atriový dŧm nebo terasový dŧm. Lze vyuţít i 

členění zástavby podle výšky objektu na nízkopodlaţní (do 4 nadzemních podlaţí), středně 

podlaţní (do 8 nadzemních podlaţí), vysokopodlaţní (nad 8 nadzemních podlaţí) a výško-

vou (nad 16 nadzemních podlaţí). Lux (2005) ve svém výzkumu o spokojenosti českých 

občanŧ s uţívaným bydlením tvrdí, ţe nejspokojenější jsou právě vlastníci rodinných do-

mŧ. Upozorňuje však na to, ţe míra spokojenosti mŧţe být ovlivněna kvalitou, velikostí, 

právním dŧvodem uţívání bytu či kvalitou okolního prostředí. 
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1.5 Obytné soubory 

Bytové a rodinné domy jsou ve městech uspořádány do obytných souborŧ a čtvrtí a podle 

doby vzniku a jejich charakteru je lze rozdělit na několik typŧ. Některé obytné soubory se 

mohou skládat pouze z bytových domŧ neb pouze z rodinných domŧ, velmi častá je však 

jejich vzájemná kombinace. V České republice podle Šilhánkové (2006) rozlišujeme ná-

sledující typy obytných souborŧ: 

Historická zástavba 

Tato zástavba s obytnou funkcí má v centrech měst blokovou formu a je zpravidla poly-

funkční tzn. s vybavenost, eventuálně administrativou v přízemním podlaţí či niţších pat-

rech.. 

Bloková zástavba 19. a 1. poloviny 20. století 

Dnes bývá spíše v centrálních částech měst a kombinuje občanskou vybavenost (obchod, 

sluţby) s bydlením ve vyšších 3-5 podlaţích. Tato zástavba bývá zpravidla uspořádána do 

blokŧ a vytváří jasně oddělené veřejné a soukromé prostory. 

Tovární dělnická sídliště 19. stol. a poč. 20. stol. 

Jejich vznik byl zapříčiněn rozvojem prŧmyslu v 19. století, kdy bylo potřeba řešit ubyto-

vání dělníkŧ z blízkých továren. Díky nedostatečné hygienické vybavenosti jich byla větši-

na zdemolována a dodnes se zachovaly pouze ty v příznivých lokalitách. 

Zahradní města 

Myšlenka bydlení v zeleni, která zajišťovala kvalitní obytné prostředí, vznikla v Anglii, ale 

rozšířila se postupně do celé Evropy. U nás jsou typickým příkladem zahradních měst sate-

lity u velkoměst a i současná výstavba rodinných domkŧ vychází z těchto principŧ. 

Panelová sídliště 

Od 60. let 20. století se zprŧmyslněním stavebnictví začala vznikat tato zástavba po celé 

Evropě. V západní Evropě se od ní záhy upustilo kvŧli nedostatečnému vymezení soukro-

mých a veřejných prostor, nedostatečné zeleni a zaostávající výstavbě občanského vyba-

ven, v socialistických zemích však přetrvával tento typ výstavby aţ do konce 90.let. 

Lux a Kostelecký (2011) tvrdí, ţe tato panelová výstavba je často přeceňována z hlediska 

svého rozsahu, protoţe v ní převyšují menší byty neţ je standardní,  ale na druhé straně 
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tvrdí, ţe byla podceňována s ohledem na odhadovanou ţivotnost a s ohledem na její trţní 

hodnotu.  

1.6 Bytová politika 

Počátek bytové politiky je moţné datovat jiţ k prvním lidským sídlŧm, případně do středo-

věku, kdy bylo povinností měst a obcí starat se o obyvatele v nouzi. Pokud však budeme 

uvaţovat pouze moderní filozofii bytové politiky, tak její základy je moţné nalézt na konci 

19. století, kdy docházelo k prvním státním intervencím za pŧsobení říšského kancléře Otto 

von Bismarcka. V prŧběhu II. sv. války dostal za úkol anglický úředník lord Beveridge za 

podpory tehdejšího ministra financí J. M. Keynese vypracovat nový systém sociálního za-

bezpečení na základě sociálního pojištění, který bude obsahovat i příspěvky na bydlení. Po 

II. sv. válce se sociální politika rozvíjela v teoriích tzv. sociálního státu či státu blahobytu 

(welfare state) v nichţ byla obsaţena i opatření bytové politiky. (Šelešovský, 2001) 

Bydlení je dnes obecně povaţováno za základní lidskou potřebu ve všech zemích bez ohle-

du na jejich politické, kulturní, sociální či ekonomické rozdíly a proto také v kaţdé z nich 

existuje určitá forma bytové politiky, ať uţ jako samostatná forma či implementovaná v 

jiných politikách. I přes značné diference konkrétních cílŧ bytové politiky, které se liší stát 

od státu, však panuje shoda v tom, co je jejich globálním cílem a to zajistit svým obyvate-

lŧm kvalitní a dostupné bydlení. (Lux, 2009) 

Lund (2011, s. 1) hovoří o bytové politice jako o souboru procesŧ a státních intervencí na 

trhu bydlení a připouští, ţe existuje celá řada přístupŧ ke studiu bytové politiky, ale i přes 

to se všechny z nich zaměřují na:  identifikaci problémŧ s bydlením, vysvětlení příčin těch-

to problémŧ a na následném rozhodnutí proč a jakým zpŧsobem  by se měl stát podílet na 

trhu s bydlením. Zdŧrazňuje, ţe se bytové politiky mění tak rychle, jak rychle jsou vlády 

jednotlivých zemí schopny reagovat na měnící se situaci na trhu s bydlením. Státy se tak 

pokouší provádět úpravy na trhu s bydlením a optimalizovat situaci na trhu pomocí státních 

intervencí. (Lund, 2011) 

Rovněţ Šilhánková (2006, s. 33) povaţuje uspokojování potřeb bydlení za nezbytný před-

poklad k ekonomické prosperitě, příznivému sociálnímu rozvoji a k udrţení právního řádu. 

Konkrétní bytová politika jednotlivých státŧ je závislá na konkrétní ekonomické situaci 

země a je věcí konkrétního politického rozhodnutí. Neexistuje ţádný obecně platný fungu-
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jící model bytové politiky, avšak ve všech dostupných koncepcích bytové politiky se opa-

kují především tyto sloţky: 

1) zajišťování bytové výstavby opatřeními, která umoţňují sladit veřejné a soukromé zájmy 

2) podpora nájemníkŧ, usměrňování cen nájemného, úprava práv a povinností nájemníkŧ 

3) trh bytŧ a faktory umoţňující intervence státu. (Šilhánková, 2006) 

Poměrně trefně popisuje bytovou politiku Torgersen (1987, s 116), který ji vidí jako vratký 

pilíř kaţdého sociálního státu, protoţe na rozdíl od zdravotnictví a školství, zde státy nevidí 

svoji roli jako hlavního poskytovatele. (Torgersen, 1987)  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR definuje bytovou politiku jako soubor opatření vedou-

cích k vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity 

všech aktérŧ na trhu s byty. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014) 

1.7 Typy bytové politiky 

Jednotlivé typy bytových politik jsou velmi specifické a vţdy závisí na situaci v oblasti 

bydlení v jednotlivých zemích. Za hlavní kritérium, podle něhoţ lze třídit bytové politiky, 

se povaţuje rozsah intervence státu na trhu s byty. Podle tohoto kritéria Poláková (2006) 

člení  bytové politiky na: 

1. Doplňková bytová politika 

Stát spoléhá hlavně na trţní mechanismus a zaměřuje se především na pomoc nízkopří-

jmovým a jinak znevýhodněným skupinám obyvatel.  

Tento systém se uplatňuje například ve Velké Británii  

2. Komplexní bytová politika 

Vyznačuje se silnou intervencí státu na trhu s byty a zaměřuje se na všechny vrstvy a sku-

piny obyvatel. Typická je tato politika pro Francii, SRN, Nizozemsko a severské státy. 

Podrobněji lze členit bytovou politiku podle druhu prosazované sociální politiky (druhu 

sociálního státu) a to na čtyři základní typy evropské bytové politiky: 

1. Sociálně demokratický model  

Tento model je zaloţen na celospolečenské solidaritě a zajišťování bydlení zejména z ve-

řejných zdrojŧ. Podporuje rovný přístup všech občanŧ k bydlení a stát se snaţí vyrovnávat 
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šance všech jednotlivcŧ. Nevýhodou tohoto modelu je především velká finanční náročnost 

na veřejné zdroje a předpoklad vysoké míry sociální tolerance daňových plátcŧ. Tento mo-

del je dlouhodobě neudrţitelný a neefektivní. Uplatňují ho hlavně severské státy. 

2. Korporativistický model 

Je zaloţen na vlastní participaci občanŧ v oblasti bydlení a odvíjí se hlavně od pracovní 

aktivity jedince na trhu. Spoléhá na trţní mechanismus a za základ pro zajištění bydlení 

povaţuje soukromé finanční prostředky jednotlivcŧ. Současně však zŧstávají i poměrně 

silné intervence státu, avšak nároky na veřejné rozpočty uţ nejsou tak značné. Smyslem 

této politiky je usnadnit obyvatelŧm přístup k bydlení v ţivotních situacích, kdy si ho 

nejsou schopni zajistit ze svých příjmŧ. Tento model je typické pro Německo, Rakousko či 

Francii. 

3. Liberální model 

Klade velký dŧraz na aktivitu jednotlivce a jeho osobní soběstačnost. Občan je z velké části 

sám odpovědný za zajištění svého bydlení. Pomoc státu je zaměřena pouze na ty, kteří ji 

opravdu potřebují a je financována převáţně ze soukromých finančních prostředkŧ a do-

plňkově z veřejných financí.  

4. Rudimentární model 

Tento model bytové politiky se jiţ povaţuje za extrémní případ liberálního přístupu k ob-

čanŧm v oblasti bytové politiky. Občan je plně odpovědný za svou situaci, stát se angaţuje 

jen minimálně a sotva tvoří určitou záchrannou síť. Tento model zastávají hlavně jiţní státy 

jako je Portugalsko, Řecko aj. (Poláková, 2006) 

1.8 Cíle bytové politiky 

Jak tvrdí Lux a Kostelecký (2011) principy a cíle bytové politiky státu  by měly spočívat 

zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro akti-

vity všech aktérŧ na trhu s byty. Stát by neměl překáţet ekonomickému fungování trhu s 

byty; zároveň však musí činit podpŧrné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se 

samy o své bydlení na trhu postarat nemohou.  

Podle Ministerstva pro místní rozvoj (2014) musí mít kaţdá racionální bytová  

jasně formulovaný cíl, kterým by mělo být především zajištění odpovídajícího a cenově 

dostupného bydlení pro všechny obyvatele. Dŧleţité je správně stanovené cíle kvantifiko-
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vat a je dŧleţité, aby nastavená kritéria odpovídala ekonomické situaci země (nezatěţovala 

příliš veřejné rozpočty), aby odpovídala situaci na trhu s byty a aby byla schopná přizpŧso-

bit se měnící situaci na trhu bydlení. 

Mezi hlavní kritéria je moţné zařadit například dostupnost bydlení, kvalitu bydlení či fi-

nanční dostupnost bydlení. 

1.9 Nástroje bytové politiky 

Nástroje bytových politik se v jednotlivých zemích rovněţ liší stejně tak jako se liší chápá-

ní jejich chápání uspokojivé úrovně bydlení . I přes tyto odlišnosti lze, jak tvrdí Poláková 

(2006), rozdělit nástroje bytové politiky, kterými stát zasahuje do trhu s bydlením do čtyř 

základních skupin: 

1.9.1 Regulace 

Většinou se týkají nájemného a reguluje se jeho výše placená nájemníky nebo také zisk 

pronajímatele. Regulacemi stát bojuje proti stoupání cen nájemného na úroveň, kterou si jiţ 

domácnosti nemohou dovolit. Jistou formu regulace představuje i administrativní přidělo-

vání bytŧ podle určitých pravidel, které zájemce musí splnit. 

1.9.2 Podpora výzkumu a poskytování informací 

Shromaţďování a šíření informací o trhu s bydlením pomáhá zlepšit orientaci obyvatel při 

hledání vhodného bydlení a mŧţe přispět ke zvýšení jejich mobility. Šíření informací také 

pomáhá sníţit prŧměrnou dobu neobsazenosti bytŧ a tím i náklady, které s neobsazeností 

souvisí. 

1.9.3 Posilování konkurence 

Obce jsou chápány jako další subjekt na straně nabídky na trhu s byty. Tuto intervenci rea-

lizují například poskytováním obecních pozemkŧ na výstavbu, nabídkou bytŧ z bytového 

fondu obce s niţším nájemným atd. Této intervenci však bývá vytýkáno, ţe narušuje svo-

bodné podnikání v oblasti bydlení. Na obranu však lze říci, ţe pokud trh nedokáţe uspoko-

jit základní potřeby obyvatel jako je bydlení, musí stát pouţít nástroje, které tyto potřeby 

zajistí. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 

 

1.9.4 Subvencování 

Subvencování patří mezi nejznámější formu intervencí státu. Jedná se o podporu bydlení z 

veřejných prostředkŧ. Mŧţe být však kontraproduktivní a v určitých chvílích vede ke zvý-

šení cenové hladiny v dané oblasti. Dalším problémem je také zneuţívání subvencování, 

finanční a administrativní náročnost. Je nutné neustále sledovat její efektivnost a účinnost 

(Poláková, 2006) 

Lux a Kostelecký (2011) naproti tomu klasifikují nástroje bytové politiky do pouze dvou 

základních podskupin a to na podporu nabídky, která spočívá v přímé finanční podpoře 

výstavby nových bytŧ a podporu poptávky, která spočívá ve zvýšení příjmŧ a tím i zvýšení 

koupěschopnosti občana přidělením rŧzných grantŧ a dávek, které pak občan mŧţe vyuţít 

jak v oblasti nové bytové výstavby, tak v oblasti staršího bydlení.  Lux a Kostelecký (2011) 

také upozorňují na to, ţe v posledních desetiletích je v oblasti bytové politiky ve vyspělých 

evropských zemích moţné pozorovat trend významného odklonu od podpor nabídky smě-

rem k podporám poptávkové oblasti. Tento trend je například  typický pro Velkou Británii, 

Nizozemsko, Švédsko, Francii a Finsko, coţ jsou země s tradičně vysokou podporou na-

bídky ve formě sociálního bydlení. Tento trend však byl vyvolán spíše dosaţením relativ-

ního bytového dostatku v závislosti na sníţení porodnosti a tlakem na sníţení deficitŧ a 

výdajŧ veřejných financí 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 

 

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA BYDLENÍ A ROZBOR BYTOVÉ POLITIKY V 

ČESKÉ REPUBLICE 

2.1 Vývoj bytové politiky v ČR 

Bytová politika do roku 1948 

Podle Luxe a Kosteleckého (2011) se hlavní faktory ovlivňující rozvoj bydlení v České 

republice postupem času měnily. Od podmínek zemědělské výroby přes období prŧmyslo-

vé industrializace aţ po současné suburbanizační trendy. Aţ do začátku II. světové války se 

systém bydlení u nás vyvíjel podobně jako v ostatních okolních zemích. Československo 

patřilo k nejvyspělejším zemím s postupně se rozvíjejícím trhem bydlení. Jiţ na přelomu 

19. a 20. století se začaly objevovat první formy veřejné podpory bydlení a i přesto, ţe na 

konci 19. století bylo zcela dominantní vlastnické bydlení, tak značný rŧst začalo ve měs-

tech zaznamenávat i bydlení nájemní. Trh nájemního bydlení nebyl tehdy nijak regulován a 

první zásah v oblasti bydlení byl aţ v roce 1892 zákon č. 253/1852 říšského zákoníku, kte-

rý reguloval zakládání svépomocných bytových druţstev a zákon č. 37/1892 říšského zá-

koníku, který osvobozoval výstavbu dělnických domŧ od daně. Před druhou světovou vál-

kou existoval v naší zemi jiţ poměrně rozsáhlý trh nájemního bydlení. Ovšem druhá světo-

vá válka přinesla řadu zásahŧ do oblasti bydlení a znamenala konec volného trhu s byty na 

našem území. Byla zavedena regulace nájmŧ a část bytového fondu bylo zkonfiskováno 

(zejména ţidovského) 

 

Bytová politika 1948-1989 

Poláková (2006) tvrdí, ţe zajištění bydlení pro obyvatelstvo bylo v nedemokratickém státě 

povaţováno za politicky velmi dŧleţité. Při přidělování bytŧ byly preferovány rodiny s 

dětmi a byl kladen dŧraz na nízké nájemné, které však neodpovídalo nákladŧm na bydlení 

a muselo být dotováno ze státního rozpočtu. Ztrátovost se však rychle zvyšovala a bylo 

nutné řešit bytovou výstavbu s podnikovou sférou (výstavbou podnikových bytŧ) a v druhé 

polovině 50. let začala vláda situaci řešit panelovou výstavbou, která měla zajistit rychlé a 

levné bydlení. Výsledkem jsou dodnes známá panelová sídliště, která vznikala na zelených 

loukách. Účel výstavby však splněn nebyl, sníţily se sice náklady na výstavbu, ale počet a 

kvalita postavených bytŧ byla stále nedostačující 
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Období mezi léty 1960-1989 se vyznačovalo v Československu poměrně intenzivní byto-

vou výstavbou. V letech 1971-1974 bylo dokončeno celkem 614 tisíc nových bytŧ, z nichţ 

více neţ 90% tvořily byty I. kategorie. Výrazně poklesl nedostatek bytŧ a zvyšování počtu 

bytŧ bylo doprovázeno i zvyšováním kvality bytŧ, coţ znamenalo, ţe rostla prŧměrná veli-

kost bytŧ a zvyšovala se jejich celková vybavenost. V porovnání s tehdejšími bytovými 

standardy a vývojem bytového fondu v západoevropských zemích byla tato zlepšení však 

stále nedostatečná. Velkým problémem byla také údrţba a správa bytového fondu. Objem 

prostředkŧ určených na opravy byl oproti potřebám mnohem niţší a finance byly oriento-

vány primárně na výstavbu nových bytŧ neţ na správu starších bytŧ. Z tohoto dŧvodu došlo 

v letech 1960-1971 ke značnému úbytku bytŧ (zhruba 40% nové výstavby) zejména z dŧ-

vodŧ fyzické likvidace v dŧsledku špatného technického stavu, zdravotní závadnosti, ne-

vyhovujícímu stavu atd. Nejrozsáhlejší nerealizovaná údrţba panovala v komunálních by-

tech, v nejlepším stavu byly zpravidla byty druţstevní. V mezinárodním srovnání byla in-

tenzita bytové výstavby v těchto letech v Československu srovnatelná s ostatními socialis-

tickými státy té doby, ale v celoevropském měřítku značně zaostávala. (Poláková, 2006) 

 

Bytová politika po roce 1989 aţ po současnost 

V bytové politice došlo po roce 1989 k výrazným změnám zejména v souvislosti s ekono-

mickou transformací, společenskými, sociálními a politickými změnami. Do popředí se 

začal dostávat vlastnický sektor bydlení a postupně se tlumil sektor nájemního a druţstev-

ního bydlení. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014) 

Úroveň i dosaţitelnost bydlení se za posledních dvacet let výrazně zlepšila, problémem 

však je špatný stav veřejných rozpočtŧ omezující moţnosti a schopnosti státu podporovat 

oblast bydlení pouze s vyuţitím prostředkŧ státního rozpočtu. Dostupnost bydlení byla po-

zitivně ovlivněna zejména privatizací bytového fondu obcemi a ukončením selektivní regu-

lace nájmŧ bytŧ přetrvávající z období před rokem 1989. I přes rozporuplné reakce a kriti-

ky týkající se zejména cen, za které byly bytové jednotky prodány novým majitelŧm se 

podařilo sníţit finanční náklady na bytovou údrţbu a přenést odpovědnost za stav svého 

majetku na nové majitele. 

V současné době mezi hlavní cíle státu v oblasti bydlení patří dostupnost přiměřeného byd-

lení, vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení a trvalé zvyšování kvality bydlení. 
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Plněním těchto cílŧ je v České republice pověřeno několik institucí, kterými se budu zabý-

vat podrobněji v následující kapitole. (Koncepce bydlení do roku 2020, 2011) 

Právní úpravu v oblasti bytové politiky v České republice zajišťuje vícero zákonŧ, nařízení 

vlády, vyhlášek a jiných právních předpisŧ. Komplexní legislativní úprava, která by tuto 

oblast upravovala, zde však chybí. Situace se výrazně změnila od 1.1. 2014, kdy vstoupil v 

účinnost nový občanský zákoník, který nahradil celou řadu zákonŧ a nařízení. V této kapi-

tole se budu zabývat legislativou upravující oblast bydlení, vývojem bytové politiky v ČR, 

institucemi zajišťujícími bytovou politiky v ČR a strategickými dokumenty zabývající se 

bytovou politikou. 

2.2 Státní instituce zajišťující bytovou politiku v ČR 

Koncepce bytové politiky schválena vládou ČR představuje pro jednotlivé resorty závazný 

strategický dokument, v němţ jsou stanoveny základní směry vývoje i konkrétní cíle v ob-

lasti bydlení. 

2.2.1 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem v problematice bytové politiky v 

České republice a spravuje finanční prostředky na její financování jiţ od 1. ledna 1996. 

Mezi hlavní cíle, které si MMR v oblasti bydlení stanovilo, a kterých chce dosáhnout, patří: 

 fungování trhu s byty včetně odpovídající právní úpravy pro vlastnické, nájemní i druţ-

stevní bydlení a včetně vymahatelnosti práva; součástí tohoto cíle je i odstranění ceno-

vých a právních deformací v segmentu nájemního bydlení, 

 zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro domácnosti, včetně sociálních dávek v ob-

lasti bydlení kompenzujících celkové výdaje na bydlení domácností s niţšími příjmy, 

 zvyšování nabídky bydlení, a to i prostřednictvím podpory nové výstavby včetně vý-

stavby bytŧ se sociálním určením, 

 zvyšování kvality bydlení, včetně podpory vlastníkŧ při správě, údrţbě, opravách a mo-

dernizaci jejich bytového fondu, 

 prŧběţný monitoring trhu s byty i monitoring účinnosti a efektivity jednotlivých pod-

pŧrných nástrojŧ a jejich korekce, 
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 aplikace nediskriminačních pravidel společného trhu Evropské unie včetně podmínek 

hospodářské soutěţe a slučitelnosti veřejných podpor s komunitárním právem. 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002 - 2014) 

 

Programy podpory, které se týkají bytové politiky v ČR má také na starost Ministerstvo 

pro místní rozvoj, které je jiţ od roku 2002 pravidelně kaţdým rokem zajišťuje. Za tuto 

dobu se MMR zaměřovalo nejvíce na Programy regenerace panelových sídlišť, Pro-

gramy podpory výstavby nájemních bytŧ a technické infrastruktury, Programy rekon-

strukce bývalých vojenských objektŧ pro účely nájemního bydlení, Podporu oprav do-

movních olověných rozvodŧ, Podporu výstavby podporovaných bytŧ. (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2002 - 2014) 

 

Pro aktuální rok 2014 vyhlásil ministr pro místní rozvoj výzvu k podávání ţádostí o dotace 

z programu Podpora bydlení pro tyto podprogramy: 

1) Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014 - cílem je poskytování dotací 

obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště, které má nejméně 150 by-

tŧ. Dotace mŧţe pokrýt aţ 70% rozpočtových nákladŧ, maximálně však 4 mil. Kč. 

2) Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2014 - cílem je rozšířit nabídku 

pozemkŧ pro budoucí bytovou výstavbu bytových či rodinných domŧ. Obec mŧţe získat 

dotaci 50 tis. Kč na 1 byt, který bude následně na zainvestovaných pozemcích postaven. 

3) Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 - výsledkem by měl být vznik 

podporovaných bytŧ na území ČR slouţících k poskytování sociální bydlení osobám, které 

mají ztíţený přístup k bydlení kvŧli nepříznivé sociální situaci - věk, zdravotní stav, jiné 

sociální okolnosti. 

4) Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014 - cílem je zkvalitnění 

bytového fondu a sníţení hodnoty olova v pitné vodě. Dotaci mŧţe získat fyzická i práv-

nická osoba a to ve výši aţ 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. (Ministerstvo pro místní roz-

voj, 2014) 
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2.2.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Otázce bydlení se také věnuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytuje příspě-

vek na bydlení slouţící ke krytí nákladŧ na bydlení rodinám či jednotlivcŧm s nízkými pří-

jmy. Výše tohoto příspěvku se stanovuje podle rozdílu mezi normativními náklady na byd-

lení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 (v Praze 0,35). Dále MPSV poskytu-

je pomoc občanŧm formou dávek mimořádné okamţité pomoci v situacích nepříznivého a 

mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Výše částky 

záleţí na konkrétní situaci, kterou stanovuje zákon. Další dávkou pomoci v hmotné nouzi 

je tzv. doplatek na bydlení, který společně s příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze sys-

tému státní sociální podpory pomáhá uhradit náklady na bydlení. (Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí, 2014) 

2.2.3 Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí má v kompetenci podporu stavebního spoření se státním příspěvkem 

podle zákona č. 95/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření ve 

znění pozdějších předpisŧ. Cílem je motivovat obyvatele ke spoření na bytové potřeby. 

Podmínky tohoto spoření se však měnily s tím, jak se střídaly vlády v České republice a v 

současné době je tak výše podpory, která je připisována na účet klienta u některé ze sta-

vebních spořitelen je stanovena zákonem a v současné době čin 10% z uspořené částky v 

příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč.  

Mezi další finanční podpory, které Ministerstvo financí zavedlo, patří například sníţené 

DPH pro novou bytovou výstavbu v kategorii DPH, dále osvobození od daně z příjmu v 

případě prodeje nemovitosti ve které prodávající prokazatelně bydlel, má trvalé bydliště či 

vlastnický podíl určitou stanovenou dobu před prodejem a další významnou podporou je 

moţnost odečtu zaplacených úrokŧ z úvěru na pořízení bydlení od základu pro výpočet 

daně z příjmu. Podmínky a podpory se však v České republice výrazně mění podle aktuální 

situace v politickém prostředí, které není příliš stabilní. (Ministerstvo financí, © 2005-

2014) 

2.2.4 Ministerstvo ţivotního prostředí 

Ministerstvo ţivotního je další institucí zasahující do oblasti bytové politiky. Od roku 2009 

má ve svých kompetencích program administrovaný Státním fondem ţivotního prostředí 
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zaměřený na úsporu energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech s 

názvem Zelená úsporám. (Ministerstvo ţivotního prostředí, 2008-2012) 

V současnosti probíhá jiţ třetí výzva tohoto programu s názvem Nová zelená úsporám, 

který je financován ze Státního fondu ţivotního prostřed České republiky a jeho cílem je 

realizovat opatření vedoucí k úsporám energie v budovách, efektivnímu vyuţití zdrojŧ 

energie, zlepšení stavu ţivotního prostředí a sníţení emisí skleníkových plynŧ. Od dubna 

roku 2014 budou moci zájemci o dotaci znovu podávat své ţádosti díky vyhlášené výzvě 

ministra ţivotního prostředí. 

V rámci této výzvy jsou podporovány následující tři oblasti: 

Oblast podpory A - sniţování energetické náročnosti stávajících rodinných domŧ 

Oblast podpory B - výstavba rodinných domŧ s velmi nízkou energetickou náročností 

Oblast podpory C - efektivní vyuţití zdrojŧ energie  (Nová zelená úsporám, 2014) 

2.2.5 Státní fond rozvoje bydlení 

Státní fond rozvoje bydlení byl zaloţen zákonem 211/2000 Sb. ze dne 21. června 2000 o 

Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o pŧsobnosti orgánŧ 

České republiky ve věcech převodŧ majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního ma-

jetku České republiky. Tento fond je garantem plnění strategického dokumentu Koncepce 

bydlení ČR do roku 2020, kterému se budu podrobněji věnovat v následující kapitole. Jeho 

hlavním cílem je podpora bydlení pro sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněné občany, 

motivování vlastníkŧ k péči o své bydlení a také vytváření programŧ na podporu obcí. Dal-

ším cílem Státního fondu rozvoje bydlení je zajistit prostředky na podporu a rozvoj bydlení 

bez omezení stavu státního rozpočtu. Programové zajištění fondu spočívá v poskytování 

nízkoúročených úvěrŧ, u kterých jejich návratnost zajistí moţnost poskytování podpory 

dalším zájemcŧm a nikoli zisk pro stát. (Státní fond rozvoje bydlení, 2014) 

SFRB také nově od 16. ledna 2014 provozuje Portál o bydlení, jehoţ smyslem je soustře-

dit rozsáhlé mnoţství informací souvisejících s bydlením a bytovou politikou na jednom 

místě a zajistit jejich členění, strukturu a přehlednost. Na portálu www.portalobydleni.cz 

lze nalézt ověřené právní i praktické informace v aktuální a ucelené podobě tak, aby se 

mohl v této problematice zorientovat kaţdý, kdo potřebuje správné informace k bydlení. 

Postupně se k portálu připojují také města, obce a krajské úřady, které budou na Portál 
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umisťovat aktuální informace ze svých míst a regionŧ. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2014) 

2.3 Základní právní rámec v oblasti bydlení 

Základní právní rámec v oblasti bydlení poskytuje jiţ Listina základních práv a svobod, 

která je součástí ústavního pořádku České republiky. Ta zaručuje, ţe kaţdý má právo 

vlastnit majetek a konkrétně o obydlí hovoří článek 12 LZPS, který se zabývá nedotknutel-

ností obydlí, domovními prohlídkami a jinými zásahy do nedotknutelnosti obydlí. 

 (ČESKO, 1992) 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Hlava II pojednávající o samostatné pŧsobnosti obce rovněţ řeší otázku bydlení. V paragra-

fu §35 (2) stojí, ţe obec v samostatné pŧsobnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v 

souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanŧ. Jde především o uspokojování po-

třeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojŧ, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. (ČESKO, 2000) 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Do letošního roku byla situace v oblasti bytové politiky poněkud nepřehledná aţ matoucí, 

ale situaci pomohl zlepšit zákon č. 89/2012 Sb.  Nový občanský zákoník, který nabyl účin-

nosti dne 1.ledna 2014, upravuje věcná práva a konkrétně bytové spoluvlastnictví v hlavě 

II, oddílu 5, kterým nahradil dřívější samostatný zákon o vlastnictví bytŧ č. 72/1994 Sb., 

kterým se do té doby upravovali některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlast-

nické vztahy k bytŧm a nebytovým prostorŧm. 

V obecných ustanoveních se lze dočíst toto: 

§ 1158  

(1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci zaloţené vlastnictvím jedno-

tek. Bytové spoluvlastnictví mŧţe vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dŧm alespoň 

s dvěma byty. 
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(2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakoţ i pro sou-

bor bytŧ nebo nebytových prostorŧ. 

§ 1159 

Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech 

nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. 

Nový občanský zákoník dále upravuje například otázky výstavby domŧ s bytovými jednot-

kami, práva a povinnosti vlastníkŧ, správu domŧ a pozemkŧ, společenství vlastníkŧ a jiné. 

Dále tento zákoník zrušil zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z 

bytu, kterým se dříve upravovalo regulované nájemné a zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor. (ČESKO, 2012) 

2.3.1 Seznam právních předpisů v platném znění 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo k 2.1. 2014 aktuálně platný kompletní seznam 

legislativy zabývající se oblastí politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a 

nájmu bytŧ a nebytových prostor. Kompletní verzi tohoto seznamu lze nalézt v příloze P 1. 

Z tohoto seznamu patří mezi nejdŧleţitější:  

 Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 

171/1991 Sb., o pŧsobnosti orgánŧ České republiky ve věcech převodŧ majetku stá-

tu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisŧ. 

 Tímto zákonem se zřizuje Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, jehoţ 

účelem je finančně podporovat rozvoj bydlení v České republice. Konkrétně lze fi-

nanční prostředky soustředěné v tomto fondu pouţít ke krytí části nákladŧ na opra-

vy, modernizaci či výstavbu bytŧ formou úvěru, ke krytí úrokŧ z úvěru poskytnu-

tých bankami fyzickým a právnickým osobám na opravy, modernizace, regeneraci a 

výstavbu bytových domŧ, k nákupu hypotečních zástavních listŧ, k nákupu dluho-

pisŧ, jejichţ emitentem je Česká národní banka, dále také k úhradě závazkŧ z vyda-

ných dluhopisŧ a k úhradě nákladŧ spojených se správou Fondu. 

 Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby druţstevních bytŧ ze Státního fondu 

rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpo-

ře výstavby druţstevních bytŧ). 
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Tento zákon upravuje základní podmínky poskytnutí finanční podpory na výstavbu druţ-

stevních bytŧ ze Státního fondu rozvoje bydlení a také postupy ke stanovení její maximální 

výše. Dále upravuje podobu ţádosti o podporu a postup při čerpání podpory 

 Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 

plnění spojených s uţíváním bytŧ a nebytových prostorŧ v domě s byty. 

Zákon č.67/2013 Sb. konkrétně vymezuje sluţby spojené s bydlením, jejich rozsah a také 

upravuje a definuje výši záloh za sluţby a zpŧsob změny jejich výše. Dále se zabývá rozú-

čtováním nákladŧ za sluţby, vyúčtováním a splatností přeplatkŧ a nedoplatkŧ, moţností 

nahlíţení do podkladŧ k vyúčtování a vypořádávání námitek k nim. Rovněţ se zabývá pau-

šálními platbami a také moţností udílení pokut a poplatkŧ z prodlení. 

 Zákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 

rodinným domŧm některých bytových druţstev a o změně některých zákonŧ.  

Součástí tohoto zákona je úprava některých podmínek bezúplatného převodu vlastnického 

práva k jednotkám nebo skupinovým rodinným domŧm některých bytových druţstev (pře-

devším těch, které vznikly před 1.1. 1992 nebo jejich právních nástupcŧ). Dále tento zákon 

upravuje práva a povinnosti související s úvěry poskytnutými podle právních předpisŧ o 

druţstevní bytové výstavbě a řeší případy, kdy převádějícímu druţstvu vznikne povinnost 

vrátit státní příspěvky poskytnuté podle právních předpisŧ o bytové výstavbě. Zákon také 

řeší například sluţebnost bytu vystavěného nástavbou nebo vestavbou, jestliţe nájemci 

zanikne členství v bytovém druţstvu. (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014) 

2.4 Strategické dokumenty ČR pojednávající o bytové politice 

2.4.1 Koncepce bytové politiky 2005-2010 

Cíle a zaměření bytové politiky v České republice je plánováno vţdy na určité časové ob-

dobí. V roce 2005 byl přijat strategický dokument s názvem Koncepce bytové politiky pro 

období 2005-2010, který vycházel z Programového prohlášení vlády a byl zaměřen převáţ-

ně na makroekonomický rámec bydlení, omezení ze strany veřejných financí a také vliv 

evropské integrace. Jako hlavní cíle byly pro toto období stanoveny zvyšování dostupnosti 

bydlení, zvyšování nabídky bydlení novou výstavbou, zvyšování kvality bydlení a aplikace 

pravidel a legislativy společného evropského trhu. Cíle stanovené touto koncepcí se dařilo 
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poměrně slušně naplňovat, ovšem podpora dostupnosti bydlení se ubírala spíše jiným smě-

rem a to vlastnickým bydlením. Nepodařilo se zajistit stabilní nástroje pro financování by-

tové politiky prostřednictvím MMR a SFRB. (Koncepce bytové politiky, 2005) 

2.4.2  Koncepce bydlení ČR do roku 2020 

Aktuální cíle a priority státu v oblasti bydlení jsou formulovány v dokumentu s názvem 

Koncepce bydlení ČR do roku 2020, který byl vytvořen v roce 2011 společností KPMG v 

součinnosti s pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. 

Tento strategický dokument je členěn na část analytickou, která se zabývá dostupnými úda-

ji, zkušenostmi a poznatky z bytové politiky ČR, především z předchozí koncepce pro roky 

2005-2010 a část návrhovou, která formuluje vize, cíle, priority, nástroje a úkoly pro státní 

orgány na následující období. (Koncepce bydlení ČR do roku 2020, 2011) 

Cíle a priority: 

Dostupnost 

Cílem státu je motivovat občany, aby si byli schopni zajistit bydlení vlastními silami. Exis-

tují však skupiny obyvatel, které toho z objektivních dŧvodŧ nejsou schopny a těm stát 

musí poskytnout pomoc. Základním předpokladem pro naplnění cílŧ v části dostupnost je 

naplnění cílŧ týkajících se stability. 

Mezi hlavní priority v části vize dostupnost patří vyváţenost podpor vlastnického a nájem-

ního bydlení, zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu osob, které mají ztíţený 

přístup k bydlení, sniţování nákladŧ spojených s bydlením, pomoc státu při ţivelných po-

hromách a předcházení vzniku škod zpŧsobených ţivelními pohromami. 

Stabilita 

Bydlení je pro kaţdého občana spojeno s potřebou bezpečí, jistoty a stability. Ať uţ stabili-

ty sociální (udrţení sociální vrstevnatosti a rŧznorodosti), stability ekonomické či stability 

prostředí. Stabilita je dŧleţitá v oblasti bydlení jak pro mladou generaci, tak pro střední 

generaci a zvláště pak pro seniory. Určitou stabilitu vyţadují i investoři, kteří riskují své 

peníze a jejich investiční ochota s nejistotou vývoje legislativy značně klesá. Základními 

předpoklady existence stabilního prostředí v oblasti bydlení je stabilita systému financová-

ní, stabilita legislativy a stabilita institucí. 
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Za hlavní prioritu cíle stabilita je povaţováno stabilní portfolio zdrojŧ financování, dále 

pak sníţení finančního zatíţení systému, stabilní právní úprava ve veřejnoprávní oblasti 

(specificky upravující procesy ve výstavbě), stabilní právní úprava v soukromoprávní ob-

lasti (nájem, vlastnictví bytu), respektování principu ekonomické přiměřenosti a udrţitel-

nosti veřejných rozpočtŧ při aplikaci práva EU, dŧsledné vymezení odpovědností a koordi-

nace aktivit státu v oblasti politiky bydlení a posílení role obcí v bytové politice. 

Kvalita 

Zvyšování kvality bydlení by mělo být úkolem kaţdé politické reprezentace a tedy i jedním 

z cílŧ bytové politiky státu. S měnícími se vnějšími faktory a podmínkami se mění i priori-

ty při dosahování zvyšování kvality bydlení.  Cílem státu je zvyšování kvality bydlení, 

avšak za přísného dodrţení principu ekonomické přiměřenosti a trvalé udrţitelnosti vyna-

loţených finančních prostředkŧ. 

Za hlavní priority byly v tomto dokumentu označeny: sniţování investičního dluhu, kvalita 

vystavěného prostředí (specificky s ohledem na bydlení) a podpora zvyšování kvality vněj-

šího prostředí rezidenčních oblastí. 

Aby byla zajištěna kontrola plnění úkolŧ vedoucích ke splnění zadaných cílŧ, tak minister-

stvo pro místní rozvoj kaţdoročně předkládá vládě Zprávu o plnění úkolŧ uloţených v 

Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za uplynulý rok. Součástí bývá i grafická 

příloha v podobě tabulky s jednotlivými úkoly a stavem či termínem jejich splnění. 

(Koncepce bydlení ČR do roku 2020, 2011) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 POLOHA A PŘEDSTAVENÍ MĚSTA ZNOJMA 

Jihomoravské město Znojmo rozkládající se na levém břehu řeky Dyje na rozhraní Zno-

jemské pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu v příhraničí s Rakouskem je druhým nej-

větším městem Jihomoravského kraje. Po stránce zeměpisné má velmi příznivou polohu, 

která značí poměrně teplé a suché podnebí, které mimořádně přeje pěstování vína, zeleni-

ny, meruněk a obilí. Katastrální výměra města je 66
 
km

2
 a leţí v nadmořské výšce 290 m. 

Od města Brna je vzdáleno 52 km jihozápadním směrem. Od roku 1960 je okresním měs-

tem  Jihomoravského kraje, předtím od roku 1949 mělo stejné postavení v rámci tehdejšího 

Brněnského kraje. ( Informační portál Znojmo, 2014) 

 

 

 Obrázek 1: Poloha města Znojma na mapě ČR 

 Zdroj: Regionální informační servis, © 2012-2014 
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4 HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA ZNOJMA A JEHO OSÍDLENÍ 

Nejstarší záznamy 

Jihomoravské město Znojmo se řadí mezi nejstarší města České republiky. Díky teplému 

podnebí a úrodné pŧdě zde první zmínky o osídlení pochází uţ ze staršího paleolitu. Trvalé 

osídlení pak historici datují od příchodu Slovanŧ na Moravu v 6. století. V 9. aţ 10. století 

plnilo Hradiště u Znojma funkci správního centra Velkomoravské říše. V 11. století se toto 

správní centrum přesunulo na protější vyvýšeninu, kde vzniklo přemyslovské sídlo - Zno-

jemský hrad s románskou rotundou sv. Kateřiny. V okolí hradu vznikala raně středověká 

sídelní aglomerace, kterou v roce 1226 povýšil král Přemysl Otakar I. na královské město. 

(Strategický plán rozvoje města Znojma, 2007) 

V roce 1335 se ve Znojmě konala svatba nejmladší dcery krále Jana Lucemburského a při 

bujarých oslavách vypukl mohutný poţár, při kterém vyhořela téměř polovina města i s 

hradem. Poţárem poničené domy i s hradem se však měšťanŧm podařilo během následují-

cích sto let nově vybudovat a započalo se ještě dŧkladnějším opevňováním hradbami a 

stráţními věţemi. Znojmo hrálo dŧleţitou roli v mnoha zásadních okamţicích českých 

zemí.  (Znojmo, 2014) 

První evidenční záznam týkající se stavu bytového a domovního fondu pochází ze 14. sto-

letí a dokládá, ţe ve Znojmě tehdy bylo evidováno celkem 501 domŧ, z nichţ 176 patřilo 

Němcŧm, 145 Čechŧm a u zbylých domŧ majitel nebyl uveden. 

Další záznam pochází z let 1667-1668, který jiţ dokládá existenci 921 osídlených domŧ, 

151 lhotních domŧ a 485 neosídlených domŧ. V těchto údajích jsou však započítány kromě 

domŧ v centru i domy v přilehlých městských částech Louka a Hradiště. 

 

Druhá polovina 19. století 

Podobu nedobytné pevnosti si Znojmo zachovalo aţ do začátku 19. století, kdy byla další 

část hradeb zrušena a město se začalo rozvíjet dále do krajiny. Velký vliv na dnešní podobu 

města měl regulační plán na rozšíření města z let 1870/1871 díky němuţ se historickému 

centru vyhnuly rozsáhlé demolice a navázala na něj nová zástavba, která vznikla na mís-

tech tehdejších vinic a sadŧ. (Strategický plán rozvoje města Znojma, 2007) 

Záznamy z roku 1834 jiţ mluví pouze o 846 obydlených domech v samotném centru. 
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S rozvojem prŧmyslové výroby ve Znojmě v druhé polovině 19. století rostly také nároky 

na obydlí vzrŧstajícího obyvatelstva Nedostatek volných bytŧ byl nejprve řešen výstavbou 

v historickém areálu, při čemţ se vyuţívalo hlavně nadstaveb starých budov, protoţe volné 

prostory pro novostavby prakticky neexistovaly a pro novou výstavbu muselo docházet k 

boření starých budov. Zlom nastal v roce 1847, kdy byla odstraněna tzv. Dolní brána a část 

tzv. Horní brány, čímţ se Znojmo z pŧvodního historického centra začala rozvíjet dále do 

krajiny. Na zelené louce tak začaly vyrŧstat velké obytné bloky tvořené vesměs dvoupatro-

vými obytnými domy a veřejnými budovami. Vznikly tak ulice J. Fučíka, Havlíčkova, 

Marxova, Leninova, Alšova, Pohraniční stráţe, Gottwaldova, Malinovského, Engelsova, 

Lidická, Jarošova, náměstí Republiky a celá řada dalších, které byly lemovány obytnými 

domy. Stavební ruch v těchto lokalitách pokračoval aţ do první světové války. (Taussig, 

1931) 

 

Rok 1834 1870 1890 1900 

Počet obyvatel 5411 10415 14516 16261 

Počet domŧ 846 1044 1044 1211 

Tabulka 1: Rŧst počtu obyvatel a domŧ ve Znojmě 

      Zdroj: Taussig, 1931 

Po I. sv. válce 

Do r. 1918 byla ve Znojmě převaha německého obyvatelstva a aţ později českého. V roce 

1918 byl učiněn první pokus o odtrhnutí Znojma od nově vzniklé Československé republi-

ky, který byl tehdy ještě neúspěšný. Po mnichovském diktátu však Znojmo nakonec bylo 

odtrţeno od Československé republiky a stalo se součástí Sudet. Bytová tíseň se tehdy ne-

řešila státní výstavbou, ale zejména organizováním stavebních druţstev. Tím nejsilnějším 

bylo v poválečném období sociálně demokratické stavební druţstvo Domovina. Pro před-

stavu rozsáhlosti toho druţstva uvedu příklad, ţe za stejnou dobu postavilo jediné druţstvo 

do roku 1929 celkem 603 bytŧ oproti 204, které financovalo město. 

Území města Znojma se v této době značně rozrostlo administrativním sloučením s před-

městskými osadami - Loukou, Hradištěm a Mansberkem. A hlavně v těchto předměstích se 

začala zvětšovat výstavba novostaveb, nájemních domŧ a rodinných domkŧ a začaly vzni-
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kat celé urbanistické soubory. V roce 1921 bylo zadokumentováno celkem 1469 obydle-

ných domŧ. (Buchníček, 1946) 

Po II. sv. válce 

Ve druhé světové válce utrpělo rozsáhlé škody zpŧsobené bombardováním a bylo osvobo-

zeno aţ v poslední den války dne 8.5. 1945. Rudou armádou.  (Znojmo, 2014) 

K zásadním změnám v osídlení došlo po nacistické okupaci v roce 1938 a zvláště po roce 

1945 v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, novým osídlením a znárodněním 

majetku. (Bartoš, 1984) 

Před zrušením zemského řízení do konce roku 1948 bylo město Znojmo centrem politické-

ho okresu. Za Rakouska-Uherska a za první Československé republiky bylo aţ do roku 

1928 statutárním městem (Informační portál Znojmo, 2014) 

Po odsunu Německého obyvatelstva se naskytla moţnost realizace tzv. regulačního plánu, 

který do té doby nebylo moţné prosadit kvŧli tehdejším majetkovým poměrŧm. Poté co se 

však většina domŧ stala státním majetkem, jiţ tomuto plánu nestálo nic v cestě. Během této 

regulované výstavby došlo k rozšíření některých ulic a náměstí, výstavbě nových školních 

budov, reprezentačních budov, bytových domŧ, radnice, krytých lázních atd. Hlavním cí-

lem tohoto plánu bylo zlepšit výstavbu města po estetické stránce, která za války značně 

utrpěla. Během válečných let bylo zcela zničeno 47 a poškozeno více neţ 600 domŧ, coţ 

tehdy pro Znojmo nebylo zrovna malé číslo. Celková škoda na obytných budovách se vy-

šplhala aţ k 28 milionŧm Kčs a celkově na všech budovách škody představovaly 160 mili-

onŧ Kčs. Ostatní domy, které neutrpěly při bombardování a zŧstaly prázdné po odsunutém 

německém obyvatelstvu, byly také ve značně zanedbaném stavu hlavně z dŧvodu, ţe ně-

mečtí muţi byli po celou dobu války na frontě a o budovy neměl kdo pečovat. 

Po osvobození Znojma Rudou armádou nastal o tyto zanedbané německé usedlosti velký 

zájem a započala osídlovací akce. Znojemsko, jako známý zemědělský kraj měl tehdy vel-

mi dobré jméno, a proto byl prvním krajem, který byl z pohraničních okresŧ v Českoslo-

vensku zcela a nejrychleji osídlen. Podle osídlovacího plánu, který zpracovalo tehdejší mi-

nisterstvo do Znojma přišli obyvatelé z Hradišťska a Kyjovska a to z toho dŧvodu, ţe se v 

těchto regionech pěstovali přibliţně stejné produkty (hlavně víno) a nebylo tedy zpŧsobena 

mezera v zemědělské výrobě. (Buchníček, 1946) 
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Rok 1869 1880 1900 1910 1921 1930 1950 

Počet 

domŧ 

878 933 1132 1229 1469 2189 2437 

Tabulka 2: Vývoj počtu domŧ ve Znojmě 

            Zdroj: Bartoš, 1984 

V roce 1953 byly ve Znojmě vytvořeny první bytové podniky, které měly ve správě cca 700 

domŧ v celkové hodnotě okolo 400 milionŧ Kčs a jejichţ úkolem bylo z bytového majetku 

vytvořit tzv. Bytové hospodářství. Hospodaření mělo být finančně zabezpečeno prostřed-

nictvím Fondu bytového hospodářství, který získával prostředky ze státního rozpočtu a z 

jednotlivých obvodŧ bytového hospodářství. Ve Znojmě bylo pŧvodně vytvořeno pět sa-

mostatných bytových podnikŧ, ale kvŧli rostoucí administrativě a nákladŧm došlo ke slou-

čení těch menších do Podniku bytového hospodářství, který později přešel do Okresního 

bytového podniku s pŧsobností ve Znojmě, Moravském Krumlově a Miroslavi. 

V roce 1960 byla zahájena další nová bytová výstavba, ale bytová situace se lepšila velmi 

pomalu, protoţe se objevovalo stále více havarijních bytŧ, mnoţily se ţádosti majitelŧ ro-

dinných domŧ a uvolnění bytŧ v jejich domech a přibývaly byty se zdravotní závadností. 

Řešením problému s nedostatkem volných bytŧ byl rok 1962 a tehdejší výstavba 450-ti 

bytŧ na sídlišti Praţská, ke kterým později přibylo ještě zhruba 280 dalších. Na tento trend 

navázala realizace dalšího sídliště v letech 1974-1985 na ulici Dukelská, kde bylo vybudo-

váno přes 1800 bytových jednotek. 

V roce 1976 spravoval Okresní bytový podnik ve Znojmě celkem okolo 6 000 bytových 

jednotek, z nichţ 34,4% bylo zařazeno do I. kategorie, 37,1% do II. kategorie, 12,6% do III. 

kategorie a 15,9% do IV. kategorie. 

V období tzv. sedmé pětiletky došlo do konce roku 1984 k povinné modernizaci zhruba 

134 bytových jednotek ve správě Okresního bytového podniku a během osmé pětiletky 

proběhla realizace sídliště Přímětice. (Svoboda, 1986) 

Historické centrum, rozkládající se na ploše větší neţ 70 ha, si  však i přes všechny tyto 

zásadní změny zachovalo aţ do současnosti zhruba 163 kulturních památek a bylo v roce 

1971 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Právem se tak Znojmu říkalo a stále říká 

„Perla jiţní Moravy“.  (Strategický plán rozvoje města Znojma, 2007) 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA ZNOJMA 

5.1 Obyvatelstvo 

Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel Znojma byl poznamenán výraznými politickými, ekonomickými i 

územními změnami, ke kterým došlo převáţně v poválečném období. K výrazným změnám 

došlo na území Znojma především v dŧsledku záboru velké části území Němci v r. 1939 a 

také jejich nuceným odsunem po druhé světové válce. (Strategický plán rozvoje města 

Znojma, 2007) 

Níţe uvedený graf ukazuje, jak se vyvíjel počet obyvatel města Znojma od roku 1869 do 

roku 2001.  
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel města Znojma 

   Zdroj: Český statistický úřad 2014, vlastní zpracování 
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V posledním desetiletí se počet obyvatel města Znojma pohybuje okolo hranice 35 tis, coţ 

ukazuje tabulka č. 1. Vidíme, ţe celkový počet obyvatel města lehce klesá a tento trend se 

dá předpokládat i do budoucna kvŧli stárnutí populace, coţ dokazuje tabulka a graf č1. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 

obyvatel 

35280 35177 35032 34902 34735 34759 34725 34476 34073 33964 

Z toho 

muţi 

16781 16734 16685 16639 16561 16579 16562 16421 16197 16161 

Z toho 

ţeny 

18499 18443 18347 18263 18174 18180 18163 18055 17876 17803 

Tabulka 3: Počet obyvatel města Znojma k 31.12. 

     Zdroj: Český statistický úřad 2014, vlastní zpracování 

 

Věková struktura obyvatel 

Tabulka 4: Věková struktura obyvatel Znojma k 31.12. 

             Zdroj: Český statistický úřad 2014, vlastní zpracování 

Z tabulky a grafu č.2 je patrný trend stárnutí populace. Kaţdým rokem stoupá počet obyva-

tel starších šedesáti pěti let a klesá počet obyvatel v produktivním věku. Tento trend však 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Věk 

0-14 

5161 5006 4807 4698 4608 4617 4699 4741 4817 4873 

Věk 

15-64 

25363 25320 25309 25198 25047 24876 24630 24302 23524 23099 

Věk 

65+ 

4756 4851 4916 5006 5080 5266 5396 5433 5732 5992 
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není problémem pouze města Znojma, ale potýká se s ním celá Česká republika. Podle pre-

dikce Českého statistického úřadu má do roku 2060 podíl osob ve věku 65+ v České repub-

lice stoupnout ze současných zhruba 15,5%  na 34,3%, podíl osob v produktivním věku 

(15-64) se má sníţit zhruba o 15-16% a podíl obyvatel v předproduktivním věku (0-14) má 

klesnout o 2,5%. Pozitivní na současné situaci ve Znojmě je pouze fakt, ţe počet obyvatel  

ve věku 0-14 se od roku 2000 mírně zvyšuje, ovšem na zastavení stárnutí populace to zatím 

nestačí. 
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  Graf 2: Věková struktura obyvatel k 31.12. 

 Zdroj: Český statistický úřad, 2014, vlastní zpracování 

 

Vzdělanostní struktura 

Při analýze maximální úrovně dosaţeného vzdělání podle údajŧ z posledního sčítání lidí, 

domŧ a bytŧ v roce 2011 je zcela patrné, ţe pro město Znojmo je typický vyšší podíl oby-

vatel s úplným středoškolským a vyšší odborným vzděláním ve srovnání s prŧměrem v ČR. 

Při srovnání s Jihomoravským krajem je tato hodnota však podprŧměrná. Podprŧměrných 

hodnot dosahuje i procentuální vyjádření obyvatel se středním odborným vzděláním bez 
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maturity. Poměrně nízký je také podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí ve srovnání s kraj-

skou úrovní. 

Územní 

jednotka 

Bez 

vzdělání 

 

Základní Střední 

odborné 

(bez maturity) 

Úplné Střední 

+ 

vyšší odborné 

Vysokoškolské 

Znojmo 0,4 15,9 27,8 25,5 10,4 

Jihomoravský 

kraj 

0,4 17,6 32,3 30,9 14,7 

Česká  

republika 

0,4 15,1 28,3 24,3 10,7 

Tabulka 5: Struktura obyvatelstva podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (v %) 

   Zdroj: Český statistický úřad -SLDB, 2011, vlastní zpracování 

Migrace obyvatelstva 

Počet vystěhovalých kaţdoročně od roku 2003 převyšuje počet přistěhovalých, coţ značí, 

ţe město Znojmo není migračně příliš atraktivní. Dŧvodem mŧţe být vysoká nezaměstna-

nost a malé mnoţství pracovních příleţitostí pro obyvatele s nejvyšším dosaţeným vzdělá-

ním. Dŧvod pracovně orientované migrace zmiňují i Kuda a Lux (2010, s. 90), kteří svým 

výzkumem došli k závěru, ţe migrační toky se posilují pro lidi s nejvyšším ukončeným 

vzděláním, pro které je stěhování do regionŧ s větší nabídkou práce (například Praha) fi-

nančně výhodné i přes vyšší náklady na bydlení. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Přistěhovalí 484 561 597 567 597 674 685 602 635 629 

Vystěhovalí 735 647 701 682 792 712 752 826 646 708 

Přírůstek 

stěhováním 

-251 -86 -104 -115 -195 -38 -67 -224 -11 -79 

Tabulka 6: Migrace obyvatel Znojma k 31.12. 

Zdroj: Český statistický úřad, 2014, vlastní zpracování 
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5.2 Zaměstnanost 

Okres Znojmo dlouhodobě suţuje vysoká nezaměstnanost. K 31.1.2014 byl podíl neza-

městnaných osob v okrese Znojmo pátý nejvyšší mezi všemi okresy ČR a to konkrétně 

12,8%. Následující tabulka ukazuje podíl nezaměstnaných osob od roku 2011. Tento uka-

zatel od 1. ledna 2013 nahradil dříve zveřejňovanou míru nezaměstnanosti a vyjadřuje po-

díl dosaţitelných uchazečŧ o zaměstnání ve věku 15-64 let ze všech obyvatel stejného vě-

ku. Dřívější ukazatel poměřoval všechny dosaţitelné uchazeče o zaměstnání pouze k eko-

nomicky aktivním obyvatelŧm. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014). 

Z níţe uvedených hodnot je zcela jasně patrný sezónní prŧběh nezaměstnanosti v okrese 

Znojmo. Dŧvodem je velké mnoţství firem zaměstnávající obyvatele Znojma v oblastech 

zemědělského a stavitelského prŧmyslu a v poslední době také zaměření se na poskytování 

sluţeb v cestovním ruchu pouze v letní sezóně. Dále je z dat vidět, ţe podíl nezaměstna-

nosti v okrese Znojmo je značně vyšší neţ je celorepublikový prŧměr, ale i vyšší neţ je 

prŧměrný podíl nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji.  

 1/2011 6/2011 1/2012 6/2012 1/2013 6/2013 1/2014 

Okres  

Znojmo 

12% 8,5% 11,4% 8,3% 12,1% 9% 12,8% 

Jihomoravský 

kraj 

8,5% 7% 11,4% 8,3% 8,7% 7,8% 9,4% 

Česká  

republika 

7,6% 6,3% 7,1% 6,4% 8% 7,3% 8,6% 

  Tabulka 7: Srovnání podílu nezaměstnaných osob ve Znojmě s vyššími územními 

celky a vliv sezónní nezaměstnanosti 

Zdroj:  Ministerstvo práce a sociálních věcí 2014, vlastní zpracování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 

 

5.3 Hospodářství 

Okres Znojmo je z hlediska vymezení regionŧ se soustředěnou podporou státu, které vy-

chází ze Strategie regionálního rozvoje ČR zařazen mezi hospodářsky slabé regiony. (Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj, 2014) 

Od roku 1989 prošla ekonomika města Znojma významnými transformačními změnami 

spojenými s privatizací i restrukturalizací činností. Některé výrobní závody byly zrušeny a 

některé se potýkají s váţnými ekonomickými problémy. S rozvojem soukromého podnikání 

však vznikla celá řada malých a středních firem za pomoci zahraničního kapitálu, coţ na-

pomohlo odvětvové a územní diverzifikaci. Město Znojmo je povaţováno za hospodářské 

centrum znojemského okresu, které se však jiţ dlouhá léta potýká s útlumem pŧvodních 

prŧmyslových odvětví především strojírenského, potravinářského, koţedělného a keramic-

kého prŧmyslu. Tento útlum se samozřejmě negativně promítá do situace na trhu práce. 

Podle českého statistického úřadu bylo k 31.12. 2012 ve Znojmě registrováno 8867 eko-

nomických subjektŧ.  

 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Ekonomické subjekty celkem 8554 8659 8824 8867 

Právnické osoby celkem 2155 2225 2281 2304 

Z toho obchodní společnosti 1149 1162 1184 1194 

Fyzické osoby celkem 6399 6434 6543 6563 

Ţivnostníci 5973 5944 5988 5924 

Zemědělští podnikatelé 58 65 67 64 

Tabulka 8: Počet ekonomických subjektŧ ve Znojmě v jednotlivých letech 

       Zdroj: Registr ekonomických subjektŧ, 2014, vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 5 jsou uvedeni největší zaměstnavatelé sídlící či provozující svoji činnost na 

území města Znojma za rok 2013. 
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Název Činnost Počet 

 zaměstnanců 

Nemocnice Znojmo zdravotnictví 1000-1499 

TAMURA-EUROPE LIMITED Elektrotechnický prŧmysl 250-499 

PEGAS NONWOVENS Textilní prŧmysl 250-499 

Město Znojmo správa města 250-499 

LAUFEN CZ Keramický prŧmysl,  250-499 

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC Elektrotechnický prŧmysl 250-499 

Nevoga Plastikářský a kovodělný prŧmysl 200-249 

Správa nemovitostí města Znojma Správa nemovitostí 100-199 

Znojemské strojírny Strojírenský prŧmysl 100-199 

S-A-S STAVBY Stavebnictví 100-199 

VHS plus Stavebnictví 100-199 

COLAS CZ Stavebnictví 100-199 

POZEMNÍ STAVBY Stavebnictví 100-199 

A.S.A. EKO Znojmo  Svoz komunálního odpadu 100-199 

Haas Profile Kovodělný prŧmysl 100-199 

Sklářské stroje Znojmo Strojírenský prŧmysl 100-199 

AZ-Pokorný Plastikářský a kovodělný prŧmysl 100-199 

POMONA Těšetice Zemědělství 100-199 

Znovín Znojmo Vinařství 100-199 

AGRO Jevišovice Zemědělství 100-199 

Tabulka 9: Nejvýznamnější firmy se sídlem nebo provozovnou ve Znojmě 

       Zdroj: Jihomoravský kraj, 2014, vlastní zpracování 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

Významnou roli v odvětvové struktuře znojemského hospodářství hraje stavebnictví, které 

díky hospodářské krizi neproţívá nejlepší časy. V současné době ve Znojmě sídlí několik 

středně velkých stavebních firem, které i přes tato úskalí zaměstnávají více ne 100 zaměst-

nancŧ.  Jedná se konkrétně o firmy S-A-S STAVBY, VHS plus, COLAS CZ a POZEMNÍ 

STAVBY. Většina podnikŧ stavebnictví a prŧmyslové výroby je soustředěna v prŧmyslové 

zóně nacházející se v jiţní části Znojma nebo okrajových městských částech Přímětice a 

Oblekovice. 

Největším zaměstnavatelem znojemského regionu je však Nemocnice Znojmo, kterou zři-

zuje Jihomoravský kraj a zaměstnává více ne 1000 zaměstnancŧ. Město Znojmo je také 

významným centrem regionu ve sféře veřejné správy, obchodu a sluţeb, coţ dokládá po-

měrně velký počet správních úřadŧ a institucí veřejné správy.  

Velké mnoţství pracovních míst tvoří také oblast obchodu, zejména zahraniční řetězce, 

které se usadili na území města. Z těch větších zde provozují obchodní činnost například 

společnosti Albert, Interspar, 2x Kaufland, Billa, Penny Market, Lidl, Baumax a další.  

5.4 Dopravní dostupnost 

Město Znojmo má strategickou polohu leţící na křiţovatce dvou významných silničních 

komunikací. Tuto křiţovatku tvoří silnice I/38 (E59), která spojuje Českou Lípu, Mladou  

Boleslav, Kolín, Havlíčkŧv Brod, Jihlavu, Znojmo a pokračuje dále do sousedního Ra-

kouska, kde navazuje na silnici B303 a napojuje se na dálnici A22 směr Vídeň. 

Silnice I/38 je dlouhodobě problematická, protoţe vede přímo přes centrum města Znojma 

a nadměrně zvyšuje intenzitu dopravu a ohroţuje bezpečnost obyvatel města. Zejména v 

letních měsících bývá abnormálně vytíţena turisty směřujícími k Jaderskému moři. V sou-

časné době probíhá výstavba obchvatu Znojma, která však započala jiţ v roce 2006 a pro-

vází ji jedna komplikace za druhou.  

V současné době je vystavěna prostřední modrá část vyznačená na obrázku č. 1, která však 

není napojena na další silniční tahy a hanlivě se jí přezdívá nejdraţší in-line bruslařská drá-

ha v ČR. Fialová část jiţ má potřebná povolení, ale bohuţel zatím nejsou dostupné finance 

na její realizaci. Přidělení finanční prostředkŧ a zahájení výběrového řízení s následnou 

realizací je plánováno na letošní rok 2014. Největším problémem je paradoxně nejkratší 
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zelený úsek, na který krajský úřad v roce 2013 zrušil územní rozhodnutí na námitky míst-

ních zahrádkářŧ a občanských sdruţení, kteří dostavbu obchvatu dlouhodobě komplikují 

(Česká televize, 2013) 

Druhou významnou komunikací je silnice s označením I/53 spojující Znojmo-Pohořelice a 

představující základní spojení s krajským městem Brnem, která se ve Znojmě napojuje na 

I/38. 

Dále je komunikační síť tvořena silnicemi II. třídy II/361, II/399, II/412, II/413 a silnicemi 

III. třídy vedoucí městem. 

 

 

Obrázek 2: Plánovaný obchvat Znojma 

Zdroj: (Česká televize, 2013) 
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5.5 Domovní a bytový fond ve Znojmě 

Při posledním sčítání lidí, domŧ a bytŧ z roku 2011 bylo ve Znojmě evidováno celkem 

4421 obydlených domŧ, 13813 obydlených bytŧ a 1620 neobydlených bytŧ a 71 trvale neo-

bydlených bytŧ slouţících pouze k rekreaci. Město Znojmo mělo v této době ve vlastnictví 

necelých 2800 bytŧ. 
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     Graf 3: Procentuální podíl bytŧ postavených v jednotlivých letech 

  Zdroj: Správa nemovitostí města Znojma, 2014 

 

Výstavba nových bytŧ ve Znojmě v posledních čtyřech letech jiţ není tak masivní a má 

spíše upadající trend. Na vině mŧţe být celá řada faktorŧ, ať uţ trvající hospodářská krize 

ve stavebnictví, vysoká nezaměstnanost a s tím související špatná finanční situace obyvatel 

či upřednostňování rekonstrukce starších bytových jednotek před výstavbou zbrusu nových. 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet  

dokončených 

bytŧ 

112 77 86 142 137 189 55 98 74 33 

Tabulka 10: Výstavba nových dokončených bytŧ ve Znojmě k 31.12. 

            Zdroj: Český statistický úřad, 2014    
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Na druhé straně je potřeba říci, ţe byty nejenom přibývají, ale také ubývají. Nejčastěji je 

tomu tak kvŧli havarijnímu technickému stavu vlivem stáří, ale mohou za to i rekonstruk-

ce, kdy ze dvou či více bytŧ vznikne jeden veliký apod. Vývoj úbytkŧ z bytového fondu je 

moţné vidět v následující tabulce. 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet 

zrušených 

bytŧ 

4 11 2 8 9 5 3 2 2 2 

Tabulka 11: Počet zrušených bytŧ ve Znojmě k 31.12 

   Zdroj: Český statistický úřad, 2014 

5.6 Charakteristika znojemských sídlišť 

Ve Znojmě se nachází celkem tři velké lokality s panelovými sídlišti. Mezi největší sídliště 

patří sídliště Praţská nacházející se na východě města a v obrázku č. 3 označené písmenem 

A. 

 

Praţská 

Sídliště na Praţské ulici začalo vznikat kolem roku 1960 a jeho realizace vyuţívala celo-

státních typových podkladŧ, které vyšly z Krajského projektového ústavu v Brně. Celkem 

zde tehdy bylo vybudováno 450 bytových jednotek v panelových domech, které byly v roce 

1962 předány novým nájemníkŧm. Na pŧvodní sídliště navázala o pár let později dostavba 

tzv. sídliště Praţská II a postupem času obě sídliště splynula bytovou výstavbou v jedno. 

Aktuálně patří sídliště Praţská k největším sídlištím s 1822 trvale obydlenými byty. 

(Richter, Samek, Stehlík, 1966) 

 

Přímětice 

V severozápadní části města se nachází městská část Přímětice se stejnojmenným sídlištěm 

čítajícím zhruba 1200 trvale obydlených bytŧ. Dříve byla městská část Přímětice samostat-
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nou obcí, ale v letech 1985-1990 zde bylo vybudováno panelové sídliště, a pŧvodní obec se 

připojila ke Znojmu a stala se okrajovou čtvrtí města. Výstavbou panelového sídliště se 

počet obyvatel pŧvodní obce více neţ ztrojnásobil a to z pŧvodních 969 obyvatel, které 

byly evidovány Českým statistickým úřadem v roce 1980 na 3331 obyvatel v roce 1991. 

Poslední údaje z roku 2011 jiţ hovoří o více neţ 4100 bydlících. Sídliště Přímětice prochá-

zí aktuálně revitalizací, která bude podrobněji rozebrána v následující kapitole. Tato lokali-

ta je v posledních letech mimořádně oblíbená a atraktivní, a rozmohla se zde i stavba ro-

dinných domŧ pro obyvatele s vyšším sociálním statutem a vyššími finančními příjmy.  

(Richter, Samek, Stehlík, 1966) 

 

Dukelská 

Sídliště na ulici Dukelská bylo vybudováno v letech 1981-1985 a jeho realizací přibylo do 

bytového fondu přes 700 bytových jednotek. Toto sídliště nacházející se v jiţní části města 

je v obrázku č. 3 označeno písmenem C a aktuálně dle údajŧ Správy nemovitostí Znojmo 

čítá1009 trvale obydlených bytŧ. V současné době patří k nejproblematičtějším bytovým 

lokalitám ve Znojmě a to zejména kvŧli přilehlým nočním klubŧm,  hernám a diskotékám a 

také kvŧli jeho poloze v blízkosti hraničního přechodu Hatě přes, který sem převáţně v 

nočních hodinách proudí celá řada cizincŧ za zábavou, ale také za účelem páchání krimina-

lity. Například v roce 2007 zde dva mladíci ubodali barmana a podobný trestný čin se v 

této lokalitě stal i v roce 2012, kdy zde muţ závislý na hazardu a drogách zavraţdil bar-

manku. O rok později zde německy mluvící občan znásilnil dvě osmnáctileté dívky. 

Ke konci roku 2013 zde došlo k brutálnímu útoku, při kterém byli pobodáni dva znojemští 

občané rakouským Turkem a situace se vyhrotila natolik, ţe městem zavládla vlna nesná-

šenlivosti a znojemští občané se začali bouřit a poţadovat po radnici adekvátní kroky.  

Aktuálně je situace na tomto sídlišti klidná díky uzavření některých rizikových provozo-

ven, posílení policejních hlídek v této lokalitě a rozšíření kamerového systému. 

(iDnes, 2013) 
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Obrázek 3: Vyznačené lokality znojemských sídlišť 

Zdroj: Mapy Google 2014, vlastní zpracování 
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6 STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA ZNOJMA A JEJICH 

SOUVISLOST S BYTOVOU POLITIKOU 

Dle informací ředitele Správy nemovitostí města Znojma pana Ing. Šturaly ve městě strate-

gické dokumenty, které by řešily problematiku bytové politiky, bohuţel chybí. Jediným 

strategickým dokumentem, který se však bytovou politikou města zabývá pouze okrajově je 

Strategický plán rozvoje města Znojma. Tento strategický dokument je rozdělený na tři 

části - analytickou, návrhovou a akční plán a byl zpracován v roce 2007 společností DHV 

CR, spol. s r.o. na ţádost města Znojma. Představuje základní orientaci rozvoje města pro 

období let 2007 aţ 2015 a pomocí něhoţ bude zabezpečována koordinace strategických 

aktivit ovlivňujících kvalitu ţivota obyvatel města. 

V analytické části charakterizuje sociálně-ekonomickou situaci a shrnuje základní údaje o 

vývoji a současnosti města Znojma, konkrétně se zabývá obyvatelstvem, infrastrukturou, 

ekonomickou situací, sociální sférou, bytovou politikou, kulturou, sportem, cestovním ru-

chem, hospodářstvím, poskytovanými sluţbami, ţivotním prostředím a řízením a správou 

města.  

V návaznosti na tuto analytickou část reaguje návrhová část, která zpracovává SWOT ana-

lýzy k získaným datŧm, coţ v praxi znamená, ţe hodnotí vnitřní faktory, kterými jsou silné 

a slabé stránky města a vnější faktory, které představují příleţitosti a moţné ohroţené vý-

voje města. V souvislosti s tímto dále definuje rozvojovou vizi a hlavní priority města 

Znojma. Tato část ani akční plán se však jiţ bytovou politikou bohuţel dále nezabývá.  

(Strategický plán rozvoje města Znojma, 2007) 

Vzhledem k tomu, ţe údaje o bytovém a domovním fondu v tomto strategickém dokumen-

tu pocházej nejčastěji z roku 2001 je zcela irelevantní vzhledem k jejich stáří se jimi v této 

práci dále zabývat. 
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7 ANALÝZA BYTOVÉ POLITIKY VE ZNOJMĚ 

V této kapitole se zaměřím zejména na institucionální zajištění bytové politiky ve Znojmě a 

aktuální projekty z této oblasti. Podrobněji se budu věnovat také systému, jakým jsou měst-

ské byty ve Znojmě nabízeny a pronajímány a také problematice sociálního bydlení ve 

městě. 

7.1 Současná bytová politika 

Správa nemovitostí města Znojma 

Dne 1.1. 1992 zřídilo město Znojmo příspěvkovou organizaci se samostatnou právní sub-

jektivitou s názvem Správa domovního fondu města Znojma, která byla následně k 

1.7.2008 přejmenována na Správu nemovitostí města Znojma. Tato organizace obhospoda-

řuje a spravuje bytový a domovní fond města a má na starosti problematiku bytové politiky. 

(Správa nemovitostí města Znojma, 2014) 

Mezi hlavní činnosti této organizace patří kompletní správa bydlení patřící městu Znojmu, 

zajišťování záleţitostí v zájmu města při správě domovního fondu a dalších nemovitostí, 

správa úseku tělovýchovy a sportu a provozování sportovních zařízení, zabezpečování zá-

leţitostí v oblasti osobní kultury a veřejných WC a udrţování a správu majetku města 

Znojma ve smyslu zákona o obcích, konkrétně ustanovení §38 a §39. 

Jako vedlejší činností se tato příspěvková organizace zabývá zabezpečováním doplňkové 

činnosti v oblastech stavební činnosti, zabezpečování sluţeb souvisejících s bytovými a 

nebytovými domy, nájmy a podnájmy movitého a nemovitého majetku a provozování uby-

tovacích zařízení. Pro nájemníky také nabízí nepřetrţitou havarijní sluţbu a má na starosti 

opravy a údrţbu jednotlivých objektŧ včetně pravidelných kontrol a revizí. Veškerou údrţ-

bu realizuje vlastní sluţbou nebo dodavatelským zpŧsobem prostřednictvím výběrového 

řízení. V rámci této údrţby nabízí sluţby v oblastech zámečnické práce, stolařské práce, 

topenářské práce, vodařské práce, elektroinstalatérské práce a také malířství a natěračství. 

Správa nemovitostí rovněţ zajišťuje kompletní technickou evidenci domŧ, bytŧ a nebyto-

vých prostor. (Správa nemovitostí města Znojma, 2014) 

Aktuální cíle této organizace v oblasti bytové politiky ve Znojmě jsou privatizovat více neţ 

3/4 bytového fondu v majetku města. Konkrétně se podle ředitele Správy nemovitostí jedná 
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o zhruba 2100 bytŧ, které mají být privatizovány nejpozději do konce roku 2015. O prodeji 

městských bytŧ rozhodla radnice v minulých letech zejména kvŧli nemoţné dlouhodobé 

udrţitelnosti bytového fondu a značné podinvestovanosti. Od tohoto počinu si radnice sli-

buje, ţe noví majitelé zlepší technický stav svých domŧ na vlastní náklady, čímţ městu 

ušetří výraznou finanční částku, dále také vylepší estetickou stránku bytových domŧ ve 

městě a v neposlední řadě město získá finanční prostředky na financování dluhŧ z minu-

lých let. Do konce roku 2013 město získalo prodejem bytŧ více neţ 366 milionŧ korun a do 

konce roku 2014 počítá ještě s více neţ 140 miliony korun. 

Podrobněji se budu privatizaci bytŧ v majetku města Znojma věnovat v jedné z následují-

cích kapitol. 

Zbývající 1/4 bytŧ, coţ je zhruba okolo 700 bytŧ si město plánuje ještě ponechat ve svém 

majetku a nadále s nimi ovlivňovat bytovou politiku. Jedná se například o byty na které 

byly čerpány dotace a tudíţ na ně platí zástava prodeje nebo o byty, které jsou ve špatném 

aţ havarijním stavu a je potřeba je před prodejem zrekonstruovat. Momentálně je takových 

bytŧ zhruba 30, které jsou určeny na kompletní rekonstrukci. Konkrétně jde o byty na ulici 

Havlíčkova, Horní Česká, Obroková, Kovářská, Pontassievská, Studentská, Zelenářská a 

byty na Divišově náměstí a Masarykově náměstí. 

Správa nemovitostí města Znojma kaţdým rokem vytváří tzv. plán oprav ve kterém jsou 

detailně rozepsány připravované práce i s podrobným rozpočtem. V letošním roce 2014 

bylo z městského rozpočtu vyčleněno 54 milionŧ korun převáţně na opravu bytových do-

mŧ ve starém městě. (Správa nemovitostí města Znojma, 2014) 

 

Odbor investic a správy nemovitostí 

Částečně do bytové politiky ve Znojmě vstupuje také Odbor investic a správy nemovitostí, 

který na bytovém úseku zajišťuje bytové náhrady dle zvláštních předpisŧ, připravuje a rea-

lizuje prodej a pronájem bytŧ a domŧ, uděluje souhlas k sepsání nájemních smluv, výmě-

nám bytŧ, k přenechání části bytu k podnájmu, dále pak řeší spory v bytové oblasti jako 

například neoprávněné obsazení bytu, nepovolené pronajímání bytu apod., připravuje mate-

riály pro jednání orgánŧ města o otázkách bytové politiky, spolupracuje s bytovou komisí, 

účastní se soudního vystěhování z bytu a nařízené exekuce v bytech a realizuje úkoly zři-

zovatele Správy nemovitostí města Znojma.  (Město Znojmo, 2014) 
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V rámci bytové politiky se ve Znojmě nezapomíná ani na tzv. sociální bydlení pro jehoţ 

správu a realizaci byla zřízena speciální příspěvková organizace s názvem Centrum sociál-

ních sluţeb. Detailněji se touto problematikou budu zabývat v jedné z dalších částí této 

práce. 

Systém pronájmu městských bytů ve Znojmě 

Kompletní postup při pronájmu bytŧ ve vlastnictví města Znojma je upraven v Zásadách 

pro nájem městských bytŧ, zde však uvedu nejdŧleţitější body: 

1. Nabídkové řízení, které je základem pro výběr nájemce městského bytu 

2. Zveřejnění záměru města pronajmout byt na základě písemného sdělení Správy nemovi-

tostí města Znojma. Toto zveřejnění zajistí odbor investic a správy nemovitostí vyvěšením 

na úřední desce městského úřadu po dobu minimálně 15 dnŧ. 

3.  Zveřejněný záměr obsahuje základní charakteristiku bytu, podmínky nájmu a termín 

konání prohlídky nabízeného bytu. 

4. Zájemce podá písemně nabídku na podatelně městského úřadu Znojmo v zalepené obál-

ce, viditelně označené nápisem „NEOTVÍRAT - Nabídkové řízení na nájem městského 

bytu... “, dále zde uvede adresu nabízeného bytu a vloţí vyplněný formulář, který je k dis-

pozici na odboru investic a správy nemovitostí nebo na webových stránkách města. 

5. Zájemce k nabídce doloţí čestné prohlášení, ţe není dluţníkem města ani jím zřízených 

příspěvkových organizací, ţe mu nebyla dána výpověď z nájmu za porušování podmínek 

nájmu, ţe na něj nebyla podána ţaloba na vyklizení neoprávněně uţívaného bytu a ţe oso-

by, které s ním budou v bytě bydlet rovněţ nemají ţádné dluhy vŧči městu a jím zřizova-

ným organizacím. Dále musí doloţit seznam těchto osob a přidat prohlášení, ţe není vlast-

níkem ani nájemcem rodinného domu či bytu v rámci okresu Znojmo. 

6. Zájemce musí mít ke dni podání nabídky trvalé bydliště ve Znojmě minimálně po dobu 2 

let (ve zvláštních případech je moţno od této podmínky upustit) 

7. Na jeden byt mŧţe nájemce předloţit pouze jednu nabídku 

8. Po ukončení nabídkového řízení komise jmenovaná radou města otevře obálky s nabíd-

kami a vybere nejvyšší nabídku nájemného. 
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9. Vítězná nabídka bude zveřejněna na úřední desce úřadu a na webových stránkách pod 

evidenčním číslem zájemce a dále zde budou zveřejněny i evidenční čísla náhradníkŧ v 

odpovídajícím pořadí dle výše jejich nabídek. 

10. Vítězný zájemce dostane písemné oznámení s výzvou k uzavření nájemní smlouvy do 

14 dní ode dne doručení. Pokud tak neučiní je automaticky vyřazen a je dána přednost ná-

hradníkŧm. (Zásady pro nájem městských bytŧ, 2008) 

 

Nájem městských bytů bez nabídkového řízení 

V individuálních a odŧvodněných případech mŧţe Rada města rozhodnout o nájmu bytu 

jiným zpŧsobem a za jiných podmínek. Převáţně se jedná o případy nájmu bytŧ z dŧvodu 

zájmu města, nájmy bytŧ obětem ţivelných událostí a katastrof, nájmy bytŧ z dŧvodŧ soci-

ální nouze ţadatele, nájmy bytŧ o jiné neţ standardní kvalitě bydlení a dále pokud se jedná 

o bytové náhrady. (Zásady pro nájem městských bytŧ, 2008) 

7.2 Sociální bydlení ve Znojmě 

Sociální bydlení je ve městě Znojmě v kompetenci Centra sociálních sluţeb Znojmo, coţ je 

příspěvková organizace Města Znojma, která má své počátky jiţ v roce 1971, ale pod tímto 

názvem vznikla aţ na konci roku 1994. Poslední změny se tato organizace dočkala 

1.6.2007 a tou bylo sloučení dvou příspěvkových organizací, Domova pro seniory Znojmo 

a Centra sociálních sluţeb Znojmo. Posláním Centra sociálních sluţeb Znojmo je „zlepšit 

kvalitu ţivota osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo je-

jich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly ţít co nejdéle dŧstojným ţivotem. “ 

(Centrum sociálních sluţeb Znojmo, 2014) 

 

Domov pro seniory 

Domov pro seniory je primárně určen pro osoby od 60-ti let věku, které z dŧvodu stáři či 

špatného zdravotního stavu nemohou ţít ve svém přirozeném domácím prostředí. Cílem je 

pomoc a podpora vycházející z individuálně určených potřeb klientŧ, která respektuje zá-

kladní lidská práva a svobody, dŧstojnost a usiluje o sociální začleňování klientŧ. 
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Kapacita domova pro seniory je momentálně po modernizaci a přístavbě nového pavilonu 

od 1.7. 2013 celkem 71 lŧţek. Cena za ubytování a stravu se liší v závislosti na počtu lŧţek 

pokoje, typu stravy a typu budovy. Nejlevnější jednolŧţkový pokoj s normální stravou v 

budově A stojí 8609,-Kč a dvoulŧţkový 8153,-Kč. V modernější budově B je to jiţ 9065,- 

Kč za jednolŧţkový pokoj a 8609,-Kč za pokoj dvou aţ třílŧţkový.  

Adresa: U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Centrum sociálních sluţeb Znojmo 

(Centrum sociálních sluţeb Znojmo, 2014) 

 

Azylový dům 

Posláním azylového domu je poskytnout pomocnou ruku občanŧm, kteří se ocitli v nepříz-

nivé ţivotní situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří tuto nastalou situaci nejsou schopni 

řešit vlastními silami. Součástí této pomoci je uspokojení základních ţivotních a lidských 

potřeb a to hlavně poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a aktivní pomoc při dosaho-

vání pozitivních změn v ţivotě klienta. Hlavním cílem této pomoci je, aby nedocházelo k 

prohlubování závislosti klienta na sociálním systému. 

Cílovou skupinou jsou ţeny a muţi od 18 let v nepříznivé ţivotní situaci spojenou se ztrá-

tou bydlení. Azylový dŧm přijímá ţádosti bez ohledu na trvalé bydliště zájemce, upřed-

nostňováni jsou však zájemci s trvalým bydlištěm ve Znojmě či jeho správním obvodu. 

Celková kapacita je 44 lŧţek a cena za ubytování je stanovena na 93,-Kč/den, měsíčně 

2800,-Kč. 

Adresa: Přímětická 42, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Centrum sociálních sluţeb Znojmo 

(Centrum sociálních sluţeb Znojmo, 2014) 

 

Domov se zvláštním reţimem 

Posláním domova se zvláštním reţimem je poskytnout nepostradatelnou péči osobám se 

zvláštním reţimem, zejména osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, stařeckou demen-

cí, degenerativním onemocněním mozku či osobám po mozkové příhodě a umoţnit jim 
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dŧstojný a spokojený ţivot. Hlavními cíly jsou podpora a udrţení kontaktu klienta se svými 

blízkými a přáteli, sníţení neţádoucího chování pomocí rozmanitých aktivit, uchovávání a 

podpora soběstačnosti a motivace klientŧ k proţívání aktivního ţivota.  

Cena za ubytování a stravu se liší v závislosti na počtu lŧţek pokoje, typu stravy a typu 

budovy. Nejlevnější jednolŧţkový pokoj s normální stravou v budově A stojí 8457,-Kč a 

dvoulŧţkový rovných 8000,-Kč. V modernější budově B je to jiţ 813,- Kč za jednolŧţkový 

pokoj a 8457,-Kč za pokoj dvou aţ třílŧţkový.  

Maximální vyuţitelná kapacita domova se zvláštním reţimem je 111 lŧţek. 

Adresa: U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Centrum sociálních sluţeb Znojmo 

(Centrum sociálních sluţeb Znojmo, 2014) 

 

Noclehárna pro muţe 

Posláním je poskytnutí noclehu muţŧm starším 18 - ti let, fyzicky soběstačným, v nepříz-

nivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na přechodnou dobu, tak aby přečkali noc v 

bezpečí, byla jim zajištěna moţnost osobní hygieny a získání základních informací k řešení 

své nepříznivé situace, kterou bývá nejčastěji ztráta domova, nejisté či nevyhovující bydle-

ní, nedostatek prostředkŧ pro zajištění bydlení, propuštění z vězení nebo ústavu. Pro po-

skytnutí pomoci těmto osobám není rozhodující, jakým zpŧsobem se do dané situace dosta-

ly. Přednostně je pomoc určena osobám s trvalým pobytem v okrese Znojmo, ale v případě 

volné kapacity mŧţe poţádat kaţdý občan ČR. 

Maximální kapacita činí 5 lŧţek a cena za nocleh je 40,-Kč. Provozní doba je od 19. hod - 

7 hod. 

Adresa: Přímětická 42, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Centrum sociálních sluţeb Znojmo 

(Centrum sociálních sluţeb Znojmo, 2014) 

Dětský domov 

Posláním dětského domova je zajistit péči o osiřelé děti a dospívající mládeţ a o ty, jejichţ 

rodiny jsou soudem shledány jako nezpŧsobilé k výchovné péči o své dítě. Snahou je napl-
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ňovat jejich veškeré potřeby v maximální moţné míře. V praxi to znamená zejména zajiš-

tění vzdělání, materiálního zabezpečení, kulturního a relaxačního vyţití apod. 

Děti a dospívající v tomto domově jsou rozděleny do sedmi věkově, pohlavně i národnost-

ně smíšených rodinných skupin, které obývají celkem tři nemovitosti. V první budově na 

Hakenově ulici bydlí čtyři rodinné skupinky (32 dětí a dospívajících), v druhé budově Na 

Návrší jsou další dvě rodinné skupinky (16 dětí a dospívajících) a sedmá rodinná skupinka 

bydlí v příměstské části Znojmo-Přímětice v panelovém bytě. 

Adresa: Hakenova 18, 669 02 Znojmo / Na návrší 3, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Jihomoravský kraj 

(Dětský domov Znojmo, 2014) 

 

Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 

Hlavním posláním je pomoc matkám či otcŧm s dětmi a těhotným ţenám v tíţivé ţivotní 

situaci k zajištění plnohodnotného ţivota. Pomoc spočívá v zajištění ubytování na dobu 

nezbytně nutnou (zpravidla 1 rok),  poskytnutí stravy nebo pomoci se zajištěním stravová-

ní, motivaci k hledání zaměstnání a doplňování vzdělání, pomoci osvojit si pravidla hospo-

daření s vlastními finančními prostředky.  

Tato sluţba je zpoplatněna částkou 70,-Kč na den za ubytován matky/otce, 40,-Kč na den 

za dítě, případně 100,-Kč na den pro ţenu bez dětí či těhotnou. 

Kapacita tohoto zařízení je 13 bytových jednotek s celkem 43 lŧţky. 

Adresa: Mašovická 10, 669 02 Znojmo 

Poskytovatel: Oblastní charita Znojmo 

(Oblastní charita Znojmo, 2014) 

 

Startovací byty 

Startovací byty neboli bytové jednotky, které jsou pronajímány za zvýhodněných podmí-

nek, jsou určeny mladým lidem, kteří chtějí nastartovat své bydlení směrem k budoucímu 

vlastnickému bydlení a cílem je těmto mladým lidem vyjít vstříc, aby se mohli trvale ve 
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Znojmě usadit. Dle informací poskytnutých ředitelem Správy nemovitostí města Znojma 

panem Ing. Šturalou ve Znojmě startovací byty jako takové fakticky neexistují. Jejich kon-

cept je sice naplánován a zapracován i do Zásad pro nájem městských bytŧ ovšem reálnou 

podobu nikdy nedostal a to z toho dŧvodu, ţe se počítalo s tím, ţe startovací byty budou 

umístěny v domě na ulici Jarošova 1439/26, který byl dříve určen jako dŧm s byty zvláštní-

ho určení a ,,startovací byty“ budou vznikat postupně tak, jak se budou stávající bytové 

jednotky uvolňovat. Problém ovšem spočívá v tom, ţe se stávající bytové jednotky od roku 

2008 do současné doby neuvolnily a ţádný z nájemníkŧ dosud výpověď z nájmu nepodal. 

(Interní materiály Správy nemovitostí města Znojma, 2014) 

 

Město Znojmo v roce 2008 stanovilo podmínky pro ţadatele o startovací byt takto: 

1. ţadatel musí mít státní občanství ČR 

2. ţádat mohou manţelé, partneři, jednotlivci do 30 let věku 

3. ţadatel musí předloţit čestné prohlášení, ţe není nájemcem ani majitelem jiného bytu či 

nemovitosti určené k bydlení 

4. ţadatel nesmí mít pohledávky vŧči městu Znojmu a jeho příspěvkovým organizacím 

Nájemné v těchto bytech bylo stanoveno na částku 30,-Kč/m
2
/měs. a nezahrnuje úhrady za 

vybavení bytu jako je kuchyňská linka, sporák, vestavěný nábytek atd. a za sluţby spojené 

s uţíváním bytu např. vodné a stočné, dodávky tepla a teplé uţitkové vody, úklid, osvětlení 

společných prostor apod. Nájemní smlouva by pak byla uzavřena na dobu určitou a to na 

dobu pŧl roku s tím, ţe při řádném plnění všech povinností mŧţe být nájemníkovi ještě 5x 

prodlouţena a to celkem na dobu 3 let a bez moţnosti dalšího prodlouţení. Podmínkou je 

také, ţe byt je určen k bydlení pouze nájemci a rodinným příslušníkŧm uvedených v ţá-

dosti o nájem startovacího bytu a pokud se během doby trvání nájmu změní podmínky na 

straně ţadatele, které odŧvodňovaly přidělení startovacího bytu, má město Znojmo právo 

neprodlouţit dobu trvání nájmu. Před uzavřením nájemní smlouvy musí zájemce sloţit 

jednorázovou kauci ve výši dvojnásobku měsíčního nájmu a záloh na sluţby spojené s uţí-

váním bytu, která bude nájemci vrácena po ukončení nájemního vztahu a po odevzdání 

bytu. (Zásady pro nájem městských bytŧ, 2008) 
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7.3 Projekty revitalizace znojemských sídlišť 

Na základě špatného technického stavu bytových domŧ, který nedosahoval současných 

energetických poţadavkŧ a základní občanské vybavenosti a dále také nevyhovujícímu 

stavu veřejných prostranství se zastupitelstvo města Znojma rozhodlo zpracovat návrh tzv. 

Integrovaného plánu rozvoje města Znojma - Regenerace sídliště Přímětice (IPRM) na roky 

2009-2014, který vychází ze Strategického plánu rozvoje města Znojma a byl dne 

16.12.2008 zastupitelstvem schválen. Hlavním cílem je zvýšení kvality ţivota místních 

obyvatel a eliminace sociálně patologických jevŧ, které se v této lokalitě vyskytovaly. 

Financování 

V rámci Integrovaného operačního programu podalo město Znojmo v roce 2008 ţádost o 

dotaci. Z evropského fondu pro regionální rozvoj byla Znojmu schválena alokace v maxi-

mální výši a to celkem 3 837 349,- EUR, ze státního rozpočtu bylo vyčleněno 5 921 000,-

Kč, takţe celková maximální dotace mohla činit aţ 114 633 000,- Kč 

Z dŧvodu přiznání niţší dotace, neţ bylo pŧvodně plánováno, bylo nutné poměrným zpŧ-

sobem sníţit celkové zpŧsobilé výdaje IPRM na 187 108 000,- Kč, coţ odpovídá částce v 

Dohodě o zabezpečení IPRM 6 605 000,- EUR. 

Cíle 

IPRM se zaměřuje na dva strategické cíle. Prvním z těchto cílŧ je opatření 5.2 a) 

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ na které bylo naplánovány celkové 

výdaje ve výši 88 422 000 Kč. V rámci tohoto opatřen byli realizovány následující projek-

ty:  

„ Kamerový systém “ - instalace kamerového systému se 3 kamerovými body v roce 2010. 

Celkové výdaje projektu: 1 753 234,- Kč, dotace ERDF: 1 450 468,- Kč, zpŧsobilé výdaje: 

1 706 434,- Kč 

„ Víceúčelové hřiště “ - hřiště slouţící k házené, malé kopané, florbale, basketbalu, volej-

balu a nohejbalu. 

Celkové výdaje projektu 6 869 001,- Kč, dotace ERDF: 5 802 481,- Kč, zpŧsobilé výdaje: 

6 826 449,-Kč 
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„ Streetové plochy pro mládeţ a dětské hřiště “ - vybudování in-line dráhy v areálu základ-

ní školy a umístění dětských herních prvkŧ. 

Celkové výdaje projektu 3 949 497,- Kč, dotace ERDF: 3 261 192,- Kč, zpŧsobilé výdaje: 

3 836 697,- Kč 

„ Revitalizace veřejných prostranství “ - rekonstrukce dopravní infrastruktury, veřejného 

osvětlení a revitalizace veřejné zeleně. Dokončení je v plánu na konec září 2014. 

Druhým cílem je 5.2 b) REGENERACE BYTOVÝCH DOMŦ zahrnující opatření ke sni-

ţování energetické náročnosti zateplování domŧ a technické zhodnocení společných 

prostor domu. Celkové výdaje projektu jsou 35 307 169,- Kč, dotace ERDF 11 551 210,- 

Kč, zpŧsobilé výdaje 33 974 149,- Kč, dotace SR 2 038 447,- Kč. V současné době probíhá 

jiţ 5. výzva a celý projekt zahrnuje regeneraci celkem 17 čtyřpodlaţních domŧ a 1 osmi-

podlaţního domu.  Zaměřuje se na rekonstrukci balkónŧ a lodţií, výměnu vnitřních výplní, 

zateplení fasády, střechy a stropu podzemního podlaţí. (Město Znojmo, 2014) 

 

7.4 Projekt privatizace městských bytů ve Znojmě 

Projekt klíč 2018, který byl připraven majetkovým odborem a zastupitelstvem schválen v 

červnu 2011 počítá s prodejem městských bytŧ současným nájemníkŧm do osobního vlast-

nictví a v případě neobsazených bytŧ potenciálním zájemcŧm. Celkem projekt počítal s 

prodejem 2056 bytových jednotek do konce roku 2018.  (Město Znojmo, 2014) 

Podle vyjádření starosty města Znojma Vlastimila Gabrhela bylo hlavním dŧvodem priva-

tizace stabilizování hospodaření, jelikoţ v roce 2011 bylo Znojmo šestým nejzadluţeněj-

ším městem v České republice a prodej bytŧ byl tehdy jedinou cestou z dluhŧ.  

(Česká televize, 2014) 

Tato slova potvrzuje následující tabulka s ukazateli zadluţení za jednotlivé roky vţdy k 

31.12. daného roku 
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Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukazatel dluhové sluţby 

SIMU (v %) 

6,58 7,16 18,53 46,22 9,61 8,3 

Podíl CZ a PNFV k celko-

vým aktivŧm (v %) 

10,83 10,03 15,03 22,58 19,83 X 

Celková likvidita (oběţná 

aktiva / krátkodobé závaz-

ky) 

2,26 1,16 0,78 2,52 2,27 X 

Tabulka 12: Monitorující ukazatele (SIMU) za jednotlivé roky k 31.12. 

         Zdroj: Město Znojmo, 2014, vlastní zpracování
1
 

Celkový proces privatizace byl svěřen Sdruţení MUROM - Městská energie, které vyhrálo 

náročné výběrové řízení vyhlášené městem Znojmem. V rámci tohoto projektu vznikl pro 

usnadnění komunikace s veřejností webový portál www.znojemskebyty.cz na kterém jsou 

po celou dobu zveřejňovány informace o aktuálním stavu projektu a zamýšlených krocích. 

Na začátku roku 2014 se jiţ celý projekt blíţí ke svému konci, jelikoţ se podařilo prodat 

95% zamýšlených bytŧ a v následujících měsících se dovrší i zbývajících 5%. Před privati-

zací vlastnilo Znojmo necelé 4000 bytŧ, 2500 z nich nyní prodává či prodalo současným 

nájemníkŧm a další volné prostory nabízí nejvyšší nabídce. Na odkoupený městský byt je 

uvalena tzv. roční karanténa po kterou si radnice drţí předkupní právo a nový vlastník po 

tuto dobu nesmí byt prodat a to z toho dŧvodu, aby se zabránilo spekulacím s byty. 

(Znojemské byty, 2014) 

Na první pohled se tedy mŧţe zdát, ţe se celý projekt klíč 2018 daří realizovat mimořádně 

hladce a bez problémŧ, ale provází ho i kritika. Velmi diskutovaným a palčivým tématem 

byla prodejní cena za kterou město byty současným nájemníkŧm prodává. Jedná se totiţ o 

                                                 

 

1
 X = údaje nebyly v době zpracování této diplomové práce ještě dostupné 
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přibliţně 40% odhadní ceny nemovitosti, coţ zvedlo vlnu nevole zejména u lidí, kteří si jiţ 

v minulosti pořídili svŧj byt za skutečnou trţní cenu anebo těch, kteří v městském bytě v 

současné době nebydlí a nemají tedy moţnost takto výhodně nemovitost pořídit. Město se 

však brání tím, ţe prodává byty obsazené nikoli prázdné a ţe tím, ţe na trh nabídne více 

neţ dva tisíce bytŧ, tak jejich cena stejně automaticky klesne díky chování trhu a jako vý-

hodu uvádí, ţe se bydlení stane dostupnější pro mladé lidi. (Znojemsko, 2014) 

Dle zásad prodeje bytŧ a nebytových prostor včetně pozemkŧ z majetku města Znojma je 

kupní cena bytové jednotky a pozemku počítána z kupní ceny stanovené znaleckým posud-

kem v úrovni ceny obvyklé upravena koeficientem O podle následujícího vzorce: 

CK = CB x O + CP + 0,4 x Z 

CK - kupní cena 

CB - cena bytu dle znaleckého posudku 

CP - cena pozemku (poměrné části náleţející k bytové jednotce) 

O - koeficient obsazenosti = 0,4 (kompenzuje rozdíl mezi cenou volného bytu a obsazené-

ho) 

Z - cena zahrady (poměrné části, která náleţí k bytové jednotce) 

Kompletní dokument Zásady prodeje bytŧ a nebytových prostorŧ včetně pozemkŧ z majet-

ku města Znojma je k nahlédnutí v příloze P 4.  (Zásady prodeje bytŧ a nebytových prostor 

včetně pozemkŧ z majetku města Znojma, 2014) 

V případě volných bytŧ zvolilo město zcela odlišný zpŧsob a nabízí neobsazené byty k 

prodeji etapově. O koupi se mŧţe ucházet kaţdá fyzická či právnická osoba, která nemá 

vŧči městu Znojmu ţádné závazky po lhŧtě splatnosti, sloţí kauci ve výši 50 000 Kč, podá 

nabídku do nabídkového řízení a v případě právnické osoby se jedná o osobu, jejíţ majet-

ková struktura je zjistitelná z veřejného registru a v případě akciové společnosti s akciemi 

na majitele musí společnost souhlasit s uvedením své majetkové struktury. Postup je pak 

takový, ţe kaţdý zájemce podá nabídku v zalepené a řádně označené obálce v sídle zpro-

středkovatele prodeje, tedy sdruţení MUROM - MĚSTSKÁ ENERGIE ve stanovené lhŧtě, 

vyplní formulář a po vypršení této lhŧty komise obálky otevře a zvítězí uchazeč s nejvyšší 

nabídkou. 
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Zájemci mohou aktuální nabídku volných bytŧ v jednotlivých etapách sledovat na webo-

vých stránkách www.znojemskebyty.cz, kde naleznou základní informace o kaţdé bytové 

jednotce, fotografie, minimální výši kupní ceny, konkrétní termíny a kde si také mohou 

dohodnout osobní prohlídku bytu. 

Aktuálně k 1.3.2014 probíhá jiţ 6. etapa prodeje volných bytŧ a nebytových prostor urče-

ných k prodeji. Jednotlivé etapy i s jejich stavem jsou k dispozici v příloze P 3. 

(Město Znojmo, 2014) 

Dalším problémem, který v souvislosti s privatizací vznikl, byli spekulanti a podvodníci, 

kteří se pokoušeli nabídnout lidem pomoc při financování bytu s tím, ţe je nechají dále 

bydlet v nájmu nebo nabízeli finanční hotovost za přenechání bytŧ za výhodu bezplatného 

bydlení na několik let. Oba scénáře, však končili tak, ţe jakmile nájemníci byty převedli, 

byli okamţitě vystěhování. Po mnoţících se případech město obyvatele okamţitě varovalo, 

ať tak nečiní. (iDnes, 2013) 

Špatné světlo na celý projekt vrhá i pŧvodní cena, kterou město mělo zaplatit za zprostřed-

kování a realizaci prodeje vybrané firmě. Dřívější zastupitelstvo kalkulovalo s částkou aţ 

80 milionŧ korun, skutečná vysoutěţená cena však nedosahovala ani 20 milionŧ korun. 

Pŧvodní výběrové řízení bylo napadeno u antimonopolního úřadu a trvalo nějakou dobu aţ 

do konce vyšetřování neţ mohla radnice uzavřít nové výběrové řízení. Nabízela se tedy 

otázka, kde bývalí radní k tak vysoké částce vlastně přišli a nové vedení města přezkoumá-

valo dříve uzavřené smlouvy a hledalo levnější a efektivnější řešení. (Česká televize, 2012) 

I přes tyto problémy však probíhá privatizace městských bytŧ překvapivě hladce v porov-

nání s některými jinými městy a to i přesto, ţe se Znojmo zbavuje aţ 2/3 svých bytŧ. U 

obdobných projektŧ bývá zvykem, ţe prŧměrně 15% nájemníkŧ svŧj byt nekoupí, ve Zno-

jmě se tato hranice pohybuje kolem pouhých 5-8%. (iDnes, 2013) 

Podle starosty města Vlastimila Gabrhela pomohl výnos ve výši více neţ pŧl miliardy 

značně sníţit dluhové zatíţení města na které v posledních třech letech město dalo více neţ 

200 milionŧ korun. Zbytek se město chystá investovat do základních a mateřských škol a 

do oprav chodníkŧ a budov. V budoucích letech má město v plánu zbavit se ještě více neţ 

poloviny městských bytŧ. (Česká televize, 2014) 

Kompletní seznam domŧ určených k prodeji s informacemi o stavu k 1.3. 2014 obsahuje 

příloha P 2 a příloha P 3. 
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8 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ STAVU BYTOVÉ POLITIKY 

A HROMADNÉHO BYDLENÍ MĚSTA ZNOJMA 

V rámci analýzy bytové politiky ve Znojmě a rozborem dostupných materiálŧ jsem dospěl 

k závěru, ţe tato oblast je v současné době velmi aktuální a diskutovaná, coţ zapříčinil z 

největší části právě probíhající proces privatizace. Velkým problémem v současné době je, 

ţe město Znojmo nemá vypracovaný ţádný strategický dokument, který by přímo řešil a 

zabýval se oblastí bytové politiky. Navrhuji tedy, aby se město Znojmo začalo nějakým 

konkrétním dokumentem zabývat a to na základě prŧzkumu a zmapování veřejného mínění 

obyvatel města. Během zpracování této práce jsem totiţ nabyl dojmu a osobně jsem se i 

přesvědčil, ţe město, potaţmo jeho příspěvkové organizace s obyvateli příliš nekomunikují 

a chybí zde jakákoliv zpětná vazba. 

Dále navrhuji zaměřit se na zpřehlednění webových stránek města Znojma 

www.znojmocity.cz, konkrétně část odboru investic a správy nemovitostí, která je poměrně 

nepřehledná a najít zde potřebné informace mŧţe být pro občany a potenciální nájemníky 

zdlouhavý ba dokonce nemoţný úkol. Rovněţ web Správy nemovitostí města Znojma 

www.snznojmo.cz by bylo dobré prŧběţně aktualizovat. Řada odkazŧ totiţ není funkční či 

obsahuje upozornění, ţe se připravují. Přínosem zejména pro mladší generaci by mohlo být 

i vyuţití aktuálního fenoménu a to sociálních sítí, na kterých by město či Správa nemovi-

tostí mohla zveřejňovat například volné prostory k pronájmu či aktuální informace. Výho-

dou sociálních sítí je, ţe jsou zcela bezplatné a mohou oslovit větší masu lidí neţ neaktuál-

ní pouhé webové stránky. Rovněţ by zde existovala i tolik dŧleţitá zpětná vazba, která na 

aktuálních webových stránkách chybí. 

Za největším problém současného stavu bytové politiky ve Znojmě však povaţuji absenci 

tzv. startovacích bytŧ. Jak vyplynulo z analýzy obyvatelstva od roku 2003, převyšuje počet 

vystěhovalých obyvatel celkový počet přistěhovalých obyvatel. Dŧvodŧ migrace převáţně 

mladých lidí bude samozřejmě vícero od nedostatku pracovních příleţitostí, přes nízké 

prŧměrné výdělky, ale také to mŧţe být nedostatečná podpora zvýhodněného bydlení pro 

mladé ze strany města. Pevně věřím, ţe si město Znojmo váţí mladých lidí a je v jeho 

zájmu, aby se zde natrvalo usazovaly a zakládaly zde své rodiny a právě k tomu by je moh-

lo motivovat zvýhodněné bydlení v podobě startovacích bytŧ. Dle Správy nemovitostí měs-
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ta Znojma je zájem o tyto zvýhodněné byty značný a to jiţ od roku 2008, kdy byl zveřejněn 

samotný koncept startovacích bytŧ v Zásadách pro nájem městských bytŧ.  

8.1 Varianta 1 - vznik startovacích bytů ze zrekonstruovaných stávají-

cích bytů 

Cíl projektu 

Cílem projektu je usnadnit mladým lidem přístup k bydlení, pomoci jim osamostatnit se, 

zaloţit rodiny a trvale se usadit ve městě Znojmě. Současně dalším cílem je vyuţít doposud 

vybydlené a opuštěné byty v havarijním stavu a provést jejich rekonstrukci a modernizaci. 

 

Charakteristika projektu 

Město Znojmo má aktuálně ve svém vlastnictví dle informací získaných od ředitele Správy 

nemovitostí města Znojma 30 neobsazených bytŧ, které jsou ve vybydleném a havarijním 

stavu. Jedná se z velké části o byty velikosti 2+1, čtyři byty o velikosti 1+1, a tři byty o 

velikosti 3+1. Tyto byty jsou rozmístěny v centru města Znojma a projdou kompletní re-

konstrukcí a modernizací a budou nabídnuty k pronájmu občanŧm jako tzv. startovací byty 

neboli zvýhodněné bydlení pro mladé lidi. 

 

Harmonogram 

6/2014-6/2016 

 

Odhad nákladů navrţeného projektu 

K vypracování cenového návrhu jsem oslovil znojemskou stavební firmu AXIS Building 

s.r.o., která ve Znojmě pŧsobí jiţ od roku 1993 a v letošním roce 2014 získala od Sdruţení 

českých spotřebitelŧ a Jihomoravského kraje ocenění Spokojený zákazník. 

Od této firmy jsem získal podrobný rozpočet na celkovou rekonstrukci jednoho z měst-

ských bytŧ, konkrétně se jedná o byt velikost 2+1 o celkové obytné ploše 56m
2
. Tento roz-

počet je však nutno brát s rezervou, jelikoţ kaţdý byt se nachází v individuálním stavu a 

částky jejich rekonstrukce se tedy budou mírně lišit. Čtyři byty jsou velikosti 1+1, zde se 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 

 

počítá, ţe cena rekonstrukce bude niţší a u třech bytŧ o velikosti 3+1 se naopak počítá s 

vyšší cenou rekonstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci modelového bytu o velikosti 

2+1 byly odhadnuty na částku 637 494,21 Kč. Kompletní podrobný rozpočet je zveřejněn v 

příloze P 5. 

Pokud bychom čistě teoreticky pouze pro výpočet celkových nákladŧ brali do úvahy, ţe 

všech 30 volných bytŧ je ve stejném stavu a jsou stejné velikosti 2+1, pak by se náklady na 

jejich celkovou rekonstrukci vyšplhaly na částku 19 124 826,3 Kč. Tato cena je však pouze 

orientační a na zhotovitele projektu bude vypsáno veřejné výběrové řízení, takţe je před-

poklad, ţe se město Znojmo dostane na mnohem niţší částku. 

 

Financování 

Větší část projektu bude financována z dotací Ministerstva pro místní rozvoj z programu 

Podpory bydlení, konkrétně podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytŧ. Cílem 

tohoto podprogramu je podporovat vznik podporovaných bytŧ na území České republiky, 

které budou slouţit k poskytování sociálního bydlení osobám, které mají ztíţený přístup k 

bydlení z dŧvodu svého zdravotního stavu, věku, sociálních okolností atd. Maximální výše 

dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytŧ a finanční částky uvedené v pro-

gramu Podpory bydlení. Maximální finanční částka na výstavbu vstupního bytu činí 550 

000 Kč na jeden byt. 

Zbývající část projektu bude financována samotným městem Znojmem a to ze ziskŧ z pri-

vatizace současného bytového fondu. 

Část projektu lze financovat ROP Jihovýchod, konkrétně z oblasti podpory 3.1 Rozvoj ur-

banizačních center, která je zaměřena na obnovu vhodného funkčního vyuţití stavebního 

fondu ve starší zástavbě. 

Projekt lze také financovat pomocí Úvěru na výstavbu nájemních bytŧ ze Státního fondu 

rozvoje bydlení, jehoţ cílem je podpořit novou výstavbu nájemních bytŧ a také umoţnit 

přestavby a rekonstrukce jiţ existujících objektŧ, které jsou nezpŧsobilé k bydlení nebo 

pŧvodně nebyly k bydlení určeny.  

Základní parametry tohoto úvěru jsou: 
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- úrok 2% p.a. v případě výstavby nájemních bytŧ pro vymezené skupiny obyvatel (seniory, 

zdravotně a sociálně ohroţené skupiny) 

-fixace po celou dobu splácení aţ na 30 let 

-úrok 3,5% p.a. v případě výstavby nájemních bytŧ pro ostatní skupiny obyvatel s moţností 

doby splácení aţ 30 let. 

-výše úroku se posuzuje podle bonity ţadatele a dalších kritérií 

 

Kritéria pro přidělení startovacího bytu a cena nájmu 

Kritéria uvedená v Zásadách pro nájem městských bytŧ z roku 2008 budou změněna pro 

svoji neaktuálnost a vysokou administrativní náročnost. Ţadatel o přidělení startovacího 

bytu bude nově muset splnit následující kritéria: 

 

1. státní občanství ČR; 

2. manţelé, partneři, jednotlivci do 30 let věku; 

3.  čestné  prohlášení,  ţe  ţadatel(é)  nejsou  nájemci  jiného  bytu  nebo  vlastníci  nemo-

vitosti  určené k bydlení; 

4. neexistence pohledávek evidovaných u MěÚ Znojmo a jeho příspěvkových organizací. 

Nájemné za uţívání bytu bude stanoveno dle velikosti bytu, přičemţ cílem je, aby ubytová-

ní bylo pro mladé lidi cenově výhodné oproti obvyklým cenám. Prŧměrná cena nájemného 

za městský byt se ve Znojmě pohybuje okolo 70,-Kč/m
2
. Nájemné ve startovacích bytech 

bude činit 50% běţného nájmu, tedy 35,-Kč/m
2
 a nezahrnuje úhrady  za vybavení  bytu  a  

za  sluţby  spojené s uţíváním  bytu  (vodné  a  stočné,  dodávka  tepla  a  teplé  uţitkové  

vody,  osvětlení  společných prostor, úklid apod.). Nájemní smlouva bude uzavřena vţdy 

na dobu určitou a to 1 rok s moţností prodlouţení aţ na celkovou dobu 4 let. O přidělení či 

nepřidělení startovacího bytu bude rozhodovat Správa nemovitostí Města Znojma na zá-

kladě přijatých ţádostí. 
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8.2 Varianta 2 - výstavba nových startovacích bytů 

 

Obrázek 4: Letecký snímek - lokalita Horní Leska 

Zdroj: mapy.cz 2014, vlastní zpracování 

Cíl projektu 

Cílem projektu je vystavět bytový dŧm se startovacími byty pro mladé a usnadnit tak mla-

dým lidem přístup k bydlení, pomoci jim osamostatnit se, zaloţit rodiny a trvale se usadit 

ve městě Znojmě. 

 

Popis lokality a charakteristika projektu 

Atraktivní lokalitu s názvem Horní Leska nacházející se v blízkosti městského lesíka se 

město Znojmo snaţilo nabídnout potencionálnímu developerovi jiţ v roce 2010. Podle teh-

dejší studie zde mělo vzniknout zhruba 110 bytŧ a téměř 30 rodinných domŧ. Tehdejší plá-

ny a prodej parcel však městu zhatil Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe a od té doby se 

veškerá jednání o budoucnosti této lokality zastavila.  
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Tento pozemek s parcelním číslem 3654/1 má celkovou rozlohu 18 889 m2 a nachází se 

mezi městským lesíkem a městskou částí Znojmo-Přímětice. Z hlediska dostupnosti se jed-

ná o mimořádně atraktivní pozemek, jelikoţ se nachází v těsné blízkosti centra města, 

městské hromadné dopravy, sluţeb, několika supermarketŧ a nedaleké krajské nemocnice 

Znojmo. V současné době na pozemku však chybí inţenýrské sítě, které by potenciální 

investor musel vybudovat. (Česká televize, 2014) 

V rámci tohoto projektu bude v dané lokalitě vystavěn bytový dŧm s celkem 30 byty, z 

nichţ 7 bude o velikosti 1+1, dalších 20 bytŧ bude velikosti 2+1 a zbývajících 3 byty bu-

dou velikosti 3+1.  

 

Obrázek 5: Katastr nemovitostí -  lokalita Horní Leska 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální 2014, vlastní zpracování 

 

Harmonogram 

6/2014-6/2017 
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Odhad nákladů navrţeného projektu 

K odhadu celkových nákladŧ byla opět oslovena firma AXIS Building s.r.o., ovšem zde uţ 

je situace poměrně sloţitější, jelikoţ v dané lokalitě chybí inţenýrské sítě a nelze předem 

podrobně zjistit aktuální stav pozemku. Odhad stavební firmy se pohybuje v rozmezí 50-70 

milionŧ korun v závislosti na nákladech na vybudování inţenýrských sítí, velikosti bytŧ, 

kvalitě jejich vybavení atd. Pro vytvoření konkrétního projektu a jeho realizaci bude vy-

psáno veřejné výběrové řízení, které bude mít na výši ceny rovněţ velký vliv. 

 

Financování 

Financování bude stejné jako u předchozího navrţeného projektu. Větší část projektu bude 

financována z dotací Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory bydlení, konkrét-

ně podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytŧ. Cílem tohoto podprogramu je 

podporovat vznik podporovaných bytŧ na území České republiky, které budou slouţit k 

poskytování sociálního bydlení osobám, které mají ztíţený přístup k bydlení z dŧvodu své-

ho zdravotního stavu, věku, sociálních okolností atd. Maximální výše dotace se vypočte 

jako součin počtu podporovaných bytŧ a finanční částky uvedené v programu Podpory byd-

lení. Maximální finanční částka na výstavbu vstupního bytu činí 550 000 Kč na jeden byt. 

Část projektu bude financována samotným městem Znojmem a to ze ziskŧ z privatizace 

současného bytového fondu  

Část projektu lze financovat ROP Jihovýchod, konkrétně z oblasti podpory 3.1 Rozvoj ur-

banizačních center, která je zaměřena na obnovu vhodného funkčního vyuţití stavebního 

fondu ve starší zástavbě. 

Projekt lze také financovat pomocí Úvěru na výstavbu nájemních bytŧ ze Státního fondu 

rozvoje bydlení, jehoţ cílem je podpořit novou výstavbu nájemních bytŧ a také umoţnit 

přestavby a rekonstrukce jiţ existujících objektŧ, které jsou nezpŧsobilé k bydlení nebo 

pŧvodně nebyly k bydlení určeny.  

Základní parametry tohoto úvěru jsou: 

- úrok 2% p.a. v případě výstavby nájemních bytŧ pro vymezené skupiny obyvatel (seniory, 

zdravotně a sociálně ohroţené skupiny) 

-fixace po celou dobu splácení aţ na 30 let 
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-úrok 3,5% p.a. v případě výstavby nájemních bytŧ pro ostatní skupiny obyvatel s moţností 

doby splácení aţ 30 let. 

-výše úroku se posuzuje podle bonity ţadatele a dalších kritérií 

 

Kritéria pro přidělení startovacího bytu a cena nájmu 

Kritéria pro přidělení startovacího bytu budou stejná jako u varianty 1. Kritéria uvedená v 

Zásadách pro nájem městských bytŧ z roku 2008 budou změněna pro svoji neaktuálnost a 

vysokou administrativní náročnost. Ţadatel o přidělení startovacího bytu bude nově muset 

splnit následující kritéria: 

 

1. státní občanství ČR; 

2. manţelé, partneři, jednotlivci do 30 let věku; 

3.  čestné  prohlášení,  ţe  ţadatel(é)  nejsou  nájemci  jiného  bytu  nebo  vlastníci  nemo-

vitosti  určené k bydlení; 

4. neexistence pohledávek evidovaných u MěÚ Znojmo a jeho příspěvkových organizací. 

Nájemné za uţívání bytu bude stanoveno dle velikosti bytu, přičemţ cílem je, aby ubytová-

ní bylo pro mladé lidi cenově výhodné oproti obvyklým cenám. Prŧměrná cena nájemného 

za městský byt se ve Znojmě pohybuje okolo 70,-Kč/m
2
. Nájemné ve startovacích bytech 

bude činit 50% běţného nájmu, tedy 35,-Kč/m
2
 a nezahrnuje úhrady  za vybavení  bytu  a  

za  sluţby  spojené s uţíváním  bytu  (vodné  a  stočné,  dodávka  tepla  a  teplé  uţitkové  

vody,  osvětlení  společných prostor, úklid apod.). Nájemní smlouva bude uzavřena vţdy 

na dobu určitou a to 1 rok s moţností prodlouţení aţ na celkovou dobu 4 let. O přidělení či 

nepřidělení startovacího bytu bude rozhodovat Správa nemovitostí Města Znojma na zá-

kladě přijatých ţádostí. 
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ZÁVĚR 

Závěrem této práce bych chtěl připomenout, ţe bytová politika je velmi dŧleţitá a význam-

ná oblast jak na celostátní úrovni, tak na úrovni obecní. Proto prvním cílem této práce bylo 

vymezit teoretické základy v oblasti bytové politiky a hromadného bydlení a analyzovat 

bytovou politiku v České republice. Při této analýze jsem došel k závěru, ţe nejdŧleţitější 

roli v této oblasti hraje Ministerstvo pro místní rozvoj jako ústřední orgán v oblasti bydlení 

a neméně dŧleţitou úlohu v této oblasti mají také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Mi-

nisterstvo financí, Ministerstvo ţivotního prostředí a Státní fond rozvoje bydlení. Všechny 

tyto instituce pomáhají naplňovat úkoly a cíle stanovené v Koncepci bydlení ČR do roku 

2020, coţ je základní strategický dokument České republiky v oblasti bytové politiky a 

hromadného bydlení.  

Dalším cílem této práce bylo charakterizovat město Znojmo a analyzovat jeho bytovou 

politiku. Z analýzy vyplynulo, ţe hlavními institucemi odpovědnými za bytovou politiku 

jsou ve Znojmě Odbor investic a správy nemovitostí a příspěvková organizace Správa ne-

movitostí města Znojma a také, ţe bytová politika aktuálně prochází velkými změnami. 

Aktuálně největším počinem je probíhající privatizace zhruba 3/4 bytového fondu ve vlast-

nictví města Znojma. Před privatizací vlastnilo Znojmo necelé 4000 bytŧ, 2500 z nich nyní 

prodává či prodalo současným nájemníkŧm a další volné prostory nabízí nejvyšší nabídce. 

Toto rozhodnutí povaţuji za velmi rozumné, jelikoţ rostoucí náklady na údrţbu takto vel-

kého počtu bytových jednotek jsou dlouhodobě neudrţitelné a město Znojmo před tímto 

rozhodnutím v roce 2011 nebylo ve zrovna příznivé hospodářské situaci a na chvíli se do-

konce stalo šestým nejzadluţenějším městem v České republice. 

Druhou zásadní aktuálně probíhající akcí v oblasti bytové politiky je revitalizace jednoho 

ze tří největších panelových sídlišť - sídliště Přímětice. K tomuto úkonu se město rozhodlo 

na základě špatného technického stavu bytových domŧ, který nedosahoval současných 

energetických poţadavkŧ a základní občanské vybavenosti a dále také nevyhovujícímu 

stavu veřejných prostranství. V rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje města Znojma - 

Regenerace sídliště Přímětice (IPRM) je hlavním cílem zvýšit kvalitu ţivota místních oby-

vatel a eliminovat sociálně patologických jevy, které se v této lokalitě vyskytovaly. Z hle-

diska financování byla městu Znojmu schválena alokace z evropského fondu pro regionální 

rozvoj a další část prostředkŧ byla vyčleněna ze státního rozpočtu. 
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Z analýzy stavu bytové politiky dále vyplynulo, ţe město Znojmo má poměrně dobře vyře-

šenou otázku tzv. sociálního bydlení a díky navýšení kapacit Domova pro seniory a Domo-

va se zvláštním reţimem, které byly dokončeny v roce 2013, pruţně reaguje na trend stár-

nutí populace a je aktuálně schopno pokrýt poptávku po tomto bydlení. Nedostatečně se 

však zaměřuje na mladší generaci a v současné době nenabízí ţádnou formu zvýhodněného 

bydlení pro mladé lidi. Tento nedostatek je však vyřešen návrhem výstavby tzv. startova-

cích bytŧ v návrhové části této práce, případně rekonstrukcí stávajících bytŧ v havarijním 

stavu, ze kterých poté vzniknou startovací byty. 

Bytová politika ve Znojmě by se do budoucna měla zaměřit na dokončení privatizace měst-

ských bytŧ, na sociální bydlení pro mladé lidi a na zlepšení komunikace s obyvateli a po-

tenciálními nájemníky formou, která je momentálně aktuální a je jim blízká. 
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PŘÍLOHA P 1: SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM 

ZNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÝ K 2.1.2014 MMR 

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 

Sb., o pŧsobnosti orgánŧ České republiky ve věcech převodŧ majetku státu na jiné osoby a 

o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisŧ. 

Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení for-

mou dotace ke krytí části nákladŧ spojených s výstavbou bytŧ. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na 

podporu regenerace panelových sídlišť. 

Nařízení vlády č. 80/2001 Sb., o rozsahu a podmínkách pouţití finančních prostředkŧ Stát-

ního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úrokŧ z hypotečních úvěrŧ poskytnutých fyzic-

kým osobám 

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení na 

opravy a modernizace bytŧ 

Nařízení vlády č. 466/2001 Sb. o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení k 

úhradě nákladŧ spojených s jeho správou. 

Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení formou 

úvěru na úhradu části nákladŧ spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let. 

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb. o podmínkách poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru 

osobám mladším 36 let. 

Nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým 

osobám postiţeným povodněmi. 

Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladŧ na tepelnou 

energii na vytápění a nákladŧ na poskytování teplé uţitkové vody mezi konečné spotřebite-

le. 

Nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení 

fyzickým osobám nebo obcím postiţeným povodněmi na úhradu nákladŧ spojených s od-

straněním stavby pro bydlení. 
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Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení for-

mou úvěru na úhradu části nákladŧ spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami posti-

ţenými povodněmi v roce 2002. 

Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení for-

mou dotace ke krytí části nákladŧ spojených s výstavbou bytŧ pro fyzické osoby postiţené 

povodněmi v roce 2002. 

Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení ke 

krytí části nákladŧ spojených s výstavbou bytŧ pro příjmově vymezené osoby. 

Nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách pouţití finančních prostředkŧ k 

úhradě úvěrŧ zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení. 

Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení for-

mou úvěru na úhradu části nákladŧ spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými 

osobami mladšími 36 let. 

Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby druţstevních bytŧ ze Státního fondu rozvoje 

bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby 

druţstevních bytŧ). 

Nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpo-

ře výstavby druţstevních bytŧ. 

Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách pouţití finančních prostředkŧ Státního fondu 

rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladŧ spojených s modernizací bytu někte-

rými osobami mladšími 36 let. 

Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách pouţití finančních prostředkŧ Státního fondu 

rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladŧ spojených s opravami panelového 

domu. 

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách pouţití finančních prostředkŧ Státního fon-

du rozvoje bydlení ke krytí části nákladŧ spojených s výstavbou sociálních bytŧ formou 

dotace právnickým a fyzickým osobám. 

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a pouţití finančních prostředkŧ 

Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytŧ na 

území České republiky. 
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Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o pouţití prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení for-

mou úvěrŧ poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domŧ. 

Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti pouţití 

prostředkŧ Státního fondu rozvoje bydlení (změna NV 481/2000 Sb., NV 104/2003 Sb., 

NV 146/2003 Sb.) 

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění 

spojených s uţíváním bytŧ a nebytových prostorŧ v domě s byty. 

Zákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným 

domŧm některých bytových druţstev a o změně některých zákonŧ. 

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záleţitostí souvisejících s bytovým spo-

luvlastnictvím. 

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelné-

ho nájemného obvyklého v daném místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014 
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PŘÍLOHA P 2: SEZNAM OBSAZENÝCH DOMŮ URČENÝCH K 

PRODEJI 

I. ETAPA - UKONČENA 

pořadové  

číslo 
ulice č.o. č.pop. 

54 Janáčkova 15 2627 

55 Janáčkova 6 752 

56 Janáčkova 4 753 

57 Janáčkova 1 2266 

58 Janáčkova 3 2267 

59 Janáčkova 5 2268 

60 Janáčkova 8 2293 

60a Stojanova 9 2309 

61 Janáčkova 13 2310 

62 Loucká 17 644 

63 Loucká 14 649 

64 Loucká 19 643 

65 Loucká 15 645 

66 Loucká 11 647 

67 Loucká 16 650 

68 Loucká 18 651 

69 Sokolovská 2 2868 

70 Aninská 3 3294 

71 Aninská 2 3295 

72 Aninská 1 3296 

73 Koţeluţská 8 575 

74 Coufalova 2 970 

75 R. Svobodové 25 1815 

76 Bezručova 10 853 

77 Bezručova 9 932 

78 Bezručova 17 819 

79 Palackého 28 1056 

80 Palackého 11 1200 

81 Palackého 12 2377 

82 Palackého 12A 2381 

83 Palackého 9 2633 

84 Velká Michalská  20 213 

85 n.Kpt.Otm.Chlupa 2 821 

86 n.Kpt.Otm.Chlupa 6 777 

87 Na Kopečku 2 501 

88 Na Kopečku 9 454 

89 Na Kopečku 11 451 

90 Rooseveltova 31 1007 

91 Rooseveltova 41 1083 

92 Rooseveltova 36 754 

93 Rooseveltova 50 2291 
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94 Rooseveltova 52 2292 

95 Rooseveltova 8 835 

96 Rooseveltova 48 2274 

97 Jana Palacha 1 1267 

98 Jana Palacha 7 1264 

99 Jana Palacha 3 1266 

100 17.listopadu 27 811 

101 17.listopadu 3 839 

102 17.listopadu 5 840 

103 17.listopadu 37 806 

104 17.listopadu 14 2332 

105 Mládeţe 6 1002 

106 Bratří Čapkŧ 3 772 

107 Lidická 3 904 

108 Bolzánova 31 A 2434 

109 Bolzánova 31 B 2435 

110 Bolzanova 15 1966 

 

II. ETAPA - UKONČENA 

pořadové  
číslo 

ulice č.o. č.pop. 

54 Janáčkova 15 2627 
55 Janáčkova 6 752 
56 Janáčkova 4 753 
57 Janáčkova 1 2266 
58 Janáčkova 3 2267 
59 Janáčkova 5 2268 
60 Janáčkova 8 2293 
60a Stojanova 9 2309 
61 Janáčkova 13 2310 
62 Loucká 17 644 
63 Loucká 14 649 
64 Loucká 19 643 
65 Loucká 15 645 
66 Loucká 11 647 
67 Loucká 16 650 
68 Loucká 18 651 
69 Sokolovská 2 2868 
70 Aninská 3 3294 
71 Aninská 2 3295 
72 Aninská 1 3296 
73 Koželužská 8 575 
74 Coufalova 2 970 
75 R. Svobodové 25 1815 
76 Bezručova 10 853 
77 Bezručova 9 932 
78 Bezručova 17 819 
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79 Palackého 28 1056 
80 Palackého 11 1200 
81 Palackého 12 2377 
82 Palackého 12A 2381 
83 Palackého 9 2633 
84 Velká Michalská  20 213 
85 n.Kpt.Otm.Chlupa 2 821 
86 n.Kpt.Otm.Chlupa 6 777 
87 Na Kopečku 2 501 
88 Na Kopečku 9 454 
89 Na Kopečku 11 451 
90 Rooseveltova 31 1007 
91 Rooseveltova 41 1083 
92 Rooseveltova 36 754 
93 Rooseveltova 50 2291 
94 Rooseveltova 52 2292 
95 Rooseveltova 8 835 
96 Rooseveltova 48 2274 
97 Jana Palacha 1 1267 
98 Jana Palacha 7 1264 
99 Jana Palacha 3 1266 
100 17.listopadu 27 811 
101 17.listopadu 3 839 
102 17.listopadu 5 840 
103 17.listopadu 37 806 
104 17.listopadu 14 2332 
105 Mládeže 6 1002 
106 Bratří Čapků 3 772 
107 Lidická 3 904 
108 Bolzánova 31 A 2434 
109 Bolzánova 31 B 2435 
110 Bolzanova 15 1966 
 

III. ETAPA - UKONČENA 

pořadové  
číslo 

ulice č.o. č.pop. 

111 Vít. Nováka 4 2199 
111a Vít. Nováka 5 

 
112 Vít. Nováka 3 2200 
113 Vít. Nováka 1 2201 
113a Vít. Nováka 2 

 
114 Na Vinici 5 641 
115 Palliardiho 2 1441 
116 Na Valech 11 1558 
117 Na Valech 13 1559 
118 Stanislavova 37 1613 
119 Smetanova 13 2365 
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120 Smetanova 3 1012 
121 Smetanova 7 1014 
122 Smetanova 11 1016 
123 Smetanova 4 1048 
124 Smetanova 6 2301 
125 Fibichova  17 2302 
126 Hálkova  16 2308 
127 U Brány 17 421 
128 U Brány 8 456 
129 Na Rejdišti 9 610 
130 Pražákova 3 630 
131 Pražákova 5 629 
132 Janáčkova 22 725 
133 Stojanova 18 751 
134 Fráni Kopečka 21 786 
135 Pontassievská 8 943 
136 Pontassievská 10 944 
137 Alšova 4 981 
138 Alšova 6 984 
139 Vrchlického 4 1017 
140 Vrchlického 6 1018 
141 nám. Máchovo 1 1073 
142 Sokolská 35 1318 
143 Sokolská 27 1298 
144 Sokolská 37 1320 
145 Jarošova 30 1437 
146 Jarošova 28 1438 
147 Hradišťská 1 2264 
148 Rooseveltova 45 1085 
149 Rooseveltova 38 2269 
149a Rooseveltova 40 2270 
149b Rooseveltova 42 2271 
150 Rooseveltova 44 2272 
151 Rooseveltova 46 2273 
152 28. října 30 2492 
153 28.října 26 2288 
154 28.října 4 2384 
155 28.října 21 726 
156 28. října 19 727 
157 28.října 18 728 
158 28.října 17 729 
159 28.října 12 2283 
160 28.října 23 2285 
161 28.října 24 2286 
162 28.října 25 2287 
163 28.října 28 2290 
164 28. října 16 2314 
165 28.října 5 2385 
166 28.října 6 2386 
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167 28.října 29 2491 
168 Dukelských boj. 145 2874 
169 Bala 10 2925 
170 nám. Žižkovo 7 1325 
205 Sokolská 45 1257 
206 Nám. Republiky. 11 903 

 

ODLOŢENÝ PRODEJ  

pořadové  
číslo 

ulice č.o. č.pop. 

171 Smetanova 14 2361 
172 Smetanova 16 2362 
173 Smetanova 18 2363 
174 Smetanova 20 2364 
175 Smetanova 32 2359 
176 Smetanova 34 2360 
177 Pražská 63B 3200 
178 Pražská 63C 3201 
179 Pražská 63D 3202 
180 Pražská 63E 3203 
181 Pražská 63F 3204 
182 Pražská 63G 3205 
183 Pražská 63H 3206 
184 Pražská 63I 3207 
185 Pražská 63J 3208 
186 Pražská 63K 3209 
187 Pražská 63L 3210 
188 Pražská 63M 3211 
189 Pražská-sídliště 7A 2418 
190 Pražská-sídliště 7B 2419 
191 Pražská-sídliště 7C 2420 
192 Vídeňská 75 2875 
193 Vídeňská 77 2876 
194 Vídeňská 79 2877 
195 Gagarinova 19 2547 
196 Gagarinova 21 2548 
197 Gagarinova 23 2549 
198 Gagarinova 25 2550 
199 Dukelských boj. 113 2810 
200 Dukelských boj. 115 2811 
201 Dukelských boj. 117 2812 
202 Dukelských boj. 119 2817 
203 Dukelských boj. 121 2818 
204 Dukelských boj. 123 2819 
 

Zdroj: Správa nemovitostí města Znojma, 2014
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 PŘÍLOHA P 3: SEZNAMY VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK URČENÝCH K PRODEJI 
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Zdroj: Správa nemovitostí města Znojma, 2014
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PŘÍLOHA P 4: ZÁSADY PRODEJE BYTŮ A NEBYTOVÝCH 

PROSTORŮ VČETNĚ POZEMKŮ Z MAJETKU MĚSTA ZNOJMA 
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Zdroj: Správa nemovitostí města Znojma, 2012
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PŘÍLOHA P 5: ROZPOČET REKONSTRUKCE BYTU 2+1 
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Zdroj: Axis Building, 2014 


