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- schválena vládou v dubnu 2021;

- základní myšlenkou Koncepce bydlení ČR 2021+ je
konstatování, že zajištění bydlení je v základu osobní
odpovědností jednotlivce;

- kvalita a dostupnost bydlení je vnímána jako jeden
z hodnotících ukazatelů životní úrovně obyvatel;

- ingerence státu tam, kde je to nezbytně nutné, případně
tam, kde si domácnost nemůže sama pomoci;

- ingerence musí být motivační.

Koncepce bydlení ČR 2021+ - obecně



Koncepci bydlení ČR 2021+ tvoří:

 Analytická část je zaměřena především na vyhodnocení
Koncepce bydlení do roku 2020, včetně navazující Koncepce
revidované z roku 2016, přehled nástrojů bytové politiky, ale
zejména na analýzu situace v oblasti bydlení od roku 2010 a
proti předchozím koncepcím bydlení je významná část věnována
problematice sociálního bydlení. Hodnocen je vývoj dostupnosti
bydlení a definovány jsou hlavní faktory ovlivňující ceny
nemovitostí. V rámci identifikace stěžejních problémů v bydlení
byla vedle SWOT analýzy nově použita také PESTLE analýza,
rozlišující faktory politické, ekonomické, sociální, technické
a právní.

 Návrhová část jako základ formuluje vizi, která je definována jako
dostupné, stabilní a udržitelné bydlení, a je rozpracována do čtyř
základních cílů.



Koncepce bydlení ČR 2021+ obsahuje cíle:

 Dostupné kvalitní bydlení - institucionální a právní rámec 
sociálního bydlení, zlepšení jeho financování, podpora 
bytového družstevnictví a nájemního bydlení;

 Stabilní prostředí pro bydlení - legislativní prostředí, sběr 
a analýza dat a vytváření informačních toků (vývoj 
nájemného);

 Udržitelný rozvoj bydlení - otázka celoživotního bydlení ve 
smyslu implementace principů universálního designu, 
revitalizaci obytných celků, snížení energetické náročnosti 
budov;

 Progres - využívání moderních technologií výstavby.



Koncepce bydlení ČR 2021+ v grafu:



Koncepce bydlení ČR 2021 + - část SWOT



Koncepce bydlení ČR 2021 +

 nemá ohraničenou platnost, úkoly jsou však 
koncipovány na pět let;

 nutnost průběžné aktualizace;

 již nyní bude nutno reagovat na nové problémy;

 Koncepce bydlení 2021+ vznikala v součinnosti 
se širokou pracovní skupinou, jejímiž členy byli například 
zástupci MPSV, zástupci SPS v ČR, vybraných investorů 
a developerů, SON ČR, zástupců ČVUT, SMO ČR, 
MHMP a Deloitte CZ;

 Výrazně vyšší důraz na sociální problematiku.


