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III. 

 
Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení České republiky  

do roku 2020 za rok 2015 
 
Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2015 (dále 
jen „Zpráva“) je předkládána na základě usnesení vlády č. 524 ze dne  
13. července 2011 o Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (dále jen „Koncepce bydlení“). 

Zpráva za rok 2015 se dělí na dvě části.  

Část I. obsahuje informaci o plnění dvou úkolů s termínem plnění v roce 2015. Oba úkoly D 2.6 b a 
D 4.3 spadají do strategického cíle Dostupnost. O plnění úkolů s dřívějším termínem informovaly 
předchozí zprávy o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení za roky 2011, 2012, 2013 a 2014. 
Úkoly, které jsou plněny průběžně či trvale, již budou předmětem revize Koncepce bydlení. 

Část II. obsahuje vyhodnocení strategických cílů návrhové části Koncepce bydlení - Dostupnost, 
Stabilita a Kvalita, a to za období plnění Koncepce bydlení od roku 2011 do roku 2015. Uvedené 
vyhodnocení bude základem pro revizi Koncepce bydlení, která bude předložena vládě do 30. 6. 
2016. 

 

I. Plnění úkolů za rok 2015 

Cíl Dostupnost: 

Priorita 2 – Zvýšení dostupnosti bydlení 

D 2.6 b) Návrh koncepčního řešení problematiky sociálního bydlení 
Odpovědnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a 
ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Termín 31. 12. 2014 – splněno v září 2015. 

Svým usnesením ze dne 12. října 2015 č. 810 o Koncepci sociálního bydlení České republiky na léta 
2015 až 2025 vláda schválila Koncepci sociálního bydlení České republiky na léta 2015 až 2025 (dále 
jen Koncepce). Vláda uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro 
místní rozvoj, ministrům spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví, průmyslu a obchodu a ministru pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu realizovat úkoly uvedené v Koncepci v rámci věcné působnosti 
jimi řízených resortů podle vytyčených cílů a opatření. Dále vláda uložila ministryni práce a sociálních 
věcí ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předat vládě 
do 30. června každého kalendářního roku zprávu o plnění cílů a opatření Koncepce s tím, že první 
zpráva bude předložena do 30. června 2016, zpracovat na základě Koncepce a vládě do 30. června 
2016 předložit návrh zákona o sociálním bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení. Svým usnesením vláda také umožnila MPSV 
vynechat při přípravě zákona o sociálním bydlení věcný záměr zákona a zpracovat rovnou 
paragrafové znění. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci meziresortního připomínkového řízení vyslovilo zásadní 
připomínky, které nebyly akceptovány. Při projednávání materiálu ve vládě nepodpořilo jeho 
schválení. 

Přijatá Koncepce se podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj nedostatečně zabývá vazbami na 
existující sociálně ekonomické prostředí včetně stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. 
Neposkytuje jednoznačnou informaci o záměrech v oblasti sociálních dávek na bydlení. Ministerstvu 
práce a sociálních věcí se nepodařilo prokázat realizovatelnost a udržitelnost návrhu. 

Priorita 4 – Pomoc státu při živelních pohromách a předcházení vzniku škod způsobených živelními 
pohromami 

D 4.3 „Připravit a předložit vládě Motivační program na snížení urbanizace v území s významným 
povodňovým rizikem. Bude připraven v návaznosti na úkoly z „Koncepce řešení problematiky ochrany 
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před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření“, kterou přijala vláda ČR 
usnesením č. 799 ze dne 10. listopadu 2010.“ 
Odpovědnost: Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení  
Termín: 31. 12. 2015- nesplněno, úkol je ukončen 

Tento úkol, který navazuje na úkol C/5 stanovený v Koncepci řešení problematiky ochrany před 
povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření, schválené 
usnesením vlády č. 799 ze dne 10. listopadu 2010, nebyl splněn. Pilotní projekt dostatečně průkazně 
odhalil nejednoznačnost zadání a ukázal na takové překážky, které realizaci, byť v zúžené podobě, 
buď zcela znemožňují, nebo by přinesly zcela nepřiměřené a z hlediska dosaženého efektu 
nezdůvodnitelné náklady bez garance dosažitelnosti a trvalé udržitelnosti výsledku. 
 
Realizace pilotního projektu, který předcházel plnění úkolu D 4.3, proběhla v roce 2014. Cílem 
pilotního projektu bylo ověřit možnost realizace motivačního nástroje pro snížení existující urbanizace 
v území s vysokou mírou povodňového rizika v konkrétních lokalitách se zaměřením na stavby pro 
bydlení, a zjistit, jaké kroky by bylo potřeba učinit, aby uvažovaný nástroj „přemístění zástavby“ plnil 
svůj cíl, tj. motivovat dotčené vlastníky k přemístění staveb pro bydlení z ohroženého území. Ze 
závěrů pilotního projektu (viz Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2014) 
vyplývá nereálnost motivačního programu z důvodů nepřesné a nejednoznačné formulace jeho znění i 
cílů.
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Celá konstrukce motivačního nástroje tak, jak jej formuluje Koncepce řešení problematiky ochrany 
před povodněmi v České republice, nebere v úvahu kontext péče o krajinu, územního plánování, 
kulturních, historických a estetických hodnot; problematiku vodohospodářskou, resp. problematiku 
ochrany před povodněmi řeší nekoncepčně, protože neřeší podstatu – příčinu, ale nahrazuje řešení 
finančně a organizačně velmi náročným, navíc vágně formulovaným snížením urbanizace, resp. 
přemístěním zástavby. Sporná je i nejednoznačnost pojmů „zástavby“ tj. obytných budov i ostatních 
budov neurčených k bydlení – občanské, resp. veřejné vybavenosti, staveb technické infrastruktury, 
staveb komerčních atd. 
 
Samotné slovní spojení „snížení urbanizace“ v kontextu předmětu zadání, tj. v souvislosti s řešením 
lokalit, vymezených podle map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, je zavádějící; lze hovořit 
např. o urbanizaci krajiny, vývoji míry urbanizace státu v určitém historickém období atd., pojmy 
„urbanizace lokality“ nebo „urbanizace katastru“ jsou významově nesprávné. 
 
Pilotní projekt ukázal mj. na potřebu komplexního přístupu k možnosti „přemístění zástavby“, resp. 
„snížení urbanizace“ v ohroženém území. Pokud by mělo jít o přemístění veškeré zástavby, včetně 
staveb, které nejsou určeny pro bydlení, tj. staveb pro podnikání, rekreaci, veřejné, resp. občanské 
vybavení, a následnou rekultivaci a využití vymístěného území, bude to znamenat z hlediska možných 
dosažitelných cílů nepřiměřeně velkou a nezdůvodnitelnou organizační a finanční zátěž, zejména 
v případě celostátně uplatňovaného nástroje

2
. Řešení jednotlivých lokalit musí zahrnovat hledisko 

ochrany území před povodněmi (gesce Ministerstva zemědělství), hledisko ochrany životního 
prostředí a krajiny ve všech jejích aspektech (gesce Ministerstva životního prostředí), i hlediska 
udržitelného rozvoje území a sídel, včetně racionální podpory bydlení obyvatel (gesce Ministerstva pro 
místní rozvoj). 
 
Z výsledků realizace pilotního projektu vyplývá, že jednotlivé lokality mají zcela specifické podmínky, 
ke každé je třeba přistupovat individuálně a posuzovat ji komplexně za účasti všech dotčených a 
zainteresovaných, zejména místních subjektů. Takový přístup spolu s rizikem zablokování 
komplexního řešení individuálním rozhodnutím jednotlivce (a tím nemožnosti řešit lokalitu jako celek) 
zároveň vylučuje formulaci koncepčního pojetí programu jako celoplošného motivačního nástroje pro 

                                                           
1
 Detailní informace o plnění úkolu jsou obsaženy ve Zprávě o realizaci pilotního programu, pod čj. 1885/2016 

2
 V rámci implementace Směrnice 2007/60/ES (povodňově směrnice) byly do konce roku 2013 zpracovány mapy povodňového 

nebezpečí a povodňových rizik pro území ČR. Na základě těchto map a kombinovaných kritérií (počet obyvatel dotčených 
povodňovým nebezpečím ≥ 25 obyv./rok a hodnota fixních aktiv dotčených povodňovým nebezpečím ≥ 70 mil. Kč/rok) bylo 
identifikováno v celé ČR 308 lokalit s významným povodňovým rizikem (zdroj: VÚV TGM). 
Orientační odhad nákladů na vykoupení pouze nemovitostí k trvalému bydlení v případě celoplošně uplatněného 
a realizovaného motivačního nástroje na snížení urbanizace je 4,250 mld. Kč (tzn. bez dalších nákladů, např. na demolice a 
rekultivace, při velmi zjednodušeném minimalistickém propočtu 308 lokalit x 5 objektů na lokalitu x zjištěná průměrná cena 
jedné nemovitosti). 
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snížení urbanizace v území ohroženém povodněmi a zároveň jako prevence rizika vzniku 
povodňových škod v urbanizovaném území. Koncepce bydlení proto nadále s pokračováním úkolu 
nepočítá.  
 

II. Vyhodnocení strategických cílů Koncepce bydlení za období let 2011 
až 2015 

Část II. obsahuje předběžné rámcové vyhodnocení strategických cílů Koncepce bydlení ČR do roku 
2020 v polovině doby její platnosti, tj. za období let 2011 – 2015 a nastínění hlavních problémů, které 
bude třeba řešit v dalším období. Řádné vyhodnocení provedené v návaznosti na změny sociálně 
ekonomického a legislativního rámce bude součástí revidované koncepce, která bude předložena do 
vlády do 30. 6. 2016.  

 

Strategický cíl: Dostupnost – obsahem strategického cíle Dostupnost je vytvoření podmínek pro 
zajištění dostupnosti přiměřeného bydlení s vědomím, že bydlení je primárně odpovědností 
jednotlivce, přičemž role státu je tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji 
odpovědnost naplnit. 

Aktuální sociálně ekonomický a legislativní kontext strategického cíle Dostupnost spočívá zejména 
v ukončení procesu deregulace nájemného v celé České republice koncem roku 2012. Nájemné, jako 
cena, začalo plnit svoji ekonomickou roli, která se odrazila v růstu nabídky volných nájemních bytů a 
ve stagnaci tržního nájemného, k čemuž přispívá i narovnání občansko-právních vztahů mezi nájemci 
a pronajímateli (viz strategický cíl Stabilita). Postupná deregulace nájemného přispěla ke konsolidaci 
situace v nájemním sektoru: k odstranění černého trhu s nájemními byty, problémů s blokováním 
výměn a k uvolnění bytů dříve držených uživateli ze spekulativních důvodů. Ekonomické důvody, které 
vedly k těmto praktikám v minulosti, v ekonomicky vyrovnaném prostředí pominuly. Obavy z prudkého 
nárůstu neregulovaného nájemného se nepotvrdily a zvýšená nabídka nájemního bydlení se odrazila 
ve skutečnosti, že se do tržního nájemného stále více začaly promítat jak poptávková restrikce, tak 
kvalitativní charakteristiky bytu a lokality.  

V oblasti vlastnického bydlení je pozitivním faktorem motivujícím obyvatele České republiky k 
investicím do nemovitostí výborná dostupnost úvěrového financování. Úrokové sazby jsou na 
rekordních minimech a na hypotéku dosáhne stále větší skupina žadatelů. Z ekonomického pohledu 
jsou v současnosti podmínky pro pořízení vlastního bydlení jedny z nejlepších v dosavadní historii. 
Díky nízkým úrokovým sazbám, prodlužování doby splatnosti úvěru, snižování poplatků za vedení 
úvěrů a zjednodušení refinancování stávajících hypotečních úvěrů, finanční zatížení poskytnutými 
hypotečními úvěry klesá. Protože fixační období je zpravidla 3leté nebo 5leté, lze očekávat, že tento 
trend ještě neskončil a v letech 2016-2017 bude vrcholit.  

Další pozitivní změnou komerčního hypotečního financování je zvýšení konkurenčního prostředí – růst 
počtu subjektů operujících na trhu, rozšíření nabídky produktů, prodloužení doby splácení, posunutí 
věkové hranice splacení až na 75 let, zkrácení doby schvalování úvěrů apod.  

Také stavební spořitelny přizpůsobily své nástroje aktuálnímu vývoji na trhu a rozšířily nabídku úvěrů. 
Celkové zlepšení fungování bankovního sektoru se promítlo i do zájmu komerčních bank o segment 
vlastnictví bytových jednotek. Společenství vlastníků jednotek jsou pro ně bonitními a stabilními 
klienty, úrokové sazby k úvěrům na rekonstrukce a modernizace (viz strategický cíl Kvalita) se výrazně 
snížily.  

Mezi hlavní problémy, kterým bude čelit bytová politika České republiky v následujících letech v oblasti 
dostupnosti bydlení, je vysoké zatížení některých domácností výdaji na bydlení. Tato skutečnost se 
odráží v průměrném podílu výdajů domácností na bydlení z celkových výdajů domácností na 
konečnou spotřebu, který podle údajů ČSÚ a Eurostatu činil v České republice v roce 2013 27,3 %, 
což představuje druhý nejvyšší podíl tohoto druhu výdajů mezi zeměmi EU (po Dánsku – 30,2 %). Na 
Slovensku, které je celkovou strukturou výdajů a spotřebním košem České republice nejbližší, činí 
tento podíl 25,6 %. 

Významným faktorem ovlivňujícím bytovou politiku jsou probíhající demografické změny 
ve společnosti, které se odrážejí ve zvyšování počtu jednočlenných domácností na úkor domácností 
vícečlenných. Tento trend v kombinaci se stárnutím obyvatelstva mimo jiné vyvolá potřebu vyššího 
počtu bytů odpovídajících specifickým nárokům seniorů a potřebu kombinace samostatného a 
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sdíleného bydlení, která odlehčí tlaku na pobytové sociální služby. Souhrnně lze konstatovat, že 
zatímco nároky na kvalitu prostředí s věkem spíše stoupají, proti této tendenci jde naopak úroveň 
příjmů seniorských domácností i jejich specifická skladba. Seniorské domácnosti se z velké části řadí 
do skupiny domácností s nižšími příjmy, navíc lze v segmentu seniorských domácností zaznamenat 
zvýšený podíl jednočlenných domácností, které jsou nejnáročnější formou bydlení jak ze 
společenského, tak z ekonomického hlediska.  

Významným faktorem ovlivňujícím dostupnost bytů na trhu určitých zranitelných skupin na trhu s byty 
je diskriminace nebo také jejich „rizikovost“ z pohledu pronajímatele bytového fondu, která není 
sanována ani nástroji sociální politiky, ani dostupnými sociálními byty. 

Strategický cíl Dostupnost v rámci Koncepce bydlení bude dále naplňován i výraznější 
orientací nástrojů bytové politiky na vybrané skupiny obyvatelstva se sociálními handicapy, 
které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení, a tudíž ohroženy sociálním vyloučením. Úkolem 
vlády proto je příprava zákona o sociálním bydlení. Po přijetí tohoto klíčového dokumentu vyplynou 
mimo jiné závazky státu na financování investiční podpory sociálního bydlení, která spadá do věcné 
působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

Strategický cíl: Stabilita - vytvoření stabilního prostředí v oblasti financí, legislativy a institucí pro 
všechny účastníky trhu s bydlením tak, aby prostředí, ve kterém se pohybují, bylo předvídatelné. 

Stabilita finanční:  

Záměrem Koncepce bydlení byla zejména stabilizace zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení. Částečné 
dosažení cíle lze spatřovat v úplném přesměrování nástrojů Státního fondu rozvoje bydlení 
na nástroje finančního charakteru, tj. návratné úvěrové nástroje. Snaha o doplnění postupně se 
snižujících zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení o část finančních prostředků z emisních povolenek, 
případně ze zdrojů evropských fondů, se však nezdařila.  

Stabilita legislativního prostředí: 

Legislativní oblast a kvalitní právní úprava je důležitým předpokladem pro vytvoření stabilizovaného 
prostředí s efektivním využitím zdrojů zacílených na skutečné problémy praxe. 

V oblasti legislativy došlo k přijetí zásadního kodexu občanského práva, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a dále zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to včetně 
prováděcích a souvisejících předpisů. Přijetím těchto kodexů byl započat proces stabilizace 
legislativního prostředí v soukromoprávní oblasti. S ohledem na rozsah těchto právních úprav a 
zásadní změny, které přinesly, je třeba počítat s delším časovým obdobím, než stabilní prostředí bude 
vytvořeno. Přijaté zásadní změny totiž vyvolávají i řadu otázek a nejasností s dopady nejen do 
soukromoprávní oblasti, ale i do oblasti veřejnoprávní, a nelze vyloučit, že vyústí v potřebu dalších 
legislativních změn v oblasti bydlení.  

V souvislosti s výše uvedenými kodexy, byly přijaty právní předpisy upravující např. bytové 
spoluvlastnictví, zjišťování srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, některé otázky 
související s poskytováním služeb spojených s užíváním bytů, rozúčtováním nákladů na vytápění a 
teplou vodu, běžnou údržbou a drobnými opravami.  

Nastolený proces stabilizace právního a ekonomického prostředí se ukázal jako významný 
prvek ovlivňující tržní prostředí a vzájemné vztahy jednotlivých subjektů v něm působících. V 
legislativní činnosti je vhodné trvale usilovat o přiměřený rozsah regulací v oblasti bydlení. 
V dalším období bude třeba řešit praktické dopady nové právní úpravy občanského zákoníku týkající 
se i nájmu bytů, úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, včetně 
problematiky družstevních bytů.  
K tomu by mělo přispět mimo jiné i stanovení přístupu k případné novele občanského zákoníku, která 
je připravována Ministerstvem spravedlnosti, přičemž spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj, resp. 
případné spolupředkladatelství v oblastech dotýkajících se kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj 
(tj. nájmu a bytového spoluvlastnictví), je nezbytná. Obdobně to platí i v případě bytových družstev a 
jejich úpravy v Korporátním zákoně včetně nájmu družstevního bytu. Dále je nezbytné provést analýzu 
možností využití nově upraveného institutu sociálního družstva při podporách výstavby nájemních 
bytů, včetně vztahu sociálního družstva k veřejné podpoře. 

Stabilita institucionálního prostředí:  



 

5 

 

Je nutno konstatovat, že nebylo dosaženo plné institucionální stability, při které je zapotřebí plně sladit 
kompetence všech zainteresovaných resortů v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj za oblast 
bydlení. Naopak dochází ještě k dalšímu rozmělňování kompetencí mezi jednotlivými ústředními 
orgány, které jsou stanoveny v čl. 79 Ústavy a zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ve sledovaném 
období tak Ministerstvo spravedlnosti přihlédlo ke kompetencím Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti 
týkající se nájmu bytů a bytového spoluvlastnictví pouze tím, že umožnilo při přípravě nového 
občanského zákoníku členství v Komisi pro rekodifikaci občanského zákoníku pracovnici odboru 
politiky bydlení, přičemž část bytového spoluvlastnictví byla zpracována bez účasti pracovníků 
Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se mohli vyjádřit až následně po jejím dokončení. Urychlené 
zpracování této pasáže a nedostatečný prostor pro konzultace s pracovníky Ministerstva pro místní 
rozvoj a dalšími odborníky mělo nepochybně vliv na její kvalitu.  

Do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj ve věci nájmu bytů a v oblasti investiční podpory bydlení 
zasahuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to při přípravě návrhu zákona o sociálním 
bydlení. Ministerstvo životního prostředí vstoupilo do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj 
programem Nová zelená úsporám, který je zaměřen mj. i na budovy pro bydlení. A konečně nejsou 
jasně vymezeny ani vztahy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Státním fondem rozvoje bydlení, 
který má zcela jiné postavení než ostatní státní fondy a Ministerstvo pro místní rozvoj má na jeho 
činnost jen omezený vliv. 

 
Strategický cíl: Kvalita – obsahem strategického cíle Kvalita je vytváření trvalých předpokladů 
pro zvyšování kvality bydlení, a to jak ve vztahu k bytům, bytovým a rodinným domům, tak i ve vztahu 
k vnějšímu prostředí, tj. okolí lidských obydlí.  

V oblasti kvality bydlení a péče o existující bytový fond zůstává problémem energeticky 
náročný provoz bytového fondu, který se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji 
na energie. Je třeba, aby stát podporoval rekonstrukce stávajícího bytového fondu zaměřené právě 
na snížení energetické náročnosti budov. U nové výstavby se předpokládá stanovení pravidel 
energetické náročnosti při dodržení principu ekonomické přiměřenosti. Revize tohoto strategického 
cíle bude navazovat na implementaci směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a na 
zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon  
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Legislativní rámec EU pro 
oblast energetické účinnosti byl významně posílen o směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, 
která stanovila pro členské státy řadu povinností, které byly implementovány mimo jiné taktéž do 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně související 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Stavebník nové budovy musí od 
stanovených termínů plnit požadavky na energetickou náročnost budovy  
s téměř nulovou spotřebou energie. 

Požadavky na vnitřní prostředí staveb pro bydlení, jejichž dosažení je rovněž spojeno jak 
s investičními, tak s provozními náklady, které je nutné zahrnout do finančních rozvah, přinesla 
vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a to od 1. února 2012.  

Kvalitu bytového fondu také významně určují stavebně technické parametry. Významné problémy 
jsou identifikovány ve stávajících bytových domech, které nevyhovují  potřebám osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ale také nízká úroveň vnějšího prostředí 
v sídlištích, negativně ovlivňující kvalitu života v místě. 

Ke zvýšení kvality prostorů vytvářených výstavbou, či zvýšení povědomí o významu prostředí, které 
lidé obývají, přispěje v lednu 2015 vládou schválená Politika architektury a stavební kultury České 
republiky, která si klade za cíl mimo jiné minimalizaci nepřiměřeného a nevhodného rozrůstání sídel 
do okolní krajiny a zajištění důsledného využívání zastavěného území. 

Politika územního rozvoje ČR stanovuje mj. republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, mezi které patří např. požadavek na zajištění kvality života obyvatel s 
důrazem na řešení vývoje území ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na 
veřejnou infrastrukturu, požadavek na koordinaci soukromých a veřejných zájmů na rozvoj území 
omezující negativní důsledky suburbanizace, nebo požadavek na vymezování zastavitelných ploch 
v záplavovém území jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
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K naplnění cíle Kvalita přispěje podpora ze specifického cíle 3.3 „Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje“ Integrovaného regionálního operačního programu na zpracování 
územně plánovacích podkladů a dokumentací zaměřených mj. na veřejná prostranství, která by tak 
mohla být v sídlech závazně stabilizována. Veřejná prostranství významně ovlivňují prostředí 
vytvářené výstavbou a tím i kvalitu bydlení. Zároveň byly v roce 2015 započaty práce na projektu 
„Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kultury“, jehož hlavním cílem je začlenění témat 
architektury a stavební kultury do výuky na všech stupních škol. 

Těžiště podpory zvyšování kvality bydlení i vnějšího prostředí rezidenčních oblastí by se mělo 
v příštím období posouvat od primárně přímé investiční podpory konkrétních projektů k širší 
podpoře metodické, osvětové a podpoře inovací v oblastech technologií  
i architektury a urbanizmu (nové aktuální formy bydlení, využívání a organizace veřejného 
prostoru, technická zařízení domů a bytů atd.). 


