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Bytová politika EU

• V EU není jednotná bytová politika
• EU ani její orgány nemají přímé 

kompetence v oblasti bytové politiky
• Nepřímé vlivy z ostatních oblastí, sociální, 

ekologické
• Rozhodnutí soudního dvora 
• Technické normy



Subsidiarita

• princip subsidiarity (podle čl. 3b 
Maastrichtské smlouvy) - EU se 
problematikou bydlení zabývá jedině v tom 
případě, kdy dosažení stanovených cílů je 
možné lépe prostřednictvím orgánů EU, než
prostřednictvím jednotlivých členských 
zemí. 



Sociální normy

• Komisař pro sociální politiku monitoruje 
bytovou politiku

• Posilování sociální a ekonomické  
soudržnosti (Maastricht)

• Boj proti sociálnímu vyloučení (1989)



Technické normy

• předpisy o stavebních výrobcích a materiálech 
apod.

• profesionální kvalifikace a uznávání oprávnění
architektů a projektantů, 

• zjišťování dopadu investičních činnosti na životní
prostředí, 

• ochrana zdraví a bezpečnosti a únosné míry hluku 
v bydlení i ve stavebním procesu, 

• ručení za patřičné vlastnosti výrobků i služeb



Nevládní organizace

• ECMF - Hypotéční federace EU. 
• CECODHAS sociální bydlení - Evropský

styčný výbor pro
• FEANTSA je zaměřena na problematiku 

bezdomovectví
• ENHR - Evropská síť pro výzkum bydlení



Počet bytů na tisíc obyvatel



Počet nových postavených bytů na 
tisíc obyvatel



Struktura bytového fondu

Nizozems ko Belgie V. Britanie Francie

podíl nájemních bytů na bytovém fondu % 54 35 33 38
podíl s ociálních bytů na bytovém fondu % 40 6 23 17
podíl s ociálních bytů na nájemních bytech % 74 17 70 45
omezení přís tupu k s oc. bydlení ano ano ano ano

Německo Š véds ko Dáns ko

podíl nájemních bytů na bytovém fondu % 62 39 45
podíl s ociálních bytů na bytovém fondu % 16 22 18
podíl s ociálních bytů na nájemních bytech % 26 56 40
omezení přís tupu k s oc. bydlení ano ne ne



Adresný příspěvek na bydlení

• Německo 1965
• Britanie 1972
• Francie 1977 
• Není v Itálii a ve Španělsku



Regulace nájemného

• Různé systémy, hlavně se týkají 
subvencovaného sektoru

• Není v Řecku, ve Finsku a v Irsku



Vývoj přístupu k otázce bydlení v 
Evropě

• 1945-1960 období poválečné obnovy
• 1960-1975 diverzifikace bytových 

politik
• 1975 - nová realita



Období poválečné obnovy

• Vysoké zapojení státu
• Hlavně důraz na kvantitu a nikoliv kvalitu
• Ignorování ekonomických souvislostí a 

dopadů
• Odstranění válečných škod
• Odstranění deficitu bytů



Diverzifikace bytových politik

• Nasycení trhu nekvalitními byty
• Investice do zlepšování kvality
• Stále přetrvává snaha podporovat 

neselektivně
• Podíl výdajů na bydlení roste až k 15 % 

výdajů veřejných rozpočtů



Nová realita

• Ropné šoky…
• Neschopnost financovat štědrou podporu
• Uznání ekonomických faktorů
• Stagnace podpory a pokles jejího podílu na 

veřejných výdajích až k polovině úrovně z 
sedmdesátých let

• Přechod od sociálních bytů k příspěvkům na 
bydlení

• Privatizace sociálních bytů



Privatizace sociálních bytů

• Počátek - osmdesátá léta, Velká Britanie
• Cíl - snížit zatížení veřejných rozpočtů
• Vytvořit prostor pro liberalizaci
• Dosažení sociálního mixu



Privatizace sociálních bytů

• Velká Britanie 25 % sociálních bytů
• Irsko
• Itálie Španělsko a Portugalsko
• Německo, nové země
• Po roce 1991 i Švédsko



Důsledky vstupu do EU

• Přijetí právních norem EU (již se stalo) 
• Možnost občanů ČR investovat v zemích EU za 

stejných podmínek jako místní občané
• Občané ČR budou mít právo na stejnou podporu 

bydlení v zemích EU jako domácí obyvatelé 
• Nutnost zacházet s občany EU jako s tuzemci
• Vlastnění nemovitostí cizinci (po skončení 

přechodného období)



Důsledky vstupu do EU

• Přijetí technických norem - modernizace 
elektrických a plynových rozvodů, zajištění
přísnějších hygienických a tepelně-
izolačních norem (150 000 korun na jeden 
byt)

• Změna DPH na stavební práce pro bydlení
• Dotace na opravy paneláků



Hodnotící zpráva Evropské 
komise z 9.10.2002

• Kritizuje regulaci - neumožňuje přiblížení k 
tržní ceně, omezující flexibilitu pracovní 
síly a odrazující investory od  bytové 
výstavby



Vliv vstupu vytvoření jedné 
hladiny nájemného

• Kritika v hodnotících zprávách bude pokračovat
• Snížení efektivnosti plošné podpory bydlení
• Odchod části znevýhodněné populace do zahraničí
• Rozhodnutí Evropského soudního dvora



Politická vůle

• Regulace směřující k jedné cenové úrovni
• Adresný příspěvek na bydlení
• Zkušenosti z téměř 60 vývoje v zemích EU 

ukazují, že není efektivní alternativy





• Závěr 
• Jak je z předchozího textu patrné, možnost 

odhadnout budoucí vývoj ve sféře bydlení v 
členských zemích EU je více než obtížné. 
Provedená analýza integračních faktorů, 
aplikovaná na trendy vývoje bytové politiky na 
počátku 90. let, nám totiž neprozrazuje, zda 
do sféry bydlení nezasáhnou nějaké nové
vlivy, které posunou vývoj ve sféře bydlení
jiným směrem. Na základě informací, které
jsou v současnosti k dispozici, nelze dokonce 
ani říci, zda již nyní dochází ke konvergenci 
bytových politik členských zemí EU, nebo zda 
v této oblasti stále převládá rozdílnost, 
způsobená historickými okolnostmi, národním 
institucionálním rámcem, politickými silami 
apod., a to i s ohledem na to, že jednotlivé
země jsou nuceny řešit velmi podobné ne li



Podíl výdajů na bydlení v ČR



Normy

• Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech čl. 11, 

• Evropské sociální charty čl. 16
• Dodatkového protokolu k Chartě čl. 4 
• rozhodnutí Evropského soudu pro lidská

práva v případě Mellacher a ostatní proti 
Rakousku ze dne 19. 12. 1989 (A-168) 

• Dodatkového protokolu k Úmluvě čl. 1, 
• Listiny, čl. 11 odst. 1 
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