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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

 

 

18. září 2018 

Vídeň zná recept na bydlení pro všechny 

 
Vídeň patří mezi nejúspěšnější města, kterým se daří nabízet cenově dostupné a 
slušné bydlení. Více než 60 procent Vídeňanů žije v dotovaném bydlení nebo v 
obecních bytech, přičemž město vlastní 220 tisíc bytových jednotek a dalších 200 
tisíc bylo stavěno společnostmi s omezeným ziskem. Od 4. do 5. prosince se ve Vídni 
koná konference "Housing for all" zaměřená na zajištění dostupného bydlení v 

rostoucích městech. Organizuje ji přímo vídeňská radnice. 

 

Jaké legislativní a finanční podmínky jsou potřeba, aby se v Evropě investovalo do 

dostupného bydlení? Na mezinárodní konferenci "Housing for all", která se koná začátkem 

prosince, budou dostupné bydlení a s ním spojené investice řešit starostové, političtí 

zástupci, developeři a další experti. Nedostatek bytů a rostoucí pořizovací i nájemní ceny 

tíží v současné době celou Evropu, nejen Česko. Podle oficiálních údajů hrozí stále více 

Evropanům, že si bydlení nebudou moci dovolit a rostoucí čísla zaznamenávají města i v 

počtech lidí, kteří se ocitli na ulici. Nájemné a ceny domů rostou rychleji než příjmy ve 

většině členských států EU a výdaje na bydlení jsou nejvyšší výdajovou položkou. 

 
Odpověď na důvod, proč Evropa pociťuje tak silný plošný nedostatek bytů lze hledat 
alespoň částečně v hospodářské krizi v roce 2007 potažmo 2008, kdy došlo k alarmujícímu 
poklesu investic do cenově dostupného bydlení v Evropě. Právní nejistota a nejasnost 
způsobená současnými předpisy EU o státní podpoře představují nicméně také překážky 
pro veřejné a soukromé investice do cenově dostupného bydlení. Proto je podle Vídně 
třeba zlepšit politiku bydlení. Zejména formou lepšího financování, regulací a výměnou 
znalostí. O tu bude usilovat na prosincové konferenci ve Vídni. 
 
Podle organizátorů konference je zvláště ve vyspělých městech velmi těžké najít ubytování 
blízko místa, kde jsou pracovní příležitosti nebo univerzity. Kvůli vysokým nájmům a cenám 
bydlení jsou lidé donuceni si hledat bydlení v okrajových částech města či za jeho hranicí. 
To je ovšem spojené s dojížděním a rozchází se se základními principy chytrého města, 
které se zasazuje o úsporu zdrojů a energie či o ochranu klimatu.  
 
Města se tak dostávají do krize bydlení a jsou samozřejmě konfrontována mj. i s imigrací, 
integrací, demografickými změnami, financováním růstu (veřejná doprava, mateřské 
školky, školy, zdravotnické služby atd.).  
 

 
Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách: www.housing-for-all.eu/  

http://www.eurocommpr.at
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Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

spevackova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

 

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  
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