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Rekordy

2018/2019 Vydaná stavební povolení  (pokles o 21,5% - 3.805 povolení a ohl.) 

Dokončené byty (pokles o 9,5%  - 5.290 bytů)

Výherce soutěže – low voltage

Zahájená výstavba (nárůst o 13% - 4.218 bytů)

Výherce soutěže – hight voltage

Cena staveb (zhruba 45.000 kč na m2 a více)

Průměrná cena bytů (meziroční nárůst 9,9% - 90.532 Kč/m2)

Výherce soutěže - rakeťák roku

Deficit bytů v Praze (zhruba 20 tisíc v posledních 4 letech)

Výherce soutěže – objev roku



Section Break
Současný stav vs. základní principy



Jedinou možností zlepšení situace je akceptace faktu,

že máme problém. Máme-li vědomě problém, řešení se

najde.

Problém jménem nedostatek 

Zdroj: realitymix.centrum.cz



Zdroj: Creex

Je často opomíjeným faktem, že development sám o

sobě představuje průsečík tří veličin, kdy přílišné

vychýlení pouze jedním směrem prakticky znemožní

výstavbu.

Opomíjené základní principy



Developeři umějí stavět, poptávka je stabilně vysoká a

přesto se v Praze nestaví.

Nebude-li společenská shoda, a tím i politické zadání,

že je nezbytné stavět, bude se v Praze hledat řešení

bytové krize jen obtížně.

Příčiny omezené nabídky

Zdroj: http://www.praha.eu/file/2919503/analyza_2019_final.pdf



Section Break
Modely spolupráce jako příležitost pro město



Nebezpečný mýtus. V situaci bytové krize, ve které se Praha ocitla, neexistuje jediné ideální řešení. 

Je třeba aktivně hledat všechny proveditelné modely rozšíření výstavby a tím i samoregulace trhu.

Ideální model?



Nebezpečný mýtus. V situaci bytové krize, ve které se Praha ocitla, neexistuje jediné ideální řešení. 

Je třeba aktivně hledat všechny proveditelné modely rozšíření výstavby a tím i samoregulace trhu.

Ideální model?

• Výstavba městským developerem

• + zvětšení bytového fondu  

• - časová a personální náročnost

• Družstevní výstavba

• + zvýšení dostupnosti bydlení 

• - limitovaný plánovaný rozsah +/- 500 bytů ročně, ztráta kontroly nad „dotací“

• Směna pozemků za byty

• + ekonomicko-procesně jednoduchý způsob navyšování bytového fondu

• - nutnost nalezení funkčních modelů s komerčními subjekty

• Směna kapacit / spolupráce / času za byty, případně nájmy

• + možnost navýšení bytového fondu

• - nutnost zajištění jednoduššího schvalovacího procesu, nebo zvýšení kapacit výstavby

• Subvencované nájmy

• + rychlé řešení 

• - nejspíše dočasný 

způsob zpřístupnění 

bytů



Městem vlastněný stavební pozemek reprezentuje z

hlediska spolupráce s developery hodnotu

vyjádřitelnou nejen v penězích, ale i „bytech“.

Příklad - Pozemek = městský byt(y)

Model pozemek za byt (ukázkový příklad)

Pozemek 

= podíl pozemku na ceně bytu cca 1/10 

=  možnou směnu pozemku za 10% budoucí 

kapacity bytů do vlastnictví města

= pronájem takto nabytých bytů městem za 2/3 

tržního nájmu

= možnost subvence nájmu dalších 2/10 bytů

= 3/10 bytů z daného projektu v dostupné hladině 

nájmu pro preferované profese 

(sestra, lékař, požárník, policista atd.)    



Model pozemek za byt (ukázkový příklad)

Pozemek s potenciálem výstavby 80 bytů

= podíl pozemku na ceně bytu cca 1/10 

=  možnou směnu pozemku za 8 bytů do 

vlastnictví města

= pronájem takto nabytých bytů městem 

za 226 kč na m2 a měsíc 

= možnost subvence nájmu dalších 16 bytů

= 24 bytů ze 100 v dostupné hladině 

nájmu pro preferované profese 

(sestra, lékař, požárník, policista atd.)    

Využití výnosu z pronájmu nově nabytých bytů

městem do další subvence nájmu, což zvýší počet

zpřístupněných bytů na trojnásobek.

Příklad - Pozemek = až 3 byty z jednoho bytu



městský developer

226

CZK/m2/m

- cena pozemku

+ odborné náklady

+ správní náklady

- zisk %

DOSTUPNÝ BYT

družstevní byty

60K

CZK/m2

- cena pozemku

+ odborné služby

+ správní náklady

- zisk %

DOSTUPNÝ BYT

subvence nájmu

226

CZK/m2/m

- 114 CZK/m2/m 

+ rychlost řešení

+ flexibilita řešení

- řešení možné jen v 

projektech k nájmu

DOSTUPNÝ BYT

Investice vs. Subvence

Z hlediska zpřístupnění bydlení v Praze

mohou fungovat všechny zmiňované

modely, ale i jejich další hybridní varianty.



Přestože se nabízejí mnohá řešení, klíčová bude pro

jejich realizaci dohoda na základních principech.

Klíčová je shoda na principech



Prvním z nich je bezpodmínečné prohlášení:

„Stavět se musí“.



Thank you
Děkuji za Vaši pozornost.


