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Akčního plánu rozvoje bydlení v hl.m. Praze pro období 2021 - 2025 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

se Strategií rozvoje bydlení v hl.m. Praze (dále jen "Strategie“), která je přílohou č. 1 
tohoto usnesení, a která nahrazuje Koncepci bytové politiky hl.m. Prahy pro rok 2004       
a navazující období 

I I .   k o n s t a t u j e  

vzhledem k probíhající koronavirové ekonomické krizi a legislativním změnám                   
v rozpočtovém určení daní, že k naplňování Strategie rozvoje bydlení v hl.m. Praze          
a navazujícího Akčního plánu rozvoje bydlení v hl.m. Praze pro období 2021 - 2025 bude 
docházet v případě, že bude mít hl.m. Praha k dispozici adekvátní finanční prostředky      
v jednotlivých letech jeho implementace 

I I I .   u k l á d á  

1.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zpracovat Akční plán rozvoje bydlení v hl.m. Praze pro období 2021 - 2025 (dále 
jen "Akční plán“) v souladu se schválenou Strategií 

Termín: 31.10.2021 

2.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  předložit Strategii ke schválení Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 22.4.2021 

2.  předložit Akční plán ke schválení Radě HMP po schválení Strategie 
Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 30.11.2021 

3.  spolupracovat při zpracování Akčního plánu s Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy a poskytnout nezbytnou součinnost a podklady 

Termín: průběžně 

3.  radní JUDr. Haně Kordové Marvanové, radnímu Mgr. Adamovi Zábranskému, radní    

     Mgr. Mileně Johnové 

1.  spolupracovat při zpracování Akčního plánu s Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy a poskytnout nezbytnou součinnost a podklady 

Termín: průběžně 

4.  MHMP - HOM MHMP, MHMP - INV MHMP, MHMP - OBF MHMP, MHMP - ROZ  

     MHMP, MHMP - SOV MHMP 

1.  spolupracovat při zpracování Akčního plánu s Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy a poskytnout nezbytnou součinnost a podklady 

Termín: průběžně 



5.  řediteli Pražské developerské společnosti 

1.  spolupracovat při zpracování Akčního plánu s Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy a poskytnout nezbytnou součinnost a podklady 

Termín: průběžně 

I V .   ž á d á  

1.  předsedu Výboru pro bydlení ZHMP 

1.  spolupracovat při zpracování Akčního plánu s Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy a poskytnout nezbytnou součinnost a podklady 

Termín: průběžně 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, radní JUDr. Hana Kordová 

Marvanová, radní Mgr. Adam Zábranský  
Tisk: R-39476  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, I. náměstek primátora doc. Ing. 

arch. Petr Hlaváček, radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní Mgr. Adam 
Zábranský, radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - HOM MHMP, MHMP - INV 
MHMP, MHMP - OBF MHMP, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP, 
ředitel Pražské developerské společnosti 

Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



























































































Důvodová zpráva 
 
Překládaná Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (dále jen „Strategie“), kterou zpracoval IPR 
Praha na základě usnesení RHMP č. 76 ze dne 20. 1. 2020, představuje nový strategický rámec, 
který bude pro bytovou politiku hlavního města směrodatný a závazný v dlouhodobější 
perspektivě (minimálně do roku 2030). Strategie nahrazuje Koncepci bytové politiky hl. m. 
Prahy pro rok 2004 a navazující období, která byla fakticky již dávno překonána. 

Zpracování Strategie bylo koordinováno s řídicím výborem, jehož členy byly relevantní zástupci 
RHMP i ZHMP, vybraní vedoucí pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy a ředitel IPR Praha. Z hlediska 
poskytovaných odborných vstupů a připomínek byla velmi důležitá role dvou pracovních skupin, 
které byly za účelem tvorby Strategie ustanoveny. Jejími členy byly zejména uznávání odborníci 
na problematiku bydlení, kteří pracují nejenom v rámci organizačních složek hl. m. Prahy či 
státu (MMR, MPSV), ale i v akademické, neziskové či podnikatelské sféře.  

Hlavní vize Strategie byla formulována na základě analýzy současného stavu a trendů v oblasti 
bydlení, a to následujícím způsobem: „Praha se stane městem s aktivně řízenou bytovou 
politikou a dostatečnou nabídkou kvalitního, dlouhodobě udržitelného, a především finančně 
dostupného bydlení, k němuž budou mít přístup obyvatelé ze všech sociálních vrstev.“ Za účelem 
naplnění této ambiciózní vize, resp. globálního cíle Strategie bylo vytyčeno 5 hlavních priorit: 

1) Výstavba dostupného a kvalitního bydlení  

2) Rozvíjející se městský fond 

3) Udržitelné a standardní bydlení pro specifické skupiny obyvatel 

4) Atraktivní bydlení na území celého města 

5) Otevřená spolupráce města s klíčovými aktéry 

Výše uvedených 5 prioritních oblastí bylo dále rozpracováno do 19 strategických cílů, které 
obsahují 73 různých opatření. Strategie rovněž navrhuje soustavu 24 indikátorů umožňujících 
průběžně měřit a vyhodnocovat její účinnost a naplňování. Zároveň Strategie definuje okruhy 
konkrétních subjektů v rámci organizačních struktur hl. m. Prahy, které budou zodpovědné za 
realizaci jednotlivých strategických cílů. 

Aby byly vytvořeny předpoklady pro reálné naplňování cílů Strategie, budou zpracovány dva 
pětileté Akční plány rozvoje bydlení v hl. m. Praze (dále jen „Akční plány“), a to konkrétně pro 
období 2021-2025 a následně pro období 2026-2030. Tyto Akční plány budou představovat 
realizační dokumenty navazující na Strategii a budou konkretizovat obsahovou náplň 
jednotlivých opatření a rozvinou je do podoby dílčích aktivit, projektů či systémových řešení, 
včetně přiřazení konkrétního harmonogramu a odhadovaných finančních nákladů. Plnění 
akčních plánů bude každoročně vyhodnocováno a v případě potřeby je počítáno i s tím, že Akční 
plány mohou být v průběhu času dílčím způsobem revidovány. 

Zpracováním Akčních plánů bude opětovně pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 
který má s tvorbou obdobně zaměřených dokumentů bohaté zkušenosti. Klíčovým 
předpokladem pro vytvoření “životaschopných“ Akčních plánů a potažmo nových projektů a 
agend je, aby se na jejich zpracování a nastavení aktivně podíleli všichni aktéři, kteří budou 
následně odpovědni za finální realizaci. V neposlední řadě je velmi důležité, aby tito aktéři byli 
sami vnitřně přesvědčeni o prospěšnosti vznikajících Akčních plánů. Bez splnění tohoto 
základního předpokladu a nastavení funkčních implementačních struktur nemůže být Strategie 
v praxi úspěšně naplňována.  
 
Materiál byl projednán a doporučen na Výboru pro bydlení ZHMP dne 10. 3. 2021. Zároveň byl 
materiál představen městským částem na video konferenci dne 23. 3. 2021.  



K naplňování Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze, resp. jednotlivých Akčních plánů může v 
případě navrhovaných opatření finančně krytých nebo spolukrytých z rozpočtu hl. m. Prahy 
docházet vždy jen v souladu se stávajícími rozpočtovými možnostmi hl. m. Prahy v jednotlivých 
letech jejich implementace. 
 
 
 
Přílohy DZ: 
Zápis Výboru pro bydlení ZHMP konaného dne 10. 3. 2021 
Návrh usnesení ZHMP 
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