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Úvod 

Bydlení je složkou, která je pro život jedinců na této planetě základní potřebou. Již 

od nepaměti si lidské bytosti, ale také zvířata svá obydlí stavěli a pečlivě hlídali. 

V Maslowově pyramidě potřeb zaujímá bydlení hned první, základní příčku co            

do důležitosti lidských potřeb. 

Bydlení je reálný prostor svobody konání, prvotním předpokladem životní jistoty     

a bezpečnosti a sociální stability společenství1. Proto mají bydlení a domov také vysoké 

postavení v hodnotové struktuře lidí. Zabezpečení kvalitního bydlení je jedním 

z ekonomicky nejnáročnějších kroků v lidském životě. I v těch nejvyspělejších zemích 

je cena pořízení bydlení vyšší, než několikaměsíční příjem všech členů domácnosti.    

Pro jeho náročnost pořízení a spravování, pro jeho sociální význam, je bydlení zájmem 

a předmětem drtivé většiny státních a obecních politik na světě. 

Obce na bydlení nahlížejí jako na aspekt, který jim pomáhá utvářet sociální klima 

v obci. Kvalita a dostupnost bydlení jde ruku v ruce se spokojeností občanů obcí, což je 

pro obecní politiku velice důležité. Vlastnictví obecního bytového fondu dává obcím 

možnost provádě bytovou a sociální politiku tak, aby byly uspokojeny potřeby jak osob 

pracujících a ekonomicky schopných zakoupit si své vlastní bydlení, tak zajistit 

potřebné bydlení osobám v tíživé životní situaci. Velmi aktuální sociální otázkou 

v České republice je otázka národnostních menšin, která se díky vlastnictví obecních 

bytů dá o to snáze řešit. 

Předmětem diplomové práce je zmapování současné situace na trhu s byty ve městě 

Havířově a provést prognózu cen na trhu s byty do roku 2015. Na základě zjištěných 

údajů pak bude navrženo řešení v obasti bytové politiky města Havířova. 

Cílem práce je na základě údajů o budoucím vývoji na trhu s byty ve městě 

Havířově navrhnout způsob nakládání s městským bytovým fondem do roku 2015. 

Na základě stanoveného cíle byla zvolena hypotéza: “Navržený způsob 

hospodaření zvýší celkové příjmy z vlastnictví bytového fondu města Havířova."             

                                                 
1 BAKOVÁ, L., HLAVÁ Č, J., REKTOŘÍK, J., VALIŠ K.: Bydlení vyd. MU Brno-Kraví hora, 1997. 124 
s. ISBN 80-210-1586-1 
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a hypotéza: „Navržený způsob hospodaření  zvýší kvalitu bydlení v bytech ve vlastnictví 

města Havířova“. 

Diplomová práce je členěna do částí: Úvod, čtyři kapitoly a Závěr. První kapitola 

bude teoretická a bude zaměřena na obecné vymezení a zařazení obecní bytové politiky. 

Druhá kapitola bude popisovat způsob hospodaření s byty na území města Havířova. 

Třetí kapitola diplomové práce se bude věnovat monitorování prostředí, které má vliv 

na tvorbu ceny bytů a nájmů a jejich vývoj ve městě Havířově. Ve čtvrté kapitole bude 

provedena prognóza vývoje cen na trhu s byty ve městě Havířově a následně navrženy 

způsoby a doporučení hospodaření s městkým bytovým fondem. 

Při tvorbě diplomové práce bude využito metody vědeckého zkoumání: metody 

popisné při zpracovávání teoretických částí, metody rozhovoru s hlavními aktéry na trhu 

s byty ve městě Havířově, metody komparativní při posuzování situace na trhu s byty, 

metody predikce budoucího stavu při provádění prognózy výovje cen na trhu s byty. 

Výsledky těchto metod by měly vést k odpovědi, zda zadaná hypotéza byla či nebyla 

splněna.  

Informační zdroje sloužící k vypracování této diplomové práce budou odborné 

publikace zabývající se státní i obecní bytovou politikou, platná legislativa, osobní 

pohovory, interní informace realitních kanceláří o trhu s byty, dokumenty a údaje 

Magistrátu města Havířova a statistiky Českého statistického úřadu.  
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1. Obecní bytová politika v ČR 

Obecní bytová politika může být chápána, jako soubor nástrojů vedoucích 

k dosažení cílů obce v oblasti bydlení, což má dopad na další obecní politiky a celkové 

hospodaření obce.  

1.1.  Zařazení obecní bytové politiky  

Pro zařazení bytové politiky do systému národního hospodářství byl vybrán model 

V. A. Pestoffa, ekonoma původem ze Švédska, jež hovoří o čtyřech hlavních sektorech 

národního hospodářství.  

V. A. Pestoff rozděluje národní hospodářství na čtyři od sebe oddělené, avšak 

vzájemně propojené části na základě těchto kritérií2: 

- kritérium vlastnictví - jež rozděluje národní hospodářství na sektor veřejný         

a soukromý, čili vlastněn veřejnou sférou či spravován soukromým sektorem 

- kritérium financování - jež rozděluje národní hospodářství na sektor ziskový       

a neziskový, čili sektor založený či nezaložený za účelem zisku 

- kritérium míry formalizace - jez rozděluje národní hospodářství na sektor 

formální a neformální dle toho, jak je sektor legislativně upraven zcela či jen      

z části. 

Na základě rozdělení národního hospodářství dle těchto tří kritérií jsou stanoveny 

následující 4 sektory: 

- Veřejný sektor - sektor poskytující veřejné statky a služby. Představuje veřejnou 

správu jako takovou. Financován je z veřejných financí a styl rozhodování         

v tomto sektoru je na základě veřejné volby. 

- Sektor domácností - jedná se o sektor, v němž jsou vztahy legislativně upraveny 

pouze z části. Rozhodování i financování je výrazně zaměřeno na vůli                 

a možnosti jednotlivců, nikoli veřjnosti. Nepřímo však velice silně ovlivňuje jak 

veřejné finance, tak veřejnou volbu. 

- Soukromý sektor - zde patří organizace založené za účelem zisku, jejichž činnost 

je legislativně upravena zákony a vlastníkem tototo sektoru je soukromá sféra. 

                                                 
2 Blíže: HALÁSEK, D. Sektory a organizace ve veřejné ekonomice. Ostrava, 2003 
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Tento sektor produkuje soukromé statky a služby a je tak velice důležitým 

sektorem pro ekonomiku země. 

- Neziskový soukromý sektor - je sektorem založeným za účelem nikoliv zisku. Je 

v rukou soukromých, financován soukromou sférou a produkuje veřejné statky. 

Je sektorem formálně upraveným. Jeho význam je především v tom,                  

že produkuje statky a služby veřejné spotřeby, na které veřejný sektror již 

nepamatuje a soukromý sektor jim nevěnuje pozornost, neboť nejde o ziskové 

aktivity. 

- Smíšené a hraniční organizace- jsou organizace, které svou povahou nespadají 

do jednotlivých čtyř hlavních sektorů, dle klasického rozdělení podle kritérií 

vlastnictví, míry formalizace a financování. Jde např. o organizace pro matky      

v nouzi, stavební bytová družstva či Národní banka a Nejvyšší kontrolní úřad 

(smíšené organiazce) či černou a šedou ekonomiku, státní podniky a neformální 

schůzky poslanců (hraniční organizace). 

Obce vlasntící byty a provádějící obecní bytovou politiku jsou subjekty spravovány 

veřejnou správou, financovány z veřejných financí, kontrolovány veřejnou kontrolou     

a o jejich existenci se rozhoduje veřejnou volbou. Problematika obecních bytů V.A. 

Pestoffa spadá do veřejného sektoru. 

Dalším a velmi důležitým účastníkem na trhu s byty jsou domácnosti, které byty     

a domy buď přímo vlastní, nebo pronajímají. 

Realitní kanceláře, jako zprostředkovatelé na trhu s byty a banky, hypoteční banky, 

stavební spořitelny a záložny taktéž působí na trhu s byty. Tyto subjekty zaujímají dle 

V.A. Pestoffa sektor tržní, neboť jejich cílem je zisk. 

Stavební bytová družstva jsou subjektem na trhu s byty, které jsou vlastněna 

soukromou sférou, jejichž cílem není zisk, nýbrž užitek podílníků. Jsou to smíšené 

organizace a jsou průnikem neziskového soukromého sektoru a ziskového sektoru. 

1.2.  Cíle a nástroje obecní bytové politiky 

Cílem obecní politiky bydlení je vytvořit předpoklady k řešení problémů v oblasti 

bydlení v obci. Obecní bytová politika je však plně v rukou mísntích autorit – mísních 

politických stran a úřadu obce. Z toho vychází také fakt, že obecní politika bývá různě 

zaměřena a nelze její cíle přímo charakterizovat.  
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Hlavními cíli však bývají především: 

- zajištění nové bytové výstavby tak, aby byl trh s byty v rovnováze a poptávka 

po bydlení výrazně nepřevyšovala nabídku, což způsobuje nežádoucí tlaky   

na trhu s byty, 

- péče o obecní bytový fond tak, aby byla zajištěna jeho kvalita a to formou 

oprav a investic do bytového fondu 

- provádění sociální politiky v obci prostřednictvím regulace cen nájemného 

v obecních bytech a posktováním bydlení vybraným skupinám obyvatel. 

 

Dalšími cíli, zejména ekonomického rázu, které si obce ve své bytové politice stanovují, 

jsou pak také: 

 

- dosažení ekonomického prospěchu z pronajímaných bytů, 

- zamezení černého trhu s byty 

- vymáhání nedoplatků na nájemném. 

 

Poslední dva zmiňované body bývá těžké monitorovat a uvádět na pravou míru              

a to zejména díky nedostatečné administrativě. 

 

Nástroje obecní bytové politiky slouží k provádění politiky vecdoucí k dosatžení 

stanovených cílů: 

- Zajišťování sociálního bydlení 

- Výstavba nových nájemních bytů, čímž dochází k uspokojení poptáky 

převyšující nabídku na trhu s byty, 

- Provádění oprav a investic do obecního bytového fondu tak, aby byla zajištěna 

odpovídající kvalita bydlení, 

- Privatizace bytového fondu, čímž dochází k uvolnění situace na trhu s byty, 

- Využívání dotací ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie       

na podporu nové výstavby, investice a opravy bytového fondu, 

- Využívání finančních podpor z programů rozvoje bydlení v obci pro soukromé 

osoby, 

- Stanovování výše nájemného v obecních bytech, 

- Přidělování obecních bytů vybraným skupinám obyvatel 
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- Stanovení pravidel uplatňovaných při nakládání s neplatiči nájemného 

v obecních bytech, 

- Ovlivnění výše daně z nemovitosti v obci. 

1.3.  Aktéři na obecním trhu s byty 

Aktéřů, kteří ovlivňují situaci na trhu s byty v obcích je několik. Jsou jimi zejména: 

Obce jako hlavní tvůrci bytové politiky v obci. Taktéž spravují svůj obecní majetek, 

tedy vedou evidence zájemců o byty, evidence neplatičů, uzavírají nájemní smlouvy 

atd. Správu vykonávají buď přímo pomocí odborů a komisí úřadu obce, nebo nepřímo 

outsourcováním této správy na soukromé právnické osoby, jejichž vlastníkem však 

může být přímo obec sama. 

Politické strany jako zástupci občanů v obci, kteří se přímo podílí na tvorbě obecní 

bytové politiky a ovlivňují tím situaci na trhu s byty. Komunální politici mohou zastávat 

posty jak v zastupelstvech, radách, tak komisích či orgánech společností, které spravují 

obecní bytový fond.  

Realitní kanceláře, kteří jsou hlavním prostředníkem směny na trhu s byty. Byty jak 

spravují, tak prodávají či pronajímají.  

Bytová družstva, jež jsou sdruženími, která spravují bytový fond svých podílníků. 

Jejich velikost a vyjednávací síla může do jisté míry ovlivňovat bytovou politiku v obci. 

Jiné fyzické a právnické osoby, které provozují služby, jako je odvoz domovního 

odpadu, dodávky vody, elektřiny, tepla, provádění oprav a výstavby, správu obecního 

majetku a jiných služeb spojených s bydlením. Stejně jako u družstev zde rozhoduje 

jejich ekonoická či vyjednávací síla, která ovlivňuje obecní bytovou politiku. 

Zájmová sdužení, která sdružují své členy na ochranu zájmů spojených s bydlením. 

Jedná se například o sdužení chránící zájmy nájemníků, majitelů bytů a domů,          

kteří reflektují a aktivně poskytují zpětnou vazbu na obecní politiku. 

Místní média. Tato také velmi aktivně reflektují stav na trhu s byty, kvalitu bydlení 

a celkovou bytovou i sociální politiku obce. 

Domácnosti, které bydlení poptávají, ale také nabízejí. Jsou velmi významnými 

aktéry na trhu s byty a domy a taktéž formují bytovou politiku obce tím, že jsou členy 

bytových družstev, zájmových sdružení a každé čtyři roky volí své zástupce,            

kteří rozhodují o bytové politice. 
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Tab 1.1 : Osoby v bytech dle sektorů, rok 2001 

Jednotlivé sektory Podíl jednotlivých 
sektorů v % 

Osobní vlastnictví 50,2 

Nájemní bydlení 26,7 

Družstevní bydlení 14,2 

nezjištěno, jiné 8,9 

Celkem 100 

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů, rok 2001 

Tabulka ukazuje významné postavení poslední ze jmenovaných skupin. Domácnosti 

jsou vlastníky poloviny bytového fondu v České republice. Zároveň poptávají nájemní 

bydlení a jsou členy družstev. Chování domácností velmi silně ovlivňuje to, jak se trh 

s byty bude chovat a kterým směrem se bude obecní bytová politika ubírat. 

1.4.  Koncepce obecní bytové politiky 

Koncepce obecní bytové politiky je dokumentem, který definuje, jakým způsobem 

se bude ubírat směr, který si místní autority zadaly za cíl. Koncepce má za úkol vytýčit 

cíle bytové politiky a způsob, jak jich dosáhnout. Samotná příprava a schválení 

koncepce je dlouhý proces, který je často zmařen faktem, že funkční období politických 

stran je mnohdy kratší, než proces přijetí koncepce, či je koncepce přijata, avšak se 

podle ní nepostupuje. 

 

Proces přijetí koncepce bydlení: 

Vytýčení cílů. Zadavatel, tedy obec nejdříve musí vytýčit cíle, ke kterým má 

koncepce bydlení dospět. Vždy se jedná o cíle spjaté s bytovou politikou, která se však 

často prolíná s jinými obecními politikami. Cíle koncepce vytváří zástupci města, kteří 

je pak následně o přijetí koncepce rozhodují. 

Zadání zpracování. Zastupitelstvo obce rozhodne, zda vytvoření koncepce zadá 

úřadu obce, či soukormé fyzické či právnické osobě.  Často se volí varianta soukormé 

společnosti, neboť je zaručena jak nezaujatost, tak profesionalita. 

Vyhodnocení a přijetí koncepce. Dle § 84, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

rozhoduje o přijetí koncepce bydlení zastupitelstvo obce na svém shromáždění. Návrh    

na přijetí koncepce můžou podat členové zastupitelstva obce, rady obce či výborů. 
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O jednání informuje obecní úřad alespoň sedm dní předem. Návrh musí být přijat 

nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů a do třiceti dnů je možnos se proti tomuto 

odvolat.  

Realizace koncepce. Po přijetí dochází k realizaci koncepce dle postupu tak, jak byla 

navržena. Výkon koncepce provádí obecní úřad prostřednictvím svých odborů. 

Koncepce bydlení se často váží k doporučení, jak privatizovat obecní majetek. 

Jakmile je přijata koncepce, úřad obce vyhlásí možnost a způsob privatizace. Každý 

konkrétní prodej majetku pak musí projít tím samým legislativním procesem,            

jako přijetí koncepce. Prodej majetku musí být schválen zastupitelstvem obce.              

Po schválení dochází k vyhotovení smluv, převodu majetku. Toto provádí odbor správy 

majetku obce dle vyhlášky č. 40/1964 Sb., občanský zákon. 

1.5.  Orgány města Havířova utvářející bytovou politiku 

Městká bytová politika spadá do samostatné působnosti města Havířova. Přesto 

orgány magistrátu města Havířova provádí taktéž státní správu v oblasti, která zasahuje 

do bytové politiky města. Nejdříve se budeme zabývat tím, jak orgány města ovlivňují 

bytovou politku v rámci své samostatné působnosti. 

Zastupitelstvo města v rámci městské bytové politiky schvaluje program rozvoje 

města: 

-  schvaluje rozpočet města,  

- rozhoduje o zložení a rušení právnických osob, kterým může svěřit správu 

majetku města,  

- deleguje zástupce města do orgánů těchto právnických osob i jiných orgánů 

města,  

- zřizuje a ruší výbory, které připravují podklady pro rozhodnutí v oblasti bytové 

politiky. 

Rada města má ve své působnosti v oblasti bytové politiky zejména: 

- projednává a řeší návrhy a připomínky zastupitelstva a komisí magistrátu města 

- zřizuje a ruší odbory a oddělení magistrátu, na které deleguje výkon správy 

v oblasti bytové politiky 

- rozhoduje o uzavírání nájemních smluv, pokud toto nesvěří příslušnému odboru 
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- kontroluje plnění úkolů magistrátu a komisí v oblasti samostatné působnosti  

Rada města Havířova jako svůj poradní orgán v oblasti bytové politiky zřídila 

komisi bytovou, investiční a komisi pro přidělování bytů zvlášního určení. 

Odbory města Havířova pak přímo vykonávají správu. Do oblasti bytové politiky 

jsou zahrnuty tyto odbory: 

- Ekonomický odbor, jenž vede účetnictví o stavu a pohybu majetku ve vlastnictví 

města a poskytuje odborná stanoviska k uvažovaným investičním 

záměrům města. 

- Odbor investiční výstavby, který komplexně zajišťuje investorskou činnost, 

opravy a rekonstrukce nemovitého majetku města, zabezpečuje zpracování 

projektové dokumentace a zpracovává podklady pro plán investic ve stadiu 

přípravy pro schválení rozpočtu města. 

- Odbor místního hospodářství a dopravy uplatňuje náhrady škody způsobené 

závadou na spravovaném majetku a zajišťuje sběr, svoz a likvidaci komunálního 

odpadu 

- Odbor právních služeb vypracovává a eviduje smlouvy, jejichž subjektem 

je město, a zpracovává potvrzení o zajištění bytové  náhrady nebo přístřeší 

- Odbor územního rozvoje vykonává samostatnou působnost na úseku 

urbanistického a architektonického rozvoje města. 

- Odbor správy majetku připravuje podklady pro zřízení věcného břemene,         

pro výkupy pozemků, pronájmy pozemků, prodeje majetku, evideuje majetek, 

vydává stanoviska k územnímu rozhodnutí řízení za město Havířov, provádí 

zaúčtování dokončených investic, zpracovává podklady pro pronájmy, veřejné 

soutěže, smluvní převody, přijímá žádosti o byt do do 35 m2 podlahové plochy. 

V rámci samostatné působnosti zastupitelstvo městav roce 1995 rozhodlo o zřízení 

společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., jejíž plným vlastníkem je město Havířov. 

Jedná se o způsob nepřímé správy majetku města. Městká realitní agentura s.r.o., působí 

jako konzultant a navrhovatel řešení otázek ohledně městského bytového fondu města 

Havířova. Předkládá návrhy Zastupitelstvu města Havířova. Jedním z nejvýznamnějších 

návrhů uskutečněných v roce 2007 bylo předložení "Zásad převodu obytných budov 

z majetku města Havířov" (příloha č.1) a "Zásad pro převod vlastnictví jednotky            
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a spoluvlastnictví na společných částech domu z majetku města Havířova" (příloha č.2), 

zjednodušeně zásad privatizace majetku města. Tyto zásady byly dne 18. 6. 2007 

Zastupitelstvem města Havířova schváleny. 

V rámci přenesené působnosti zasahuje do bytové politiky města především: 

Odbor územního rozvoje, který vykonává přenesenou působnost státní správy 

v oblasti územního plánování a stavební úřad, jež vydává územní rozhodnutí o umístění 

a změně staveb, o zcelování pozemků, vydává územně plánovací informace, stavební 

povolení staveb, kolaudační rozhodnutí, vede evidenci kulturních památek, 

památkových zón a ochranných pásem nemovitých kulturních památek, vykonává státní 

stavební dohled, apod. 

1.6.  Shrnutí 

V první kapitole byla vymezena a zařazena do systému národního hospodářství dle 

teorie V. A. Pestoffa obecní bytová politika v České republice. Rovněž byly definovány 

cíle a nástroje obecní bytové politiky, aktéři obecní bytové politiky a blíže pak byly 

popsány orgány města Havířova, které utváří městkou bytovou politiku. Jako součást 

tvorby obecní bytové politiky byl zmíněn význam, tvorba a způsob přijetí koncepce 

bydlení. 

Navazující kapitola má za cíl blíže charakterizovat způsob hospodaření s bytovým 

fondem statutárního města Havířova. 

 

 

 



11 
 

2. Hospodaření s obecním bytovým fondem v městě Havířov  

2.1.  Charakteristika poloha a historie města Havířova 

Město Havířov je nejmladším městem v České republice. Leží 

v Moravskoslezském kraji mezi městy Ostrava, Karviná, Český Těšín a Frýdek-Místek. 

Rozlohou 32 km2 patří mezi menší města, počtem obyvatel 83 000 však mezi 12 

největších.  

Obrázek č. 1 Mapa města Havířova 

 

 

2.2.  Obyvatelstvo 

K 31. 12. 2007 žilo ve městě Havířově téměř 83 000 obvatel. Tento počet mírně 

klesá. Za posledních sedm let počet obyvatel klesal rychlostí cca -500 obyvatel ročně, 

tedy méně, než jedno procento za rok. Vstup České republiky do Evropské unie, 

migrační vlny, stárnutí obyvatel, ekonomická situace v regionu - žádný z těchto vlivů 
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výrazně nezasáhl a zřejmě ani nezasáhne stav populace ve městě. Proto i nadále 

můžeme očekávat mírný úbytek obyvatel. 

Tab. 2.1 Vývoj počtu obyvatel v letech 1955-2007 

Rok 1955 1965 1975 1990 2000 2003 2005 2006 2007 
Počet 
obyvatel 13232 72036 89646 91937 86591 84292 83351 83224 82768 
Zdroj: oficiální webové stránky města Havířov 

Populace města Havířova je rozdělena rovnoměrně. Žije zde 49 % mužů a 51 % 

žen (k 1.1.2005. Ekonomicky aktivních osob je ve městě Havířově cca 47 749 a podíl 

dětské složky (0-15 let) a podíl občanů starších 65 let je vyrovnán.3  

2.3.  Podnikatelské prostředí 
Statutární město Havířov leží v regionu, který je dle velikosti hrubého domácího 

produktu druhý největší v České republice. Havířov sousedí se statutárními městy 

Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava, kam dle údajů Českého statistického úřadu z roku 

2001 dojíždělo za prací cca 18 000 obyvatel města Havířova z celkového počtu 33 000 

ekonomicky aktivních a zaměstnaných osob. Je to způsobeno především tím, že ve 

městě Havířov nepůsobí velké strategické podniky a jelikož v okolí města prakticky 

nejsou žádné možnosti přípravy průmyslových zón pro velké investory, můžeme 

předpokládat, že obyvatelé města budou i nadále dojíždět za prací. 

Tab. 2.2 Počet podnikatelů a živností ve městě Havířov v letech 2003-2006 

Rok 2003 2004 2005 2006 
Počet podnikatelů 13015 13025 12944 13069 
     z toho FO 12135 12131 12024 12111 

     z toho PO 880 894 920 958 

Počet živností 22444 22791 22973 23292 

     z toho FO 19269 19503 19523 19641 

     z toho PO 3175 3288 3450 3651 
zdroj: Český statistický úřad,  www.czso.cz k 1.3.2008 

Co do počtu podnikatelů a živnostníků, můžeme hovořit po poměrně stabilní 

situaci, která za posledních 5 let nevykazuje větších změn. Ve srovnání s údaji 

                                                 
3 Český statistický úřad, k 1.8. 2006 
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v okolních městech, jako je Frýdek-Místek, Ostrava či Opava dojdeme k zjištění,         

že počet živnostníků a podnikatelů na tisíc obyvatel je v Havířově poloviční.4 

Vývoj nezaměstnanosti dokazuje tabulka č. 2.4. Je zde patrná závislost na míře 

nezaměstnanosti v regionu, která se od vstupu ČR do Evropské unie postupně snižuje     

a s příchozivšími investory do kraje bude trend poklesu nezaměstnanosti i nadále 

pokračovat. 

 

Tab. 2.3 Vývoj nezaměstnanosti ve městě Havířov v letech 2000 – 2006 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Míra nezaměstnanosti v % 17,03 16,66 17,68 18,90 20,06 18,04 17,65 
 * k 31. 8. 2006 

Zdroj: Statistické údaje Úřadu práce 

 

Ve městě Havířov můžeme do budoucna předpokládat pokles nezaměstnanosti, 

který bude podporován růstem regionu, ve kterém se město nachází. 

2.4.  Příjmy z vlastnictví městského bytového fondu 

Do příjmů plynoucích z vlastnictví bytového fondu řadíme: 

- Příjmy z nájemného (bytů a nebytových prostor, z nájmu za vybavení) 

- Příjmy z dotací obdržených na opravy a investice 

- Zálohy za služby, které však nevytváří žádný zisk, neboť jsou vypláceny 

poskytovatelům služeb (teplo, voda, elektřina, odvoz odpadu, mzda správci, aj.) 

Výše nájemného v městkých bytech statutárního města Havířov 

Výše nájemného v bytech města Havířova je různá a to podle: 

- Lokality, ve které se byt nachází 

- Typu nájmu (tržní, regulované, dotované) 

- Kategorie bytu (první nebo druhá kategorie) 

                                                 
4 údaje www.czso.cz, rok 2005 
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Tab. 2.3 Výše regulovaného nájemného v městkých bytech v Kč/m2 

Městká část a kategorie bytu Výše nájemného * 

Město, 1. kategorie 24,20 

Podlesí, 1. kategorie 24,20 

Šumbark, 1. kategorie 22,96 

Šumbark, 2. kategorie 18,84 
Suchá, 2. kategorie 19,36 

* údaj platný k 1. 1. 2008 

Zdroj: Radniční listy, září 2007 

 

Tabulka č. 2.3 ukazuje výši nájemného od 1. 1. 2008 u bytů s regulovaným 

nájemným. Bytů s takto stanoveným nájemným je najímáno asi 90 procent. Necelých 

pět procent bytů je pak pronajímáno za tržní nájemné a zbylé byty jsou najímány 

občanům v domech s pečovatelskou službou a handicapovaným občanům za nižší,      

než tržní nájemné. Průměrná výše nájemného se tedy dá odhadovat na 24 Kč na metr 

čtvereční na měsíc. 

Výše nájemného v městských bytech s regulovaným nájemným 

Výše reguovaného nájemného v městkých bytech bylo až do roku 2007 ve stejné 

výši. Bylo to způobeno tehdejší legislativou, která obcím a městům neumožňovala 

jednostranně zvýšit nájemné. Na základě zákona o jednostranném zvyšování nájmů 

vydaném v roce 2006 dochází k tomu, že od roku 2007 je obcím a městům umožněno 

zvyšovat nájemné a to až do výše, která je pro každý rok stanovena pro konkrétní obce 

dle velikosti a regionu, ve kterém se nachází. Růst cen regulovaného nájemného 

ukazuje tabulka č. 2.4. 

Tab. 2.4 Výše regulovaného nájemného v Kč//m2 v bytech 1. kategorie v lokalitě 
Havířov-Město 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Výše nájemného 17,54 17,54 17,54 17,54 20,12 24,20 
Zdroj: oficiální webové stránky města Havířova a měsíčník Radniční listy, září 2007 

Na základě sdělení č. 333/2006 Sb., vydaného podle § 4 zákona č. 107/2006 Sb.,    

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů došlo ve městě Havířov                        

k jednostrannému zvýšení nájmu v obecních bytech pro rok 2007 o 14,8 % na 20,12 

Kč/m2.  
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Na základě sělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 151/2007 Sb., 

vydaného podle § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 

z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů došlo ve městě Havířov k jendostrannému zvýšení nájmu v obecních bytech 

pro rok 2008 o 20,2 % na 24,18 Kč/m2. Tímto jednostranným zvýšením nájemného 

v obecních bytech obecní rozpočet získá o cca 1 726 000 Kč měsíčně, tedy cca 21 

milionů ročně5.  

Pro zodpovězení otázky dalšího zvyšování nájemného v městských bytech byla 

použita metoda rozhovoru s ředitelem Městské realitní agentury, s.r.o., Ing. Pavlem 

Mertou. Z rozhovoru vyplynulo, že ke zvyšování nájmů v městských bytech dochází      

a bude docházet dle metodiky výpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 

které každoročně zveřejňuje sdělení, v němž uvádí maximálně možné jednostranné 

zvýšení nájmů v bytech s regulovaným nájemným. Dle těchto sdělení město postupuje  

a nadále postupovat bude. Rovněž bylo sděleno, že v bytech s regulovaným nájemným 

bude město uplatňovat maximální možné zvýšení nájemného každoročně až do roku 

2011, kdy dojde k plné deregulaci nájemného a obecní byty budou moci být plně 

pronajímány za tržní nájemné. Nájemníci městských bytů s regulovaným nájemným 

tedy mohou očekávat cca 20 % růst každý rok až do výše tržního nájemného, které se 

v současné době pohybuje v rozmezí 50-60 Kč za metr čtvereční, tedy dvojnásobek 

současné výše regulovaného nájemného. 

Dotace  

Dotace jsou obcím poskytovány buď na konkrétní investiční projekty – účelové dotace, 

nebo neúčelově. Dotace se také dělá na investiční nebo neinvestiční.  

Źe zdrojů města Havířova se nám nepodařilo získat konkrétní přesné údaje                    

o investičních dotacích určených pro opravy a sanace bytového fondu města Havířova. 

Údaje o neinvestičních dotacích ze státního rozpočtu na krytí úroků z úvěru, který si 

město vzalo v roce 2002 na opravy bytového fondu, jsou uvedeny v tabulce č. 2.5. 

                                                 
5 Blíže: Radniční listy, 9/2007 
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Tab. č. 2.5 Přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v letech 2002-2007 

  
Úroky z úvěru 

(v mil.K č) 

Přijaté 
dotace (v 
mil. K č.) 

Podíl dotace na 
úroku z úvěru (v %)  

Rok 2002 1 981,85 4 384,54 221,23 

Rok 2003 10 408,32 8 074,59 77,58 

Rok 2004 9 671,59 7 181,49 74,25 

Rok 2005 9 119,98 6 288,40 68,95 

Rok 2006 7 168,85 5 395,30 75,26 

Rok 2007 6 101,00 4 502,20 73,79 
Zdroj: Rozpočet města Havířov pro rok 2007 

2.5.  Výdaje související s vlastnictvím bytového fondu 
Hlavní výdaje související s vlastnictvím bytovoho fondu jsou: 

- Náklady na opravy a investice 

- Administrativní náklady 

- Splátky z úvěru 

 

 

Výdaje na opravy bytového fondu 

Bytový fond je nutno pravidelně opravovat a investovat do zvyšování kvality fondu.    

Ve schválené koncepci bydlení města Havířova se odhaduje zanedbanost bytového 

fondu čítající 7 760 bytů v roce 2004 na cca 1 mld. korun s tím, že roční náklady          

na opravy a údržbu by měly být ve výši 1 procento z pořizovací ceny bytu, tedy 113 

milionů ročně.  
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Graf č. 1 Výše výdajů na opravy a investice v tis. Kč v letech 2003-2007 

 

Zdroj: oficiální stránky města Havířov, březen 2008 

Graf č. 1 a tabulka č. 2.5 ukazují, že každým rokem dochází ke snižování kvality 

bydlení a zanedbanosti bytového fondu o více, než 50 milionů Kč.  

Tabulka č. 2.5 Výše výdajů na opravy a investice v mil. Kč v letech 2003-2007 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Investice do bytového fondu 58,2 46,4 83,6 38,5 55,4 
Zdroj: oficiální stránky města Havířov, březen 2008 

Dle údajů MRA, s.r.o. dochází ke snižování dluhu nájemníků na nájemném vůči 

městu. V roce 2007 se snížil dluh nájemníků pod 5 milionů korun a nadále se snižuje 

v řádech desetitisíců až statisíců korun ročně. 

Následující tabulka ukazuje hospodaření s městkým bytovým fondem v Havířově. 
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Tab. č. 2.6 Hospodaření s bytovým fondem v letech 2004-2007 v mil. Kč 

Rok 2004 2005 2006 2007 
Příjmy z nájemného 97,6 99,0 101 103 
Přijaté dotace 7,2 6,3 5,4 4,5 
Příjmy celkem 105 105 106 108 
Investice do bytového fondu 46,4 83,6 38,5 55,4 
Náklady na provoz a údržbu 82,4 82,8 83,5 84 
Úroky z úvěru 9,7 9,1 7,1 6,1 
Výdje celkem 138,5 175,5 129,1 145,5 
Rozdíl -33,7 -70,2 -22,7 -38,0 

Zdroj: Oficiální stránky města a údaje poskytnuté MRA, s.r.o., září 2007 

V uvedené tabulce chybí údaje na mandátní smlouvu, které se v minulých letech 

pohybovaly okolo 20 milionů Kč ročně a snižování dluhu nájemníků na nájemném, jež 

se pohybuje v řádech statisíců korun. Taktéž zde nejsou uvedeny pronájmy 

z nebytových prostor, z nichž má město příjem cca 15 milionů ročně. 

2.6.  Shrnutí 

Ve druhé kapitole této diplomové práce bylo nejdříve charakterizováno statutární 

město Havířov, konkrétně pak stav obyvatel a ekonomické ukazatele ve městě Havířov. 

Byl popsán způsob hospodaření s městkým bytovým fondem a to z hlediska příjmů        

a výdajů související s vlastnictvím bytového fondu města Havířova. V rámci příjmů 

z vlastnictví bytového fondu byl popsána výše nájemného v městkých bytech a dotace 

související s bytovým fondem, v rámci výdajů pak výše výdajů na opravy a investice 

 do bytového fondu města. 

Třetí kapitola si klade za cíl charakterizovat trh s byty ve městě Havířově a faktory, 

jež jej ovlivňují tak, aby bylo možno provést prognózu výše tržních a regulovaných 

nájmů a bytů. 
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3. Monitoring tržní situace ve městě Havířově 

3.1.  Cena bytů v Havířově 

Pro zjištění tržní ceny bytů ve městě Havířově bylo využito metody výpočtu tržní ceny 

prostřednictvím průměrného bytu. 

3.1.1. Průměrný byt 

Pro provedení analýzy na trhu s byty a následné predikce ceny bytů a nájmů byl 

definován průměrný byt, ke kterému všechny údaje na trhu budeme přirovnávat tak, 

abychom měli homogenní data. 

Průměrný byt ve vlastnictví města má tyto charakteristiky: 

- Materiál – panel, 

- Stáří – 35 let, 

- Velikost – 55 m2, 

- Balkón – ano, 

- Kvalita – I. Kategorie. 

3.1.2. Výpočet ceny průměrného bytu 
Na základě údajů z realitních kanceláří působících na území města Havířova byl 

proveden výpočet ceny průměrného bytu. 

Výpočet byl proveden metodou nepřímého porovnání pomocí koeficientů 

odlišnosti, která spočívá ve vytvoření parametrů průměrného bytu a následnému 

porovnání jednotlivých bytů s tímto průměrným bytem a převedení parametrů 

zjištěných bytů pomocí koeficientů odlišnosti a znásobení ceny bytů s těmito parametry 

tak, aby výsledná cena bytů odpovídala parametrům průměrného bytu. Výsledné ceny 

bytů jsme poté zkrátili počtem metrů čtverečních obytné plochy tak, aby ceny 

upravených bytů byly srovnatelné nehledě na velikost bytů. Nakonec jsme průměrnou 

cenu průměrného bytu vynásobili průměrnou plochou bytu ve vlastnictví města, tedy 

55 m2. 
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TCi - tržní cena bytu 

K1 - koeficient věrohodnosti zdroje: 1 - skutečná cena (z kupní smlouvy),           

0,9 - cena z inzerce 

K2 - koeficient vybavení balkónem: 1- byt s balkónem, 1,05 - byt bez balkónu  

K3 - koeficient konstrukce: 1- panel, 0,95 - cihla 

  

ITCi - tržní cena po korekci 

JTCi - jednotková tržní cena bytu (cena za m2) 

TCPBa - tržní cena průměrného bytu v Kč/m2  

TCPB – tržní cena průměrného bytu v Kč 

n - počet bytů 

vzorec:   ITCi = TCi * K1 * K2 * K3  

               JTCi = ITCi / výměra v m2 

               TCPB = Σ JTCi / n 

               TCPB = TCPB*55 

Byty byly rozděleny do lokalit, ve kterých se nachází. Cenu průměrných bytů dle 

lokalit ukazuje tabulka č. 3.1 

Tab. 3.1 Ceny průměrného bytu ve městě Havířov v letech 2005-2007 dle lokalit v tis. 

Kč 

  2005 2006 2007 

Šumbark 350 390 538 

Město 507 558 783 

Podlesí 483 655 744 
 

Pro ještě snazší identifikaci skutečně průměrného bytu byly ceny bytů přepočteny 

 na jeden průměrný byt s jednou průměrnou cenou pro všechny lokality. 

Při výpočtu bylo postupováno dle vzorce: 

TCPBi = TCPB * i 
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TCSPB = Σ TCPBi 

, kde  

TCPB 2007 – je cena průměrného bytu v dané lokalitě v roce 2007 

i – je poměr počtu bytů v dané lokalitě na celkovém počtu bytů ve městě 

TCSB – tržní cena skutečně průměrného bytu. 

 

Tab. 3.2 Tržní cena průměrného bytu pro celé město Havířov v roce 2007 v tis. Kč 

Rok TCPB 2007 i TCPBi 
Šumbark 538 0,28 151 
Město 783 0,55 431 
Podlesí 744 0,17 126 
TCSPB     708 

Zdroj: vlastní výpočet 

Tržní cena průměrného bytu ve městě Havířov pro rok je 708 000 Kč.  

3.2.  Výše nájmů ve městě Havířov 

Druhy nájmů 

Nájmem se zjednodušeně řečeno rozumí renta za užívání bytu. Vlastník propůjčuje 

do užívání svůj byt nájemníkovi, který mu za toto platí rentu - nájem. 

V České republice jsou známy dva druhy nájmů: 

- tržní 

- regulované 

Tržní nájemné je výsledkem střetu nabídky s poptávkou. Pokud vlastník pronajme 

svůj byt nájemníkovi či vlastník členského podílu v družstvu pronajme byt se 

souhlasem družstva, hovoříme o legálním tržním nájmu. 

Pokud nájemník pronajme byt bez souhlasu vlastníka (ať jde již o jakýkoliv druh 

vlastníka - stavební bytové družstvo, obec, společnost obchodující s byty…) hovoříme 

 o tržním nájmu, avšak nelegálním.  

Tržní ceny nájemného v bytech výrazně neovlivňují tržní cenu bytu. Právě naopak. 

Jsou od ní odvozeny. Majitel nemovitosti obvykle pronajímá svůj byt za cenu - nájemné 

- které se rovná čtyřem až sedmi procentům z ceny bytu.  
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Regulované nájemné máme dvojího druhu: 

věcně usměrněné - užívané pro členy bytových družstev a upravené vyhláškou 

Ministerstva financí č.85/1997 Sb. Toto nájemné zahrnuje ekonomicky oprávněné 

náklady na dům (splátky dlouhodobého investičního úvěru, náklady na opravy a údržbu 

bytů a domů, náklady na pojištění domu, daň z nemovitostí), včetně tvorby rezerv 

k jejich úhradě, snížené o příjmy z nebytových prostor, a to ve výši, o které rozhodne 

orgán družstva.6  

maximální základní - užívané především v obecních bytech a upravené zákonem 

č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona 

č. 40/1964 Sb,. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministertva 

pro místní rozvoj České republiky č. 333/2006 Sb. a dále pak sdělení č. 151/2007 Sb. 

obsahují následující údaje pro výpočšet jednostranného zvýšení nájemného z bytů 7: 

- základní cena za 1m2 podlahové plochy bytu 

- cílové hodnoty měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu 

- maximální přírůstky měsíčního nájemného 

- územní rozčlenění obcí seskupením katastrálních územní 

- roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel 

- postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní 

byt 

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu upravuje 

maximální možné zvyšování nájemného a to od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010. 

Regulované nájemné vliv na cenu bytů má. Je-li nižší, než tržní nájemné, dochází 

k deformaci trhu. Nájemníci s regulovaným nájemným platí nižší nájemné, než je tržní 

 a tedy nemají zájem o nájemní bydlení tržního charakteru ani o vlastnictví bytu za tržní 

cenu. Toto způsobuje pokles cen na trhu, neboť za tržní ceny by byly tyto byty i nájmy 

neprodejné. Čím větší rozdíl mezi tržním a regulovaným nájemným je, tím více je 

srážena cena bytů dolů. Tato teorie však přepokládá vyrovnanou nabídku a poptávku 

 po bytech na trhu.  

                                                 
6 Janáčková H,  Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu bydlení v České republice, nakl. OPF 
Karviná, I. vydání, Karviná, 2004, ISBN 80-7248-258-0 
7 NOVÁKOVÁ, H. Nájemné, ceny služeb a způsob jejich rozúčtování, nakl. RNDr. Ivana Hexnerová - 
BOVA POLYGON, II. vydání, Praha, 2007, 152 s., ISBN 978-80-7273-140-4) 
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Podnájemní bydlení 

Situace na trhu s nájemním bydlením je v Havířově kritická. Značná většina 

městských bytů (cca 90 %) je pronajímána nájemníkům za regulované nájemné. 

Obdobná situace je u bytů v držení skupiny RPG Byty, s.r.o. V rámci těchto dvou 

vlastníků je podnájemní bydlení vyloučeno. Současní obyvatelé těchto bytů nemají 

právo byt dále podnajímat. Nájmy bytů spravovaných Stavebním bytovým družstvem 

Havířov je již jiná. SBD nijak nebrání nájemníkům své byty podnajímat. Těchto 

podnájmů se v roce 2005 uskutečnilo 174, v roce 2006 113 a za první pololetí roku 

2007 pak 144. U soukromých vlastníků bytů se informace o podnájmech nepodařilo 

získat. Můžeme však říci, že v plných 57 % bytů podnájemní bydlení uskutečňovat 

nelze (byty ve správě MRA, s.r.o a RPG Byty, s.r.o.). 

Kritickou situaci s podnájemním bydlením dokládá fakt, že v inzerci 

s nemovitostmi se s nabídkou podnájmu setkáme jen v jendotkách nabízených bytů. 

Poptávka po podnájemním bydlení v Havířově silně převyšuje nabídku. 

Výše regulovaného nájemného v Havířově 

Výše maximálního základního nájemného ve městě Havířov již zmíněno v druhé 

kapitole. Pro rok 2008 činí maximální základní nájemné 24,20 Kč/m2 pro byty první 

kategorie v městké části Havířov-Město. Byty v jiných lokalitách a nižší kvality mají 

ceny nižší, nejméně však 18,84 Kč/m2. 

Výše tržního nájemného v Havířově 

Pro výpočet tržního nájemného byly využity údaje z inzerce internetového serveru 

www.sreality.cz. Celkový počet nabízených nájmů ve městě Havířově není příliš velký, 

neboť trh s nájemním bydlením je zde ovlivněn tím, že více, než 50 procent bytů nelze 

pronajímat. 

Výpočet ceny tržního nájmu byl proveden dle následujícího vzorce: 

CTNi/V = CTNi / V 

CTPBi = CTNi/V * 55 (velikost průměrného bytu v m2) 

CTPB = Σ CTPBi / n 

, kde 
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CTNi – tržní nájem konkrétního bytu uvedený v inzerci 

V – velikost bytu v m 2  

CTPBi – čistý tržní nájem konkrétního bytu převedený na plochu průměrného bytu 

n – počet bytů  

CTPB – čistý tržní nájem průměrného bytu 

Tabulka č. 3.3 ukazuje výpočet ceny bytu a konkrétní tržní cenu průměrného bytu 

ve městě Havířově v březnu 2008.  

Tab. č. 3.3 Výše čistého tržního nájemného v Havířově v březnu roku 2008 v Kč 

Velikost v m2 Čistý nájem 
Čisté 

nájemné na 
m2 

Nájem za 
průměrný byt 

V CTNi CTNI\V CTPBi 
45 4000 89 4889 
80 5000 63 3438 
48 4500 94 5156 
37 1500 41 2230 
32 2500 78 4297 
35 4000 114 6286 
58 5000 86 4741 
45 2000 44 2444 

Tržní cena průměrného bytu 76 4185 
Zdroj: vlastní výpočet 

Z údajů v tabulce s čistým nájemným vyplývá, že tržní nájemné ve městě Havířov 

v březnu roku 2008 bylo 4185 Kč, což je 76 Kč/m2. Tato hodnota je 3,5 x vyšší, než 

regulované nájemné. Jelikož byly ceny bytů brány z inzerce, je pravděpodobné,            

že skutečné ceny nájmů jsou o 10 – 20 % nižší. 

3.3.  Ceny rodinných domů 
Rodinné domy jako substitut 

Rodinné domy a byty jsou v tržní ekonomice k sobě substituty. Jakmile se cena bytů 

vyšplhá na úroveň ceny rodinných domů, dochází k subsitutčnímu efektu (stěhování 

obyvatel z bytů do rodinných domů), který se v reálu projevuje nižší poptávkou a dojde 

k zastavení růstu ceny bytů, až k poklesu ceny. K substitučnímu efektu dochází už       

při přiblížení cen bytů a rodinných domů, neboť rodiny z vesnic se stěhují do měst        
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za prací a naopak, rodiny z měst hledají poklidné bydlení na vesnicích, kde poptávají   

či staví rodinné domy.  

Tab. 3.4 Počet dokončených domů a bytů v Moravskoslezském kraji v roce 2006 

Nové byty 406 

Nové rodinné domy 976 

Zdroj: www.czso.cz 

Tabulka č. 3.6 hovoří o již probíhajícím substitučním efektu v MS kraji, kde jsou 

ceny bytů a rodinných domů na přibližně stejné úrovni. Ve městě Havířově, kde jsou 

byty ve srovnání s průměrem v kraji levnější o cca 20 %, k tomuto efektu zatím 

nedochází v tak velké míře. 

Rodinné domy a inflace 

Na ceny rodinných domů má nezanedbatelný vliv inflace. Vysoká inflace 

zapřičiňuje vyšší ceny stavebních prací a stavebního materiálu. Tím roste cena 

rodinných domů.  

Nízká inflace naopak "zlevňuje" hypoteční úvěry a dochází k růstu počtu nových 

staveb. Na cenu bydlení má nízká inflace pak opačný účinek. Zastavuje růst cen, či je 

snižuje, protože nabídka bydlení je vyšší než poptávka.  

Ceny rodinných domů v Havířově 

Nabídka rodinných domů v Havířově je velmi nízká a nabízené nemovitosti jsou 

různého charakteru, proto je obtížné stanovit průměrnou tržní cenu. Metoda úpravy 

ceny rodinných bytů pomocí přepočítacích koeficientů na průměrný dům může selhat 

 na nesprávnosti zvolení koeficientů pro velké množství odlišností, které mají jednotlivé 

domy.  

Cena starších rodinných domů se pohybuje okolo 1 500 000 Kč za starší dům              

o velikosti 4+1. Dvougenerační dům, velikosti 6+1 zakoupíte za více než 2 miliony 

korun. Tyto ceny nijak výrazně nerostou. Spíše stagnují8. 

                                                 
8 Údaje ze zdrojů realitní kanceláře NEJ v březnu 2008 
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Tab. č. 3.5 Ceny rodinných domů na trhu v Havířově v roce 2007 

  Cena domu Cena pozemku Celková cena 
Rodinný dům 4+1, stáří 50 let 1 500 000 Kč v ceně 1 500 000 Kč 
Rodinný dům 4+1, po rekonstrukci 2 500 000 Kč v ceně 2 500 000 Kč 

Nový nízkoenergetický dům 3+1 1 000 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč 
Zdroj: vlastní výzkum 

Tabulka číslo 3.5 obsahuje údaje o cenách rodinných domů. Rodinné domy byly 

vybrány tak, aby jejich kvalita a velikost odpovídaly bydlení v bytech. Je zřejmé, že 

pokud se cena průměrného bytu dostane na úroveň 1 500 000 Kč, bude více a více 

docházet k substitučnímu efektu, neboť nabídky starších nemovitostí s pozemkem a 

nových nízkoenergetických domů po zakoupení pozemku budou srovnatelné s bydlením 

v bytech co do kvality i ceny. 

3.4.  Ceny bytů na okolních trzích 

Ceny bytů jsou dalším z faktorů, které ovlivňují tceny bytů na trhu s byty              

ve zkoumaném místě, tedy v Havířově. Určující je provázanost sledovaného místa              

s okolím. Čím více jsou na sebe města ekonomicky, logisticky i co do sociálního zázemí 

napojeny, tím více jsou ceny na těchto dílčích trzích podobné a mají tendenci               

se navzájem ovlivňovat a vytvářet tak obdobnou tržní cenu v jednotlivých místech.  

Město Havířov je obklopeno třemi velkými městy, na které je velmi silně 

ekonomicky i co do sociálního zázemí napojeno. Je jím Statutární město Karviná, 

Statutární město Ostrava (jako metropole kraje, kde značná část obyvatel Havířova 

dojíždí za prací) a Statutární město Frýdek-Místek (ležící blízko strategického investora 

v kraji  - společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.). Do všech těchto měst 

vyjíždí za prací celkem více než polovina pracujících obyvatel města Havířova. 

Vzdálenost mezi městem Havířov a každým z těchto tří město je menší, než 20 km, což 

vypovídá o logistické propojenosti měst.  

Výpočet ceny bytů 

Pro výpočet cen bytů ve městech Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava jsme vycházeli 

z inzerce realitní kanceláře "Realitní kancelář STING, s.r.o.", vydané v měsíci březnu 

roku 2008. 

Výpočet byl proveden stejnou metodou, jako při výpočetu trřní ceny průměrného 

bytu ve městě Havířov.  
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Graf č. 2 Tržní cena průměrného bytu v okolních městech v roce 2008 v Kč 

 

Srovnáme-li tržní ceny bytů v okolních městech, dojdeme k závěru, že ve městě 

Havířově je tržní cena bytů o 20 až 30 procent nižší .Je zde vysoká pravděpodobnost, 

 že růst cen bytů v okolních městech způsobený pozitivní změnou ekonomické situace 

v regionu se brzy promítne i do růstu cen bytů ve městě Havířov a v následujících letech 

bude docházet k postupnému sbližování cen bytů. 

3.5.  Majoritní vlastníci bytového fondu ve městě Havířov 

Majoritními vlastníky, kteří utvářejí tržní cenu bytů ve městě, jsou 

- Statutární město Havířov 

- Stavební bytové družstvo Havířov 

- RPG Byty, s.r.o.  
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Tab. 3.6 Počet bytů ve městě Havířov v roce 2007 dle vlastníků 

Vlastnictví bytů 

Obecní byty 7 758 

Stav. bytové družstvo 10 240 

RPG, s.r.o. 12 003 

v osobním vlastnictví 4 754 

celkem 34 755 

Zdroj: oficiální stránky města Havířova 

Tabulka č. 3.6 ukazuje jednozčnost toho, že všichni tři majoritní vlastníci mají 

podobnou sílu na thru s byty a společně tak utvářejí tržní cenu. 

 

3.5.1. Městská realitní agentura, s.r.o. 
Je právnickou osobou, která spravuje bytový fond města Havířova. MRA s.r.o. Ke 

dni 31. 12. 2006 spravovala celkem 7.758 bytů a dále pak 19 nebytových objektů          

a deset krytů civilní obrany.  

O úspěchu správní politiky MRA, s.r.o. také hovoří fakt, že zatímco v roce 2002 

činilo dlužné nájemné v městských bytech 8,3 milionů korun, v roce 2005 to bylo již jen 

5,2 milionů Kč.  

Tab. 3.7 Územní rozdělení bytů ve správě města Havířov v roce 2007 

Územní dělení obecních bytů: 

Havířov-Podlesí 17% 

Havířov-Město 55% 

Havířov-Šumbark 28% 

Havířov-Prostřední Suchá 1% 

Zdroj: oficiální stránky města Havířova 

Tabulka ukazuje rozdělení bytového fondu do lokalit, které jsou v Havířově 

největší. Jednoznačně převažují byty v části Havířov-Město situováno v centru, kde jsou 

ceny bytů nejvyšší. 

3.5.2. Stavební bytové družstvo Havířov 

Stavební bytové družstvo Havířov (SBD) je výzanmným činitelem na poli trhu        

s byty ve městě Havířově. Spravuje 29 % bytového fondu patřící do lokality města 
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Havířov. Ke dni 1.12. 2007 spravovalo SBD 10 240 bytů, více než 1 000 garáží a čítalo 

na 10 110 členů družstva.  

Posláním SBD je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, 

byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého     

a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím                

i obecného zájmu9.  

Tab. 3.8 Počet bytů ve správě SBD v roce 2007 

 

Zdroj: Stavební bytové družstvo Havířov, prosinec 2007 

V současné době, a to od roku 1995 (na základě zákona o vlastnictví bytů               

č. 72/1994 Sb.), dochází k postupné privatizaci bytového fondu SBD. Dvakrát ročně je 

vyhlášen termín, ke kterému probíhá privatizace bytového fondu a to za správní 

poplatek 30 000 Kč. SBD poté plní roli nikoli vlastníka, nýbrž správce bytového fondu. 

Tab. č. 3.9 Počty převodů bytů ve vlastnictví SBD do osobního vlastnictví  

Počet převodů byt. jednotek do os. vlastnictví 
rok 2005 2006 1. pololetí 2007 

celkem 112 135 28 
Zdroj: Stavební bytové družstvo, září 2007 

Z uvedených údajů v tabulce č. 3.9 vyplývá, že SBD ročně převádí cca 1 % svého 

bytového fondu do osobního vlastnictví. 

Investice do oprav bytového fondu SBD jsou prováděny jiným způsobem, než        

u oprav a investic, které provádí město Havířov v rámci oprav svého bytového fondu. 

Ćlenové družstva jsou majitelé práv k bytům a jejich právní status je velmi podobný 

klasickému vlastnictví. Opravy a investice jsou placeny z fondů oprav, do kterého 

členové přispívají. Stavební bytové družstvo opravy a investice ze svých prostředků 

neprovádí. SBD je pouze správcem, nikoliv investorem. 

                                                 
9 www.sbdhavirov.cz, ke dni 1.3. 2008 , 
http://www.sbdhavirov.cz/modules/wfchannel/index.php?pagenum=4 

Počet bytů ve správě SBD 

rok bytů 

2005 10 243 

2006 10 203 

1.12.2007 10 240 
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Tab. 3.10 Přehled o nákladech na opravy domů za léta 2004-2008 

Rok 2004 2005 2006 2007* 2008 ** 

Náklady celkem (v mil.Kč) 377 254 393 480 500 

z toho náklady na:      

komplexní opravy 337 218 368 440 460 

opravy a běžnou údržbu  40 36 25 40 40 

*    předpoklad 

**  plán 

Zdroj: Stavební bytové družstvo Havířov, 3.8. 2007 

 

Pokud porovnáme výše výdajů na opravy a investice na byt Stavebního bytového 

družstva Havířov, jako představitelele soukromého vlastníka bytového fondu a výdaje 

Statutárního města Havířova, jako představitele netržního vlastníka bytového fondu, 

dojdeme ke zjištění, že soukromá sféra se o svůj bytový fond stará lépe. Konkrétně jde    

o několikanásobně vyšší částky na opravy a investice, jak ukazuje graf č. 3 

Graf č. 3 Výše výdajů na opravy a investice do bytového fondu v tis. Kč / bytovou 
jednotku 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.5.3. RPG Byty, s.r.o. 
Společnost RPG Byty, s.r.o. je správcem největšího podílu bytů ve městě Havířov. 

Vlastní 35 % bytů na území města Havířova. Původní vlastník OKD, a.s. tyto byty 

převedl na skupinu RPG Real Estate, která je jednou z největších společností na trhu 

s nemovitostmi v České republice a nyní tyto byty spravuje a pronajímá. 
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Společnost RPG Byty, s.r.o. je součástí skupiny RPG Real Estate. Spravuje byty   

na území Moravskoslezského kraje. Ve městě Havířově, je situováno 27 % ze všech 

bytů, které RPG Byty, s.r.o. spravuje. Město Havířov je tedy strategickým místem      

pro bytovou politiku RPG a naopak, společnost RPG je významným hráčem na trhu       

s byty ve městě Havířov. 

Tabulka č. 3.11 dokládá rozložení bytového fondu RPG na území města Havířov. 

Tyto údaje jsou jediné, které se podařilo získat. Společnost RPG si údaje o investicích, 

vývoji bytového fondu a plánech chrání a neposkytuje je. 

Tab. 3.11 Rozložení bytového fondu společnosti RPG, s.r.o. na území města Havířova 

Ćást obce města Havířov počet bytů 

Město 7878 

Šumbark 2644 

Prostřední Suchá 979 

Podlesí 466 

Bludovice 29 

Dolní Suchá 7 

Celkem 12003 

Zdroj: RPG, s.r.o., 31. 3. 2007 

 

Privatizace bytového fondu RPG, s.r.o. 

Na základě rozhovoru se zaměstnancem RPG, s.r.o., Ing. Janem Karasem, osobou 

zodpovědnou za bytovou politiku splečnosti RPG, s.r.o. je možno předvídat, jakým 

způsobem se investiční politika společnosti RPB Byty, s.r.o. bude nejméně do roku 

2015 ubírat. 

Ing. Jan Karas se nechal slyšet, že privatizace je náročný proces, který zahrnuje 

vytvoření privatizačního záměru, plánu privatizace, oznámení o privatizaci a samotné 

uskutečnění privatizace. Jen vytvoření privatizačního záměru a plánu je proces trvající 

dva až tři roky. Do roku 2010 tedy privatizace zcela jistě neproběhne. Zda se bude 

privatizovat bytový fond RPG, s.r.o. ve městě Havířově do roku 2015 údajně není jisté.  

Lze tedy usuzovat, že byty ve vlastnictví společnosti RPG budou sloužit pouze 

k pronájmu, jako nyní. K uvolnění situace na trhu s byty ve městě Havířově tedy 

nedojde. 
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3.6.  Změna velikosti bytového fondu 

Budeme-li uvažovat trh s byty ve městě Havířově jako trh uzavřený,                   

pak ekonomická teorie nabídky a poptávky hovoří o tom, že pokud se množství bytů    

na trhu sníží, sníží se nabídka, přičemž poptávka zůstane stejná, pak vzroste cen            

a naopak.  

O změně velikosti bytového fondu hovoří ukazatel počtu dokončených bytů. Růst 

počtu dokončených bytů dokládá pokles cen a naopak.  

Graf č. 4 Počty dokončených bytů ve vybraných krajích v letech 1998-2006 

 

 V Moravskoslezském kraji je tendence počtu dokončených bytů klesající a zdaleka 

nedosahuje hodnot krajů, které jsou co do počtu obyvatel srovnatelné (Hl. město Praha, 

Středočeský a Jihomoravský kraj).  

V případě fixního počtu obyvatel ve všech krajích, lze vyvodit, že nízký počet 

dokončených bytů ruku v ruce s klesající tendencí zapřičiní růst cen na trhu s byty 

v kraji a taktéž ve městě Havířov. 

3.6.1.  Prognóza změny vlastnictví bytů ve městě Havířov 
Jak již bylo zmíněno, masová privatizace bytového fondu ze strany RPG Byty, 

s.r.o. či Statutárního města Havířova se do roku 2009 nedá očekávat.  
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Do roku 2015 lze přepokládat, že díky nové výstavbě rodinných domů v osobním 

vlastnictví (cca 300 bytů v rodinných domcích do roku 2015), částečnou privatizací 

některých bytů z majetku města (cca 300 bytů), převodem z majetku SBD Havířov       

do osobního vlastnictví (150 bytů ročně, tj. 1200 bytů do roku 2015) se změní poměr     

na trhu s byty tak, jak ukazuje graf č.5 

Graf č. 5 Rozdělení vlastnictví bytů ve městě Havířov v roce 2015 

Vlastnictví bytů

26,5%

20,9%19,0%

33,5% Obecní byty

Stav. bytové družstvo

RPG, s.r.o.

v osobním vlastnictví

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do roku 2015 dojde ke zvýšení počtu bytů obchodovaných na tržním základě ze 43 

% na 45,5 %, což je změna nepatrná, která nebude mít větší význam ani vliv na tržní 

cenu bytů. 

3.7.  Ekonomický vývoj 
Ekonomické ukazatele, jako je růst hrubého domácího produktu (HDP), inflace      

či nezaměstnanost působí na cenu nemovitostí na celém světě a jejich význam nelze 

zlehčovat.  
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S růstem hrubého domácího produktu, který je ukazatelem růstu produkce 

v ekonomice roste životní úroveň obyvatel. V lokalitách se zvyšující se úrovní roste 

poptávka po nemovitostech, čili také jejich tržní cena a naopak. Lidé se totiž stěhují 

tam, kde je životní úroveň vyšší. 

Tab. 3.12 Růst hrubého domácího produktu v letech 2004-2006 

Růst HDP v % 
  2004 2005 2006 

Česká republika 4,5 6,4 6,4 

Moravskoslezský kraj 4,8 8,5 6,8 
Zdorj: Český statistický úřad, www.czso.cz, březen 2008 

Tabulka č. 3.12 dokládá vyšší ekonomický růst regionu, než růst celé České republiky. 

Dá se tedy očekávat vyšší růst cen nemovitostí v Moravskoslezském kraji, oproti 

celorepublikovému průměru. 

Při růstu nezaměstnanosti poptávka po nemovitostech klesá. Atraktivita oblasti 

klesá právě kvůli nemožnosti najít si práci a proto dochází k odsunu obyvatel za prací 

do jiných lokalit s nižší nezaměstnaností. Nezaměstnanost tedy způsobuje pokles cen 

nemovitostí. 

Tab. č. 3.13 Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Havířov v letech 2002-2006 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Míra nezaměstnanosti (v %) 17,7 18,9 20,1 18 17,7 

Zdroj: Úřad práce Havířov, listopad 2006 

Míra nezaměstnanosti v MS kraji (10 % v roce 2007) především pak v samotném 

městě Havířově drží ceny bytů na nízké úrovni. Důležitý je však trend vývoje 

nezaměstnanosti, který je klesající a to rychleji, než v samotné České republice. Tento 

sestupný trend (v MS kraji i ve městě Havířově) působí na mírné zvyšování atraktivity 

oblasti oproti oblastem ostatním a stimuluje tak růst nemovitostí, který se odráží          

na růstu cen bytů v Havířově.  

Inflace působí na ceny nemovitostí tak, že roste cena stavebních prací, stavebního 

materiálu a opravy a investice do nemovitostí jsou dražší. Tímto roste cena nových 

staveb, což znamená růst cen nemovitostí již postavených. Nemovitosti se tedy růstem 

inflace stávají dražšími a jejich cena roste. Míra inflace, která se v letech 2004-2007 

pohybovala vždy pod úrovní 3 %, signalizuje mírný nebo růst cen nemovitostí. 
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V kombinaci s růstem HDP však nízká inflace může znamenat růst cen nemovitostí 

především proto, že vlastníci mají dostatek prostředků pro investice do bytového fondu 

a vzhledem k nízké inflaci, která způsobuje nízké ceny úvěrů, tak také činí, čili opravují 

a investují, čímž zvyšují hodnotu nemovitostí. Nízká inflace zde tedy nepředstavuje 

jasný signál poklesu cen nemovitostí. 

Vývoj cen bytů ve městě Havířově je ovlivňován jak místní ekonomickou situací, 

tak regionální, ale i celostátní a Evropskou. Dění na evropském trhu s nemovitostmi 

však situaci na trhu s byty v konkrétních městech však příliš neovlivňuje. Také 

celostátní ekonomické ukaztele nemají příliš velký vliv na trh s nemovitostmi 

v Havířově. Mnohem více však trh s byty ve městě Havířov ovlivňuje situace 

v Moravskoslezském kraji, neboť město Havířov je s tímto krajem silně ekonomicky 

propojeno. Na konkrétních místních makro-ekonomických ukazatelích pak můžeme 

přímo sledovat vliv ekonomiky na trh s byty ve městě. 

Růst HDP a pokles nezaměstnanosti znamenají zvyšování cen na trhu s byty          

ve městě Havířově. Nízká inflace zde hraje roli obrácenou, čili zapřičiňuje vkládání 

finančních prostředků do oprav a modernizace bytového fondu, čímž dochází opět 

k růstu cen. 

Budoucí trendy v makroekonomické úrovni signalizují další růst cen, neboť HDP 

v kraji roste díky novým a novým zahraničním investicím, v důsledku čehož se snižuje 

míra nezaměstnanosti. Míra inflace v roce 2008 je odhadována na 7 %. Všechny tyto 

ukazatele hovoří o dalším zvyšování atraktivity regionu i města a následnému zvyšování 

cen bytů. 

3.8.  Atraktivita oblasti 

Kvalita životního prostředí je pro obyvatele velmi důležitá, neboť je s ní spjata 

otázka jak způsobu trávení volného času, tak délka života. S růstem kvality prostředí,   

ve kterém obyvatelé žijí, stoupá cena nemovitostí. Lidé jsou ochotni za kvalitní životní 

podmínky adekvátně zaplatit.  

Kvalitou životních podmínek a atraktivitou regionu zde není myšlena pouze čistota 

životní prostředí, avšak také možnosti trávení volného času a dostupnost jak sociální, 

administrativní tak dopravní. 
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3.8.1. Možnosti rekreace ve městě Havířov 

Město Havířov, označované taktéž jako "Zelené město" bylo v padesátých letech 

minulého stolení založeno tak, aby jeho ráz popíral nálepku důlního města 

v černouhlené pánvi. Vně i na okraji města nalezneme několik parků, lesoparků. Okolí 

řeky Lučiny, která je jednou z nejčistších řed v kraji je rovněž odpočinková zóna. 

Městem prochází jak turistická cesta, tak cyklistické stezky. V blízkosti města jsou dvě 

přehrady - Těrlická (cca 2 km) a Žermanická (cca 5 km). V minulých letech město 

Havířov investovalo do vybudování aquacentra Šárka pro obyvatele Havířova. Rovněž 

v okolních městech (Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, Bohumín) dochází k budování 

koupališť a vodních partků. Blízkost hor Beskyd (20-30 km) pak nabízí možnost 

turistiky v létě a lyžování v zimní sezóně. Všechny tyto faktory pozitivně působí na růst 

cen bytů. 

3.8.2. Životní prostředí 

Dle vyjádření Ministerstva životního prostředí patří Ostravsko k oblastem 

s nejhorším životním prostředím. Sociolog Jan Keller, se v pořadu ČT 1, Týden 

v regionech nechal slyšet, že během devadesátých let sice došlo k rapidnímu zlepšení 

stavu ovzduší v České republice, avšak nebylo to díky restrukturalizaci průmyslu, avšak 

kvůli poklesu produkce. Ta však nyní opět roste a proto se stav ovzduší zhoršuje. Město 

Havířov pak patří mezi 11 zvlášť sledovaných míst v České republice s nejhorším 

životním prostředím. V Moravskoslezském kraji pak mezi těchto 11 míst patří také 

Ostrava-Zábřeh a Frýdek-Místek. 

3.8.3. Sociální, administrativní a dopravní dostupnost 

Havířov je městem, které má dostatek základních i středních škol. V posledních 

třech letech zde byly otevřeny pobočky dvou vysokých škol. 

Zdravotnická zařízení a nemocnice s poliklinikou zajišťují rychlou a všem 

obyvatelům dostupnou lékařskou péči. 

Havířov je městem s rozšířenou působností, tedy veškeré běžné správní záležitosti 

je možno vyřídit zde. Fiananční úřad, stavební úřad, pracovní úřad, okresní soud, 

městká i státní policie a mnoho dalších správních orgánů obyvatelům města Havířova 

zajišťují plynulé vyřizování všech žádostí. Chybějící úřady, jako úřad kraje, krajský 

soud aj. jsou vzdáleny cca 20 km, v krajském městě Ostrava. 
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Havířov leží na dopravní tepně mezi přechodem do Polska - Český Těšín a Karviná 

a statutárními městy Frýdek-Místek a Ostrava. Dostupnost do těchto měst je tedy velmi 

dobrá - cca 10 až 20 km. V Moravskoslezském kraji v minulých letech došlo 

k vybudování rychlostní komunikace R 48, která vede dopravu na hranice s Polskem, 

elektrifikace železničního koridoru Ostrava-Opava, zvýšení kvality železničního spojení 

města Havířov s městy Český Těšín a Ostrava, rozšíření letiště Mošnov, vzdáleného     

od města Havířov cca 40 km a brzké dobudování dálnice D 47 spojující sever a jih 

střední Evropy přinese městu Havířov rovněž jak odklon těžké kamionové dopravy, 

rychlejší spojení s ostatními regiony, tak ekonomickou prosperitu v podobě vyššího 

zájmu investorů. Všechny tyto faktorů působí na růst cen bytů, neboť se zvyšuje životní 

úroveň. 

3.9.  Populační vývoj 

Změna struktury obyvatel dle věku 

Docházá-li ke změně struktury obyvatel co do věku, dochází také ke změně 

poptávky po bytech. Neznamená to však, že cena všech bytů na trhu bude růst či klesat. 

Změna v populaci se odráží na cenách bytů v rámci jednotlivých velikostních kategorií 

bytů.  

Dochází-li ke stárnutí populace, můžeme očekávat, že starší páry budou poptávat 

byty menší, byty pro dožití. Byty velikosti 3+1 budou směňovány za byty 2+1 a 1+1.  

Dochází-li k růstu mladých rodin s dětmi, můžeme očekávat poptávku po bytech 

2+1, 3+1 až 4+1.  

Stáří populace a trendy stárnutí mají vliv pouze na dílčí trhy, nikoliv na trh s byty 

jako celku. Graf č. 3 ukazuje věkovou strukturu obyvatel města Havířova z roku 2001. 

Posuneme-li se v grafu o deset let kupředu, zjistíme, že v roce 2011 bude složka osob 

starších 65 let silná,neboť do ní vstoupí silné ročníky. Na trhu s byty to v roce 2011       

a zejména pak v dalších letech bude činit tlak na poptávku po bytech 0+1, 1+1 a 2+1. 

Tlak poptávky po těchto bytech bude způsobovat růst jejich cen. Oproti tomu bude tato 

generace nabízet své dosavadní bydlení a to byty o velikosti 2+1, 3+1 a 4+1.  

Naopak dětská složka (do 15 let) je dle údajů z grafu č. 3 v populaci zastoupena 

slabě. V roce 2011, tato dětská složka bude mít tendenci poptávat byty, 2+1, 3+1          
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až 4+1. Těchto bytů však bude dostatek, což znamená, že tržní cena těchto bytů nebude 

nijak výrazně stoupat. Růst ceny bude zpomalovat.  

 

Graf č. 6  Věková struktura občanů města Havířov v roce 200110 

 

Zdroj: www. czso.cz 

 

Město Havířov se potýká s úbytkem obyvatel. Tempo poklesu počtu obyvatel je 

absolutně cca 500 ročně, relativně vyjádřeno 0,6 % ročně. Tento jev úbytku obyvatel 

působí na pokles cen bytů na trhu. To však za předpokladu, že cena je opravdu tržní      

a poptávka je uspokojena.  

3.10. Realitní kaceláře 

Konkurence mezi realitními kancelářemi podporuje plynulost trhu s nemovitostmi. 

Je-li na trhu nedostatek realitních kanceláří, jako prostředníků směny, může to trh 

brzdit, neboť si realitní kanceláře mohou účtovat vysoké poplatky či procenta z prodeje 

a tím negativně ovlivňovat tržní cenu a ochotu kupovat a prodávat. 

                                                 
10 www.havirov-city.cz 
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Množství realitních kanceláří ve městě Havířov je dostačující (více než 20). Není 

tedy předpoklad, že by nízký počet realitních kanceláří narušoval plynulost trhu s byty 

3.11. Shrnutí 

V rácmi třetí kapitoly zabývající se analýzou tržního prostředí ve městě Havířově 

byl nejprve charakterizován průměrný byt, jako prvek, na základě jehož parametrů bude 

navržřen způsob hospodaření s městkým bytovým fondem. Rovněž byla popsána výše 

regulovaného nájemného v městkých bytech, tržního nájemného, tržní ceny rodinných 

domů, tržní ceny bytů v sousedních městech, majoritní vlastníci bytů ve městě Havířov, 

velikost bytového fondu ve městě Havířov a prognóza jeho vývoje. Popsány byly take 

hlavní ukazatele ovlivňující tvorbu a vývoj ceny na trhu s nemovitostmi, jako je stav     

a vývoj HDP, inflace, nezaměstnanosti, životního prostředí, možnosti trávení volného 

času, logistická a sociální dostupnost a populační vývoj. 

Následující kapitola si klade za cíl predikovat vývoj výše tržních a regulovaných 

nájmů ve městě Havířov. Bude rovněž predikován vývoj ceny bytů ve městě Havířově. 

Na základě těchto údajů bude doporučen způsob hospodaření s městkým bytovým 

fondem. 
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4. Návrh způsobu řešení hospodaření s bytovým fondem 

města Havířov s výhledem do roku 2015 

Způsob řešení hospodaření s bytovým fondem s výhledem právě do roku 2015 

bude proveden z důvodu predikce alespoň střednědobého horizontu vývoje cen bytů      

a nájmů. Rok 2011 bude rokem přelomovým, neboť od 1. 1. 2011 dojde k úplné 

deregulaci maximálního základního nájemného tam, kde je doposud tento typ 

nájemného používán. Do tohoto milníku je predikce nájemného poměrně snadná           

a předvídatelná. Další čtyři roky pak bude docházet k pohybu na trhu, který analýzou 

tržního prostředí můžeme také předvídat. Dlouhodobější horizont pak již s sebou přináší 

větší odchylky při predikci vývoje a návrh hospodaření by se mohl výrazněji odchýlit, 

což by popřelo smysl práce. 

4.1.  Analýza vývoje na trhu 

Na základě provedené analýzy trhu v třetí kapitole můžeme definovat hlavní 

faktory, které budou v budoucnu ovlivňovat trh s byty a nájmy. Je to faktory: 

- růst ekonomiky  kraje cca 5-8 % ročně, 

- růst inflace 7 % v roce 2008 až 3 % v následujících letech 

- pokles míry nezaměstnanosti ve městě Havířově ze 17 % až na 10 % v roce 2015 

- pozvolné přibližování cenám na sousedních trzích (Karviná, Frýdek-Místek, 

Ostrava), které jsou vyšší o 20 až 30 %  

- růst sociální, technické, dopravní a rekreační infrastruktury 

- růst výše regulovaného nájemného 20 % ročně do roku 2011, poté cca 15 % 

ročně 

- úbytek obyvatel města Havířova 0,5 % ročně 

- velmi nízká pravděpodbnost rozsáhlejší privatizace bytového fondu, která         

by mohla způsobit výraznější odchylky od běžného vývoje 

- nárůst bytů v osobním vlastnictví o cca 2 procenta. 
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Z uvedených faktorů mají větší váhu především: 

- Růst inflace, 

- Růst HDP regionu, 

- Snižování nezaměstnanosti, 

- Plná deregulace nájemného v roce 2011. 

Cenu nájmů a bytů dle odborníků skutečně ovlivní pouze inflace. Co se růstu HDP 

týče, dle teorie racionálních očekávání dle Roberta Lucase, ekonomické subjekty 

promítají racionální očekávání do cen bytů a nájmů. V Moravskoslzeském kraji 

v dalších letech dojde k růstu HDP a poklesu nezaměstnanosti především přísunem 

investorů do kraje. Tato racionální očekávání se však do ceny bytů a nájmů již promítla, 

když za poslední tři roky rostly ceny nemovitostí o statisíce nahoru. 11 Vzhledem 

k tomu, že všechny ekonomické faktory, které jsou ekonomickými subjekty očekávány 

jsou již promítnuty do ceny, budoucí vývoj bude ovlivněn především vývojem inflace     

a deregulací nájemného.  

Míra inflace bude dle odhadů České národní banky ve výši 4,5 až 6 procent v roce 

2008 a 3 až 5 procent v roce 2009. Ddlouhodobější odhady inflace jsou velmi málo 

pravděpodobné. Míra pravdivosti odhadu na období delší ,než 2 roky je 0 až 10 

procent12. 

Deregulace nájemného bude v České republice aktuální v roce 2011. Již dnes        

se spekuluje, jak toto ovlivní ceny bytů a nájmů. Dle Ing. Jiřího Pácala, ředitele realitní      

a developerské společnosti Central Europe Holding, deregulace nájmů k nárůtu           

po nových bytech nepovede. Zároveň se sníží úroveň dnešních tržních nájmů a nájemní 

bydlení bude cenově výhodnější než koupě bytu na úvěr. Dle Pavla Rejchrta                

ze společnosti Finep and partner dojde ke snížení tržního nájemného pouze 

krátkodobě13. 

Na základě těchto čtyř hlavních faktorů budeme predikovat vývoj na trhu s byty    

ve městě Havířov. 

                                                 
11 Blíže:  Článek Investice do nemovitostí, ceny bytů, deregulace nájmů a postavební vlastníků a 
nájemníků, Ing. Jiří Jaklín, 8.1. 2008, www.euroekonom.cz 
12 Blíže: Český statistický úřad, odhad míry inflace, www.czso.cz 
13 Blíže: Článek: Deregulace nemusí pomoci novým projektům, www.developeri.cz, únor, 2008 
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4.2.  Predikce vývoje cen tržního nájemného 

Tržní nájemné ve městě Havířově bylo v březnu 2008 ve výši 76 Kč/m2. Vliv      

na zvyšování tržního nájemného, ale i tržní ceny bytu mají ekonomické ukazatele          

a jejich očekávání. Dle výše uvedených tvrzení bude mít vliv na vývoj tržních cen 

pouze inflace a krátkodobě pak deregulace nájemného. Jelikož však dle vyjádření 

ředitele Městské realitní agentury, s.r.o., Ing. Pavla Merty, bude po roce 2011 docházet 

k nárůstu deregulovaného nájemného o cca 15 % ročně, nepředpokládáme výraznější 

pokles tržních cen.  

Vliv na vývoj tržních cen bude mít dle odborníků tedy jen inflace, což se projeví 

v růstu nominálních cen nemovitostí a nájmů. 

Tab. 4.1 Očekávaný vývoj míry inflace v ČR v letech 2008-2015 v % 

Rok 2008* 2009* 2010** 2011** 2012** 2013** 2014** 2015** 

Nárůst míry inflace 5,3 4 3 3 3 3 3 3 
* údaje dle predikce České národní banky 

** predikované údaje stanovené dle očekávání na trhu, kdy se nepředpokládají větší 
hospodářké události 

Inflace se do růstu cen nájemného odrazí tak, že o kolik vzroste míra inflace,          

o tolik se zvýší tržní nájemné. Po roce 2011 očekáváme vliv deregulace na vývoj tržních 

cen nájmů a bytů. Tento vliv bude dle odborníků nepatrný a krátkodobý. Proto budeme 

předpokládat, že každoročně snží růst tržních cen o 0,5 %.  

Na základě těchto tvrzení predikujeme vývoj růstu cen tržního nájemného tak, jak 

dokládá tabulka číslo 4.2. 

Tab.č. 4.2 Predikce meziročního růstu cen tržního nájemného v letech 2008-20015 v % 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Růst cen tržního nájemného 5,3 4 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Zdroj: vlastní výpočet 

Tabulka č. 4.3 pak přepočítává procentuelní růst na cenu v korunách za m2. 

Tab.č. 4.3 Predikce ceny měsíčního tržního nájemného v letech 2008-2015 v Kč/m2 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výše měs. tržního náj. 76 80,02 82,42 84,49 86,60 88,76 90,98 93,26 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Tabulka č. 4.4 uvádí výhled ročního tržního nájemného průměrného bytu, tedy 

měsíční tržní nájemné za metr čtereční * 55 metrů čtverčních * 12 měsíců. 

Tab.č. 4.4 Predikce ročního tržního nájemného v Havířově v letech 2008-2015 v Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Roční tržní nájemné 50160 52818 54403 55763 57157 58586 60051 61552 
Zdroj: vlastní výpočet 

4.3.  Perdikce tržní ceny bytů 

Tržní ceny bytů se dají odvodit od tržní ceny nájemného pomocí vzorce: 

Míra kapitalizace = Hrubé výnosy / nabídková cena, 

kde míra kapitalizace je stanovena ve výši 8%, hrubé výnosy jsou výnosy z nájmů,       

ze kterých majitel bytu platí pojistné, daň z nemovitosti, fond oprav, fond rezerv, nájem 

za pozemek, náklady na správu nemovitosti a odměnu správci nemovitosti,  

nabídková cena je pak v tomto případě tržní cena nemovitosti. 

Tab.č. 4.5 Predikce tržní ceny nemovitosti v Havířově v letech 2008-2015 v tis. Kč 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Roční tržní nájemné 50,1 52,8 54,4 55,7 57,1 58,6 60 61,5 

Tržní cena bytu  627 660 680 697 714 732 750 769 
 Zdroj: vlastní výpočet 

4.4.  Predikce vývoje regulovaného nájemného 

Predikce vývoje regulovaného nájemného, tedy nájemného, které městu Havířov 

platí cca 90 procent všech nájemníků má vliv především platná legislativa a to až          

do roku 2011, kdy dojde k úplné deregulaci nájemného. Město Havířov, patřící            

do kategorie měst nad 50.000 v Moravskoslezském kraji může dle sdělení Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. v roce 2010 dosáhnout výše maximálního základního 

nájemného nejvýše 34,98 Kč/m2. Poté je výše nájemného plně v kompetenci rozhodnutí 

zastupitelstva města. 

Od roku 2011 budou mít na výši nájemného vliv také ekonoické faktory tak,       

jak tomu bylo při výpočtu tržní ceny průměrného bytu. 
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Při predikci vývoje nájemného bylo využito především těchto faktorů: 

- Do roku 2011 bude výše regulovaného růst až do výše 35 Kč/m2, tedy 20 % 

ročně, od roku 2011 pak tak, jak doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tedy 

15 % ročně14, 

- Nájemné placené v městkých bytech nepřekročí výši tržního nájemného kvůli 

stále snižující se kvalitě bytového fondu města oproti soukormým vlastníkům15 

Pro stanovení tempa růstu nájemného v městkých bytech bude využito především 

následujících kritérií: 

- Nájemné v městkých bytech nedosáhne úrovně tržního nájemného 

- Růst regulovaného nájemného do roku 2011 bude uplatňován dle platné 

legislativy 

- Město se snaží o maximalizaci zisku z pronájmu svého bytového fondu 

Tato tři kritéria, zejména první dvě, nedávají přiliš možností pro spekulace.          

Na základě stanovených kritérií byly vytvořeny tři varianty růstu cen nájemného 

v obecních bytech: 

- Optimistická varianta, která předpokládá maximální uplatnění růstu výše cen 

nájemného dle legislativy až do roku 2011 a nadále pak udržení tohoto tempa 

růstu cen nájemného 

- Střední varianta, která rovněž předpokládá maximální uplatnění výše cen 

nájemného dle platné legislativy, avšak od roku 2011 dojde k nižším nárůstům 

výše cen nájemného 

- Pesimistická varianta, která nepředpokládá plné uplatnění možnosti zvyšovat 

nájemné dle platné legislativy do roku 2011 a poté rovněž nebude nijak více 

zvyšovat ceny nájemného z důvodu ochrany svých občanů před sociální nouzí 

způsobenou příliš vysokými náklady na bydlení 

Tabulka č. 4.6 zachycuje všechny tyto tři varianty a uvádí roční zvyšování 

nájemného v procentech a to až do roku 2015. 

                                                 
14 Tato informace byla potvrzena při osobním rozhovoru s ředitlem Městské reliatní agentury, s.r.o., Inf. 
Pavlem Mertou 
15 Viz srovnání investic do bytového fondu SBD Havířov a města Havířova, třetí kapitola 
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Tab. 4. Predikce růstu cen nájemného v obecních bytech v Havířově do roku 2015 

Varianta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Optimistická varianta 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Střední varianta 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 15% 

Pesimistická varianta 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 
Zdroj: vlastní výpočet 

Pro výpočet konkrétní výše nájemného pro průměrný byt za rok použijeme 

následující vzorce: 

Roční nájem2008 = sazba nájemnénho v r. 2008 (24,18 Kč/m2)  x výměra (55 m2) x 12 

měsíců 

Roční nájem pro další roky se pak vypočítá dle vzorce: 

Roční nájem i = výše nájmu v předchozím roce x koeficient nárůstu výše nájemného 

 

Tab. 4.7 Predikce růstu výše ročního nájemného průměrného bytu v Havířově v Kč 

Varianta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Optimistická  15959 19151 22981 27577 33093 39711 47653 57184 

Střední  15959 19151 22981 26428 30392 34951 40194 46223 

Pesimistická  15959 18353 21106 23216 25538 28092 30901 33991 
Zdroj: vlastní vypočet 

Pro lepší přehled slouží tabulka č. 4.8, která uvádí vývoj sazeb nájemného do roku 

2015. Výpočet je dán na základě počáteční výše nájemného v roce 2008, který je poté 

násoben výší růstu cen nájemného v jednotlivých letech a variantách. 

Tab. 4.8 Predikce sazeb měsíčního nájemného v Kč/m2 v Havířově do roku 2015 

Varianta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Optimistická  24,2 29,0 34,8 41,8 50,1 60,2 72,2 86,6 

Střední  24,2 29,0 34,8 40,0 46,0 53,0 60,9 70,0 

Pesimistická  24,2 27,8 32,0 35,2 38,7 42,6 46,8 51,5 
Zdroj: vlastní výpočet 

Z uvedených čísel vyplývá, že optimistická varianta růstu nájemného v městských 

bytech v roce 2015 bude mít velice blízko k sazbám tržního nájemného a patrně tato 

varianta nebude naplněna. Pokud by město touto variantou postupovalo, docházelo      

by k substitučnímu efektu, kdy by občané bydlící v městkých bytech poptávali bydlení 

jiné z důvodu nižší kvality bytového fondu města oproti soukromým vlastníkům. 
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4.5.  Návrh způsobu řešení hospodaření s bytovým fondem města 

Havířov 

Pro návrh řešení hospodaření s bytovm fondem města Havířov byly zvoleny 

následující kritéria: 

- Efektivní využití příjmů z nájmů a privatizace, 

- Modernizace bytového fondu,  

Na základě těchto dvou kritérií budou vyhotoveny tři  návrhy včetně jejich dopadu 

na finanční stránku města Havířova, načež to nejlepší bude navrženo Statutárnímu 

městu Havířovu jako doporučení pro tvorbu bytové politiky. 

 

Návrh č. 1 - Ponechání si bytového fondu 

Návrh číslo jedna doporučuje statutárnímu městu Havířov ponechání si stávajícího 

bytového fondu bez jakéhokoliv prodeje.  

Prostředky získané z pronájmu stávajících bytů se navrhuje investovat do oprav     

a stavby nových menších bytů pro seniory a mladé rodiny s dětmi a to následovně: 

- každoročně re-investovat oprav bytového fondu 150 milionů, aby nedocházelo 

ke znehodnocování bytového fondu 

- prostředky nad limit 150 milionů korun se pak doporučuje investovat                 

do modernizace bytového fondu, např. zateplení stěn, výměny oken apod. 

Tímto návrhem se zamezí dalšímu zhoršování kvality bytového fondu tak, jak k tomu 

docházelo doposud. Zároveň dojde k modernizaci bytového fondu, čímž poroste cena 

bytů i nájmů a tedy celkových příjmů.  

Město si ponechává celý svůj bytový fond, čímž má dobrou pozici pro realizaci 

bytové a sociální politiky ve městě. Zároveň mu zůstává velký kapitál v podobě 

vlastnictví bytů, které je možno kdykoliv privatizovat. Hodnota tohoto kapitálu stále 

roste. Na druhou stranu tímto město nikterak více neuvolní napjatou situaci na trhu         

s nájemním bydlením, kdy poptávka je silnější, než nabídka. 
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Pozitiva této varianty: 

- možnost operovat s městskými byty ze strany města a tím uskutečňovat bytovou 

a sociální politiku, 

- hodnota kapitálu v podobě mětských bytů vlastníkovi neustále roste, 

- pozvolné modernizace městského bytového fondu. 

 

Negativa této varianty: 

- nedostatečné uvolnění situace na trhu s byty držbou celého bytového fondu 

- velmi nízké výdaje na opravy a investice do modernizace.  

 

Tab. 4.9 Vývoj příjmů, výdajů a počtů bytů do roku 2015 dle varianty č. 1 v mil. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
                  

Příjem z ročního náj.  124 149 178 205 236 271 312 359 

Opravy  124 149 150 150 150 150 150 150 

 0 0 28 55 86 121 162 209 

Byty ve vlastnictví města 7756 7756 7756 7756 7756 7756 7756 7756 
Zdroj: vlastní výpočet 

 

Z údajů v tabulce č. 4.9 vyplývá, že výše příjmů z nájemného se do roku 2015 

ztrojnásobí. Zpětně reinvestované prostředky do oprav pokryjí běžnou údržbu, která je 

nutná pro zastavení zastarávání bytového fondu. Do modernizace bytového fondu půjde 

nejvcíe prostředků v roce 2015 a to celých 209 milionů korun. 

 

Návrh č. 2 - Privatizace dle scvhálené koncepce bydlení 

Návrh číslo dva doporučuje statutárnímu městu Havířov postupovat dle schálené 

bytové koncepce města Havířova. 

Schválená koncepce bydlení města Havířova počítá s privatizací některých bytů. 

Návrh číslo dva pak jde ještě dále a rozpracovává finanční dopad do roku 2015               

a navrhuje způsob hospodaření s přebytečnými prostředky. 
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Město Havířov hospodařilo k 31. 12. 2006 s 7 756 byty. Dle schválené koncepce 

bydlení je možno privatizovat cca 2500 bytů. Pravidla privatizace hovoří o prodeji        

za tržní cenu a také o prodeji výhradně stávajícím nájemníkům do osobního vlastnictví, 

pokud o prodej bytů požádají všichni současní nájemníci konkrétního celého domu        

a vytvoří pro toto právnickou osobu, která tento dům bude spravovat. Jelikož však 

názory na privatizaci i ekonomické poměry nájemníků bytů v domech jsou různé, je 

velmi malá pravděpodobnost, že k tomuto způsobu prodeje bytů dojde, neboť ne všichni 

nájemníci bytů mají dostatečné finanční prostředky pro koupi bytu za trržní cenu. 

Odhaduje se úspěšnost záměru privatizovat městký bytový fond na 10 %, tedy 250 bytů 

a to nejdříve v roce 2010, než se připraví podmínky pro celou privatizaci.  

Pro kalkulaci prodejní ceny bytů byly použity data o průměrném bytu. Prodejní 

cenu bytu odvozujeme od výhledu tržních cen dle střední varianty vývoje tržních cen 

bytů.  

Prostředky získané z prodeje městkých bytů a z pronájmu stávajících bytů se 

navrhuje investovat do oprav a modernizace bytového fondu formou investic: 

- polovina příjmů z privatizace se navrhuje reinvestovat do oprav stárnoucího 

bytového fondu, 

- polovina z příjmů z privatizace se navrhuje investovat do modernizace bytového 

fondu, 

- z příjmů z nájmů se doporučuje každoročně reinvestovat 150 milionů Kč zpět   

do stávajícího bytového fondu tak, aby nedocházelo dalšímu k znehodnocování 

bytového fondu 

- zbývající příjmy z nájemného se doporučuje investovat do modernizace 

bytového fondu 

 

Pozitiva této varianty: 

- částečná modernizace městského bytového fondu z prostředků z privatizace 

- zamezení zastarávání bytového fondu a jeho postupné omlazování novou 

výstavbou 
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- možnost operovat s městskými byty ze strany města a tím uskutečňovat 

bytovou a sociální politiku 

- hodnota kapitálu v podobě mětských bytů vlastníkovi neustále roste 

- nepatrné uvolnění situace na trhu s byty 

 

Negativa této varianty: 

- velmi malé uvolnění situace na trhu s byty držbou celého bytového fondu 

- nízké investice do oprav a modernizace bytů oproti soukromým vlastníkům 

- pouze nezbytně nutné výdaje do oprav bytů  

 

Tab. 4.10 Vývoj příjmů, výdajů a počtů bytů do roku 2015 dle varianty č. 2 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  

                

Tržní cena bytu ( mil.Kč) 0,63 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,77 
Roční nájemné na byt (mil.Kč) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 
Příjem z ročního náj.(mil.Kč) 124 149 175 199 228 262 302 347 
Příjem z prodeje bytů(mil. Kč) 0 0 82 70 21 0 0 0 

Opravy (v mil.Kč) 124 149 191 185 160 150 150 150 

Investice (v mil. Kč) 0 0 66 84 90 112 152 197 
Počet privatizovaných bytů 0 0 120 100 30 0 0 0 
                 
Byty ve vlastnictví města 7756 7756 7636 7536 7506 7506 7506 7506 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Z údajů v tabulce 4.10 vyplývá, že zprivatizováno bude 250 starších bytů. Efektivní 

využití prostředků z privatizace zastaví zastarávání bytového fondu díky dostatku 

financí na opravy. Investice do oprav dosáhnou v roce 2015 výše 197 milionů korun. 

Modernizace bytového fondu způsobí vyšší, než očekávaný růst tržní ceny i nájemného. 

Počet bytů ve vlastnictví města Havířova klesne pouze o cca 5 procent. Město tedy 

může nadále provádět bytovou a sociální politiku tak, jako doposud. 
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Návrh č. 3 - Privatizace dle scvhálené koncepce bydlení za poloviční cenu 

Návrh číslo tři vychází z principů návrhu číslo dvě s tím, že jej doplňuje                 

o skutečnost, že byty budou prodávány nikoliv za třžní, avšak za poloviční cenu 

odpovídající tržní ceně. Snížením prodejní ceny dojde k tomu, že si byty bude moci 

zakouit více současných nájemníků, čímž dojde k uvolnění na trhu s byty.  

Předpoklad je, že pokud by cena prodávaných bytů byla poloviční oproti tržní ceně, 

bylo by možno zprivatizovat 30 až 50 % bytů, které jsou dle koncepce bytové politiky 

určeny k privatizaci. Hovoříme tedy o 750 až 1250 bytech. Tímto dojde k uvolnění cca 

3 % bytů ve městě Havířov.  

Prostředky získané z pronájmu a privatizace se navrhuje využít takto: 

- polovina příjmů z privatizace se navrhuje reinvestovat do oprav stárnoucího 

bytového fondu, 

- polovina z příjmů z privatizace se navrhuje investovat do modernizace 

ponechaného bytového fondu 

- z příjmů z nájmů se doporučuje každoročně reinvestovat 200 milionů Kč zpět do 

stávajícího bytového fondu tak, aby docházelo k mírnému obnovování 

stávajícího bytového fondu  

- zbývající příjmy z nájemného se doporučuje investovat do modernizace 

bytového fondu (zateplení, plastnová okna, apod.) 

 

Pozitiva této varianty: 

- zastavení chátrání bytového fondu a jeho mírná revitalizace  

- možnost operovat s městskými byty ze strany města a tím uskutečňovat bytovou 

a sociální politiku 

- hodnota kapitálu v podobě mětských bytů vlastníkovi neustále roste 

- privatizace až jedné sedminy bytového fondu města Havířov 

- mírné uvolnění situace na trhu s byty 
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Negativa této varianty: 

- uvolnění pouze 3 procent celkového bytového fondu ve městě 

- poloviční příjmy z prodeje bytů  

 

Tab. 4.11 Vývoj příjmů, výdajů a počtů bytů do roku 2015 dle varianty č. 3 v mil. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  

                

Tržní cena bytu  0,63 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,77 
Roční nájemné na byt  0,016 0,019 0,023 0,026 0,030 0,035 0,040 0,046 
Příjem z ročního náj.  124 149 167 179 198 227 262 301 
Příjem z prodeje bytů  0 0 170 174 89 0 0 0 
Opravy  124 149 293 316 274 200 200 200 
Investice  0 0 126 138 74 27 62 101 
Počet privatizovaných bytů 0 0 500 500 250 0 0 0 
Byty ve vlastnictví města 7756 7756 7256 6756 6506 6506 6506 6506 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Jak je patrno z údajů vyplývajících z tabulky 4.11, bude privatizováno 1250 

městkých bytů, do kterých v posledních letech nebylo investováno. Tímto dojde 

k uvolnění situace na trhu s byty. Výše výdajů na opravy postačí pro účely běžné 

údržby a postupně bude docházet k revitalizaci bytů. Bytový fond bude dlouhodobě 

modernizován a tržní cena i výše tržního nájemného v těchto bytech bude moci růst 

více, než je doposud očekáváno. S tím porostou příjmy z nájemného, které díky 

zpětnému reinvestování vytvoří nové byty a starší budou opraveny. Celkový počet bytů 

ve vlastnictví města klesne o 16 %. I takto bude mít město dostatek bytů pro provádění 

bytové a sociální politiky města. 

 

4.6. Srovnání variant 

Na základě kritérií pro výběr nejlepší varianty způsobu hospodaření s městkým 

bytovým fondem budou porovnávány dosažené výsledky varint v oblastech: 

- Množství výdajů na opravy bytového fondu 

- Množství výdajů na investice do modernizace bytového fondu města 
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- Výše příjmů z vlastnictví bytového fondu, 

- Výše modernizace bytového fondu 

Na základě zjištěných údajů bude navržena nejvhodnější varianta způsobu 

hospodaření s bytovým fondem města Havířova. 

 

Výše výdajů na opravy 

Výdaje na opravy bytového fondu jsou důležité pro zamezení zastarávání bytového 

fondu. Graf č. 9 porovnává všechny tři navržené varianty způsobu hospodaření dle 

ročních výdajů na opravy bytového fondu. 

Graf č. 7 Výše ročních výdajů na opravy do roku 2015 v tis. Kč na byt.jednotku 
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Zdroj: vlastní výpočet 

Graf č. 7 ukazuje, že výdaje na opravy dle varianty 1 pokryjí pouze nezbytně nutné 

náklady na opravy tak, aby nedocházelo k zastarávání bytového fondu.  

Dle varianty 2 bude díky vyšším výdajům na opravy v letech 2010 a 2011 dorovnán 

deficit ve výdajích na opravy v letech před rokem 2008, kdy bylo na opravy 

vynakládáno o cca 40 milionů ročně méně, než je nutné. Bytový fond tedy bude v roce 

2015 na stejné kvalitativní úrovni, jako v roce 2004 nebo 2005.  

Dle varianty tři, výše výdajů na opravy bytového fondu pokryjí jak nutné náklady   

na běžnou opravu tak, aby nedocházelo k zastarávání bytového fondu, tak budou 
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postupně opravovány další byty. Dlouhodobě bude docházet k modernizaci bytového 

fondu a růstu ceny těchto bytů i nájemného v nich.  

Varianta 3 je z tohoto hlediska nejlepší, neboť dochází modernizaci bytového fondu, 

která bude dlouhodobě pozitivně působit na růst cen bytů a nájmů. 

 

Výdaje na investice do modernizace bytů 

Výdaje na investice jsou důležité pro celkovou modernizaci bytového fondu města. 

Graf č. 8 porovnává navržené varianty dle výše výdajů města Havířov na investice       

do modernizace v letech 2008-20015 v tis. Kč na bytovou jednotku. 

Graf č. 8 Výše ročních  investic do modernizace bytů  v tis. Kč na byt. jednotku  
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Zdroj: vlastní výpočet 

Ze srovnání lze vyčíst, že nejvyšší krátkodobé modernizaci bytů dojde dle varianty 

3. Naopak, varianta 1 a 2 přináší vyšší míru modernizace v dlouhodobém horizontu. 

Varianta 2 v porovnání s variantou 1 navíc přináší vyšší krátkodobé investice. 

Dle totoho srovnání je nejlepší variantou varianta č. 2. 
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Celková výše příjmů z vlastnictví 

Vzhledem k tomu, že všechny tři varianty počítají s plným reinvestováním příjmů 

z nájmů a privatizace zpět do bytového fondu, je důležité znát celkovou výši příjmů, 

které budou realizovány do roku 2015. 

Graf č. 9 srovnává varianty dle ročních příjmů z nájemného a privatizace v letech 

2008 až 2015. 

Graf č. 9 Predikce ročních příjmů z nájmů a privatizace v letech 2008-2015 v mil. Kč 
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Zdroj: vlastní výpočet 

Z údajů v grafu vyplývá, že nejvyšší příjmy v období 2008-2015 přinese varianta     

č. 3. Nejméně pak varianta č. 1. Dlouhodobý trend je pak obdobný u všech tří variant 

s minimálními rozdíly. 

Dle tohoto srovnání je nejlepší variantou varianta č. 3 

 

Modernizace bytového fondu 

Tabulka č. 4.12 přímo srovnává kumulované údaje o výši výdajů na opravy, za roky 

2008-2015 a dále pak uvádí celkové výdaje na opravy a investice na bytovou jednotku, 

čímž zachycuje míru modernizace bytového fondu. 
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Tab. č. 4.12 Srovnání variant dle ukazatelů investic, oprav, výdajů na byt 

Varianta 
Celk. výdaje 2008-

2015 v mil. Kč 
  Opravy Investice 

Celk. výdaje na 
opravy a investice 

v mil. Kč 

Počet bytů 
v roce 
2015 

Celk. 
výdaje/byt v 

tis. Kč 

1 1173 661 1834 7756 236 
2 1259 701 1960 7506 261 
3 1756 528 2284 6506 351 

Zdroj: vlastní výpočet 

Dle údajů z tabulky vyplývá, že celková výše na opravy je u varianty č. 3 (1756 

milionů Kč), nejvíce investic se uskuteční variantou č. 2 (701 milionů) a k největší 

modernizaci bytového fondu dojde využitím varianty č. 3 (351 tisíc Kč na byt). 

4.7.  Výběr varianty 

Dle provedených srovnání a na základě stanovených kritérií výběru byla vybrána 

varinta č. 3 

Důvody výběru této varianty jsou především tyto: 

- varianta č. 3 zaručuje nejvyšší míru modernizace bytového fondu (351 tis.Kč/byt 

za roky 2008-2015). Dlouhodobě pak míra modernizace zajišťuje vyšší budoucí 

příjmy z pronájmu a případné další privatizaci, 

- kumulované výdaje na opravy jsou nejvyšší ze srovnávaných variant (1 756 

milionů Kč za roky 2008-2015). Výše ročních výdajů na opravy dlouhodobě 

zajišťuje zamezení zastarávání bytového fondu, 

- výše příjmů z nájemného a privatizace jsou nejvyšší ze srovnávaných variant 

(2,28 mld. Kč za roky 2008-2015). Zpětná reinvestice těchto prostředků           

do bytového fondu přinese vyšší příjmy z vlastnictví bytového fondu 

v dlouhodobém horizontu. 

4.8. Vyhodnocení pravdivosti hypotéz 

Hypotéza č. 1: “Navržený způsob hospodaření zvýší celkové příjmy z vlastnictví 

bytového fondu města Havířova." je potvrzena, neboť současná bytová politika města je 

nastavena dle parametrů varianty č. 2, která v letech 2008-2015 očekává příjem 

z vlastnictví bytového fondu ve výši 1 960 milionů Kč. Varianta č. 3 počítá v tomto 

období s příjmy ve výši 2 284 milionů Kč. 
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Hypotéza č. 2: „Navržený způsob hospodaření zvýší kvalitu bydlení v bytech           

ve vlastnictví města Havířova“ byla rovněž potvrzena, neboť současná bytová politika 

města je nastavena dle parametrů varianty č. 2, která předpokládá výdaje do oprav          

a investic bytového fondu v letech 2008-2015 ve výši 261 tisíc Kč na byt, oproti 

navrhované variantě hospodaření, která předokládá výdaje na opravy a investice ve výši 

351 tisíc Kč na byt. 

4.9. Shrnutí 

V poslední kapitole této diplomové práce byla provedena analýza faktorů působících 

na budoucí vývoj cen na trhu s byty a nájmy. Na základě této analýzy byla provedena 

predikce tržních cen nájmů, regulovaných nájmů v městkých bytech a tržních cen bytů 

ve městě Havířově. Na základě predikce budoucího vývoje na trhu s byty byly navrženy 

tři různé varianty způsobu nakládání s městkým bytovým fondem, z nichž dle 

stanovenách kritérií byla doporučena ta nejvíce vyhovující.  
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Závěr 

Efektivní obecní bytová politika je důležitou součástí celé obecní bytové politiky. 

Nejenže představuje nezanedbatelný podíl co do velikosti prostředků, s nimiž se 

nakládá, představuje také vysoce citlivé téma všech občanů obce, jelikož bydlení je 

základní potřebou každého obyvatele obce. 

Pomocí metody predikce budoucího stavu při provádění prognózy vývoje cen       

na trhu s byty, vytvořením tří variant způsobu nakládání s bytovým fondem města 

Havířova a následné komparace zjištěných informací byla řešena na počátku stanovená 

hypotéza: “Navržený způsob hospodaření zvýší celkové příjmy z vlastnictví bytového 

fondu města Havířova." Tato hypotéza byla potvrzena. Druhá stanovená hypotéza: 

„Navržený způsob hospodaření zvýší kvalitu bydlení v bytech ve vlastnictví města 

Havířova“ byla tímto postupem řešení rovněž potvrzena. 

Statutární město Havířov je vlastníkem více než 7500 bytů. Ze záměrů schválené 

bytové koncepce vyplývá, že pro privatizaci za tržní cenu je připraveno 2500 bytů. 

Právě tato tržní cena je limitujícím faktorem pro současné nájemníky městských bytů.  

Cena průměrného bytu v Havířově byla v roce 2007 ve výši 538 000 až 783 000 Kč 

v závislosti na lokalit. Do roku 2015 se počítá s růstem tržní ceny průměrného bytu až 

na 770 000 Kč. Výše měsíčního regulovaného nájemného v průměrném bytě je             

od 1.1.2008 24,18 Kč/m2. Do roku 2015 je růst ceny nájemného průměrného bytu 

odhadován až na hodnotu 70 Kč/m2. Tržní cena nájemného byla v roce 2008 76 Kč/m2    

a její růst se do roku 2015 odhaduje až na hodnotu 93 Kč/m2. 

Výše výdajů na opravy a investice do městkého bytového fondu jsou ve výši cca 60 

milionů korun ročně, což je částka asi 5x nižší, než kolik vydává na opravy a investice 

soukromý sektor. 

Vliv na trh s byty ve městě Havířov bude mít v následujících letech demografický 

vývoj, který přináší stárnutí populace a úbytek 500 občanů ročně, růst HDP v regionu   

o cca 6 % ročně a inflace ve výši 3-7 % ročně.  

Doporučení Statutrnímu městu Havířov v oblasti hospodaření s městským bytovým 

fondem je postupovat dle varianty č. 3, která předpokládá privatizaci městkého 

bytového fondu za polovinu třní ceny bytu. Takto by mělo být zprivatizováno cca 1250 

bytů.  Zároveň se doporučuje re-investovat všechny příjmy z privatizace a z nájmu zpět 



58 
 

do bytového fondu tak, aby výše výdajů byly ve výši minimálně 200  milionů Kč ročně. 

Polovina příjmů z privatizace by měla být investována do modernizace bytového fondu. 

Příjmy z výběru nájemného v městkých bytech nad výši 200 milionů Kč by měla být 

rovněž investována do modernizace bytového fondu tak, aby rostla cena nemovitosti       

i nájemného a tím i příjmů z nájemného či případného prodeje. 
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Seznam zkratek a symbolů 
 

a.s. – akciová společnost 

byt 2+1 – byt se dvěma pokoji a koupelnou 

cca – přibližně 

ČNB – Česká národní banka 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČT 1 – první kanál české televize 

CTNi  – tržní nájem konkrétního bytu uvedený v inzerci 

CTPB – čistý trní nájem průměrného bytu 

CTPBi – čistý tržní nájem konkrétního bytu převedený na plochu průměrného 

  bytu 

D 47 – dálnice 

EU – Evropská unie 

HDP – hrubý domácí produkt 

i – index 

Ing. – inženýr 

JTCi  - jednotková tržní cena bytu (cena za m2) 

K1 – koeficient jedna 

Kč – korun českých 

km – kilometr 

km2  – kilometr čtvereční 

m2  – metr čtvereční 

mil . – milion 

MRA  – Městká realitní agentura 

MS kraj  – Moravskoslezský kraj 

Náj. – nájem, nájemné 

Nájem2008 – nájem v roce 2008 

R 48 – rychlostní komunikace 
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RPG – společnost RPG Byty, s.r.o. 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Sb. – sbírky 

SBD – Stavební bytové družstvo 

tab. – tabulka 

TCi  - tržní cena bytu 

TCi  - tržní cena po korekci 

TCPB – tržní cena průměrného bytu v Kč 

TCPB 2007 – je cena průměrného bytu v dané lokalitě v roce 2007 

TCPBa - tržní cena průměrného bytu v Kč/m2  

TCSB – tržní cena skutečně průměrného bytu. 

tis. – tisíc 

V – velikost bytu v m 2  

Zák. – zákon 
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Příloha č. 3 

Velikost koeficienty odlišnosti ITCi JTCi 

Město pokojů v m2 TCi K1 K2 K3       

F.-Místek 2+1 43 900000 0.9 1.05 1   850,500 19,779 

F.-Místek 2+1 56 1259500 0.9 1 0.95   1,023,029 18,268 

F.-Místek 2+1 64 1400000 0.9 1 0.95   1,197,000 18,703 

F.-Místek 2+1 58 1350000 0.9 1.05 0.95   1,211,963 20,896 

F.-Místek 3+1 77 1480000 0.9 1 1   1,332,000 17,299 

F.-Místek 3+1 75 1795000 0.9 1.05 0.95   1,611,461 21,486 

F.-Místek 3+1 72 1450000 0.9 1 1   1,305,000 18,125 

F.-Místek 3+1 74 1470000 0.9 1 1   1,323,000 17,878 

F.-Místek 3+1 74 1250000 0.9 1 1   1,125,000 15,203 

F.-Místek 3+1 72 2100000 0.9 1.05 0.95   1,791,011 24,875 

F.-Místek 3+1 78 1050000 0.9 1 1   945,000 12,115 

F.-Místek 3+1 76 1700000 0.9 1 0.95   1,453,500 19,125 

Tržní cena průměrného bytu v m2 ve městě Frýdek-Místek 18,646 

Karviná 2+1 60 890000 0.9 1 1   801,000 13,350 

Karviná 2+1 50 890000 0.9 1.05 1   841,050 16,821 

Karviná 2+1 60 960000 0.9 1 1   864,000 14,400 

Karviná 2+1 55 1050000 0.9 1.05 0.95   942,638 17,139 

Karviná 2+1 55 1100000 0.9 1.05 1   1,039,500 18,900 

Karviná 2+1 60 1250000 0.9 1.05 1   1,181,250 19,688 

Karviná 3+1 70 950000 0.9 1 1   855,000 12,214 

Karviná 3+1 75 1390000 0.9 1.05 1   1,313,550 17,514 

Karviná 3+1 75 1290000 0.9 1 1   1,161,000 15,480 

Karviná 3+1 73 1290000 0.9 1 1   1,161,000 15,904 

Karviná 3+1 70 1450000 0.9 1 1   1,305,000 18,643 

Karviná 3+1 80 1590000 0.9 1 0.95   1,359,450 16,993 

Tržní cena průměrného bytu v m2 ve městě Karviná 16,420 

Ostrava 2+1 55 1149000 0.9 1.05 1   1,085,805 19,742 

Ostrava 2+1 55 1270000 0.9 1.05 0.95   1,140,143 20,730 

Ostrava 2+1 54 1275000 0.9 1.05 0.95   1,144,631 21,197 

Ostrava 2+1 56 1140000 0.9 1.05 1   1,077,300 19,238 

Ostrava 2+1 56 1280000 0.9 1 1   1,094,400 19,543 

Ostrava 2+1 57 1330000 0.9 1 1   1,197,000 21,000 

Ostrava 3+1 65 1460000 0.9 1.05 1   1,379,700 21,226 

Ostrava 3+1 66 1380000 0.9 1 1   1,242,000 18,818 

Ostrava 3+1 74 1220000 0.9 1.05 1   1,152,900 15,580 

Ostrava 3+1 64 1390000 0.9 1 0.95   1,188,450 18,570 

Ostrava 3+1 71 1480000 0.9 1 0.95   1,265,400 17,823 

Ostrava 3+1 78 1480000 0.9 1 1   1,332,000 17,077 

Ostrava 3+1 72 1140000 0.9 1 1   1,026,000 14,250 

Ostrava 3+1 84 1890000 0.9 1 1   1,701,000 20,250 

Tržní cena průměrného bytu v m2 ve městě Ostrava 18,932 



 

Příloha č. 4 

Rok Investice do bytového fondu Tis.Kč 

2003 Regenerace panelového sídliště Šumbark, 6. stavba 12,465 

2003 Sanace panelových domů – úvěr 5,925 

2003 Sanace panelových domů MRA – mimo úvěr 700 
2003 Neplánované investice – bytový fond 13,246 

2003 Sanace obytného domu Lašská 21 – 25 7,656 

2003 Sanace obytného domu ul. Mládí 25 18,263 
  Celkem rok 2003 58,255 

2004 Sanace obytného domu ul. Lašská 21 – 25 4,130 

2004 Sanace obyt.domu ul. Vrchlického 10,577 

2004 Sanace obytného domu ul. Mládí 21-25 2,841 
2004 Regenerace sídliště Šumbark, ul. Jedlová 13,005 

2004 Regenerace sídliště Šumbark, sportoviště ul. Pujmanové 8,078 

2004 Neplánované investice – bytový fond 7,747 

  Celkem rok 2004 46,378 
2005 Sance obytného domu Vrchlického 10-40 56,446 

2005 Sanace obytného domu Jaselská 4,6,8 8,964 

2005 Sanace obytného domu Karvinská 2-18 12,508 
2005 Neplánované investice  5,695 

  Celkem rok 2005 83,613 
  Sanace obytného domu Karvinská 2-18 23,059 

2006 Sance obytného domu 17. Listopadu 24-28 13,500 
2006 Neplánované investice 1,925 

  Celkem rok 2006 38,484 
2007 Regenerace sídliště v Havířově – Šumbarku  9,400 

2007 Investice do bytového fondu 46,000 

  Odhad pro rok 2007 55,400 
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c Vel. Lokalita Cena korekce 

  
v 

m2 
Šum Měs Podl   balkón zdroj cihla 

Cena po 
korekci 

Cena po 
kor./m2 

Cena 
prum.by

tu 

2005 68 x     270000 1 1 1 270 000 3 970,59 218382 

2005 44 x     290000 1,05 1 1 304 500 6 920,45 380625 

2005 72 x     470000 1 1 1 470 000 6 527,78 359028 

2005 68 x     385000 1 1 1 385 000 5 661,76 311397 

2005 50 x     330000 1,05 1 1 346 500 6 930,00 381150 

2005 30 x     250000 1,05 1 1 262 500 8 750,00 481250 

2005 72 x     370000 1 1 1 370 000 5 138,89 282639 

2005 44 x     300000 1,05 1 1 315 000 7 159,09 393750 

2005 44 x     420000 1,05 1 1 441 000 10 022,73 551250 

2005 68 x     320000 1 1 1 320 000 4 705,88 258824 

2005 72 x     420000 1 1 1 420 000 5 833,33 320833 

2005 44 x     300000 1,05 1 1 315 000 7 159,09 393750 

2005 68 x     430000 1 1 1 430 000 6 323,53 347794 

2005 75 x     300000 1 1 1 300 000 4 000,00 220000 

2005 50 x     310000 1,05 1 1 325 500 6 510,00 358050 

          344333       351 667 6 374 350581 

2005 73   x   745000 1,05 1 0,95 743 138 10 179,97 559898 

2005 50   x   350000 1 1 1 350 000 7 000,00 385000 

2005 52   x   460000 1,05 1 0,95 458 850 8 824,04 485322 

2005 72   x   630000 1 1 1 630 000 8 750,00 481250 

2005 88   x   900000 1 1 1 900 000 10 227,27 562500 

2005 65   x   850000 1 1 1 850 000 13 076,92 719231 

2005 55   x   350000 1 1 1 350 000 6 363,64 350000 

2005 64   x   700000 1 1 1 700 000 10 937,50 601563 

2005 50   x   440000 1,05 1 0,95 438 900 8 778,00 482790 

2005 50   x   440000 1,05 1 0,95 438 900 8 778,00 482790 

2005 53   x   450000 1 1 1 450 000 8 490,57 466981 

2005 54   x   400000 1 1 1 400 000 7 407,41 407407 

2005 54   x   570000 1,05 1 1 598 500 11 083,33 609583 

          560385       562 176 9 223 507255 

2005 55     x 420000 1 1 1 420 000 7 636,36 420000 

2005 35     x 310000 1,05 1 1 325 500 9 300,00 511500 

2005 50     x 570000 1 1 1 570 000 11 400,00 627000 

2005 54     x 420000 1 1 1 420 000 7 777,78 427778 

2005 36     x 350000 1 1 1 350 000 9 722,22 534722 

2005 50     x 360000 1 1 1 360 000 7 200,00 396000 

2005 73     x 480000 1 1 1 480 000 6 575,34 361644 

2005 36     x 310000 1 1 1 310 000 8 611,11 473611 



 

2005 50     x 420000 1 1 1 420 000 8 400,00 462000 

2005 27     x 300000 1,05 1 1 315 000 11 666,67 641667 

2005 72     x 520000 1 1 1 520 000 7 222,22 397222 

2005 40     x 310000 1 1 1 310 000 7 750,00 426250 

2005 72     x 720000 1 1 1 720 000 10 000,00 550000 

2005 72     x 720000 1 1 1 720 000 10 000,00 550000 

2005 54     x 420000 1 1 1 420 000 7 777,78 427778 

2005 68     x 490000 1,05 1 1 514 500 7 566,18 416140 

2005 36     x 280000 1,05 1 1 294 000 8 166,67 449167 

2005 73     x 850000 1 1 1 850 000 11 643,84 640411 

2005 36     x 300000 1,05 1 1 315 000 8 750,00 481250 

          450000       454 421 8 798 483902 

2006 50 x     370000 1,05 1 1 388 500 7 770,00 427350 

2006 72 x     450000 1 1 1 450 000 6 250,00 343750 

2006 72 x     460000 1 1 1 460 000 6 388,89 351389 

2006 44 x     450000 1,05 1 1 472 500 10 738,64 590625 

2006 73 x     430000 1 1 1 430 000 5 890,41 323973 

2006 72 x     330000 1 1 1 330 000 4 583,33 252083 

2006 68 x     530000 1 1 1 530 000 7 794,12 428676 

2006 72 x     430000 1 1 1 430 000 5 972,22 328472 

2006 51 x     300000 1,05 1 1 315 000 6 176,47 339706 

2006 68 x     550000 1 1 1 550 000 8 088,24 444853 

2006 52 x     405000 1 1 1 405 000 7 788,46 428365 

2006 55 x     420000 1 1 1 420 000 7 636,36 420000 

          427083       431 750 7 090 389937 

2006 50   x   610000 1 1 1 610 000 12 200,00 671000 

2006 54   x   475000 1,05 1 1 498 750 9 236,11 507986 

2006 64   x   730000 1 1 1 730 000 11 406,25 627344 

2006 26   x   355000 1 1 1 355 000 13 653,85 750962 

2006 50   x   350000 1,05 1 1 367 500 7 350,00 404250 

2006 54   x   480000 1,05 1 0,95 478 800 8 866,67 487667 

2006 50   x   410000 1,05 1 0,95 408 975 8 179,50 449873 

2006 70   x   530000 1 1 1 530 000 7 571,43 416429 

2006 52   x   650000 1 1 1 650 000 12 500,00 687500 

2006 50   x   520000 1 1 1 520 000 10 400,00 572000 

          511000       514 903 10 136 557501 

2006 66     x 1500000 1 1 1 
1 500 

000 22 727,27 
125000

0 

2006 22     x 330000 1,05 1 1 346 500 15 750,00 866250 

2006 70     x 990000 1 1 1 990 000 14 142,86 777857 

2006 54     x 630000 1 1 1 630 000 11 666,67 641667 

2006 54     x 630000 1 1 1 630 000 11 666,67 641667 

2006 56     x 520000 1 1 1 520 000 9 285,71 510714 

Příloha č. 5, str. 2 



 

2006 36     x 380000 1 1 1 380 000 10 555,56 580556 

2006 90     x 750000 1 1 1 750 000 8 333,33 458333 

2006 72     x 880000 1 1 1 880 000 12 222,22 672222 

2006 74     x 710000 1 1 1 710 000 9 594,59 527703 

2006 37     x 420000 1 1 1 420 000 11 351,35 624324 

2006 54     x 580000 1,05 1 1 609 000 11 277,78 620278 

2006 45     x 430000 1,05 1 1 451 500 10 033,33 551833 

2006 50     x 520000 1,05 1 1 546 000 10 920,00 600600 

2006 20     x 330000 1 1 1 330 000 16 500,00 907500 

2006 50     x 490000 1 1 1 490 000 9 800,00 539000 

2006 54     x 630000 1 1 1 630 000 11 666,67 641667 

2006 74     x 800000 1 1 1 800 000 10 810,81 594595 

2006 50     x 430000 1,05 1 1 451 500 9 030,00 496650 

2006 30     x 320000 1,05 1 1 336 000 11 200,00 616000 

2006 46     x 530000 1 1 1 530 000 11 521,74 633696 
          609524       615 738 11 907 654910 

2007 63 x     735000 1 1 1 735 000 11 666,67 641667 

2007 63 x     700000 1 1 1 700 000 11 111,11 611111 

2007 73 x     780000 1,05 1 1 819 000 11 219,18 617055 

2007 44 x     400000 1,05 1 1 420 000 9 545,45 525000 

2007 76 x     600000 1,05 1 1 630 000 8 289,47 455921 

2007 72 x     470000 1,05 1 1 493 500 6 854,17 376979 

          614167       632 917 9 781 537955 

2007 65   x   1150000 1 1 1 
1 150 
000 17 692,31 973077 

2007 65   x   750000 1 1 1 750 000 11 538,46 634615 

2007 70   x   945000 1 1 1 945 000 13 500,00 742500 

          948333       948 333 14 244 783397 

2007 63     x 1050000 1 1 1 
1 050 
000 16 666,67 916667 

2007 50     x 680000 1 1 1 680 000 13 600,00 748000 

2007 76     x 850000 1 1 1 850 000 11 184,21 615132 

2007 50     x 670000 1 1 1 670 000 13 400,00 737000 

2007 70     x 720000 1 1 1 720 000 10 285,71 565714 

2007 72     x 1150000 1 1 1 
1 150 
000 15 972,22 878472 

2007 67     x 905000 1 1 1 905 000 13 507,46 742910 

2007 63     x 855000 1 1 1 855 000 13 571,43 746429 

          860000       860 000 13 523 743790 
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Název diplomové práce: Analýza hospodaření s obecním bytovým fondem statutárního města 
Havířov 
 
Anotace v češtině 

Diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření s bytovým fondem Statutárního 

města Havířova. Hlavním cílem je, na základě údajů o budoucím vývoji na trhu s byty 

ve městě Havířově, navrhnout způsob nakládání s městským bytovým fondem do roku 

2015. Práce je členěna do čtyř základních částí. První část charakterizuje obecní 

bytovou politiku v České republice, základní legislativu, rozdělení zodpovědností 

v obecní bytové politice a charakterizuje aktéry bytové politiky. Druhá část je věnována 

popisu města Havířov, skladbě bytového fondu a hospodaření s bytovým fondem. Ve 

třetí části je popsána tržní situace na trhu s byty ve městě Havířov. Poslední část 

predikuje budoucí vývoj na trhu s byty a nájmy a udává doporučení hospodaření 

s městským bytovým fondem. 

 
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of E conomics, Department of Public 
Economics 
 

Name: Rostislav Mrázek 

Title: Analysis of Economy with Municipal Housing of Corporate Town Havířov 

 

Anotation 

The master work is concerned with topic housing policy in municipal city Havířov. The 

aim of the work is, based on charasteristics of future market trends of flat and rental 

market in Havířov, to reccomend the process of housing. The work is divided into four 

basic parts. First part is concentrated on the description of housing policy in the Czech 

republic, essential legislature of housing, diversification of responsiblities in municipal 

housing policy and description of stakeholders of housing policy. The second part is 

dedicated the description of corporate town Havířov, strucuture of housing pool and 

housing with housing pool. In the third part is described situation of housing market in 

Havířov. Last part predicts future housing trends in and gives reccomendation for 

housing with housing pool of corporate town Havířov. 



 

 


