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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Municipální bytová politika“ je podat stručný přehled a 

obecnou charakteristiku bytového Fondu města Brna. Práce se zaměřuje na současný 

stav bydlení v tomto městě. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola popisuje 

bytovou politiku města Brna. Druhá kapitola se zaměřuje na analyzování struktury, 

rozsahu a stavu bytového fondu města. Poslední část mé bakalářské práce je věnována 

zdroji financí na obnovu a rozvoj bytového fondu. 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor´s dissertation called  „Municipal housing policy“ is to give 

the brief survey and general characteristic of the Housing Fund of the city of Brno. 

The dissertation concentrates in the present- day situation of housing in this city. The 

diploma thesis is divided into three chapters. The first chapter describes the housing  

policy of the city of Brno. The second chapter analyses the structure, range and extent 

of the Housing Fundo f the city. The final part of the bachelor´s thesis offers on source 

of finance to renewal and development of Housing Fund. 
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1 ÚVOD 

Bydlení je jednou z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Vždyť většinu času 

v současné době trávíme v interiéru nějaké budovy.  Ať už jsme doma, v práci nebo na 

nákupech.  

Bydlení je jednou ze základních funkcí měst, její rozsah a úroveň, umístění a rozmístění 

v rámci města mají velký vliv pro fungování městského celku. Má vliv nejen na život 

jednotlivce, na jeho úroveň či životní styl, ale také na hospodářský vývoj a politickou 

stabilitu země. Proto je bydlení věnována soustavná pozornost veřejné správy i 

samosprávy vyspělé země. Uspokojivá úroveň bydlení má kladné sociální důsledky a 

přispívá k celkové spokojenosti obyvatelstva. Nepřiměřené či nedostatečné bydlení 

může naopak vyústit v negativní společenské jevy, jako například kriminalita, 

bezdomovectví, neschopnost uplatnění se na trhu práce. Tato skutečnost potom může 

významně ovlivnit celou společnost a tím i strukturu státu. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vyjádření obecné charakteristiky města Brna a 

předání stručného přehledu o realizaci bytové politiky města. Práce je rozdělena do tří 

částí, kde se snažím přiblížit řízení a správu města Brna. První část bakalářské práce 

pojednává o nástrojích bytové politiky. Ve druhé části vysvětluji strukturu, stav a rozsah 

bytového fondu, zaměřuji se na nejnovější výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 a na 

porovnávání z předešlého sčítání. Dále také řeším členění městských částí města Brna a 

rozdíl mezi domovním a bytovým fondem. V poslední třetí části uvádím zdroje financí 

pro podporu bytového fondu.  
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2 BYTOVÁ POLITIKA STATUTÁRNÍHO M ĚSTA BRNA 

2.1 Charakteristika bytové politiky 

Potřeba bydlení patří nesporně k existenčním lidským potřebám. Uspokojování potřeb 

bydlení je rozvinutý celoživotní a kontinuální proces vlastního bydlení a jeho aktivit, 

který je důležitý pro uspokojení celé řady dalších reprodukčních a rozvojových potřeb 

jednotlivců a rodin. Hlavní význam bydlení spočívá v tom, že aktivity s ním spojené 

umožňují realizaci těchto dalších lidských potřeb. Byt je nezbytná materiální podmínka 

pro realizaci aktivit bydlení. Získání obytného prostoru je však jen prvním krokem k 

naplňování potřeb bydlení, což je rozvinutý celoživotní a kontinuální proces vlastního 

bydlení, který vede k uspokojování dalších lidských potřeb. 

Město Brno o problematiku bydlení pečuje nejen ve vlastním zájmu pro zajištění 

spokojenosti obyvatelstva, ale pro všestranný rozvoj svého území a potřeby svých 

občanů. Bytová politika se musí rozvíjet a liší se dle odlišných důvodů regionálních 

problémů, odlišné sociální struktury obyvatelstva a také dle odlišných politických 

zájmů. Konečná podoba bytové politiky města Brna je závislá jak na stanovených 

cílech, tak na nástrojích vedoucích k jejich dosažení nebo také na způsobu, jakým 

nakládá a hospodaří s obecními byty. 

Pro zajištění efektivního fungování bytové politiky města je vhodné mít vypracovanou 

koncepci bytové politiky obce. Tento dokument slouží jako podklad pro přijímání 

krátkodobých a dlouhodobých opatření v oblasti bydlení. Slouží k podpoře rozhodovaní 

úředníků, podnikatelů, různých organizací a subjektů. Koncepce stanoví základní cíle a 

směr, kterým se město hodlá v oblasti bydlení ubírat.  

Město Brno pohlíží na koncepci bytové politiky strategicky a s velkým důrazem. Proto 

má zpracované tři koncepční dokumenty, které se věnují bytové politice: 

- Generel bydlení města Brna 

- Strategie bydlení města Brna 

- Strategie pro Brno 
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Bytová politika města Brna je zpracována nejenom z pohledu města, ale vychází 

z jednotlivých městských částí při respektování základních koncepčních dokumentů, 

obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů, na základě jednotlivých kroků. [11] 

 

2.2 Vývoj bytové politiky  

Situace před rokem 1989 v České republice znamenala administrativní přidělování bytů.  

V tomto systému státní orgány přidělovaly byty podle vytvořené soustavy právních 

norem. Stát aktivně zasahoval do bytové výstavby a její objem stanovoval na základě 

společensky uznané potřeby. Hlavní část nové bytové výstavby se v těchto letech 

soustředila do bytových domů s panelovou nosnou konstrukcí. To mělo za následek 

nejen změny ve struktuře bytového fondu z hlediska druhu domu, ale rovněž změny v 

technické vybavenosti bytů a velikosti obytných ploch. 

V roce 1989 přišla změna politických poměrů, s čímž souviselo zrušení stávajícího 

systému administrativního přidělování bytů a přejití na systém tržní. 

Hlavní změny nastaly v letech 1991-1995, kdy byla provedena opatření snižující roli 

státu a došlo k přesunu odpovědnosti za bydlení na domácnost a další subjekty. 

Zákonem č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do 

vlastnictví obcí [1] došlo k bezúplatnému převodu státního domovního fondu do 

vlastnictví obcí, na jejichž území se nacházel.   

Město Brno potřebovalo zlepšit správu bytového fondu, a tak v roce 1994 došlo k 

rozdělení kompetencí mezi městskými částmi a městem. Jednalo se o formu svěření 

převážné části bytového fondu do správy městských částí. V dalším období se rozvíjel 

základní právní rámec v oblasti bydlení na úrovni města v podobě základních předpisů, 

které řeší vztahy mezi městem a městskými částmi. 

Schváleným základním předpisem byla vyhláška č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, 

bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví 

právnických a fyzických osob.[2] Za účelem podpory a rozvoje bytů a domů. Město 

Brno tak značně zdevastovaný bytový fond začalo rozprodávat. V roce 2001 vyšla 
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vyhláška č. 13/2001, která ruší vyhlášku č. 3/1996. V současné době privatizace 

obecního bytového fondu upravuje pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor 

v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.  

Dalším základním předpisem byla vyhláška č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v 

majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady.[4] Vyhláška stanovila 

pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna a jeho městské části. Ta byla 

doplněna vyhláškou č. 9/1999. V roce 2006 vyšla vyhláška č. 5/2006, která ruší 

vyhlášky č. 4/1996 a č. 9/1999.  

Další základní předpis rozšiřující nabídku bytů je obecně závazná vyhláška č. 5/1996 o 

budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku 

města Brna.[5] Cílem vyhlášky bylo zahájit proces postupného rozšiřování obecního 

bytového fondu. 

V letech 1994 až 1996 nastalo rozdělení bytového fondu, které vytvářelo podmínky pro 

využití vícezdrojového financování. Bytový fond se rozdělil na dva subjekty, kde první 

řeší fond rozvoje bydlení, který je zaměřen na rozvoj oprav a modernizací stávajícího 

bytového fondu. Bylo potřeba podpořit novou bytovou výstavbu a tak vznikl druhý fond 

bytové výstavby. 

V dalších letech začalo město Brno využívat státní podporu na novou bytovou výstavbu 

prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a od roku 2000 prostřednictvím Státního 

fondu rozvoje bydlení.  

Dalším významným krokem bylo řešení bytové politiky s využitím zahraničních 

partnerů a s tím související vznik strategických programových projektů. Jeden 

z projektů je z roku 1999, kde partnerské město Utrecht v Nizozemí připravilo projekt 

„Integrovaný přístup k bydlení“ [11], jehož cílem je vytvořit odpovídající strategii 

bydlení pro statutární město Brno a jeho obyvatele v oblasti bydlení vzhledem k 

přechodu od centrálně plánované ekonomiky směrem k ekonomice tržní. 
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2.3 Řízení bytové politiky 

Město Brno, stejně jako další velká města v České republice prochází obdobím 

významných ekonomických a sociálních změn. Postavení České republiky v Evropě, 

změny vycházející z přechodu na tržní hospodářství, ekonomické situace, to vše má 

dopad na kvalitu bydlení a života v Brně. 

Úkolem řízení bytové politiky města Brna je zájem vytvářet vhodné právní, 

institucionální a ekonomické prostředí pro rozvoj bydlení, lepší funkčnost bytového trhu 

a uspokojování bytových potřeb obyvatel města Brna. Současným cílem je přiměřený 

standard bydlení pro všechny obyvatele, ale také dosáhnutí dostatečné míry dostupnosti 

bydlení pro všechny skupiny obyvatel.  

Město Brno dlouhodobě zjišťuje a zhodnocuje stávající stav bydlení a snaží se co v 

nejlepší možné míře zlepšit bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Proto si město 

vytvořilo tři koncepční dokumenty, které mají napomoct ke zlepšení bydlení a řešení 

základních cílů z dlouhodobějšího hlediska. Jsou to dokumenty: [11] 

 

• Generel bydlení města Brna – analytický dokument obsahující základní údaje 

o rozvoji bydlení města Brna 

• Strategie bydlení města Brna – koncepční materiál, který má napomoci řešení 

bytové situace města Brna 

• Strategie pro Brno – kompletní strategický plán města Brna 

 

2.3.1 Generel bydlení města Brna 

Generel bydlení města Brna je metodický pokyn, který je vydán za účelem dosažení 

jednotného postupu při přípravě, hodnocení, schvalování a realizaci bytové politiky. Je 

jedním z projektů urbánní politiky, který obsahuje dostupné údaje týkající se bydlení. 

Jeho obsahem je nejen podrobný popis stávajícího stavu bydlení, jako výchozí nástroj 

pro návrhový stav, ale také stanovení cílů.  
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V první jeho části se řeší legislativní rámec oblasti bydlení, který řeší základní právní 

předpisy a přehledy nejdůležitějších opatření státu na podporu bydlení a podporu oprav 

bytové výstavby. V další části se projednávají podmínky rozvoje bydlení, kde je 

zastoupen demografický vývoj obyvatelstva, vývoj nezaměstnanosti a sociální aspekty 

bydlení. Dokument vychází z dat českého statistického úřadu, která jsou nezbytná pro 

nastavení analytického dokumentu, jako je Generel bydlení. V dalším bodě se 

rozepisuje bytový fond a rozvoj bydlení na území Brna, počty nově dokončovaných 

bytů, specifikace rozvojových lokalit bydlení, výstavba a vývoj fondu. V předposlední 

části nalezneme financování rozvoje bydlení, kde se řeší zdroje financování výstavby a 

údržby bytů, jejich finance pro potřebu oprav, prodej a trh s byty. Poslední bod se váže 

na územní plán města Brna  - vývoj zastavěného území, intenzitu zastavění, lokalizace a 

kapacita sídlišť, územně plánovací dokumentace apod. 

Cílem Generelu bydlení ve městě Brně je rozpracovat zásady rozvoje bydlení pro 

rozhodování správy města. První zpracování takovéhoto projektu bylo v červnu 1997. 

Následně probíhaly aktualizace 6/1999, 6/2002. Posledním projektem je Generel ze září 

2008. [10] 

 

2.3.2 Strategie bydlení města Brna 

Strategie bydlení města Brna vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje a rozvojové 

priority města v následujících letech. Představuje ucelenou sadu standardních, prakticky 

ověřených kroků, na rozdíl od Generelu bydlení je koncepčním materiálem a popisuje 

vizi rozvoje bydlení v Brně. Obsahuje pouze významné, ověřené a aktuální informace 

aby byl přehledný a srozumitelný. 

První část obsahuje základní definice problému, trendy v bydlení a nejdůležitější 

dosavadní kroky realizované v oblasti bydlení. Další část je zaměřená na ambice města 

a překážky v bydlení. Popisuje černý trh s obecními byty, dlužníci nájemného a růst 

nákladů na pořízení nového bydlení. Dále se zabývá podporami a uchováním stávajícího 

bytového fondu, podporou bydlení a spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty v 

oblasti bydlení. Předposlední část řeší nástroje pro podporu a uchování stávajícího 
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bytového fondu. Podporu bydlení a rozvoj trhu s byty. Poslední část se zabývá 

monitorováním a hodnocením, nechybí ani analýza SWOT. 

První dokument byl zpracován v roce 2001 ve spolupráci s odborníky z partnerského 

města Utrecht a širokou odbornou veřejností. V roce 2009 byla provedena aktualizace 

strategie bydlení Bytovým odborem města Brna v návaznosti na vyvíjející se 

skutečnosti v oblasti bydlení. [11] 

2.3.3 Strategie pro Brno 

První strategický rozvojový plán města Brna, Strategie pro Brno, byl schválen 

Zastupitelstvem města Brna v červnu 2002 a nalezneme ho v sekci Strategie pro Brno 

z roku 2002.  

Návrhová část aktualizované Strategie pro Brno je tvořena strategickou rozvojovou vizí 

a  strategickým skeletem, který je jejím základním skladebným prvkem. Strategický 

skelet je strukturován podle priorit, cílů a opatření a sleduje základní prvky operačních 

programů pro dosažení žádoucí kompatibility na evropské, národní, regionální a místní 

úrovni. 

Cílem Strategie pro Brno je stanovení dlouhodobé vize rozvoje města, včetně dílčích 

záměrů a cílů. Výsledkem procesu by měla být shoda na společných představách o 

budoucnosti Brna a jejich přenesení do dlouhodobého rozvojového dokumentu. [11] 

Strategie pro Brno je strukturována do 5 priorit: 

1. Image města a vnitřní/vnější vztahy 

2. Místní ekonomický rozvoj 

3. Kvalita života 

4. Výzkum, vývoj, inovace a vzdělání 

5. Doprava a infrastruktura 
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Základními pilíři pro strategii města Brna je místní ekonomický rozvoj, kvalita života, 

výzkum, vývoj, inovace a vzdělání. 

 

2.4 Cíle bytové politiky 

Jedním ze základních prvků bytové politiky je stanovit si jednotlivé cíle struktury a 

růstu bytového fondu. Město Brno, jako jiná města, má problémy v oblasti bydlení, 

které se výrazně neliší. Základním prvkem je nevyhovující kvalita, kvantita a také 

dostupnost bytů. Nedostatkem jsou nástroje k výrazné změně této nevyhovující situace. 

Dalším vážným problémem je růst objemu dluhu na nájemném. [11] 

Aby se město mohlo vyvíjet a řešit předešlé problémy, musí si formulovat cíle, k jejichž 

naplnění směřuje: [11] 

• Zlepšení všeobecné kvality života a bydlení ve městě 

• Zvýšení finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo 

• Zvýšení nabídky bydlení především prostřednictvím podpory nové výstavby 

• Zvýšení nabídky bytů k postupnému uspokojení poptávky na trhu s byty 

• Vytvoření podmínek pro řešení potřeb specifických skupin obyvatel, 

podporování sociálního bydlení 

• Posílení vlastnického sektoru bydlení 

• Odstranění zanedbanosti stávajícího bytového fondu 

• Optimální využívání potenciálu území pro novou výstavbu 

• Posílení spoluodpovědnosti obyvatel k řešení vlastní bytové situace 

• Vytvoření podmínek pro realizaci bytové výstavby se soukromými prostředky, a 

tak k regeneraci bytového fondu 
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Předpokladem dosažení těchto cílů je zvýšení dosud nedostatečného objemu finančních 

prostředků plynoucích do oblasti bydlení, tj. hlavně do péče o stávající bytový fond i do 

nové výstavby. Dalším předpokladem je rozvinutí adekvátních ekonomických, právních 

a jiných nástrojů, tedy posílení vlivu státu, a to tak, aby prostředky daňových poplatníků 

byly využity co nejúčelněji a nejhospodárněji. Cílem bytové politiky je tedy zvýšení 

celkové dostupnosti bydlení (především finanční) pro veškeré obyvatelstvo. 

Celková dostupnost bydlení je dána vztahem mezi použitelným, teritoriálně vhodně 

rozmístěným bytovým fondem a bytovou potřebou domácností. Je ovlivňována 

především rozsahem bytové výstavby, využitím existujícího bytového fondu včetně 

péče o něj a demografickým vývojem. K ovlivňujícím faktorům, jejichž význam tato 

koncepce zdůrazňuje, patří také územní připravenost pro novou bytovou výstavbu, 

podpora hledání vhodných technických řešení přinášejících snížení cen nové výstavby a 

využití stávajících objektů, i nebytových, formou nástaveb, přístaveb apod., včetně 

úplných přeměn, pro bytové účely. Využívání stávajícího bytového fondu je 

podmiňováno, mimo jiné, dostatečnou mobilitou obyvatel.  
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3 STRUKTURA, ROZSAH A STAV BYTOVÉHO FONDU  

3.1 Historie bytového fondu 

Bydlení města Brna je úzce spojeno s procesy ekonomiky a demografickým vývojem. 

Na počátku 90. let znatelně poklesla intenzita nové bytové výstavby, nové nárůsty byly 

převážně výstavbou rodinných domů.  

Vesnická zástavba si dodnes zachovává svůj charakter v okrajových částech města, kde 

představuje jádra sídlení struktury v dnes již kompaktním městě. Typické příklady jsou 

Slatina, Líšeň, Maloměřice, Řečkovice, Žabovřesky, Jundrov, Komín, Kohoutovice, 

Nový a Starý Lískovec, Horní a Dolní Heršpice a Komárov. Tyto původní vesnice mají 

specifické pocity sounáležitosti obyvatel s místem. 

Po roce 1990 vznikají nové obytné satelity rodinného bydlení především na severním 

okraji města. Nevznikají jako nové samostatné funkční celky, ale vychází z původní 

urbanistické struktury vesnic v okolí města (Útěchov, Žebětín, Soběšice, Bílovice, 

Jehnice, Ořešín, Rozdrojovice). 

Začátkem roku 1998 začínají v počtech dokončených bytů trvale převažovat byty 

v bytových domech nad rodinným bydlením. V období let 1991 až 2001 poklesla 

poptávka po rezidenčním bydlení k trvale bydlícím obyvatelům města Brna. Zejména se 

jedná o vnitřní část města Brna, kde počet obyvatel v roce 2001 klesl až přibližně o 90% 

k roku 1991. [10] 

Tab. 3-1: Charakteristika dle stáří trvale obydlených domů v Brně 
Rodinné 

domy Bytové domy Ostatní Celkem Období výstavby 

počet % počet % počet % počet % 

Do roku 1919 3 364 13,4% 1 170 13,4% 118 20,0% 4 652 13,5% 

1920 - 1945 9 112 36,4% 2 358 27,1% 114 19,3% 11 584 33,7% 

1946 - 1980 6 901 27,5% 3 656 42,0% 151 25,6% 10 708 31,2% 

1981 - 1990 2 335 9,3% 1 018 11,6% 42 7,1% 3 395 9,9% 

1991 - 2001 3 008 12,0% 347 4,0% 95 16,1% 3 450 10,0% 

nezjištěno 338 1,4% 162 1,9% 70 11,9% 570 1,7% 

Zdroj: SLDB, 2001 [15]        
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Atraktivita lokalit bydlení se stala nejdůležitějším faktorem, který formuluje trh s byty 

v průběhu 90. let. Základní orientace, která měla směrovat na severní, až 

severovýchodní předměstské části byla postupně doplňována novou výstavbou v jižní a 

východní části města. V průběhu let se vytvářel převis nabídky nad poptávkou, na druhé 

straně v řadě lokalit jsou vyčerpané lukrativní pozemky pro výstavbu. Intenzita nové 

výstavby v místní části Brno-střed se zvýšila na straně spotřebitelské poptávky a 

nabídky v bytových domech. Nejzajímavější stavební pozemky jsou zejména v severní 

části, kde se nabízí žádoucí lokality pro novou výstavbu.  

Tab. 3-2: Dokončená bytová výstavba na území Brna 2000 - 2008 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bytové domy 317 443 419 438 536 473 589 1 966 1 262 
Rodinné domy 228 200 213 146 193 175 217 251 166 
Nástavby, vestavby 433 317 317 360 400 420 334 425 229 
Adapt. nebytové prostory 4 3 11 83 13 117 30 7 136 
Domy s pečovatelskou službou 0 21 113 42 83 23 82 60 0 

Byty a nebytové prostory 25 16 8 26 15 97 191 27 12 

Celkem 1 007 1 000 1 081 1 095 1 240 1 305 1 443 2 736 1 805 
Zdroj: ČSÚ, 2009 [12] 

Dokončení bytové výstavby v průběhu let 2000 až 2009 se začátkem razantně 

nezměnila. Výrazný nárůst dokončené výstavby začal v roce 2006, maxima dosáhl roku 

2007 a poté výrazně poklesl. V porovnání dokončené bytové výstavby na území Brno – 

venkov se oproti městu zásadně nezměnil až na pokles v roce 2006, a nárůst v roce 

2009. 

Tab. 3-3: Dokončená bytová výstavba v letech 2000 - 2009 

Zdroj: ČSÚ, 2010 [12] 

 
 

 

 

 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brno - město 1 007 1 000 1 081 1 095 1 240 1 305 1 443 2 736 1 805 1 534 
Brno - venkov 576 524 691 729 1 031 916 808 1 467 1 118 1 600 
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Obr. 3-1: Dokončená bytová výstavba v letech 2000 - 2009 
 

 

 

 

            
           
           
          
         
         

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2010 [12] 

 

3.2 Bytový a domovní fond 

Ukazatele města Brna jsou úzce vázané na stav a strukturu bytového fondu a umožňují 

jednoduché řízení na území města Brna. Zjednodušeně bychom mohli území města 

rozdělit na dvě části. Severní část, která je atraktivnější a kvalitnější obytným 

prostředím, je zejména reprezentovaná vilovými oblastmi Stránice a Pisárek. V těchto 

prostorových oblastech je vyšší příjmová skupina obyvatel v kontrastu k jižní části 

substandardního bydlení, která navazuje převážně na starou průmyslovou zónu. Jedná 

se především o oblasti Husovice, Zábrdovice, Staré Brno. [10] 

Nejnovější sčítání lidu, domů a bytů 2011 se uskutečnilo v České republice k 26. březnu 

2011. Předběžné výsledky, které jsem mohl sehnat ke dni 15. května 2012, obsahují 

základní rozdělení a pro mou práci jsou postačující. 

Dle nových údajů sčítání je velikost bytového fondu obydlených bytů 155 866, kde se k 

minulému sčítání zvýšil o 4 142 bytů. Byty obydlené ve vlastním domě se pohybují 

kolem 28 500, které narostly o přibližně 1000 bytů. Výrazný vzestup je u osobních 
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vlastnictví, které činí 51 065 bytů. Což je oproti předešlému sčítání vyšší o 37 826 bytů. 

Nájemní se pohybují okolo 47 304 bytů a jsou také na vzestupu. Jediným sestupem je 

družstevní bydlení, které k roku 2011 činí 3 190 bytů, oproti roku 2001 to bylo 37 168 

bytů.  

Celkový bytový fond města Brna v roce 2011 můžeme znázornit 

Tab. 3-4: Struktura bytového fondu       počet 
Byty obydlené celkem    155 866 
Byty obydlené ve vlastním domě   28 550 
Byty obydlené v osobním vlastnictví   51 065 
Byty obydlené v nájemním užívání   47 304 
Byty obydlené v družstevním užívání     3 190 
Zdroj: SLDB, 2011 [14]      
. 

Obr. 3-2: Obydlené byty podle právní struktury užívání bytu ve městě Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SLDB, 2011 [14] 

Dle starších údajů sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 se velikost bytového fondu 

v Brně pohybovala kolem 35 000 domů, ve kterých je přibližně 152 000 obydlených 

bytů. Z hlediska rozdělení struktury bytů dle charakteru se jedná přibližně o 30 500 

bytů, které jsou v rodinných domech a o  120 500 domovních bytů. 
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Celkový bytový fond ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 
Tab. 3-5: Struktura bytového fondu       počet 
Byty celkem     165 366 
Byty obydlené celkem    151 724 
Byty obydlené v rodinných domech   30 461 
Byty obydlené v bytových domech   120 591 
Byty obydlené ve vlastním domě   27 173 
Byty obydlené v osobním vlastnictví   13 239 
Byty obydlené v nájemním užívání   67 355 
Byty obydlené v družstevním užívání     37 168 
Byty neobydlené v obydlených domech   10 452 
Byty neobydlené v neobydlených domech     3 190 
Zdroj: SLBD, 2001 [15]      
      

Sčítání domovního fondu, provedeného roku 2011, ukazuje 40 052 domů celkem. 

Nárůst oproti roku 2001 činí 3001 domů. Obydlených domů je 36 314, kde je nárůst o 

přibližně 2000 domů. Obydlených rodinných domů a bytových je nárůst kolem 1000 

domů, kde rodinných je 26 159 a bytových 9 558. Neobydlených domů je oproti 

minulému sčítání o 1 046 více a v roce 2011 jich je 3 738. 

Celkový domovní fond města Brna v roce 2011 můžeme znázornit: 

 Tab. 3-6: Struktura domovního fondu počet 

 Domy celkem    40 052 
 Z toho domy obydlené  36 314 
 Obydlené rodinné domy  26 159 
 Obydlené bytové domy  9 558 

 Neobydlené domy celkem   3 738 

 Zdroj: SLDB, 2011 [14]    
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Obr. 3-3: Obydlené domy podle druhu domu ve městě Brně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SLDB, 2011 [14] 

Dle starších údajů o sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 se velikost domovního fondu 

v Brně pohybovala kolem 37 000 domů, ve kterých je přibližně 34 000 obydlených. 

Z hlediska rozdělení obydlené struktury je rodinných domů přibližně 20 000 a bytových 

přibližně 9 700 domů. 

 

 Tab. 3-7: Struktura domovního fondu počet 

 Domy celkem    37 051 
 Z toho domy obydlené  34 359 
 Obydlené rodinné domy  25 058 
 Obydlené bytové domy  8 711 

 Neobydlené domy celkem   2 692 

 Zdroj: SLDB, 2001 [15]    
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3.3 Členění bytového fondu 

Jak jsem se v historii bytového fondu již zmínil, v roce 1994 došlo k rozdělování 

kompetencí mezi městem a městskými částmi, které se promítlo do sféry bydlení, a to 

formou svěření převážné většiny obecního bytového fondu do správy městských částí. 

Cílem bylo přiblížení výkonu práv a povinností vlastníka ve vztahu k nájemcům a 

jednotlivým městským částem. Zlepšila se tak komunikace s občany, což vedlo 

ke zlepšení správy bytového fondu. Ten je rozdělen a přiřazen k 29 jednotlivým 

místním částem města Brna, které spravují svěřený bytový fond. 

Obr. 3-4: Grafické rozdělení území města Brna na městské části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org 
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Tab. 3-8: Dokončená bytová výstavba na území Brna v letech 2000 - 2008 
      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Brno-střed  34 30 202 174 134 287 435 552 336 
 Město Brno  5 3 1 46 20 41 30 17 25 
 Černá Pole - část  5 0 0 1 5 1 0 4 7 
 Pisárky - část  0 1 1 1 3 20 3 1 1 
 Staré Brno  1 1 39 5 24 34 152 149 159 
 Stránice  2 3 0 5 6 5 4 5 4 
 Štyřice  1 5 59 11 2 61 122 41 14 
 Trnitá - část  0 0 0 47 0 0 5 273 57 
 Veveří  17 8 8 35 65 103 107 57 48 
  Zabrdovice - část   3 9 94 23 9 22 12 5 21 
Brno-Žabovřesky   53 56 42 67 29 17 31 15 71 
Brno-Kralovo Pole  119 33 45 17 48 55 21 99 148 
 Černá Pole - část  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Královo Pole  62 17 37 3 7 51 5 88 138 
 Ponva  13 16 8 14 41 4 14 10 10 
  Sadová   44 0 0 0 0 0 2 1 0 
Brno-sever  117 85 153 111 334 126 169 354 62 
 Černá Pole - část  46 32 19 23 50 34 25 23 8 
 Husovice  4 4 74 27 84 21 9 24 10 
 Lesná  45 24 35 24 161 2 86 277 0 
 Soběšice  19 25 24 33 34 69 9 24 37 
  Zabrdovice - část   3 0 1 4 5 0 40 6 7 
Brno-Židenice  82 18 31 64 172 83 60 177 38 
 Zábrdovice - část  1 1 2 1 0 42 1 0 0 
  Židenice - část   81 17 29 63 172 41 59 177 38 
Brno-Černovice   3 49 0 116 29 64 42 1 44 
Brno-jih  43 9 27 16 30 6 22 117 5 
 Dolní Heršpice  0 0 0 4 0 1 0 2 0 
 Horní Heršpice  43 1 2 5 7 4 3 1 2 
 Komárov  0 0 19 3 8 1 19 113 0 
 Přizrenice  0 8 6 4 15 0 0 1 3 
  Trnitá - část   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brno-Bohunice   2 4 33 4 2 13 8 6 68 
Brno-Starý Lískovec   5 1 0 0 0 1 5 32 3 
Brno-Nový Lískovec   5 6 1 4 4 0 3 3 3 
Brno-Kohoutovice  41 56 38 25 22 10 44 11 3 
 Jundrov - část  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Kohoutovice  41 56 38 24 21 10 44 11 3 
  Pisárky - část   0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Brno-Jundrov  6 6 19 20 2 3 4 61 8 
 Jundrov - část  6 6 19 20 2 3 4 61 7 
  Pisárky - část   0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Brno-Bystrc   27 183 62 45 49 22 18 175 248 
Brno-Kníni čky   2 21 6 5 20 17 23 0 2 
Brno-Komín   24 0 22 12 94 7 6 60 85 
Brno-Mendlánky   7 3 55 73 8 0 267 658 276 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 41 101 62 26 70 25 24 15 9 
 Mokrá Hora  13 3 4 6 3 1 0 5 4 
  Řečkovice   28 98 58 20 67 24 24 10 5 
Brno-Maloměřice a Obřany  49 26 2 14 64 9 16 13 15 
 Maloměřice - část  3 5 0 10 56 2 8 8 9 
  Obřany   46 21 2 4 8 7 8 5 6 
Brno-Vinohrady  1 0 1 10 0 107 18 2 2 
 Maloměřice - část  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Židenice - část   1 0 1 10 0 107 18 2 2 
Brno-Líšeň   145 108 79 102 47 216 50 78 25 
Brno-Slatina   37 25 15 27 15 32 3 147 163 
Brno-Tuřany  11 6 12 8 4 38 39 22 143 
 Brněnské Ivanovice  1 4 0 2 0 1 3 5 17 
 Dvorska  2 0 0 1 0 0 1 0 4 
 Holásky  4 0 1 5 4 0 9 2 25 
  Tuřany   4 2 11 0 0 37 26 15 97 
Brno-Chrlice   11 13 9 2 10 31 4 6 198 
Brno-Bosonohy   5 4 5 26 12 16 5 5 0 
Brno-Žebětín   34 117 65 106 19 90 69 101 50 
Brno-Ivanovice   10 9 28 8 10 14 35 15 20 
Brno-Jehnice   17 4 30 6 4 4 6 1 0 
Brno-Ořešín   25 6 9 1 1 0 1 3 51 
Brno-Útěchov   51 21 28 6 7 12 5 7 1 

Zdroj: ČSÚ, 2009 
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V předešlé tabulce vidíme různou bytovou výstavbu dokončenou v Brně v letech 2000 

až 2008. Vybral jsem si pro grafické porovnání městské části Brno-střed, Brno-jih, 

Brno-Královo Pole, Brno-Bystrc, Brno-Líšeň, Brno-sever. 

Městské části, které jsem si vybral, mi připadají nejzajímavější co do rozlohy, postavení 

a rozdílnosti výstavby. 

Obr. 3-5: Dokončená bytová výstavba na území Brna v letech 2000 - 2008 

 

  

Největším nárůstem bytové výstavby je Brno-střed, které mělo v roce 2007 552 

dokončených bytů. Druhým největším nárůstem v počtu dokončených bytů je městská 

část Brno-sever s počtem 354 bytů za rok 2007. Ostatní městské části mají podobný 

stav, až na Brno-Bystrc, která měla v roce 2001 jako jediná vzestup na 183 

dokončených bytů a následně výstavba klesala až do roku 2007. Roku 2008 začala zase 

stoupat. 
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Tab. 3-9: Dokončená bytová výstavba na území Brna dle charakteru v 2000 - 2008 

    
Bytové 
domy 

Rodinné 
domy 

Nástavby, 
vestavby 

Adapt. Nebyt. 
Prostor DPS 

Byty v nebyt. 
Objektech Celkem 

Brno-střed 891 25 902 69 141 156 2 184 
 Město Brno 0 1 128 54 0 5 188 
 Černá Pole - část 0 0 21 0 0 2 23 
 Pisárky - část 0 6 25 0 0 0 31 
 Staré Brno 331 3 162 0 64 4 564 
 Stránice 0 2 31 0 0 1 34 
 Štyřice 206 13 57 0 0 40 316 
 Trnitá - část 287 0 13 2 77 3 382 
 Veveří 0 0 356 5 0 87 448 
  Zabrdovice - část 67 0 109 8 0 14 198 
Brno-Žabovřesky 162 21 178 16 0 4 381 
Brno-Kralovo Pole 130 15 218 134 63 25 585 
 Černá Pole - část 0 0 0 0 0 0 0 
 Královo Pole 86 12 152 121 25 12 408 
 Ponva 0 0 66 13 38 13 130 
  Sadová 44 3 0 0 0 0 47 
Brno-sever 559 210 581 0 49 112 1 511 
 Černá Pole - část 0 0 260 0 0 0 260 
 Husovice 70 22 113 0 49 3 257 
 Lesná 405 17 165 0 0 67 654 
 Soběšice 84 171 19 0 0 0 274 
  Zabrdovice - část 0 0 24 0 0 42 66 
Brno-Židenice 387 34 222 40 0 42 725 
 Zábrdovice - část 0 1 5 1 0 41 48 
  Židenice - část 387 33 217 39 0 1 677 
Brno-Černovice 221 11 92 0 23 1 348 
Brno-jih 156 56 42 2 18 1 275 
 Dolní Heršpice 0 7 0 0 0 0 7 
 Horní Heršpice 43 15 9 1 0 0 68 
 Komárov 113 0 31 0 18 1 163 
 Přizrenice 0 34 2 1 0 0 37 
  Trnitá - část 0 0 0 0 0 0 0 
Brno-Bohunice 63 12 26 5 30 4 140 
Brno-Starý Lískovec 7 9 22 0 0 9 47 
Brno-Nový Lískovec 0 10 17 2 0 0 29 
Brno-Kohoutovice 0 19 210 0 21 0 250 
 Jundrov - část 0 0 0 0 0 0 0 
 Kohoutovice 0 18 209 0 21 0 248 
  Pisárky - část 0 1 1 0 0 0 2 
Brno-Jundrov 81 19 27 0 0 2 129 
 Jundrov - část 81 18 27 0 0 2 128 
  Pisárky - část 0 1 0 0 0 0 1 
Brno-Bystrc 615 39 140 1 34 0 829 
Brno-Kníni čky 14 82 0 0 0 0 96 
Brno-Komín 196 74 21 4 0 15 310 
Brno-Mendlánky 1 306 27 6 8 0 0 1 347 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 234 111 25 1 0 2 373 
 Mokrá Hora 0 32 5 1 0 1 39 
  Řečkovice 234 79 20 0 0 1 334 
Brno-Maloměřice a Obřany 54 61 44 4 45 0 208 
 Maloměřice - část 0 20 33 3 45 0 101 
  Obřany 54 41 11 1 0 0 107 
Brno-Vinohrady 0 31 0 106 0 14 151 
 Maloměřice - část 0 0 0 0 0 0 0 
  Židenice - část 0 31 0 106 0 14 151 
Brno-Líšeň 513 102 228 1 0 6 850 
Brno-Slatina 245 81 117 2 0 19 464 
Brno-Tuřany 30 83 27 2 0 1 143 
 Brněnské Ivanovice 0 9 8 0 0 0 17 
 Dvorska 0 4 0 0 0 0 4 
 Holásky 0 19 5 0 0 1 25 
  Tuřany 30 51 14 2 0 0 97 
Brno-Chrlice 121 46 24 4 0 3 198 
Brno-Bosonohy 17 38 21 2 0 0 78 
Brno-Žebětín 393 227 30 0 0 1 651 
Brno-Ivanovice 0 145 3 1 0 0 149 
Brno-Jehnice 24 45 3 0 0 0 72 
Brno-Ořešín 0 46 5 0 0 0 51 
Brno-Útěchov 24 110 4 0 0 0 138 

Zdroj: ČSÚ, 2009 
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V další tabulce jsem se zaměřil na dokončenou bytovou výstavbu dle charakteru na 

území Brna v letech 2000 - 2008. Řeším zde celé území města Brna, do kterého spadá 

29 městských částí.  

Obr. 3-6: Dokončená bytová výstavba na území Brna dle charakteru v letech 2000 - 
2008 
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Na grafu je vidět dokončená výstavba bytových a rodinných domů ve městě Brně. Ve 

významném popředí je městská část Brno-Medlánky s celkovým počtem 1 306 

dokončených bytových domů. Další významné popředí má městská část Brno-střed s 

počtem 891 dokončených bytových domů. Městské části Brno-Líšeň, Brno-Bystrc, 

Brno-sever se pohybují od 513 až 615 dokončených bytových domů. Ostatní městské 

části mají klesající tendenci, kde Brno-Nový Lískovec, Brno-Kohoutovice, Brno-

Vinohrady, Brno-Ivanovice a Brno-Ořešín nemají žádné dokončené bytové domy. 

Vzestup rodinných domů nebyl tak velký jako bytových. Největší počet výstavby 

rodinných domu má městská část Brno-Žebětín s počtem 227 domů. Hned za ním je 

Brno-sever s počtem dokončené bytové výstavby 210 rodinných domů. Ostatní městské 

části mají kolísavou tendenci a nejnižší počet má Brno-Starý Lískovec, který dosahuje v 

letech 2000 až 2008 9 dokončených rodinných domů. 

 

3.4. Panelová sídliště 

Začátky panelových sídlišť sahají do roku 1959, v kterém byl postaven první panelák v 

Nových Černovicích. V průběhu let 1962 až 1965 se stavělo sídliště Brno-sever a v 

letech 1962 až 1973 následovalo sídliště na Lesné. Do roku 1988 byla sídliště i ve 

čtvrtích Řečkovice, Královo Pole, Jundrov, Komín, Bystrc, Kohoutovice, Líšeň, 

Vinohrady a Bohunice. 

Bytové domy, které se nachází v bytovém fondu, byly cca z 54% postaveny panelovou 

technologií. Další vývoj panelových obytných souborů může ovlivnit standard bydlení 

v celém městě Brně. Na sídlištích v Brně se nachází cca 42% z celkového počtu 

bytových jednotek a žije zde téměř 43% obyvatel města. [10] 
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Sídliště se dají zařadit do dvou základních skupin: 

1. Významná satelitní sídliště 

Samostatně fungující obytné celky s čistě bytovou funkcí původně doplněnou 

potřebnými doprovodnými funkcemi, jako jsou škola, obchod, sport. Původní 

vesnická struktura byla zcela potlačená. Patří tam Lesná, Bystrc, Kohoutovice, 

Nový Lískovec, Bohunice, Vinohrady, Líšeň s celkovým počtem obyvatel cca 

115 500. 

 

2. Významná sídliště doplňující a navazující na původní městskou strukturu 

V těchto sídlištích se zachovává původní charakter, patří sem sídliště Jundrov, 

Komín, Žabovřesky, Královo Pole, Medlánky, Řečkovice, Černá Pole, Stará 

osada, Černovice – Olomoucká, Juliánov, Slatina, Chrlice, Komárov, Staré 

město – jih a sever s celkovým počtem obyvatel cca 46 500. 

 

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces se zaměřením na sociální, 

ekonomické a urbanistické řešení. Mezi nejčastější problémy patří monofunkčost, 

nevyhovující řešení dopravy, vzhled bytů a domů a další.  

Původní vesnická struktura byla většinou úplně potlačena. Příkladem jsou Bystrc, 

Kohoutovice, Líšeň, Bohunice. [10] 
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Obr. 3-7: Mapa označení významných satelitních sídlišť na území Brna 

 

Významná satelitní sídliště v Brně  

 

Zdroj: Generel bydlení města Brna 2008 [10] 

 

 

 

1 – Bystrc 2 – Kohoutovice 3 – Nový Lískovec   4 – Bohunice  
5 – Lesná  6 – Vinohrady  7 – Líšeň   
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3.5 Majetkoprávní struktura 

Současná i budoucí majetkoprávní struktura bytového fondu podléhá postupnému 

vývoji. U nového bytového fondu je znatelně vidět příklon k vlastnickému bydlení. 

Rozdíl bydlení ve vlastnickém a družstevním se již promítá i do průměrných prodejních 

cen nových bytů. Možnost bydlení ve vlastnickém užívání inicioval taky proces 

privatizace bytového fondu, který byl spuštěn v roce 1997. Do roku 2007 byla 

zprivatizovaná přibližně čtvrtina ze základního stavu. Bytový fond v Brně je z větší 

části v soukromém vlastnictví. 

V tabulkách jsou vidět obydlené byty podle právního důvodu užívání ve městě Brně. V 

první tabulce jsou data z nejnovějšího sčítání lidu, domů a bytů 2011 a v druhé tabulce 

jsou starší data z roku 2001. 

Tab.3-10: Právní užívání bytů SLDB 2011                                  počet 
Byty obydlené celkem    155 866 
Ve vlastním domě   28 550 
V osobním vlastnictví   51 065 
Nájemní užívání   47 304 
Člena bytového družstva     20 750 
Zdroj: SLDB, 2011 [14]      
      
      

 

Tab.3-11: Právní užívání bytů SLDB 2001 počet 
Byty obydlené celkem   151 724 
Ve vlastním domě    27 173 
V osobním vlastnictví   13 239 
Nájemní užívání     67 355 
Člena bytového družstva     37 168 
Zdroj: SLDB, 2001 [14]     

 

Na začátku přelomu století, převládala poptávka po nejmenší velikostní kategorii bytů. 

Dlouhodobě se nejčastěji realizují byty na území města o velikosti 2+1 a 2+kk. Obvyklá 

cena za metr čtvereční u novostavby se pohybuje kolem 30 000 až 40 000 Kč. Trh 

s byty v městských částech má relativní stabilitu cen v sídlištních panelových domech. 

[10] 
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3.6 Zanedbanost bytového fondu 

Z  potřeb v oblasti bydlení a regenerace bytového fondu má Brno zpracovanou analýzu 

údajů o zanedbanosti bytového fondu vyčíslených ve všech městských částech, kterým 

byl svěřen bytový fond. Městské části stanovily zanedbanost bytového fondu, 

potřebného k odprodeji různými metodami.  

Pro zlepšení bytového fondu bude muset město počítat s velkým objemem finančních 

prostředků pro odstranění zanedbanosti fondu. Výsledkem analýzy jsou v letech 2003, 

2005 a 2007 tyto údaje: 

Výsledkem analýzy z roku 2003 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši : 

- cihlové domy .………... 5 966 727 000, - Kč 

- panelové domy ………. 2 746 500 000,- Kč 

- c e l k e m ………….…. 8 713 660 000,- Kč 

 

Výsledkem analýzy z roku 2005 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši : 

- cihlové domy .……....… 3 504 286 000, - Kč 

- panelové domy ………. 2 595 901 000,- Kč 

- c e l k e m ………….…. 6 100 187 000,- Kč 

 

Výsledkem analýzy z roku 2007 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši : 

- cihlové domy .………... 6 979 442 000, - Kč 

- panelové domy ………. 2 308 111 000,- Kč 

- c e l k e m …………….. 9 287 553 000,- Kč 

 

Celková zanedbanost cihlových domů se v údajích získaných z místních částí v roce 

2007 výrazně zvýšila, neboť zkušenosti z prvních komplexně provedených regenerací 

cihlových domů postavených na přelomu 19. a 20. století ukázaly, že náklady na 

regeneraci jsou vzhledem k technickému stavu převážné části těchto domů podstatně 

vyšší, než se původně předpokládalo. Toto zjištění výrazně zvýšilo předpokládanou 

celkovou výši nákladů na odstranění zanedbanosti cihlových domů v MČ Brno- střed a 

Brno-sever. [11] 
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Celková zanedbanost panelových domů se i přes značný objem finančních prostředků 

vynaložených v uplynulých letech na regeneraci snížila pouze nepatrně. Toto zjištění je 

způsobeno skutečností, že v uplynulém období byla sice převážná část panelových 

bytových domů v majetku statutárního města Brna částečně regenerována (cca 72%), 

byla provedena výměna nebo oprava balkonů a lodžií, zateplení objektů, oprava střech 

často spojená s výstavbou nových bytů v nástavbě, ale v nastávajícím období bude 

nutné dokončit výměny oken, rekonstrukce vnitřních rozvodů, vyzdění bytových jader 

apod., tedy nejenom nutné opravy domů, ale i úpravy bytů ke zvýšení kvality bydlení. 

Jako jedna z prvních byla provedena regenerace panelových domů v Brně-Juliánově, 

investor MČ Brno-Židenice. Další rozsáhlé regenerace panelových domů byly 

realizovány MČ Kohoutovice, Královo Pole, Líšeň nebo Brno-sever. Například MČ 

Brno-sever již ukončila regeneraci obecních panelových domů v sídlišti Lesná a v 

současné době postupně realizuje opravu panelových domů v sídlišti Černá Pole, ul. 

Bieblova. V uplynulém období byly zahájeny i regenerace panelových bytových domů 

v nejmladších panelových sídlištích jako jsou sídliště v MČ Brno-Bystrc nebo Brno-

Vinohrady. 

Příkladem kompletně provedených regenerací panelových domů (včetně nových 

rozvodů a bytových jader) jsou regenerace prováděné MČ Brno-Nový Lískovec. Jedna z 

těchto regenerací – regenerace domu Kamínky 6, získala čestné uznání v celostátní 

soutěži „Bydlení 2004“. [11] 
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4 ZDROJE FINANCÍ NA OBNOVU A ROZVOJ 

BYTOVÉHO FONDU 

4.1 Podpora uchování a regenerace stávajícího bytového fondu 

4.1.1 Nástroje ze státního rozpočtu 

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke 

krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na 

opravy, modernizace nebo regenerace domů, upravuje podmínky poskytnutí státní 

finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů. 

Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky lze žádat o úrokovou dotaci 

na splácení úvěru.  

Municipální úvěr pro města a obce od Českomoravské záruční a rozvojové banky lze 

poskytnout: 

- Ve výši úvěru 8 až 250 mil. Kč. 

- Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení úvěru 

- Doba splatnosti 10 – 15 let 

Zdroj:http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/municipalni-uver-v-programu-

obec#Podminky_pro_poskytnuti 

Dotace poskytovaná ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj je určena 

pouze obcím na realizaci projektů regenerace panelových sídlišť s více jak 150 byty 

s cílem zlepšení celkového obytného prostředí. Není určena na opravy jednotlivých 

domů. Dotace je poskytována až do výše 70% celkových rozpočtových nákladů, pro rok 

2009 je limit snížen na max. 50%.[10] 
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V roce 2012 byla schválená podpora bydlení, Celková částka na dotace v letošním roce 

dosahuje 463 mil. Kč a bude rozdělena mezi 216 projektů ve čtyřech podprogramech. 

Schválené akce financování ze státního rozpočtu a další: 

- Podpora regenerace panelových sídlišť (částka činí 145,5 mil. Kč) 

- Podpora výstavby technické infrastruktury (částka činí 50 mil. Kč) 

- Podpora výstavby podporovaných bytů (částka činí 300 mil. Kč) 

- Podpora oprav domovních olověných rozvodů (částka činí 5 mil. Kč) 

Zdroj: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-

bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012 

 

4.1.1.1 Podpora všech forem výstavby  

Podpora výstavby technické infrastruktury je poskytována na výstavbu dopravní a 

technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo 

bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. 

Příjemcem dotace, jejíž maximální výše činí 50 tisíc Kč na následně vybudovanou 

bytovou jednotku, je obec. Podpora stanoví, že součet všech podpor poskytnutých 

žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200000 EUR. Pro 

větší města, která mají větší počet investičních akcí a v předchozích letech již dotace 

čerpaly, se tak tyto podpory stávají nedostupné. 

Možnost odpisu zaplacených úroků z úvěru na bydlení ze základu daně z příjmu dle 

nařízení vlády č. 249/2002 Sb, [6] ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. o podmínkách 

poskytování příspěvku k hypotečnímu úvěru na pořízení bytu osobám mladším 36 let. 

[7] 

Podpora stavebního spoření (pro všechny typy bydlení) formou nevratného příspěvku 

od státu – státní dotace stavebního spoření dle zákona č. 96/1993 Sb. [8] v aktuálním 

znění. [11] 
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Další možností je podpora výstavby podporovaných bytů, sloužící k poskytování 

sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení. Výše dotace je 

600tis. Kč na 1 bytovou jednotku.  

 

4.1.2 Nástroje z úrovně obecního rozpočtu 

Mezi nástroje z úrovně města patří pravidla poskytování návratných účelových půjček 

z fondu rozvoje bydlení města Brna, které jsou poskytovány na opravu a modernizaci 

bytových domů, rodinných domů a bytových jednotek. Dle § 2 vyhl. MMR č.501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území [9] je  

- bytový dům stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,  

- rodinný dům stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný 

dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví. [10] 

 

4.1.2.1 Fond bytové výstavby 

Dalším nástrojem je fond bytové výstavby, který ukazuje základní účely použití 

prostředků z tohoto fondu. Určuje pravidla prodeje domu, bytu a nebytových prostor. 

Stanoví zásady pro zapojení finančních prostředků fondu bytové výstavby do rozpočtu 

města a možnosti použití finančních prostředků mimo jiné na rekonstrukce a 

modernizace stávajícího obecního bytového fondu. 
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4.2 Podpora bydlení pro specifické skupiny obyvatel 

V Brně jako i v jiných městech není jasně definován pojem sociální bydlení. Většina 

města a obcí v celé České Republice nemá specifikovaný či jinak vyčleněný sociální 

bytový fond. Zvyšování nájemného v obecních bytech se dotýká všech obecních bytů a 

negativně postihuje sociálně slabé skupiny obyvatel. Jedná se především o osoby, které 

s postupným zvyšováním nájemného nejsou schopny samy pokrýt náklady na bydlení. 

Sociální služby a pomoc při řešení bydlení ve městě Brně se zaměřují na tyto cílové 

skupiny: [11] 

1. Lidé v dočasné sociální nouzi 

Do téhle skupiny patří osamělí rodiče, zejména matky s dětmi, opuštěné děti a lidé 

společensky nepřizpůsobiví. 

2. Lidé, jejichž zdravotní stav a věk potřebuje speciální bydlení 

Občané, kteří jsou s omezenou možností pohybu, mentálně postižení lidé a senioři. 

Bydlení pro tuto skupinu musí mít speciální úpravy, aby bylo možné bezproblémové 

užívání bytu a domu. Poskytované bydlení jsou většinou domovy sociální péče a 

domovy pro seniory. 

3. Skupiny ohrožené sociálním vyloučením 

Jedná se o osoby, které v současné době bydlí, ale je pravděpodobné že s postupným 

zvyšováním nájemného nebudou schopni sami pokrýt náklady na bydlení. Mezi nejvíce 

ohrožené skupiny patří nízkopříjmové rodiny. 

4. Nově vznikající domácnosti 

Lidé, kteří chtějí založit nové domácnosti a nemají dostatek financí na pořízení bydlení. 

Potřebná pomoc pro zajištění výše uvedených cílových skupin obyvatel je v Brně 

rozložena do působnosti samosprávy, státní správy a nestátních neziskových organizací. 

 

 



40 
 

4.2.1 Startovací byty 

Brno podporuje novou výstavbu a tak zastupitelé města schválili v roce 2011 výstavbu 

startovacích bytů. Vzniknou tak byty pro sociální skupiny obyvatelstva a mladé rodiny. 

Podle platného harmonogramu by výstavba měla být zahájena v dubnu 2011 a 

dokončení prvních bytových domů se očekává za 1 rok. Financovaní celé zakázky 

budou hrazeny z fondu bytové výstavby, kde celkové náklady investiční akce jsou 

stanoveny na částku 166 398 114 Kč. [13] 

Záměrem statutárního města je získat do vlastnictví nemovitosti s byty v novostavbách.  

Byly požadovány bytové jednotky charakteru malometrážních bytů o velikostech 

1+KK, 1+1, 2+KK a 2+1. Podlahová plocha jednotlivých bytů v nabídnuté nemovitosti 

bude v rozmezí 30 – 60m2 .  

Jako nejvýhodnější nabídky schválili zastupitelé firmy: 

REKO, a.s.  

provede výstavbu 1 bytového domu v k.ú. Žebětín 

počet bytových jednotek: 46, cena za 1m2 : 33 000 Kč 

z toho: 39 bytů 2+kk 

- 7bytů 1+kk 

IMPERA styl, a.s., IMPERA eqs, a.s., JET IMPERA a.s. 

Výstavbu 1 bytového domu v k.ú. Bystrc 

počet bytových jednotek: 38, cena za 1m2 : 34 915 Kč 

z toho: 8 bytů 2+1 

- 16 bytů 2+kk 

- 14 bytů 1+kk 
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4.3 Způsob využití prostředků fondu 

Z fondu jsou hrazeny všechny výdaje města související s prodejem domů a také 

příspěvky až do výše 40% kupní ceny domu. Kupující musí prokázat vynaložení 

nákladů na opravy např.: různé opravy pláště domu, střechy, inženýrských sítí, nosné 

konstrukce, nebo odstranění zemní vlhkosti. 

Podmínky využití finančních prostředků fondu určují „Zásady pro zapojení finančních 

prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města“ (dále jen „Zásady“). Další 

aktualizace „Zásad“ byla schválena dne 4. 3. 2008 na zasedání Zastupitelstva města 

Brna Z5/013. Poslední změny byly schváleny Zastupitelstvem na Z6/008. zasedání 

konané 6. 9. 2011.[10] Zdroj: http://www.brno.cz/?id=4448344 

Zásady umožňují poskytnout: 

- Rekonstrukce a regenerace bytového fondu příspěvek a půjčku s omezením na 1 byt 

podle typu domu (u panelových domů max. 70 tis. Kč na 1 byt, u cihlového domu 100 

tis. Kč na 1 byt a v případě celkové rekonstrukce a modernizace až 170 tis. Kč na 1 byt), 

městská část se přitom musí podílet na investici min. částkou ve výši 20% celkových 

rozpočtových nákladů, na komplexní rekonstrukce obecních bytových domů, prováděné 

při celkovém vyklizení objektů z úrovně Magistrátu města Brna, finanční prostředky 

fondu bytové výstavby v plné výši schválených nákladů stavby. Dále lze poskytnout 

příspěvek na modernizaci, případně výměnu stávajících výtahů i  na výstavbu nových 

ve výši 50 tis. Kč na 1 byt. 

- Finanční prostředky městským částem na komplexní rekonstrukce obecních bytových 

domů, prováděné při celkovém vyklizení objektů, po odečtení případných státních či 

jiných dotací; možnost čerpání finančních prostředků do výše 80% zbývajících nákladů 

stavby za předpokladu, že 20% zbývajících nákladů stavby bude hrazeno z rozpočtu 

městské části, přičemž celkové náklady rekonstrukce nepřekročí 26 000 Kč /m2 celkové 

podlahové plochy bytů v domě. 
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- Novou obecní výstavbu bytů z úrovně městských částí částkou 300 tis. Kč na 1 byt a 

půjčku do výše až 40% stavby, městská část se přitom musí podílet na investici min. 

částkou ve výši 20% celkových rozpočtových nákladů, při max. nákladech na 1m2 

plochy bytu 29 000 Kč.  

- na základě žádosti městské části finanční prostředky na výstavbu nových nájemních 

domů budovaných do vlastnictví města Brna, bude-li projekt výstavby schválen Radou 

města Brna jako projekt celoměstského významu; současně Rada města Brna rozhodne 

o způsobu investování, tj. zda bude investorem městská část nebo projekt převezme z 

důvodů jeho celoměstského významu město Brno; max. náklady 29 000 Kč/m2 

podlahové plochy bytu domu s pečovatelskou službou. 

- financování domu s pečovatelskou službou budovaných z úrovně městských části až 

do výše 80% celkových rozpočtových nákladů (po odečtení případných státních dotací) 

s podmínkou 20% spoluúčasti městských částí a omezením výše nákladů na 1m2 plochy 

bytu 30 000 Kč; při překročení nákladů musí vícenáklady hradit městská část 

- financování výstavby páteřní technické infrastruktury ve významných rozvojových 

lokalitách bydlení připravovaných k zainvestování z úrovně města Brna a výstavby 

technické infrastruktury v projektech bytové výstavby realizovaných z úrovně 

Magistrátu města Brna; možnost čerpání v plné výši nákladů 

- financování dostavby a rekonstrukce technické infrastruktury při budování nových 

bytů, z úrovně městských částí, do majetku obce - možnost čerpání 50 tis. Kč na 1 nově 

budovaný byt, max. ve výši 50 % celkových rozpočtových nákladů. [10] 

- financování výstavby technické infrastruktury budované v nezbytném rozsahu pro 

nově budované bytové domy v rámci projektu celoměstského významu; čerpání ve výši 

celkových nákladů na splnění podmínky max. nákladů 150 tis. Kč na 1 byt 

- financování výstavby technické infrastruktury formou příspěvku soukromým 

investorům pro nové byty v max. 30% celkových rozpočtových nákladů, pokud náklady 

překročí 100 tis. Kč na 1 nově budovaný byt; max. však lze poskytnout 60 tis. Kč na 1 

byt 
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- na výkupy pozemků ve významných rozvojových lokalitách bydlení připravovaných 

k zainvestování z úrovně města Brna; možnost čerpání v plné výši nákladů 

- na výkupy pozemků pro výstavbu nových obecních bytů připravovanou a realizovanou 

z úrovně městských částí; možnost poskytnutí příspěvku ve výši max. 50 tis. Kč na 1 

nově budovanou bytovou jednotku. [10] 

Rozdělení plánovaných kapitálových výdajů pro jednotlivé roky by mělo být směřováno 

na: 

 30% opravy, rekonstrukce a modernizace obecního bytového fondu 

 40% novou bytovou výstavbu 

 30% přípravu lokalit – technická infrastruktura, výkup pozemků 

 

Zdroj: http://www.brno.cz/?id=4448344 
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5   ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo co možná v nejsrozumitelnější podobě objasnit čtenáři 

municipální bytovou politiku města Brna. Zároveň zde uvádím stručný přehled a 

realizaci bytové politiky v tomto městě. Hlavním cílem práce bylo popsat bytovou 

politiku statutárního města Brna, strukturu, rozsah a stav bytového fondu města, 

porovnat bytový a domovní fond a v neposlední řadě možné zdroje financí na obnovu a 

rozvoj bytového fondu.  

Město Brno zastává pozici druhého největšího města v republice a zároveň 

nejvýznamnějšího centra Moravy. Sociální vývoj města, jež je ovlivněn změnami 

struktury ekonomiky způsobenými od roku 1989, je charakterizován zlepšením úrovně 

obyvatel. Z toho vyplývá i změna životního stylu.  

V první části práce popisuji charakteristiku a vývoj bytové politiky. Velkou změnou 

v bytovém fondu byl zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí, který umožnil převést státní bytový fond pod 

majetek města. K řízení bytové politiky město používá vypracované koncepční 

dokumenty, které analyzují základní rozvoj bydlení a jsou nápomocné k řešení bytové 

situace. V závěru první části jsem uvedl základní cíle, které mají vést město ke zlepšení 

kvality bydlení. Předpokladem naplnění těchto cílů je zvýšení objemu finančních 

prostředků do péče o stávající bytový fond a do nové výstavby. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je územní připravenost pro novou bytovou výstavbu, podpora hledání 

vhodných technických řešení přinášející snížení cen nové výstavby a využití stávajících 

objektů. 

V další části rozepisuji historii bydlení, kterou charakterizuje stáří bytového fondu od 

roku 1919 až po poslední sčítání lidu, domů a bytů 2011. Oproti minulému sčítání 

vzrostla velikost bytového fondu o 4 142 bytů. Výrazný vzestup je u osobního 

vlastnictví s 51 065 byty, což je vyšší o 37 826 bytů. Jako jediné se snížilo družstevní 

bydlení, a to z 37 168 na pouhých 3 190 bytů. Domovní fond má nárůst 3001 domy 

celkem. V procentech bychom mohli definovat, že bytových domů je 26%, rodinných 

domů 72% a ostatních 2%. 
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Porovnání dokončené bytové výstavby v jednotlivých městských částech jsem provedl 

grafem. V popředí je městská část Brno-střed, která má v roce 2007 nejvíce 

dokončených bytů s počtem 552. Další je Brno-sever s dokončenými byty 354 za rok 

2007.  

Další porovnání jsem provedl všech městských částí, kde jsem porovnával dokončenou 

bytovou výstavbu dle charakteru v letech 2000 až 2008. Vzestup rodinných domů nebyl 

tak velký jako bytových. Největší počet výstavby rodinných domů byl v městské části 

Brno-Žebětín s počtem 227 domů. Za ním je hned Brno-sever s počtem 210 rodinných 

domů. Nejnižší počet má Brno-Starý Lískovec, kde počet dosahuje 9 dokončených 

rodinných domů v letech 2000 až 2008. 

V sídlištích se nachází přibližně 42% bytových jednotek a žije zde téměř 43% obyvatel 

města Brna. Zanedbanost bytového fondu se značně zvýšila. Porovnáním 19. a 20. 

století ukázalo, že náklady na regeneraci jsou vzhledem k technickému stavu převážné 

části těchto domů podstatně vyšší, než se původně předpokládalo. Celková zanedbanost 

panelových domů se i přes značný objem finančních prostředků vynaložených v 

uplynulých letech na regeneraci snížila pouze nepatrně. 

V poslední části se zaměřuji na zdroje financí pro obnovu a rozvoj bytového fondu, 

které mají zlepšit současný stav bytového fondu. V roce 2012 byla schválená podpora 

bydlení, kde celková částka dotace dosahuje 463 mil. Kč a bude rozdělena mezi 216 

projektů ve čtyřech programech.  
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