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PRÄAMBEL 
 
Öffentlich geförderter Wohnbau ist der Entwicklung einer sozialen und gerechten Gesellschaft 
verpflichtet und verantwortlich für die Baukultur und Schönheit der Stadt. Er hat den 
zeitgenössischen Qualitäten in den Bereichen Ökonomie, Sozialer Nachhaltigkeit, Architektur und 
Ökologie zu entsprechen. Jeder Wohnbau hat deshalb die Anforderungen der 4-Säulen 
gleichwertig zu berücksichtigen.  
Aufbauend auf diesen Anforderungen versteht sich die offene Kriterienliste in den vier 
Bewertungskategorien nicht als Gebrauchsanweisung sondern als Anregung zu einer vertiefenden 
Auseinandersetzung um die Qualitäten des geförderten Wohnungsbaus in Wien. Sie bleibt offen 
für neue Ideen und Konzepte, die entlang der gesellschaftlichen Entwicklung notwendig sind. 

 
 
ÖKONOMIE 
 
Grundanforderung des geförderten Wohnbaus ist die Leistbarkeit von Wohnraum für die 
NutzerInnen sicherzustellen. Durch den Einsatz öffentlicher Förderungsmittel haben 
Einstiegskosten, laufende Kosten und die vertragliche Gestaltung der Miet- und Kaufverträge in 
der Beurteilung Priorität. Zielsetzung der ökonomischen Beurteilungskriterien ist ein effizienter und 
optimaler Mitteleinsatz entsprechend der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
sowohl hinsichtlich Investitions- als auch Folgekosten im Sinne einer umfassenden Nachhaltigkeit. 

 
 GRUNDSTÜCKSKOSTEN 
 GESAMTBAUKOSTEN 
 NUTZERKOSTEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 KOSTENRELEVANZ DER BAUAUSSTATTUNG 

 

 
SOZIALE NACHHALTIGKEIT 
 
Geförderter Wohnraum soll unterschiedlichen Nutzungen, NutzerInnengruppen und Wohnformen 
durch vielfältig nutzbare Grundrisse, Erschließungs- und Gemeinschaftsflächen und 
Außenbereiche entsprechen. Auf Alltagstauglichkeit und Reduktion der Errichtungs- und 
Bewirtschaftungskosten durch geeignete Planung ist zu achten. Soziale Durchmischung, 
Mitbestimmungskonzepte, Hausorganisation, identitätsstiftende Maßnahmen und Vernetzung mit 
sozialer Infrastruktur sollen gestärkt werden. 
 

 ALLTAGSTAUGLICHKEIT 
 KOSTENREDUKTION DURCH PLANUNG 
 WOHNEN IN GEMEINSCHAFT 
 WOHNEN FÜR WECHSELNDE BEDÜRFNISSE 

 
 

 
Abstract—The increase of the quality of life is the main aim of 

sustainable development. The quality of life is being assessed by 
applying various dimensions, various indicators. The housing 
dimension is one of the major issues affecting the quality of life. 
The housing indicators reflecting the quality of life can be 
assessed by applying quality of housing, quality of housing 
environment and housing cost burdens indicators. The paper 
presents the concept of assessment of housing dimension in the 
quality of life index and the main indicators relevant to this 
dimension of quality of life. 
 

Index Terms—Quality of life, housing quality, housing 
environment, housing expenditures burden, assessment.  
 

I. INTRODUCTION 
The quality of life can be used as the most general aim of 

sustainable development as this aim represents the economic, 
social and environmental dimensions of sustainable 
development.  In this term it is important to assess the quality 
of life by evaluating the economic, social and environmental 
indicators related to quality of life [1], [2].  

Indicators are very useful tool to develop policies and 
monitor the effectiveness and results achieved by these 
policies. Indicators are tools that measure, simplify and 
communicate important issues and trends. They can help 
people understand the essence of sustainable development 
issues and the relationships between them. Indicators are 
useful means of measuring progress, but also valuable tool to 
raise awareness of the key issues among the public and 
policy-makers, and to help people understand what they 
themselves need to do.  

The term quality of life is used to evaluate the general 
well-being of individuals and societies. As this is the key 
issue of sustainable development it is very important to 
develop the system of measurement of quality of life.  The 
term of quality of life is used in a wide range of contexts, 
including the fields of international development, healthcare, 
environment and politics. Quality of life should not be mixed 
with the concept of standard of living, which is based 
primarily on income [3], [4].  

The standard indicators of the quality of life usually 
include not only wealth and employment, but also the built 
environment, physical and mental health, education, 
recreation and leisure time, crime rate and social belonging. 
Also the quality of life is tightly related with such issues as 
freedom, human rights, and happiness [5], [6]. Since the 
quality of life is a complex phenomenon and many of its 
determinants are strongly correlated with each other, 
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assessing the quality of life requires a comprehensive 
framework that includes a large number of components and 
allows assessing how their interrelations shape people‟s 
lives.  

The concept of housing conditions is very broad and 
encompasses both the dwelling‟s physical attributes and 
satisfaction with housing. Overall, if housing conditions are 
good on one hand the high housing costs on the other side 
constitute a major concern for households in many countries 
[6], [7]. 

In general, having satisfactory accommodation is one of 
the most valuable aspects of people‟s lives and it is a major 
element of people‟s material living standards. It is essential to 
meet basic needs, such as for shelter from weather conditions, 
and to offer a sense of personal security, privacy and personal 
space. Good housing conditions are also essential for 
people‟s health and affect childhood development. As 
housing costs make up a large share of the household budget 
and constitute the main component of household wealth. 
There are no core set of housing indicators and there is need 
for more comparable data in this field. Everyone has the right 
to adequate housing, which means more than just four walls 
and a roof over one‟s head. Housing is essential to meet basic 
needs, such as being sheltered from extreme weather and 
climate conditions. Housing should offer people a suitable 
place to sleep and rest, where they are free of risks and 
hazards. In addition, housing should give a sense of personal 
security, privacy and persona space. Finally, housing is 
important to satisfy other essential needs, such as having a 
family. All these elements make a “house” a “home” and are 
intrinsically valuable to people. 

The aim of the paper is to define the concept of assessment 
of housing the quality of life index and to define the main 
indicators for assessment of housing impact on quality of life. 
The main tasks of the paper: to define the trends of housing 
indicators in Lithuania and to compare them with the same 
indicators in old EU member states and neighboring 
countries and to develop policy recommendations. The 
comparative analysis and development of indicators 
approach was applied in the paper. The statistical data was 
collected from EUROSTAT database. 

 

II. HOUSING INDICATORS RELATED TO QUALITY OF LIFE 
Measuring housing conditions and their effects on 

people‟s well-being is a complex task because there are very 
few comparable indicators [8]. An ideal set of indicators to 
measure housing conditions should provide information 
about both the physical characteristics of the dwelling (e.g. 
availability of electricity, water supply, indoor flushing 
toilets, bathroom requirements, cooking facilities, the quality 
of materials and construction and whether parts of the 
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Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau 
Mehrfamilienhäuser - Neubau 1.1.1

Hauptkriteriengruppe Wohnqualität 

Kriterium Funktionale Qualität der Wohnungen 

Beschreibung des 
Steckbriefes 

Die funktionale Qualität der Wohnungen wird über den Grad der Erfüllung von 
Anforderungen an die Möblierbarkeit und Ausstattung einzelner Bereiche 
(Wohnbereiche, Koch- und Essbereiche, Sanitärbereiche, Stauraum, Trockenraum) 
beurteilt. Es soll sichergestellt sein, dass die allgemein üblichen Anforderungen an 
Räume und Bereiche, die zu Wohnzwecken genutzt werden, erfüllt werden. 

Bewertung   3-stufige Bewertung 
  Beschreibung        

Zu bewertende 
Teilindikatoren 

Funktionalität der Wohnbereiche 
Funktionalität Koch- & Essbereich 
Funktionalität Sanitärbereich 
Vorhandensein von Stau- und Trockenraum 

Allgemeine
Hinweise zur 
Bewertung 

Die Bewertung erfolgt über 4 Teilindikatoren. Das Bewertungsergebnis ist für jeden 
Teilindikator gesondert anzugeben, es erfolgt keine Zusammenfassung. 
Die Bewertung ist für jeden im Wohngebäude vorkommenden Wohnungstyp 
vorzunehmen. Das Bewertungsergebnis je Teilindikator orientiert sich an der 
überwiegend erreichten Bewertungsstufe. 

Bewertungs-
maßstab Teilindikator 

1.1.1-1 Funktionalität der Wohnbereiche  

1.1.1-2 Funktionalität Koch- & Essbereich 

1.1.1-3 Funktionalität Sanitärbereich 

1.1.1-4 Vorhandensein von Stau- und Trockenraum 
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ŽENEVSKÁ CHARTA OSN 
O UDRŽITELNÉM BYDLENÍ 
Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení je právně nezávazný dokument, jehož cílem je podpořit členské státy 
k hledání cest, jak zajistit pro všechny důstojné, přiměřené, dostupné a zdravé bydlení.

Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení byla přijata Evropskou hospodářskou komisí OSN dne 16. dubna 2015 
(E/ECE/1478/Rev.1).

Charta existuje ve třech o ciálních jazycích Evropské hospodářské komise OSN – angličtině, francouzštině a ruštině 
– www.unece.org/housing/charter. Toto je pracovní překlad Ministerstva pro místní rozvoj.

Kapitola 1. Výzvy udržitelného bydlení

Členské státy Evropské hospodářské komise OSN konstatují: 

1.  Udržitelné bydlení hraje v kvalitě lidského života klíčovou roli. Pozitivní vliv bydlení lze zvýšit uplatněním těchto 
principů: ochranou životního prostředí, ekonomickou účinnost, sociálním začleňováním a participací občanů a kul-
turní přiměřeností. Rozvoj udržitelného bydlení v regionu Evropské hospodářské komise OSN čelí mnoha výzvám 
způsobeným zejména globalizací, demogra ckými změnami, klimatickými změnami a hospodářskou krizí.

2.  Poskytování bydlení, jeho správa i demolice ovlivňují životní prostředí; tyto procesy spotřebovávají zdroje (půdu, 
vodu, energii i stavební materiály) a produkují např. emise skleníkových plynů. Snížení těchto vlivů vyžaduje 
zapojení vlád a občanské společnosti i aktivit Evropské hospodářské komise OSN a dalších mezinárodních orga-
nizací. Základními prioritami politik by měly být: docílení efektivní správy bytového fondu, rozsáhlé investice 
do modernizace pro zvýšení efektivity z hlediska životního prostředí a rozvoj  nančních mechanismů pro zlepšení 
přístupu k bydlení. Jako jeden ze způsobů snížení dopadů sektoru bydlení na životní prostředí by měl být podporo-
ván přístup respektující životní cyklus již při navrhování.

3.  Zdravotní rizika představují zhoršené městské prostředí se znečištěným ovzduším a vysokou mírou hlukové zátěže, 
nedostatek zelených ploch a možností pohybu. Podmínky bydlení mají přímý vliv i na fyzické i psychické zdraví 
populace. Nízká úroveň bydlení a špatné vnitřní podmínky v budovách způsobují, nebo přispívají ke vzniku, řady 
nemocí a zranění – rizika, kterým se lze částečně vyhnout, jako jsou např. nemoci dýchacího a nervového systému, 
kardiovaskulární nemoci a rakovina.

4.  Finanční a hospodářská krize v roce 2008 zdůraznila nepostradatelnou roli, kterou v ekonomice hrají stabilní a trans-
parentní trhy s bydlením. V důsledku krize některé země zakusily na trzích s byty znepokojivou nerovnováhu spoje-
nou s exekucemi bytů, bezdomovectvím, nadbytečným bytovým fondem a nedostatkem cenově dostupného bydlení.

5.  Chudá, znevýhodněná a zranitelná populace1) může přístup k dostupnému a adekvátnímu bydlení postrádat, může 
také čelit nezdravým a nebezpečným formám bydlení, fyzickým bariérám a/nebo související diskriminaci a vylou-
čení. Ti, kteří žijí v substandardních a nelegálních sídlech, často postrádají vodu, kanalizaci a další veřejné služby.

6.  V některých případech vedla urbanizace k fenoménu urban sprawl. To mělo negativní vliv na již existující sídla 
a vedlo ke snížení rozsahu půdního fondu dostupného pro jiné využití. V jiných případech nebyla urbanizace regu-
lována, což mělo za následek vytváření a rozšiřování nelegálních sídel, jejichž obyvatelé mohou postrádat jistotu 
držby i sociální a fyzickou infrastrukturu.

7.  Přírodní pohromy, jako jsou zemětřesení, záplavy a sesuvy půdy, stejně jako katastrofy způsobené člověkem, měly 
v oblasti bydlení za následek rozsáhlé škody napříč regionem Evropské hospodářské komise OSN a představují 
vážnou výzvu pro vlády i pro celý tento region. Národní politiky a plánování prevenci a minimalizaci škod po ka-
tastrofách i mimořádných událostech často nere ektují. Postiženým obyvatelům by mělo být poskytnuto odpoví-
dající dočasné náhradní bydlení; pokud to je nutné, tak i prostřednictvím mezinárodní a humanitární pomoci.

8.  Klimatické změny se staly hmatatelnou realitou; včetně zvyšování globálních teplot, záplav, bouří a sesuvů půdy 
ovlivňujících lidské životy i majetek a způsobujících hospodářské a sociální ztráty. Domy a lidská sídla musí být 
odolné vůči extrémním výkyvům počasí, včetně takových změn, které jsou způsobeny klimatickými změnami.

1)  De nice zranitelných skupin a lidí se v různých státech liší a mohou zahrnovat: mladé lidi, seniory, velké rodiny s dětmi a rodiny samoživitelů s dětmi, oběti 
domácího násilí, lidi s postižením zahrnujícím mentální choroby, duševní a/nebo fyzické postižení, imigranty, uprchlíky, romské komunity a další menšiny.

Ženevská charta OSN 
o udržitelném bydlení

Indikátory kvality života 
v oblasti bydlení

Metodika hodnocení 
udržitelnosti měst, MA 21

Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  

 

Strategický rámec 
 
Česká republika 2030 

Do rukou se Vám dostává strategický rámec pro rozvoj České republiky do roku 2030 
s názvem Česká republika 2030. Je výsledkem aktualizace Strategického rámce udržitelného 
rozvoje z roku 2010. Zadání aktualizace bylo schváleno usnesením vlády ze dne 29. července 
2015 č. 622 k agendě udržitelného rozvoje. Strategický rámec je výstupem širokého 
participativního procesu, který probíhal od září 2015 a byl koordinován nejprve Oddělením 
a posléze Odborem pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky. Více o celém procesu 
aktualizace se můžete dozvědět na webových stránkách www.vlada.cz (záložka Pracovní 
a poradní orgány, Rada vlády pro udržitelný rozvoj). 

Protože se jedná o tematicky rozsáhlý dokument, snažili jsme se jej uspořádat tak, abychom 
čtenářkám a čtenářům co nejvíce usnadnili orientaci v něm a jeho další používání. První tři 
části (Úvod, Vize a Principy udržitelného rozvoje) definují základní pojetí rozvoje, představují 
proces vzniku dokumentu a popisují obecnou vizi rozvoje do roku 2030. Následuje shrnutí 
Analýzy rozvoje v podobě šesti SWOT analýz (přehledu silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb), po jedné pro každou tematickou klíčovou oblast. Tyto SWOT analýzy uvádějí hlavní 
závěry analytických prací, které předcházely formulaci návrhových částí jednotlivých klíčových 
oblastí a jejich cílů. Kompletní Analýza rozvoje tvoří Přílohu č. 2 strategického rámce. 
V klíčových oblastech jsou formulovány vize rozšířené pro danou oblast a představen žádoucí 
směr vývoje příslušné tematické oblasti. Každou klíčovou oblast uzavírá seznam strategických 
cílů a jejich konkretizace v podobě cílů specifických. K měření naplňování specifických cílů 
jsou určeny indikátory v Příloze č. 1. Na začátku každé klíčové oblasti naleznete grafický 
přehled Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, ve kterém jsou zvýrazněny ty 
Cíle, jichž se daná klíčová oblast tematicky dotýká. 

Pro zpřehlednění textu jsou odstavce klíčových oblastí číslovány (každá z klíčových oblastí má 
svou číselnou řadu začínající vždy 101, 201 atd.). Odstavce jsou dále v levém sloupci 
opatřeny shrnujícími popisky. V poznámkách pod čarou je uvedena zkrácená bibliografická 
informace, která Vám umožní dotyčný zdroj rychle najít v závěrečném seznamu literatury. 
Uvedené strategické a koncepční dokumenty ministerstev jsou zpravidla k nalezení v Databázi 
strategií (www.databaze-strategie.cz).  

  Mgr. Marek Hojsík
(garant expertní skupiny)

INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA V OBLASTI BYDLENÍ
Závěrečná zpráva expertní skupiny pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR v oblasti Bydlení
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Rezidenční segregace B.2.3.3

Pro obytné prostředí je typická určitá odlišnost jak z hlediska sociální struktury svých obyvatel, 
tak charakteru jednotlivých lokalit, nicméně v některých případech dochází ke vzniku míst, kde 
tato odlišnost přechází v kombinaci se sociální segregací do rizika vzniku sociálně vyloučených 
lokalit. Obce by měly mít v rámci svých strategických dokumentů v rukou podklad pro identifi-
kaci lokalit s rizikem rezidenční segregace, tak aby byly schopny tento problém řešit již v jeho 
počátcích či nejlépe mu aktivně předcházet.

Sociální segregace je jevem, který společnost provází od pradávna, nicméně se současnou 
společenskou situací dochází mnohdy k jeho vyostření. Společnost jako celek bohatne, na druhé 
straně ale přibývá chudých a sociálně vyloučených lidí, pomyslné nůžky se rozevírají. Nerovnost 
představuje znevýhodnění, jež se promítá do omezených možností volby bydlišť a bydlení. V 
důsledku omezené volby zpravidla dochází ke koncentraci (sociálních skupin v nerovném posta-
vení) ve specifických lokalitách, kde se stává majoritou, což pak omezuje možnosti zapojení této 
skupiny do společnosti, interakci s ostatními členy společnosti a může být zdrojem napětí v sou-
žití. Bez starosti o vzájemné pochopení a snášenlivost se dříve či později dostaneme do sporů a 
konfliktů, které mohou ovlivnit chod celé komunity. 

Prostorovou segregací jakožto projevem sociální segregace se rozumí prostorové oddělení byd-
lišť sociálních skupin, které jsou ve vzájemně nerovném postavení. Přetrvávání lokalit rezidenční 
segregace je negativním jevem. Identifikace existujících lokalit je proto základem pro realizaci 
opatření  na prevenci jejich dalšího rozšiřování a podporu odstranění rezidenční segregace v 
oblasti územního plánování a bytové politiky. 

   Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r. o., 2015 
   Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, Univerzita Karlova, 2015
   Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni, MPSV 2015

   Různorodá skladba obyvatel rovnoměrně rozvrstvena v rámci obce, přátelská atmosféra 
   v obci zvyšující zapojení obyvatel do věřeného dění a tím mimo jiné pocit sounáležitosti 
   s komunitou. Obec má zpracovaný strategický plán obce schopný reakce na problém 
   sociálního začleňování skupin v nerovném postavení.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.3.3 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město ČSÚ (SLDB) 

+
vlastní šetření 
(ve spolupráci 
se sociálními, 

majetkovými a 
bytovými odbory)

analýza dat typu: demografická struktura obyvatelstva a 
jejího vývoje, ukazatele, které se týkají nezaměstnanosti, 
ukazatele týkajících se příjmové struktury obyvatelstva, 
dostupnost pracovních příležitostí a služeb, míra ohrožení 
rodin a dětí, rozsah přestupkové a trestné činnosti, stav 
bytového fondu a proporcí jeho rozmístění v rámci obce, 
spokojenost obyvatel

1 ročněobec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C lokální znalost - -
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ANOTACE

NÁVAZNOST
CÍL

PRÁCE S DATY



STRUKTURA 
INDIKÁTORU

Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, UK 2015

Identifikace existujících segregovaných lokalit je základem pro realizaci opatření na prevenci 
jejich dalšího rozšiřování a podporu odstranění rezidenční segregace v oblasti územního pláno-
vání a bytové politiky. Zároveň může být využita pro zacílení aktivit k prevenci sociálního vylou-
čení a k sociálnímu začleňování těmi institucemi, které mají v gesci začleňování příslušné soci-
ální skupiny, a obcemi, na jejichž území se lokality nacházejí. Příslušníci sociální skupiny, která 
je obecně v nerovném postavení, mají v lokalitách rezidenční segregace životní podmínky dále 
ztížené, a je proto vhodné věnovat těmto situacím zvýšenou pozornost.

VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ RIZIKA SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ - ukazatele:

    • demografická struktura obyvatelstva a jejího vývoje
    • ukazatele, které se týkají nezaměstnanosti
    • ukazatele týkajících se příjmové struktury obyvatelstva
    • dostupnost pracovních příležitostí a služeb
    • míra ohrožení rodin a dětí
    • rozsah přestupkové a trestné činnosti
    • stav bytového fondu a proporcí jeho rozmístění v rámci obce
    • spokojenost obyvatel

Teprve na základě znalosti příčin lze stanovit konkrétní cíle vedoucí ke zlepšení situace. Vzhle-
dem k převažujícímu lokálnímu charakteru těchto problémů, by nedílnou součástí strategií obcí 
měly být projekty schopné problémy identifikovat a reagovat na něj. K hledání řešení problému 
segregace lze využít Metodiku vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni, která 
přináší různé cesty, jak se se segregací vypořádat stejně tak jako seznam řady příruček pomáha-
jící řešit problém segregace na různých úrovních.

 Obec nevyužívá metodiku identifikace rezidenční segregace, a nemá přehled o jevech 
 spojených s rezidenční segregací či segregovaných lokalitách na svém území. 

 Obec využívá metodiku identifikace rezidenční segregace, pravidelně aktualizuje její 
 výsledky, ale nemá vypracovány mechanizmy, které pomáhají sociálnímu začleňování 
 osob v nerovném postavení a nečelí tak jevům rezidenční segregace. 

 Obec využívá metodiku identifikace rezidenční segregace, pravidelně aktualizuje její 
 výsledky, zároveň má vypracovány mechanizmy, které pomáhají sociálnímu začleňování 
 osob v nerovném postavení a čelí tak jevům rezidenční segregace, případně se na jejím 
 území segregované lokality nenacházejí.  

METODIKA

VYHODNOCENÍ:
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Identifikace skupin 
v nerovném 

sociálním postavení

Identifikace skupin, které se 
nachází v nerovném postavení 
v důsledku kulturních, socio-
ekonomických nebo právních 

podmíněností

Identifikace lokalit 
koncentrace sociálních 

skupin

A/ stastistická data
(identifikace prostorové koncentrace 

prostřednictvím statistických dat)
B/ percepce

(identifikace prostorové 
koncentrace prostřednictvím 
rozhovorů s klíčovými aktéry)

C/ reprezentace
(identifikace prostorové koncentrace 

na základě mediálního diskurzu)

Vyhodnocení lokalit 
koncentrace sociálních 

skupin v nerovném
postavení z hlediska 

segregace

Vyhodnocení segregace 
na základě výstupů 
z předcházející fáze 
a terénního šetření 

v lokalitách

 METODIKA

VYHODNOCENÍ



ZPŮSOB EVALUACE

• zajistit co nejvíce možných zelených
• minimalizovat množství „oranžových“
• vyhnout se „červeným“

CÍLEM:

město nemá o problému přehled 
a nedisponuje nástroji na jeho řešení

město má o problému přehled, ale 
nedisponuje nástroji na jeho řešení

město nemá problém, případně má o problému přehled 
a disponuje nástroji na jeho řešení, potažmo prevenci



1.1

ROZČLENĚNÍ	DLE	SPRÁVNÍ	JEDNOTKY

STATUTÁRNÍ	MĚSTA

OBCE TYPU A

OBCE TYPU B

OBCE TYPU C

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
(ORP - OBCE III. TYPU)

OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM (OBCE II. TYPU) 
nad 5000 obyvatel A OBCE I. TYPU nad 5000 obyvatel

OBCE II. TYPU do 5000 obyvatel  
A OBCE I. TYPU do 5000 obyvatel
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ROZČLENĚNÍ	DLE	SPRÁVNÍ	JEDNOTKY



EKONOMICKÝ PILÍŘ

Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Struktura bytového fondu ve vlastnictví obce B.2.1.3

Vlastnictví obecního bytového fondu patří mezi významné nástroje lokální ekonomické a  soci-
ální politiky. Obecní bytový fond je zpravidla využíván pro standardní nájemní bydlení, ale také 
ve formě služebních bytů pro obecní instituce (např. školy, policie, hasiči, apod), dále jako byty 
zvláštního určení pro příjmově, zdravotně a majetkově vymezené osoby, chráněné bydlení, ma-
lometrážní byty pro seniory, apod. 

Cílovou skupinou, pro kterou mohou být obecní byty v rámci sociální politiky obce určeny, jsou 
skupiny obyvatel, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, tedy senioři či mladé rodiny, případně 
samoživitele a sociálně slabé osoby, nedílnou součástí jsou i osoby se zdravotním postižením. 
Důležitou skupinou jsou například i osoby opouštějící instituce (pěstounskou péči, dětské do-
movy, věznice). Byty mohou sloužit i jako tréninkové byty (vícestupňové bydlení), náhradní byty, 
startovací byty, bezbariérových byty pro osoby s handicapem, chráněné bydlení či v různých 
formách bydlení pro seniory (od komunitních domů pro seniory po domy s celodenní péčí).

Obce má v rukou různé možnosti jak se svým bytovým fondem nakládat a jak jej spravovat, pří-
padně i rozšiřovat. Může se jednat o úpravy stávajících bytů, rekonstrukce, nákup nových bytů 
či přímo výstavbu nových objektů, tak aby dokázala zajistit odpovídající bydlení pro potřeby 
různých cílových skupin obyvatel.

Aby obec mohla aktivně realizovat svoji bytovou politiku, měla by v první řadě mít o struktuře 
svého bytového fondu celkový přehled. Průběžné vyhodnocování slouží jako podklad ke hledání 
a následné realizace strategie naplňování bytových potřeb občanů daného města nebo obce. 

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016

   Obec má vlastní aktivní bytovou politiku, jejíž součástí je systém vyhodnocování  bytového     
   fondu v jejím vlastnictví.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.1.3 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

vlastní šetření
(ve spolupráci s ma-
jetkovými a bytovými 
odbory obce)

alternativně SMS 
(AGIS)

Obecní evidence struktury bytového fondu ve 
vlastnictví obce

AGIS - Skupina budovy a pozemky podskupina 
členěná dle vlastnictví vrstva byty v majetku obce

průběžná  
aktualizace

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Poměr bytů ve vlastnictví obce, družstev a soukromých vlastníkůB.2.1.2

Mezi nejdůležitější principy udržitelného rozvoje měst patří zajištění mixu vlastnictví bydlení. 
Každá forma vlastnictví s sebou přináší různé sociální skupiny obyvatelstva, kterým odpovídá 
i různá ekonomická síla těchto obyvatel. Při zajištění přiměřeného mixu různých příjmových 
skupin v každé lokalitě města nebo obce, se posiluje ekonomická a následně i sociální stabilita 
vystavěného prostředí. 

Různou ekonomickou sílu lze identifikovat u majitelů rodinných domů, či majitelů bytových jed-
notek v domech Společenství vlastníků, rozdíly mohou existovat u družstevního bydlení i jeho 
nových forem (Baugruppe, Cohousing, sdílené bydlení apod.), a samozřejmě existují u nájemní-
ho bydlení, obecních  či státních bytů, či jiných forem podporovaného bydlení.  

Města i obce mohou podporovat sociální mix svých obyvatel pomocí různých ekonomických 
či územně plánovacích nástrojů definovaných ve vlastní politice bydlení (např. definováním 
podmínek ve výstavbě v regulačních plánech, podporou vybraných sociálních skupin obyvatel, 
poskytování informací o bytovém trhu, posilování konkurence na trhu s byty apod.). Mezi nejvý-
znamnější nástroje bytové politiky obcí patří vlastnictví bytového fondu, u kterého mohou obce 
podle metodiky tržního selhání například upravovat výši nájmů, jejichž výše může ovlivňovat 
ostatní ceny bydlení v obci.  

Rozsah vlastnictví bytového fondu obce by měl reflektovat velikost obce, socioekonomické cha-
rakteristiky a jejich vývoj v místě, demografickou situaci i množství dostupných bytů. Na základě 
analýzy počtu obyvatel, kteří vynakládají více jak 40% svých čistých disponibilních příjmů na by-
dlení, by města a obce měly průměrně vlastnit 5% bytů z celkového počtu bytů na jejich území. 
Vyšší podíl obecního bydlení, který existuje ve většině vyspělých evropských měst (až 80%) je 
výhodný pro zajištění aktivní bytové politiky obcí. 

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016
    Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem  
    AV ČR 2017 a zdrojů dat z EU SILC

   Obec má přehled o vlastnických poměrech bydlení na svém území, podporuje udržitelný  
   rozvoj formou sociálního mixu obyvatelstva a udržuje si vlastní bytový fond určený 
   na základě strategie města, tak aby všichni jeho obyvatelé měli zajištěno důstojné bydlení 
   a obce mohly vést aktivní bytovou politiku. 

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.1.2 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

ČSÚ (SLDB) pro ÚAP
případně RSO - byty

vlastní šetření 
(ve spolupráci s majetkový-
mi a bytovými odbory obce)

alternativně SMS (AGIS)

Byty podle SLDB - počet obydlených bytů; domů, 
podíl obydlených bytů v rodinných domech, podíl 
bytů postavených v daném období, domovní listy  
(poslední aktualizace 2011)
 
Dokončené byty (Výkaz - Stav 7-99 Hlášení o do-
končení budovy nebo o dokončení bytu) 

Vydaná stavební povolení (Výkaz - Stav 2-12 Mě-
síční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, 
budovách a bytech) 

Obecní evidence struktury bytového fondu ve 
vlastnictví obce

AGIS - Skupina budovy a pozemky podskupina 
členěná dle vlastnictví vrstva byty v majetku obce

1 ročně 

(průběžný 
sběr dat)

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Podíl domácností s extrémní ekonomickou zátěží z bydlení 
– více jak 40% svých čistých disponibilních příjmů 

B.2.1.1

Právo na bydlení je ukotveno v čl. 25 Všeobecné deklarace lidských práv. Úkolem států a obcí je 
však „pouze“ vytvořit takové podmínky, které umožní maximální možnou realizaci tohoto práva. 
Zatížení některých domácností vysokými výdaji na bydlení významně ovlivňuje celkovou politiku 
bydlení měst a obcí. 

Mezi skupiny domácností vynakládající více jak 40% svých čistých disponibilních příjmů na by-
dlení (což je vnímáno jako hranice maximální finanční zátěže pro zachování přiměřené životní 
úrovně) patří zejména lidé na začátku a po skončení své profesní kariéry, samoživitelky a sa-
moživitelé, (častěji se jedná o ženy), lidé znevýhodnění na trhu bydlení z důvodu své národnosti, 
rasy či náboženství, mladiství a mladí, kteří opouští ústavní výchovu nebo pěstounskou péči, 
osoby odcházející z nápravného zařízení, senioři, osoby se zdravotním postižením, nízko-příjmo-
vé domácnosti, lidé zatížení dluhy aj. 

Cílem aktivní bytové a sociální politiky obce má být prevence ztráty bydlení, které je možné 
dosáhnout sběrem dat o sledované skupině včetně přehledu o vyplácení dávek na bydlení 
(doplatek, příspěvek na bydlení). Přehled o domácnostech, které nejsou schopny svoji obtížnou 
situaci řešit samy na trhu s bydlením (přestěhováním do levnějšího vhodného bydlení, prode-
jem vlastního bydlení a koupí nebo pronájmem vhodného bydlení) může sloužit pro stanovení 
strategie uplatňování bytové a sociální politiky obce, jejíž součástí může být provozování obecní-
ho podporovaného bydlení.

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016, část 2 Analýza sekundárních zdrojů dat

   Obec pravidelně monitoruje ekonomickou zátěž domácností, které vynakládají více jak 
   40% svých disponibilních příjmů na bydlení, snaží se v jejich případě předcházet ztrátě 
   bydlení. Pokud k tomuto případu dojde, aktivně pracuje na zařazení těchto domácností do 
   systému podpory (např. obecní nájemní podporované bydlení). 

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.1.1 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

MPSV  
(data o příjemcích 
sociálních dávek)

ČSÚ

vlastní šetření
(ve spolupráci se 
sociálními, majet-
kovými a bytovými 
odbory či úřady a 
pracovním úřadem)

Počet příjemců příspěvků na bydlení 

Počet příjemců doplatku na bydlení žijících na
ubytovnách

Celkové měsíční náklady domácností na bydlení

Náklady na bydlení domácností, Životní podmín-
ky SILC

Informace o příspěvcích a doplatcích na bydlení

1/4letní obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C - - -
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Podíl domácností s extrémní  
ekonomickou	zátěží	z	bydlení

Poměr	bytů	ve	vlastnictví	obce,	 
družstev	a	soukromých	vlastníků

Struktura	bytového	fondu	 
ve vlastnictví obce



1.1

PODÍL	DOMÁCNOSTÍ	S	EXTRÉMNÍ	EKONOMICKOU	ZÁTĚŽÍ	Z	BYDLENÍ	 1.1

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá přehled o domácnostech v nájemním bydlení, které vynaklá-
dají více jak 40% svých čistých disponibilních příjmů na bydlení, a ani nemá 
připravené mechanizmy, které by dokázaly tyto výdaje snížit pod uvedenou 
hranici 40%. 

Obec má přehled o domácnostech v nájemním bydlení, které vynakládají více 
jak 40% svých čistých disponibilních příjmů na bydlení, ale nemá připravené 
mechanizmy, které by dokázaly tyto výdaje snížit pod uvedenou hranici 40%. 

V obci neexistují domácnosti v nájemním bydlení, které vynakládají více jak 
40% svých čistých disponibilních příjmů na bydlení, respektive pokud ano, 
obec o nich má přehled, a má připravené mechanizmy, které zajistí tyto ná-
klady pod uvedenou hranici 40% snižovat. 

Obec pravidelně monitoruje ekonomickou zátěž domácností, které vynakládají více jak 
40% svých disponibilních příjmů na bydlení, snaží se v jejich případě předcházet ztrátě 
bydlení. Pokud k tomuto případu dojde, aktivně pracuje na zařazení těchto domácnos-
tí do systému podpory (např. obecní nájemní podporované bydlení).

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016



1.1

POMĚR	BYTŮ	VE	VLASTNICTVÍ	OBCE,	DRUŽSTEV	A	SOUKROMÝCH	VLASTNÍKŮ	1.2

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení
Obec nemá přehled o bytovém fondu v rámci svého správního území
a nemá aktivní politiku bydlení.

Obec má přehled o bytovém fondu v rámci svého správního území, nemá 
však zpracovanou vlastní politiku bydlení

Obec má přehled o bytovém fondu v rámci svého správního území a vede 
aktivní politiku bydlení s cíli, které se daří průběžně naplňovat.

Obec má přehled o vlastnických poměrech bydlení na svém území, podporuje udržitel-
ný rozvoj formou sociálního mixu obyvatelstva a udržuje si vlastní bytový fond urče-
ný na základě strategie města, tak aby všichni jeho obyvatelé měli zajištěno důstojné 
bydlení a obce mohly vést aktivní bytovou politiku.

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016
    Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem  
    AV ČR 2017 a zdrojů dat z EU SILC



1.1

STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU VE VLASTNICTVÍ OBCE 1.3

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá přehled o svém bytovém fondu nebo žádné byty nevlastní,  
a zároveň nesleduje vlastní politiku bydlení zohledňující specifické  
potřeby jeho obyvatel

Obec má přehled o svém bytovém fondu, ale aktivně je nevyužívá  
k naplňování vlastní bytové politiky obce, zohledňující specifické  
potřeby jeho obyvatel.

Obec má dle metodiky přehled o svém bytovém fondu a aktivně je  
využívá k naplňování vlastní bytové politiky obce, zohledňující  
specifické potřeby jeho obyvatel.

Obec má vlastní aktivní bytovou politiku, jejíž součástí je systém  
vyhodnocování bytového fondu v jejím vlastnictví.

    Analýza struktury obecních bytu v ČR, MPSV, 2016



EKOLOGICKÝ PILÍŘ

Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Energetický management bytového fondu obceB.2.2.3

V České republice se na celkové energetické zátěži podílí spotřeba energie domácností  jed-
nou čtvrtinou, tedy 25 %. Z celkových výdajů domácností na bydlení připadá asi polovina prá-
vě na energie a provoz, z nichž většinu představuje útrata za vytápění, ohřev vody a ostatní 
elektrické spotřebiče, přičemž vysoká energetická náročnost bydlení je problém zejména  
u staršího bytového fondu.

Systematické snižování energetické zátěže představuje pro obce komplexní úkol, který je 
řešitelný zavedením a využíváním energetického managementu. Díky němu dochází v dlou-
hodobém horizontu ke snižování energetické náročnosti, a to jak u budov stávajících, renovo-
vaných, tak i u novostaveb. Pomocí energetického managementu dochází ke snížení spotřeby 
energie pod úroveň deklarovanou v energetickém auditu či energetickém posudku a tím  
i k výraznému zlepšení efektivnosti, resp. ekonomické návratnosti daných opatření.

Vlivem systematického energetického managementu je možné při masivnějším zateplení 
budovy, včetně výměny otvorových výplní dosáhnout úspor energie na vytápění ve výši až 85 
% a návratnosti vložených prostředků (při podpoře z OPŽP) 10 - 15 let.

Zlepšování ekologické a energetické účinnosti bytového fondu patří z pohledu vlastníka  
i provozovatele do činnosti řádného hospodáře, přispívá k potírání energetické chudoby,  
ke zlepšení kvality života obyvatel i ke snížení zdravotních problémů.

   Energetický management pro veřejnou správu, MPO, Porsenna 2016  
   Národní akční plán energetické účinnosti ČR, MPO 2016
   Strategický rámec České republiky 2030, Úřad vlády České republiky, 2017

   Obec má zpracovanou politiku životního prostředí se zaměřením na udržitelný rozvoj,   
   která reflektuje koncepční a aktivní snahu o redukci spotřeby energie domácnostmi,  
   v dlouhodobém horizontu se zapojením obnovitelných zdrojů energie. Pro tyto účely  
   využívá funkci energetického manažera.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.2.3 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město ČSÚ 

+ 

vlastní šetření
(spolupráce energe-
tického managera  
a stavebního úřadu)

přehled o struktuře bytového fondu na území obce 
viz. B.2.1.3 

Spotřeba paliv a energií v domácnostech 
 
Vydaná stavební povolení (Výkaz - Stav 2-12 Měsíční 
výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách 
a bytech) 

1 ročněobec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C - - -
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Zdravé bydleníB.2.2.2

Do principů zdravého bydlení lze zahrnout celou škálu ukazatelů a to v měřítku bytu, domu, 
sousedství i celé obce samotné. Kvalitu bydlení ovlivňuje celkový stav životního prostředí, přesto 
lze najít a vybrat základní indikátory, které kvalitu zdravého bydlení ovlivňují primárně, a které 
mohou města a obce sledovat. V rámci celku má na zdravé bydlení zásadní vliv kvalita ovzduší 
(s tím související dopravní a hlukové zatížení), v rámci lokalit kvalitu zdravého bydlení přímo 
ovlivňuje dostupnost a kvalita zelené infrastruktury (a s tím související dostupnost pitné vody), a 
v měřítku domu a bytu je to jejich celkový stav splňující podmínky nezávadného bydlení. 

Kvalitu ovzduší v místě mohou na jedné straně obce ovlivňovat komplexním přístupem (není 
předmětem této metodiky), na druhé straně celkovou strategií nastavenou v územně plánovací 
dokumentaci. Zároveň mohou kvalitu ovzduší monitorovat a v případě potřeby využívat nástro-
je  například pro okamžitou regulaci dopravy v případě potřeby.

Dostupnost zelené infrastruktury lze koncepčně nastavit v územně plánovací dokumentaci. Ve 
stávající zástavbě lze její kvalitu posilovat doplňováním stromořadí do uličních prostranství, kde 
napomáhají snížit prašnost prostředí, snižují teplotu v průběhu horkých letních dní, z části re-
gulují vlhkost a působí blahodárně na psychické a fyzické zdraví lidí. Součástí zelené infrastruk-
tury je i vodní hospodářství v rámci veřejného prostoru města, které má vliv na kvalitu ovzduší, 
vegetace i zdroje pitné vody. 

Nezávadnost bydlení, která patří mezi základní kvalitativní standardy bydlení, se posuzuje 
prostřednictvím místního dotazníkového šetření, které může provést pověřený pracovník obce 
nebo odborný pracovník. V rámci šetření se posuzují celkový stav domu a bytu. Obec toto šetře-
ní provádí z podnětu obyvatel bytů. Pro obyvatele závadných bytů poskytuje obec pomoc podle 
předem připravené strategie, která odpovídá její situaci a možnostem.

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020
Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem AV ČR 2017 
a zdrojů dat z EU SILC

   Zabezpečit kvalitu zdravého bydlení na místní úrovni obcí pomocí dlouhodobých i okamži-
   tých opatření v oblasti kvality ovzduší, dostupnosti a kvality zelené infrastruktury 
   a vodního hospodářství. Na úrovni bytového fondu zajišťuje obec u domácností bydlících 
   v závadném bydlení pomoc těm, které v závadném bydlení žijí.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.2.2 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita 

statutární 
město vlastní šetření

(ve spolupráci s ma-
jetkovými, bytovými 
odbory a odbory 
životního prostředí)

+

dotazníkové šetření

Politika životního prostředí obce, strategický plán obce případ-
ně jiný strategický dokument věnující se životnímu prostředí

evidence aktivit obce spojených se zdravým bydlením 
viz. metodika indikátoru (např. měření kvality ovzduší, hospo-
daření s dešťovou vodou, plán péče o zeleň...)

 
Sada otázek ke zjištění závadnosti bytu dle metodiky

1 ročně

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Kompaktnost zástavbyB.2.2.1

Jedním ze základních cílů územního plánování a dlouhodobých strategií by mělo být kompaktní 
město s plánovaným růstem jako prevence urban sprawl. Cílem udržitelného rozvoje v oblasti 
bydlení jsou dlouhodobě sídla, u nichž je kladen důraz na všeobecný přístup k bezpečným, kva-
litním a dostupným zeleným a veřejným prostorům, udržitelné a integrované systémy dopravy, 
podpora zdravého životního stylu prostřednictvím městského plánování, údržby a modernizace 
veřejných částí města. 

Město by mělo mít zpracované strategie a územně plánovací dokumentace zaměřené na udrži-
telný rozvoj zabraňující rozrůstání města, které budou pracovat s optimalizací hustoty obyvatel-
stva. Nezbytným nástrojem pro naplňování tohoto plánu je přehledná a podrobná mapa způ-
sobů využívání půdy v katastru města a jeho přilehlých oblastí, díky které budou monitorovány 
změny v celkové rozloze zelených otevřených prostranství. Dalším aspektem, který by měla 
zobrazovat, je míra rozrůstání města (šíření zastavěných oblastí). Nedílnou součástí by měla být 
i evidence využívání vnitřních rezerv města tvořených v mnoha případech brownfieldy. 

Tato strategie územního plánování by měla být konkrétně zaměřena na zachování a přizpůso-
bení otevřených prostranství v zájmu zvýšení kvality života občanů. Nezbytnou součástí jsou 
konkrétní a měřitelné cíle a na ně vázané související kroky, které budou doprovázeny ade-
kvátním rozpočtem na jejich provádění. Podmínkou by měly být jasně definované role aktérů 
a stanovena jejich odpovědnost. Důležitým aspektem je i časový rámec realizace a případná 
aktualizace plánu.

      Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020,  
      Ministerstvo životního prostředí 2016
      Strategický rámec České republiky 2030, Úřad vlády České republiky, 2017

   Obec směřuje rozvoj výstavby do míst svých vnitřních rezerv a hledá cestu k husté urbánní 
   struktuře, která bude reflektovat základní principy udržitelnosti města. Koordinovaný 
   rozvoj ctí základní urbanistické principy.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.2.1 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

vlastní šetření 
 
(spolupráce s odborem 
územního rozvoje, se 
stavebním úřadem, 
komisí pro architekturu a 
územní rozvoj, případně 
městským architektem)

strategický plán obce případně obdobný  
územně-plánovací dokument

územní plán obce

jednou za 
tři roky

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C

vlastní šetření  
(spolupráce se stavebním 

úřadem či oddělením)
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Kompaktnost	zástavby

Zdravé bydlení 

Energetický	management	 
bytového	fondu	obce



1.1

KOMPAKTNOST ZÁSTAVBY2.1

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá zpracovanou strategii udržitelného rozvoje, která posiluje princi-
py kompaktnosti zástavby a zabraňuje rozrůstání zástavby do krajiny na úkor 
jeho vnitřních rezerv.

Obec má zpracovanou strategii udržitelného rozvoje (např. ve strategickém 
plánu), která posiluje principy kompaktnosti zástavby a zabraňuje rozrůstání 
zástavby do krajiny na úkor jeho vnitřních rezerv, ale v územním plánu není 
tato strategie zatím uplatněna.

Obec má zpracovanou strategii udržitelného rozvoje (např. ve strategickém 
plánu), která posiluje principy kompaktnosti zástavby, zabraňuje rozrůstání 
zástavby do krajiny na úkor jeho vnitřních rezerv, a je i uplatněna přímo v 
územním plánu .

Obec směřuje rozvoj výstavby do míst svých vnitřních rezerv a hledá cestu k husté 
urbánní struktuře, která bude reflektovat základní principy udržitelnosti města. Koor-
dinovaný rozvoj ctí základní urbanistické principy.

    Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020,
    Ministerstvo životního prostředí 2016
    Strategický rámec České republiky 2030, Úřad vlády České republiky, 2017



1.1

ZDRAVÉ BYDLENÍ2.2

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá zpracovaný strategický plán, ve kterém se aktivně zaměřuje na 
faktory ovlivňující kvalitu a principy zdravého bydlení a tomuto tématu se 
nevěnuje ani v jiném strategickém dokumentu.

Obec má zpracovanou strategii či strategický plán, ve kterém se aktivně za-
měřuje na faktory ovlivňující kvalitu a principy zdravého bydlení, ale nemá 
dostatečné mechanizmy, které umožňují tuto strategii uplatňovat.

Obec má zpracovanou strategii či strategický plán, ve kterém se aktivně za-
měřuje na faktory ovlivňující kvalitu a principy zdravého bydlení, a má připra-
vené mechanizmy, které umožňují tuto strategii uplatňovat.

Zabezpečit kvalitu zdravého bydlení na místní úrovni obcí pomocí dlouhodobých i oka-
mžitých opatření v oblasti kvality ovzduší, dostupnosti a kvality zelené infrastruktury
a vodního hospodářství. Na úrovni bytového fondu zajišťuje obec u domácností bydlí-
cích v závadném bydlení pomoc těm, které v závadném bydlení žijí.

    Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020
    Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem AV ČR 2017
    a zdrojů dat z EU SILC



1.1

ENERGETICKÝ	MANAGEMENT	BYTOVÉHO	FONDU	OBCE	2.3

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá přehled o spotřebě energií vynaložených na bydlení v rámci 
svého správního území, ani nevyužívá služeb energetického manažera, který 
se energetickým úsporám v oblasti bydlení věnuje.

Obec má přehled o spotřebě energií vynaložených na bydlení v rámci 
svého správního území, ale nevyužívá služeb energetického manažera, který 
se energetickým úsporám v oblasti bydlení věnuje.

Obec má přehled o spotřebě energií vynaložených na bydlení v rámci svého 
správního území a využívá služeb energetického manažera, který se energe-
tickým úsporám v oblasti bydlení věnuje.

Obec má zpracovanou politiku životního prostředí se zaměřením na udržitelný rozvoj,
která reflektuje koncepční a aktivní snahu o redukci spotřeby energie domácnostmi,
v dlouhodobém horizontu se zapojením obnovitelných zdrojů energie. Pro tyto účely
využívá funkci energetického manažera.

    Energetický management pro veřejnou správu, MPO, Porsenna 2016
    Národní akční plán energetické účinnosti ČR, MPO 2016
    Strategický rámec České republiky 2030, Úřad vlády České republiky, 2017



         SOCIÁLNÍ PILÍŘ

Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Rezidenční segregace B.2.3.3

Pro obytné prostředí je typická určitá odlišnost jak z hlediska sociální struktury svých obyvatel, 
tak charakteru jednotlivých lokalit, nicméně v některých případech dochází ke vzniku míst, kde 
tato odlišnost přechází v kombinaci se sociální segregací do rizika vzniku sociálně vyloučených 
lokalit. Obce by měly mít v rámci svých strategických dokumentů v rukou podklad pro identifi-
kaci lokalit s rizikem rezidenční segregace, tak aby byly schopny tento problém řešit již v jeho 
počátcích či nejlépe mu aktivně předcházet.

Sociální segregace je jevem, který společnost provází od pradávna, nicméně se současnou 
společenskou situací dochází mnohdy k jeho vyostření. Společnost jako celek bohatne, na druhé 
straně ale přibývá chudých a sociálně vyloučených lidí, pomyslné nůžky se rozevírají. Nerovnost 
představuje znevýhodnění, jež se promítá do omezených možností volby bydlišť a bydlení. V 
důsledku omezené volby zpravidla dochází ke koncentraci (sociálních skupin v nerovném posta-
vení) ve specifických lokalitách, kde se stává majoritou, což pak omezuje možnosti zapojení této 
skupiny do společnosti, interakci s ostatními členy společnosti a může být zdrojem napětí v sou-
žití. Bez starosti o vzájemné pochopení a snášenlivost se dříve či později dostaneme do sporů a 
konfliktů, které mohou ovlivnit chod celé komunity. 

Prostorovou segregací jakožto projevem sociální segregace se rozumí prostorové oddělení byd-
lišť sociálních skupin, které jsou ve vzájemně nerovném postavení. Přetrvávání lokalit rezidenční 
segregace je negativním jevem. Identifikace existujících lokalit je proto základem pro realizaci 
opatření  na prevenci jejich dalšího rozšiřování a podporu odstranění rezidenční segregace v 
oblasti územního plánování a bytové politiky. 

   Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r. o., 2015 
   Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, Univerzita Karlova, 2015
   Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni, MPSV 2015

   Různorodá skladba obyvatel rovnoměrně rozvrstvena v rámci obce, přátelská atmosféra 
   v obci zvyšující zapojení obyvatel do věřeného dění a tím mimo jiné pocit sounáležitosti 
   s komunitou. Obec má zpracovaný strategický plán obce schopný reakce na problém 
   sociálního začleňování skupin v nerovném postavení.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.3.3 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město ČSÚ (SLDB) 

+
vlastní šetření 
(ve spolupráci 
se sociálními, 

majetkovými a 
bytovými odbory)

analýza dat typu: demografická struktura obyvatelstva a 
jejího vývoje, ukazatele, které se týkají nezaměstnanosti, 
ukazatele týkajících se příjmové struktury obyvatelstva, 
dostupnost pracovních příležitostí a služeb, míra ohrožení 
rodin a dětí, rozsah přestupkové a trestné činnosti, stav 
bytového fondu a proporcí jeho rozmístění v rámci obce, 
spokojenost obyvatel

1 ročněobec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C lokální znalost - -
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Domácnosti v přelidněném bydlení B.2.3.2

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

Mezi klíčové parametry posuzování kvality bydlení patří prostorový standard bydlení, který je 
ovlivněn nejen vlastní typologií bytu, ale především celkovým počtem osob žijících v bytě a záro-
veň počtem jeho obytných místností. Mít dostatek prostoru pro bydlení je nezbytné nejen pro 
přiměřené lidské soukromí, ale také pro kvalitu vnímání domova. Přelidněná domácnost v bytě 
může negativně ovlivňovat lidskou psychiku a zdraví, v případě dětí má tento stav významný vliv 
na jejich vývoj i školní výsledky. 

Prostorový standard bytu s ohledem na jeho obsazenost je definován v níže uvedených tabul-
kách podle certifikované metodiky Tržního selhání. Domácnosti, které bydlí v bytech nebo jiných 
typech bydlení, které svou plošnou výměrou nebo počtem obytných místností neodpovídají 
stanovenému standardu, jsou definovány jako přelidněné.  

Domácnosti v přelidněném bydlení ve většině případů nejsou schopny samy získat velikostně 
přiměřené, finančně dostupné a kvalitativně standardní bydlení za tržních podmínek. Takové 
domácnosti tak čelí tržnímu selhání. Pomoc těmto domácnostem ze strany obce je proto nejen 
důležitá, ale především je s ohledem na základě posuzovaných parametrů legálně umožněna. 

    Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem AV ČR 2017 a zdrojů 
    dat z EU SILC 

   Zajištění průběžné evidence domácností žijících v riziku přelidněného bydlení, a zajištění 
   pomoci domácnostem, které jsou přelidněním postiženy. 

B.2.3.2 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město ČSÚ pro ÚAP

+

 vlastní šetření
(ve spolupráci se 
sociálními, majet-
kovými a bytovými 
odbory)

Obyvatelstvo bydlící v bytech (počet osob bydlících v bytě) 

Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika  
- plošná výměra bytu (poslední aktualizace 2011)

Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti za účelem 
prokázání tržního selhání (bytové nouze) dle metodiky

1 ročněobec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C - - -
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Počet osob bez střechy a bez bytuB.2.3.1

Bydlení, které může být vnímáno jako domov tedy místo, kde se člověk cítí dobře a vnímá pocit 
sounáležitosti, propojuje emocionální, kulturní, sociální, materiální a prostorovou složku. Domov je 
ve smyslu fyzického místa (bydlení), významnou lidskou potřebou a umožňuje vést člověku důstojný 
život1. Chrání své obyvatele před nepříznivými okolními vlivy jak přírodního tak sociálního charakte-
ru. Poskytuje soukromí ve vztahu jak vůči okolní společnosti, tak ve vztahu k ostatním obyvatelům 
domácnosti. Mít domov je bezesporu základní předpoklad pro kvalitu bydlení, mnohdy je však tato 
základní lidská potřeba redukována na pouhou skutečnost mít střechu nad hlavou. 

Jako osoby bez střechy jsou označování lidé přežívající venku nebo v noclehárně. Lidé bez domova 
tedy bytu jsou osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích a osoby, které žijí v podmínkách, které ne-
odpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí. Bytová nouze 
(definovaná jako absence bydlení, ohrožení ztrátou bydlení, či nevhodné bydlení) je jedním z objek-
tivních kritérií pro vznik nároku na vstup do systému sociálního bydlení. Jako prioritní skupiny pro 
získání formy dostupného bytu jsou vnímáni senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, samoživitel-
ky a samoživitelé nacházející se v situacích definovaných v ETHOS nebo splňující příjmovou podmín-
ku (více než 40 % disponibilních příjmů vynakládaných na bydlení), dále oběti domácího násilí, osoby 
opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů)...

Prevence bezdomovectví a reintegrace osob bez domova jsou otázkami, které vyžadují dobré pocho-
pení procesů a mechanismů, které vedou do situací absence nebo ztráty domova.2 Z tohoto důvodu 
je zapotřebí například znát nejčastější důvody vzniku bezdomovectví a najít nástroje, jak jim před-
cházet. Existuje řada programů a neziskových organizací poskytující pomoc lidem bez domova. Tyto 
služby se mimo jiné snaží osoby bez střechy na bydlení připravit ještě předtím, než bydlení získají 
(prostupné bydlení). Cílem všech politik vedoucích k řešení bezdomovectví je udržení nebo nalezení 
bydlení, nikoliv přístřeší či ubytování.

   
    Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Portál Vlády ČR
    Definice a typologie bezdomovectví, Ilja Hradecký a kolektiv, Praha, 2007

   Obec eviduje osoby bez střechy a bez bytu a má zpracovanou sociální politiku se zaměře-  
   ním na podpůrné programy k získání a udržení vlastního bydlení. Obec je připravena těmto 
   osobám pomoci jak po fyzické (zajištění bydlení), tak psychické stránce. Rodinám s dětmi   
   bude obec schopna zajistit podporu natolik, aby se neocitli v bytové nouzi.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.3.1 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

vlastní šetření
(ve spolupráci s 
místním sociálním 
odborem, sociálním 
pracovníkem, ne-
ziskovými organi-
zacemi, azylovými 
domy, noclehárna-
mi atd)
 
SLDB 

MPSV

údaje monitorující pobyt lidí spících venku  
údaje o počtu uživatelů služeb pro bezdomovce 
údaje přesně monitorující celkový počet domácností bez domova
údaje o pobytu osob žijících v dočasném či nejistém nebo nevyhovujícím 
obydlí
údaje o pobytu potenciálních bezdomovců nebo osob bezdomovectvím 
ohrožených
údaje o pobytu osob, kterým hrozí vystěhování
údaje o pobytu osob, které mají být propuštěny z institucí a nemají domov 

 
Počet osob bydlících v dočasných formách bydlení - mobilní (pohyblivá) 
obydlí, nouzová obydlí, přístřeší, ubytovací zařízení (rodiny), bezdomovci 

Počet kapacit dočasných forem bydlení – azylové domy, domovy na pul 
cesty, noclehárny

1/2 rokuobec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C lokální znalost - -

1   Vojtěch Krebs a kol., Sociální politika. CODEX BOHEMIA. Praha 1997
2   ETHOS - Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí ČR, FEANTSA

 50

Počet	osob	bez	střechy	a	bez	bytu

Domácnosti	v	přelidněném	bydlení

Rezidenční	segregace



1.1

POČET	OSOB	BEZ	STŘECHY	A	BEZ	BYTU3.1

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení  V obci existují osoby bez střechy a bez bytu, avšak obec o nich nemá 
 celkový přehled a nejsou tedy součástí systému pro zajištění pomoci, 
 případně takové mechanizmy nemá nastaveny.

 V obci existují osoby bez střechy a bez bytu, obec o nich má přehled, ale 
 nemá připravené nástroje ani mechanizmy systému pomoci, kterými by jim 
 mohla zabezpečit přiměřené bydlení.

 
 V obci neexistují osoby bez střechy a bez bytu, respektive pokud ano jsou 
 již zařazeny do systému pomoci a obec jim dokáže efektivními nástroji 
 a mechanizmy zabezpečit přiměřené bydlení.

Obec eviduje osoby bez střechy a bez bytu a má zpracovanou sociální politiku se zamě-
řením na podpůrné programy k získání a udržení vlastního bydlení. Obec je připravena 
těmto osobám pomoci jak po fyzické (zajištění bydlení), tak psychické stránce. Rodinám 
s dětmi bude obec schopna zajistit podporu natolik, aby se neocitli v bytové nouzi.

    Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. 
    Portál Vlády ČR
    Definice a typologie bezdomovectví, Ilja Hradecký a kolektiv, Praha, 2007



1.1

DOMÁCNOSTI	V	PŘELIDNĚNÉM	BYDLENÍ3.2

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá celkový přehled o domácnostech v přelidněném bydlení, nebo 
je tento přehled neaktuální či jen částečný.

Obec má přehled o domácnostech v přelidněném bydlení, který pravidelně 
aktualizuje, ale nemá mechanizmy, které umožňují situaci řešit, nebo k řešení 
dochází pouze nahodile nebo s vysokou časovou prodlevou.

V obci se nenacházejí domácnosti v přelidněném bydlení. Parametr přelid-
něnosti je stále monitorován a obec má připravené mechanizmy na pomoc 
domácnostem s tímto rizikem, které postupně naplňuje.

Zajištění průběžné evidence domácností žijících v riziku přelidněného bydlení, a zajiš-
tění pomoci domácnostem, které jsou přelidněním postiženy.

   Certifikovaná metodika Tržního selhání zpracované Soc. ústavem AV ČR 2017 
    a zdrojů z dat EU SILC



1.1

REZIDENČNÍ	SEGREGACE3.3

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nevyužívá metodiku identifikace rezidenční segregace, a nemá přehled 
o jevech spojených s rezidenční segregací či segregovaných lokalitách na 
svém území.

Obec využívá metodiku identifikace rezidenční segregace, pravidelně aktuali-
zuje její výsledky, ale nemá vypracovány mechanizmy, které pomáhají sociál-
nímu začleňování osob v nerovném postavení a nečelí tak jevům rezidenční 
segregace.

Obec využívá metodiku identifikace rezidenční segregace, pravidelně aktu-
alizuje její výsledky, zároveň má vypracovány mechanizmy, které pomáhají 
sociálnímu začleňování osob v nerovném postavení a čelí tak jevům rezidenč-
ní segregace, případně se na jejím území segregované lokality nenacházejí.

Různorodá skladba obyvatel rovnoměrně rozvrstvena v rámci obce, přátelská atmo-
sféra v obci zvyšující zapojení obyvatel do věřeného dění a tím mimo jiné pocit souná-
ležitosti s komunitou. Obec má zpracovaný strategický plán obce schopný reakce na 
problém sociálního začleňování skupin v nerovném postavení.

   Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, GAC spol. s r. o., 2015
   Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace, Univerzita Karlova, 2015
   Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni, MPSV



  

KULTURNÍ PILÍŘ

Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Návaznost kulturních a společenských aktivit 
(celoměstského i komunitního charakteru)B.2.4.3

Bohatá kulturní nabídka obcí a kvalita poskytovaných služeb, vede ke zvýšení kvality života oby-
vatel, a to nejen těch, kteří kulturní akce aktivně navštěvují, ale i ostatních obyvatel města, kteří se 
do společenského dění ve svém okolí aktivně nezapojují.1 

Význam kulturních akcí může přesahovat hranice obce, mít celoměstský, ale také lokální význam, 
a v ještě menším měřítku může pozitivně ovlivňovat místní komunitu. Kvalita bydlení je přitom 
významně ovlivněna kvalitou sousedských vztahů, a právě místní kulturní aktivity mohou tyto 
vztahy zlepšovat. 

V tomto ohledu hrají klíčovou roli veřejná, nebo jiná sdílená prostranství, která tvoří organizační 
kostru sídla s jasně danou hierarchií a strukturou. Svým charakterem vytváří základní prostor pro 
společenský život s potenciálem napomáhat tvorbě komunity ve svém okolí. Ze společenského 
hlediska je tato diferenciace předpokladem pro nalezení náplně a významu jednotlivých prostorů 
a podpoření vztahu obyvatel k důležitým místům v jejich okolí.

Skrze vztah k veřejným prostranstvím, který je posilován kulturními a společenskými aktivitami, 
dochází k širší identifikaci obyvatel se svým prostředím i za hranice svého bytu. S touto identifi-
kací je úzce spojen potenciál vzniku komunitního života, přičemž fungující komunita je mimo jiné 
prevencí kriminality, podporuje malé a střední podnikání, genius loci lokality a stabilizuje realitní 
trh. 

V systému hierarchie veřejných prostranství je tak možné nastavovat rozvrstvení kulturních ak-
tivit v rámci obce. V rámci strategie obce by měl existovat podrobný kulturní a společenský pro-
gram stanovující nositele těchto aktivit na všech úrovních města, od celoměstského měřítka, přes 
místní lokality až po sousedské aktivity. 

   Prostřednictvím uplatňování plánu kulturních aktivit především na úrovni lokalit 
   a sousedství, posilovat kvalitu bydlení v rovině komunitních vztahů obyvatel obce.  

ANOTACE

CÍL

1   MgA. Ing. Tereza Raabová, PhD.  2017.  Plánování kultury ve městech - Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem 

B.2.4.3 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

 vlastní šetření 
 

(ve spolupráci s 
odbory zabývající-
mi se strategickým 
rozvojem v oblasti 

kultury)

Kulturní a společenský program obce, přehled 
o aktivitách kulturních organizací působících na 
území obce

ročně

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C

vlastní šetření  
(komunikace s místními 
spolky a organizacemi)
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Orientace – posouzení srozumitelnosti a čitelnosti zástavby B.2.4.2

Pro nalezení shody v rozvoji konkrétních lokalit se využívá podrobnější plánovací dokumentace, 
v tomto případě regulačních plánů (které nenahrazují územní rozhodnutí), nebo územních studií, 
které jsou neopominutelným dokumentem při rozhodování. Jednou z nejdůležitějších schopností 
a cílem územních studií či regulačních plánů je koordinace množství faktorů, které ovlivňují zá-
kladní srozumitelnost a čitelnost zástavby. Mezi základní nástroje k jejich uplatnění patří uliční 
čára, stavební čára a výšková hladina zástavby. Uliční čára představuje hlavní nástroj pro stano-
vení urbanistického členění na veřejná (uliční) prostranství (o které se stará obec) a urbánní bloky, 
které mohou být i v jiném vlastnictví. 

Nedílným aspektem ovlivňujícím srozumitelnost území je i hierarchie uličních prostranství. Jejich 
typologie a význam, do které lze zahrnout například náměstí, ulice, parky, zahrady či různé plác-
ky, představuje pro orientaci ve městě klíčový prvek ovlivňující kvalitu bydlení. Městská struktura 
by měla obsahovat co nejpestřejší škálu těchto prostranství, která by měla charakterově odpo-
vídat významu v rámci sídla. Schopnost pracovat s plnou škálou těchto prostor z hlediska jejich 
distribuce, orientace a souslednosti umožňuje významným způsobem moderovat kvalitu obyt-
ného prostředí, způsob a intenzitu jeho užívání a rezidenční atraktivitu. Identifikace obyvatel s 
prostředím i za hranicemi svého bytu vede k posílení bezpečnosti lokality a prevence kriminálně 
patogenních jevů. Skladba otevřených prostranství má reflektovat charakter místa a míru jeho 
urbanity, čemuž napomáhá právě hierarchie míry soukromí. Zástavba aktivně pracující s tímto 
principem navíc umožňujíce mnohem širší škálu aktivit. 

Město, potažmo konkrétní sousedství, by pro své obyvatele i návštěvníky mělo být snadno čitel-
né a mentálně uchopitelné. Srozumitelnost je klíčová pro snadnou identifikaci jedince s prostře-
dím a s jeho přijetím za součást svého domova. Nízká srozumitelnost prostředí navíc generuje 
vyšší nároky na jeho správu a údržbu a znesnadňuje optimální lokalizaci investic.

    Certifikovaná metodika Sociální bydlení – příprava projektů 2017 / Část B. 4 – Prostorové       
    charakteristiky v jednotlivých měřítkách / měřítko Město / bod č. 1 Charakter zástavby 
    a bod č. 2 Otevřená prostranství

   Mít pro celé území obce (včetně rozvojových a transformačních ploch) zpracovanou 
   podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plán nebo územní studie, 
   případně územní plán s regulačními prvky na úrovni územní studie), které reflektují 
   základní požadavky na čitelnost a orientaci urbánní struktury obce a pracují za pomoci 
   hierarchie míry soukromí s charakterem venkovních prostranství.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.4.2 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená peri-
diocita

statutární 
město 

vlastní šetření 

(spolupráce s odborem 
územního rozvoje, se 
stavebním úřadem, 
komisí pro architekturu a 
územní rozvoj, případně 
městským architektem)

Regulační plán či územní studie  
konkrétních lokalit

aktuální stav  
zástavby
+ 
s novými  
záměry v 
území

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C

vlastní šetření  
(spolupráce se stavebním 
úřadem či oddělením)

Územní plán obce, případně regulační plán či 
územní studie konkrétních lokalit
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Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení

Subjektivní spokojenost s úrovní svého bydlení B.2.4.1

Spokojenost obyvatel s bydlením je jedním z významných ukazatelů kvality bydlení i obytného 
prostředí celkově. Spokojenost s bydlením je v rámci EU sledována v rámci výběrového šetření 
EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) jako jeden z bodů šetře-
ní, které u nás provádí Český statistický úřad od roku 2005 pod názvem Životní podmínky. Spo-
kojenost s bydlením je popisována na stupnici od 0 („není spokojen vůbec“) do 10 („zcela spoko-
jen“). V roce 2013 hodnotili obyvatelé EU ve věku 16 a vice let svou spokojenost s ubytováním na 
7,5. Průměrná spokojenost v rámci EU a v rámci ČR tak vytváří referenční rovinu k porovnání se 
situací ve vlastní obci.

Pro lepší pochopení vyjádření subjektivní spokojenosti obyvatel, doporučujeme rozdělit základní 
sledovanou otázku do tří měřítkových úrovní (byt, dům a lokalita, ve které žiji), jejichž vrstvy se 
každá specifickým a sledovatelným způsobem podílejí na celkové spokojenosti s bydlením. 

  BYT   DŮM           LOKALITA

   výběrového šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), 
   ČSÚ - šetření Životní podmínky

   Obyvatelé obce jsou spokojeni s kvalitou a úrovní svého bydlení 
   a obytného prostředí celkově.

ANOTACE

NÁVAZNOST

CÍL

B.2.4.1 zdroj dat a informací konkrétní datová sada / zdrojové dokumenty doporučená 
peridiocita

statutární 
město 

dotazníkové šetření 
mezi obyvateli

Sada otázek ke zjištění subjektivní spokojenosti s 
bydlením 

výběrového šetření EU-SILC (European Union – Sta-
tistics on Income and Living Conditions - distribution 
of population by level of overall satisfaction with the 
dwelling) (poslední 2012) 
 
ČSÚ - šetření Životní podmínky

jednou  
za tři roky

obec  
typu A

obec  
typu B

obec  
typu C
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Subjektivní	spokojenost	
s	úrovní	svého	bydlení	

Orientace	–	posouzení	
srozumitelnosti	a	čitelnosti	zástavby	

Návaznost	kulturních	 
a	společenských	aktivit



1.1

SUBJEKTIVNÍ	SPOKOJENOST	S	ÚROVNÍ	SVÉHO	BYDLENÍ	4.1

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení  Výsledky průzkumu se pohybují pod průměrnými hodnotami 
 pro Českou Republiku.

 Výsledky průzkumu se pohybují v průměrných hodnotách 
 pro Českou Republiku.

 Výsledky průzkumu se pohybují nad průměrnými hodnotami 
 pro Českou Republiku

Obyvatelé obce jsou spokojeni s kvalitou a úrovní svého bydlení
a obytného prostředí celkově.

   výběrového šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and 
   Living Conditions), ČSÚ - šetření Životní podmínky



ORIENTACE – POSOUZENÍ 
SROZUMITELNOSTI	A	ČITELNOSTI	ZÁSTAVBY 4.2

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec v rámci svého rozvoje nezadává zpracování podrobnější územně pláno-
vací dokumentace (regulační plán nebo územní studie).

Obec v rámci svého rozvoje zadává zpracování podrobnější územně pláno-
vací dokumentace (regulační plán nebo územní studie), která ale nereflek-
tuje základní požadavky na čitelnost, orientaci a hierarchii urbánní struktury 
obce.

Obec v rámci svého rozvoje zadává zpracování podrobnější územně plánova-
cí dokumentace (regulační plán nebo územní studie), která reflektuje základ-
ní požadavky na čitelnost a orientaci urbánní struktury obce, jejíž srozumi-
telnost je posílena členěním všech venkovních prostranství podle hierarchie 
míry soukromí.

Mít pro celé území obce (včetně rozvojových a transformačních ploch) zpracovanou
podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plán nebo územní studie,
případně územní plán s regulačními prvky na úrovni územní studie), které reflektují
základní požadavky na čitelnost a orientaci urbánní struktury obce a pracují za pomoci
hierarchie míry soukromí s charakterem venkovních prostranství.

    Certifikovaná metodika Sociální bydlení – příprava projektů 2017 / Část B. 4 
     – Prostorové charakteristiky v jednotlivých měřítkách / měřítko Město / bod č. 1 
     Charakter zástavby a bod č. 2 Otevřená prostranství



1.1

NÁVAZNOST	KULTURNÍCH	A	SPOLEČENSKÝCH	AKTIVIT	4.3

1.1

1.1

1.1

cíl

návaznost

vyhodnocení Obec nemá zpracovaný kulturní a společenský program, případně přehled  
o aktivitách jednotlivých kulturních organizací či spolků, které jsou připravo-
vány a koordinovány v odpovídajícím veřejném prostoru podle své velikosti, 
charakteru a významu v celé své škále.

Obec má zpracovaný kulturní a společenský program, případně přehled o ak-
tivitách jednotlivých kulturních organizací či spolků, které jsou připravovány  
a koordinovány v odpovídajícím veřejném prostoru podle své velikosti, cha-
rakteru a významu v celé své škále bez důrazu na podporu akcí v měřítku 
sousedství a místních komunit.

Obec má zpracovaný kulturní a společenský program, případně přehled  
o aktivitách jednotlivých kulturních organizací či spolků, které jsou připravo-
vány a koordinovány v odpovídajícím veřejném prostoru podle své velikosti, 
charakteru  a významu v celé své škále s důrazem na podporu akcí v měřítku 
sousedství  a místních komunit

Prostřednictvím uplatňování plánu kulturních aktivit především na úrovni lokalit
a sousedství, posilovat kvalitu bydlení v rovině komunitních vztahů obyvatel obce.

-



INDIKÁTORY HODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

V OBLASTI BYDLENÍ
 doc. Ing. arch. David Tichý PhD.
 prof. Ing. arch. Michal Kohout
 Ing. arch. Filip Tittl
 Ing. arch. Nikola Karabcová 


