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Úvod 

Bydlení je jednou z nejdůležitějších potřeb člověka a byt je pro uspokojení této 

potřeby nezastupitelný. Byt není jen útočištěm před nepřízní počasí, ale je spojován 

také s pocitem svobody a seberealizace. Často je byt místem společenského 

setkávání a tedy do jisté míry je pro člověka jakýmsi znakem společenské prestiže. 

V neposlední řadě pak můžeme byt chápat jako základ pro založení rodiny. 

Bydlení je bezesporu věcí soukromou, je tedy otázkou, v jaké míře by stát 

do oblasti bydlení měl zasahovat. Bez státních zásahů by se cena nemovitostí 

formovala pouze na základě působení tržních tlaků a pro velkou část sociálně 

slabších obyvatel, by se tak potřeba bydlení stala nedostupnou. Kvalita bydlení je 

současně důležitá pro sociální, ekonomický a kulturní vývoj společnosti. Určitá 

intervence státu do sektoru bydlení je tedy nezbytná. 

Stávající bytový fond je pro neustále se zvyšující standard bydlení 

nedostačující. V minulosti ve dvoupokojovém bytě žila i pětičlenná rodina a sociální 

zařízení bylo společné pro několik bytů ve společných prostorách domu. Dnes je pro 

většinu obyvatel takové bydlení zcela nepřijatelné. Jednou z možností řešení je 

reprodukce stávajícího bytového fondu, jiným východiskem je nová výstavba. 

Cílem  této práce je provést analýzu bytové výstavby v Jihomoravském kraji 

se zaměřením na objem obecní a soukromé výstavby. V první a druhé části 

bakalářské práce se seznámíme se základní problematikou bydlení a přiblížíme si 

současnou bytovou politiku realizovanou v České republice. Ve třetí části 

se zaměříme na bytovou výstavbu v České republice s následným zaměřením 

na bytovou výstavbu v Jihomoravském kraji. 

Hypotézou  je tvrzení, že počet dokončených bytů v rámci obecní bytové 

výstavby klesá ve prospěch bytů dokončených soukromým investorem. Důvodem pro 

toto tvrzení je skutečnost, že správa obecního bytového fondu je pro dané obce 

zatěžující. Obce se proto snaží bytový fond snižovat a podporují výstavbu 

soukromých investorů. Obecní výstavba se tak zaměřuje převážně na domy 

se sociálním zaměřením (domy s pečovatelskou službou, domy pro matky s dětmi 

apod.). Výstavba takových domů však již dosáhla svého vrcholu v minulých letech 

a potřeby obcí pro zabezpečení bydlení pro sociálně slabší skupiny jsou již 

z převážné části pokryty. V bakalářské práci se dále pokusíme hypotézu potvrdit či 

vyvrátit. 
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Pro ověření stanovené hypotézy bude použita metoda analýzy statistických dat, 

které jsou přístupné u Českého statistického úřadu, Ministerstva financí nebo 

Ministerstva pro místní rozvoj. 
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1. Charakteristika bydlení v ČR 

Moderní člověk se v současné době neobejde bez mnoha věcí, které ho 

obklopují a které zjednodušují a zpříjemňují jeho každodenní život. Shromažďování 

takových věcí nazýváme spotřebou a člověka, který věci shromažďuje spotřebitelem. 

Základním prvkem spotřeby je statek a výběr statků, které si člověk během života 

pořizuje je závislý na jeho konkrétních potřebách. Jinými slovy lze říci, že bez 

lidských potřeb by spotřeba neexistovala. Lidské potřeby se velmi často mění, 

většinou v závislosti na technickém pokroku, ale jsou potřeby, které jsou neměnné, 

jako například potřeba jídla, pití a bezpochyby i bydlení. Bydlení tedy můžeme 

označit jako základní lidskou potřebu. 

 Statkem, který tuto potřebu uspokojuje je byt. Potřeba bydlení se sice nemění, 

ale byt, který tuto potřebu uspokojuje se liší s představami a také s finanční situací 

spotřebitele. Někdo preferuje byt v lokalitě svého pracoviště, jiný zase byt v lokalitě 

s nenarušeným životním prostředím i za cenu delšího dojíždění do zaměstnání. 

Důležitým hlediskem pro výběr vhodného bytu může být také existence sítě 

maloobchodních, zdravotnických, školských, kulturních apod. zařízení v blízkosti 

bydliště. Dalším kritériem je velikost a vybavenost bytu. Spotřebitel, který má 

čtyřčlennou rodinu zcela jistě nebude uspokojen bytem s jednou místností, zatímco 

osamělý člověk v důchodu nebude vyhledávat byt čtyřpokojový. Rozdíl bytů je dán 

i jejich vybaveností. Stále ještě můžeme na trhu s byty najít byty bez samostatného 

sociálního zařízení, ale takovéto byty mohou uspokojit potřebu bydlení jen u osob 

sociálně nejslabších.  

Spotřebitel může na byt pohlížet také jako na statek, který bude odrážet jeho 

postavení ve společnosti. Takový byt pak může být známkou společenské prestiže. 

1.1 Vymezení základních pojm ů bydlení 

Pro orientaci na trhu s byty je potřeba znát a správně chápat základní pojmy 

vztahující se k bydlení. Je třeba správně rozlišovat pojmy bydlení a byt, pojmy 

nájemní a podnájemní bydlení nebo pojem sociálního bydlení.  

1.1.1 Pojmy bydlení a byt 

Pro správné pochopení pojmu bydlení je vhodná tato definice: „Bydlení  je stav, 

který je charakterizován přechodnou nebo trvalou fyzickou přítomností jedince nebo 
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jeho rodiny v daném místě se všemi s tím souvisejícími sociálními a ekonomickými 

aspekty.“1 

Byt  můžeme označit jako základní jednotku trhu s byty. Podle zákona 

č.72/1994 Sb.2 je bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení.  

Byt má mezi ostatními produkty uspokojujícími lidské potřeby specifické místo. 

Nejen že při pořizování tohoto produktu jde v našem životě pravděpodobně 

o největší investici, ale liší se i jinými vlastnostmi. Byt je produktem diferencovaným, 

což značí, že každý byt je jiný. Byty se liší např. v umístění, velikosti, stáří, 

vybavenosti a také v použitých materiálech na jeho výstavbu. Tato diferenciace 

samozřejmě přímo ovlivňuje cenu jednotlivých bytů. Dalším charakteristickým rysem 

bytu je jeho nepřemístitelnost. Byt je pevně spojen se zemí a nelze jej přemísťovat. 

Odtud vychází název nemovitost.  

1.1.2 Nájemní a podnájemní bydlení 

Nájem a podnájem bytu jsou pojmy, které se často zaměňují nebo spojují. Jde 

však o dvě rozdílné formy bydlení, respektive o dvě odlišné smlouvy o přenechání 

bytu do užívání. Oba pojmy jsou zakotveny v občanském zákoníku.3  

Nájem  bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou majitel bytu - pronajímatel 

přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení 

doby užívání. Nájem bytu je chráněn, tzn. pronajímatel jej může vypovědět jen 

z důvodů stanovených v zákoně. 

Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu  na dobu 

určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez určení doby jen s písemným souhlasem 

pronajímatele. Bez tohoto souhlasu je smlouva o podnájmu neplatná. Na rozdíl 

od nájemního bydlení může být smlouva o podnájmu vypovězena bez uvedení 

důvodu. 

                                                 
1 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě 

zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 11. 
2 § 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 
3 § 685, § 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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1.1.3 Sociální bydlení 

Sociální bydlení není přímo legislativně vymezeno, ale lze říci, že jde o „sektor 

nájemního bydlení, kterým se snaží orgány státu nebo obcí zajistit všeobecnou 

rovnováhu na trhu s nájemním bydlením a umožnit potřebným skupinám obyvatel, 

jež si ze sociálních či jiných důvodů nemohou zajistit bydlení na volném trhu, 

důstojné a vyhovující bydlení pro jejich domácnosti. Nájemné je v sociálních bytech 

zpravidla nižší než tržní nájemné a výstavba či provoz sociálních bytů jsou určitým 

způsobem finančně podporovány institucemi státu nebo obcí, např. vytvářením 

nejrůznějších fiskálních výhod pro investory, vymezením přímých subvencí nebo 

poskytnutím garancí pro použité stavební úvěry. Investory a následně i provozovateli 

sociálního bydlení mohou být přímo obce zastoupené v obecních bytových 

společenstvech, bytová družstva, neziskové bytové asociace i soukromní vlastníci.“4 

Při budování sociálního bydlení je důležité zabránění sociální segregace. Ta by 

mohla vést ke vzniku jakýchsi „ghett“ se sociálními byty, kde by byly soustředěny 

skupiny příjmově nejslabších rodin nebo imigrantů a vedlo by to k prohlubování 

sociálních problémů v těchto lokalitách. V současné době taková sociální „ghetta“ 

existují především na zanedbaných sídlištích velkých měst (např. sídliště Janov 

v Litvínově nebo sídliště Chanov v Mostě) a stávají se celorepublikovým problémem. 

1.2 Byt jako spot řební a investi ční statek 

Pro vlastnictví bytu fyzickou či právnickou osobou existují dva důvody - 

spotřební a investiční.5  

Hlavním důvodem, proč si lidé pořizují byt je uspokojení jejich potřeby bydlení, 

tedy důvod spotřební. Nejčastěji jde o investici, která překračuje mnohonásobně 

roční příjmy rodiny a výběr vhodného bytu tak trvá i několik měsíců, aby byt přesně 

odpovídal požadavkům jednotlivých členů rodiny a cena bytu nepřesahovala 

dosažitelnou horní hranici finanční hotovosti, jíž rodina disponuje. Vzhledem 

ke skutečnosti, že byt je poměrně drahý ve srovnání s příjmy domácnosti, je velmi 

důležitá existence systému financování bydlení, který je propojený s finančním trhem 

poskytujícím dlouhodobé finanční půjčky na nákup bytu, např. stavební spoření nebo 
                                                 
4 LUX, M. et al. Bydlení − věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské 

unie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, s. 73. 
5 V případě veřejného vlastnictví o spotřebě hovořit nelze, tedy důvody vlastnictví jsou pouze 

investiční. 
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hypoteční úvěry. Domácnosti, které upřednostňují vlastnické bydlení a nedisponují 

dostatečným objemem finanční hotovosti se tak mohou na finanční trh s žádostí 

o dlouhodobý peněžní úvěr obrátit. 

Druhým důvodem pro nákup bytu je vhodná investice finanční hotovosti. Byt tak 

nemusí být jen prvkem spotřeby vlastníka, ale je kapitálem, který může vlastníkovi 

přinést zisk. A to buď formou výnosu z nájemného nebo formou kapitálového výnosu. 

Jelikož byt je statkem dlouhodobé spotřeby, jeho hodnota, která je spojená s užitkem 

pro uživatele, časem a opotřebováním klesá. Pokud tedy chce vlastník dosáhnout 

co nejvyššího zisku z bytu, pak je kromě prvotní investice do pořízení bytu potřeba 

vynakládat i další finanční prostředky na jeho údržbu a případnou opravu.  

1.3 Formy bydlení 

Bydlení jedinců a rodin v bytech může mít různé formy. Bydlení můžeme 

rozlišovat z různých hledisek. Nejčastěji bydlení posuzujeme z těchto hledisek: 

� vlastnické hledisko členění bytů, 

� uživatelské hledisko členění bydlení, 

� tržní hledisko členění bytů, 

� stavebně technické hledisko členění bydlení.6 

1.3.1 Vlastnické hledisko členění byt ů 

Vlastnické hledisko členění bytů rozděluje trh s byty podle osoby vlastníka na tři 

skupiny: 

a) Soukromé vlastnictví  - do této skupiny bytů patří všechny byty, které jsou 

ve vlastnictví konkrétní fyzické či právnické osoby. Tato osoba byt buď přímo užívá, 

nebo byt přenechává k bydlení jiným osobám (nájemní bydlení). Byt v soukromém 

vlastnictví zcela podléhá podmínkám trhu. Nabídka těchto bytů je tedy spojená 

se snahou o dosažení zisku, ať už jde o prodej, nájem či podnájem. Pro určování cen 

nejsou stanovena žádná pravidla a ceny jsou určovány pouze trhem. 
 

b) Veřejné vlastnictví  - veřejným vlastnictvím bytů označujeme takovou skupinu 

bytů, kdy je vlastníkem bytu stát nebo obec. Patří sem obecní nebo státní nájemní 

                                                 
6 Uvedenou strukturu členění bydlení použil David Slavata ve své knize „Bytová politika obcí ve 

vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených ukazatelů“ v kapitole 2.3, 

s.12. 
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byty, ale patří sem také sociální byty určené pro vybrané skupiny obyvatelstva 

(domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, domy pro svobodné matky 

s dětmi apod.). Vlastníkem sociálních bytů může být také nezisková organizace 

zaměřená svou činností na poskytování sociálních služeb. Tyto byty jsou nabízeny 

formou přídělového systému. Nájem obecních a státních bytů je regulován 

a stanovuje se dle zákona.7 Nájem sociálních bytů určuje jejich vlastník a z důvodu 

jejich funkce poskytování sociální pomoci se pohybuje hluboko pod cenovou 

hladinou nájemního bydlení na trhu s byty. 
 

c) Družstevní vlastnictví - do družstevního vlastnictví zahrnujeme byty 

ve vlastnictví bytových družstev. Bytové družstvo své byty najímá nájemcům 

na základě nájemních smluv a nájemci se stávají členy družstva. Práva a povinnosti 

spojené s členstvím v bytovém družstvu a nájmem družstevního bytu jsou daná 

stanovami konkrétního bytového družstva. Ačkoliv uživatelé družstevních bytů nejsou 

jejich vlastníky, nabídka těchto bytů se přesto realizuje na trhu s byty a s tržní cenou. 

Nejde však o prodej, ale pouze o převod členských práv a povinností z převodce 

(současného člena družstva) na nabyvatele (budoucího člena družstva). 

1.3.2 Uživatelské hledisko členění bydlení 

Podle uživatele bytu rozlišujeme tři formy bydlení: 

a) Osobní vlastnické bydlení  - tato forma bydlení popisuje situaci, kdy uživatel 

bytu je zároveň jeho vlastníkem nebo spoluvlastníkem. Vlastníkem bytu může být 

fyzická nebo právnická osoba. V případě vlastnictví a užívání bytu fyzickou osobou 

jde pouze o uspokojení potřeb bydlení vlastníka, případně jeho rodiny. U vlastnictví 

a užívání bytu právnickou osobou jde o uspokojení potřeb bydlení firemních 

pracovníků. Mohlo by se zdát, že pokud není vlastníkem fyzická osoba, nemůže být 

požadavek vlastníka - uživatele splněn, není však tomu tak. I když byt neužívá přímo 

vlastník, jelikož zaměstnanec není vlastníkem, přesto tuhle formu bydlení můžeme 

zařadit do vlastnického bydlení. Vlastníkem bytu je podnik a podnik poskytuje byt 

svým zaměstnancům, tedy jde o uspokojení potřeb bydlení podnikových. Zároveň 

bydlení poskytuje zaměstnancům bezúplatně, nemůže se tak jednat o bydlení 

nájemní.  

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



 11 

b) Nájemní bydlení  - z definice uvedené v podkapitole 1.2.2 víme, že nájemní 

bydlení představuje formu bydlení, kdy vlastník bytu poskytuje byt na základě 

nájemní smlouvy jiné fyzické či právnické osobě k užívání. Nájemce dle nájemní 

smlouvy je pak povinen pronajímateli - vlastníkovi bytu platit dohodnuté (v případě 

obecních či státních bytů zákonem určené) měsíční nájemné. 
 

c) Podnájemní bydlení  - stejně jako nájemní bydlení je i podnájemní bydlení 

zakotveno v občanském zákoníku a jeho definicí jsme se zabývali v podkapitole 

1.2.2. Víme tedy, že jde o formu bydlení, kdy nájemce pronajatý byt nebo jeho část 

přenechává na základě podnájemní smlouvy k užívání podnájemníkovi. K takovému 

bydlení však lze přistoupit pouze se svolením vlastníka bytu.  

Dalším rozdílem nájemního a podnájemního bydlení je možnost výpovědi 

smlouvy. Zatímco podnájem lze vypovědět bez udání důvodu, nájem lze vypovědět 

pouze ze zákonných důvodů8.  

1.3.3 Tržní hledisko členění byt ů 

Trh s byty můžeme rozdělit na tři podskupiny: 

a) Trh byt ů ve vlastnictví  - na trhu bytů ve vlastnictví jsou nabízeny a poptávány 

byty k prodeji nebo koupi. Cena bytů je zcela utvářena působením této nabídky 

a poptávky. Nabízejí a poptávají se zde byty v rodinných domech, bytových domech 

a někdy se sem zařazují i byty v družstevních domech. Družstevní byty stojí 

na pomezí mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Jelikož však družstevníci obecně 

považují družstevní byt za svůj, převod členských práv v družstvu je velmi podobný 

převodu vlastnických práv a často lze byty za velmi malé částky odkoupit od družstva 

do vlastnictví, zařadíme je také do této skupiny.  
 

b) Trh nájemních byt ů - trh nájemních bytů tvoří nabídka a poptávka bytů k nájmu. 

Cena nájmu je stejně jako u prodeje utvářena touto nabídkou a poptávkou. Nájem 

se uskutečňuje na základě nájemní smlouvy a na základě této smlouvy vznikají 

pronajímateli i nájemci práva a povinnosti s nájmem spojené. Pro nájemce vzniká 

především povinnost platit pronajímateli dohodnuté měsíční nájemné. Kvalitativně 

nabídka nájemních bytů odpovídá nabídce bytů k prodeji. 
 

                                                 
8 § 711, § 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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c) Sociální byty  - nabídka a poptávka sociálních bytů se neodehrává na trhu a ceny 

takových bytů nejsou trhem ovlivněné. Poskytovatelem sociálních bytů bývá většinou 

stát nebo obec, ale může jím být i nezisková organizace. Jedná se o takovou skupinu 

bytů, které jsou určené pro sociálně slabé občany a byty jim jsou přidělovány pouze 

na základě splnění určitých kritérií a požadavků. Cena nájmů sociálních bytů je 

hluboko pod hladinou tržních nájmů a důsledkem těchto nízkých cen je neustále 

převyšující poptávka nad nabídkou. 

1.3.4 Stavebn ě technické hledisko členění bydlení 

Z hlediska stavebně technického můžeme bydlení rozlišovat na bydlení ve dvou 

typech bytů: v bytech v rodinných domech a v bytech v bytových domech. Definice 

rodinného domu a bytového domu je daná vyhláškou o obecných technických 

požadavcích na výstavbu9: 

a) Byty v rodinných domech  - rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým 

stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více 

než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům 

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

podlaží a podkroví. 
 

b) Byty v bytových domech  - bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje 

funkce bydlení. 

1.4 Bytový fond v ČR 

Nyní se podívejme jakou strukturu má bytový fond České republiky. Skutečnosti 

o stavu bytového fondu zjišťuje Český statistický úřad pomocí pravidelného 

statistického šetření - sčítání lidu, bytů a domů (dále jen SLBD). Z výsledků sčítání 

můžeme zjistit údaje o obyvatelstvu, jeho demografické a sociální charakteristiky, 

ekonomickou aktivitu, údaje o domácnostech, úrovni bydlení a také - což je pro naši 

analýzu především zajímavé - o struktuře domovního a bytového fondu na území 

státu.  

 

                                                 
9 § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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1.4.1 Struktura bytového fondu na celém území České republiky 

V předchozí podkapitole jsme se věnovali tomu, jak lze bytový fond dělit podle 

různých hledisek. Nyní se na základě údajů z posledního sčítání lidu v roce 2001 

můžeme podívat, jakou strukturu má bytový fond na celém území České republiky 

v členění podle vybraných hledisek. Z důvodu lepší dosažitelnosti dat se budeme 

zabývat pouze obydlenými byty. 

První analýzou bytového fondu bude jeho rozdělení na byty v rodinných 

domech, byty v bytových domech a ostatní byty, tedy stavebně technické hledisko 

členění. 
 

Graf č. 1.1: Stavebně technické členění bytů 

0,9%

42,6%

56,5%

byty v RD

byty v BD

ostatní byty

Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 
 

Jak vyplývá z grafu, byty v bytových domech převládají. Zhruba tři pětiny 

celkového počtu obydlených bytů je umístěno v bytových domech. Neznamená to 

však, že bytových domů je více než rodinných domů. Zatímco v rodinném domě 

mohou být nejvýše 2 byty, v bytovém domě bývají 3 byty a více. Když se podíváme 

na výsledky SLBD z roku 2001, ze kterého jsme vycházeli pro tuto analýzu, zjistíme, 

že naopak rodinných domů s počtem 1 406 806 je mnohem více než domů bytových, 

kterých je pouze 195 270. Aby konečný počet bytů v bytových domech byl 

dvoutřetinový, musí mít bytové domy v průměru 11 bytů na dům.  

Druhým členěním, které použijeme pro bytový fond ČR je rozdělení uživatelské, 

tedy podle uživatele bytu. Tímto členěním rozdělíme bytový fond na byty v osobním 

vlastnictví ve vlastním domě, byty v osobním vlastnictví v bytovém domě, nájemní 

byty, byty družstevní a ostatní.  
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Graf 1.2: Uživatelské členění bytů 

28,6% 11,0%

14,3%

10,3% 35,8%

byty ve vlastních domech

byty v osobním vlastnictví

nájemní byty

byty družstevní

ostatní byty

Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 
 

Z grafu vidíme, že největší podíl tvoří byty v osobním vlastnictví ve vlastních 

domech, a to více než třetinu všech bytů. Je to dáno tím, že byty v rodinných domech 

většinou slouží k bydlení vlastníkovi a pokud se nabízí byt k nájmu v rodinném domě, 

je to většinou proto, že dům má 2 byty a vlastník užívá jen jeden z nich. Když 

sečteme všechny byty užívané vlastníkem bytu, ať už jde o byty v rodinných domech 

nebo v bytových domech, zjistíme, že téměř polovina bytů je užívána svým 

vlastníkem, tedy téměř polovina rodin v zemi má své vlastní bydlení. Byty určené 

k nájmu tvoří něco přes čtvrtinu celkového počtu bytů a byty, které jsou družstevními 

a uživatelé bytů jsou členy družstva méně než šestinu všech bytů. 

Posledním rozdělením bytového fondu ČR je rozložení podle počtu místností 

v bytě. Tato analýza odhalí, zda je v České republice více menších bytů s 1 či 2 

místnostmi nebo více velkých bytů se 3 a více místnostmi. 
 

Graf 1.3: Členění bytů podle počtu místností 

13,8%

35,9%

12,0%
7,4%

30,9%

1 místnost

2 místnosti

3 místnosti

4 místnosti

5+ místností

 Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 

 
Jak lze z grafu vyčíst, největší podíl bytů tvoří byty se třemi místnostmi 

následované byty se dvěma místnostmi. Tyto byty jsou nejčastějšími byty, jaké se 

v České republice vyskytují. Můžeme je tedy nazvat jakýmsi běžným, mohlo by se 
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snad říci i standardním bytem. Byty s jednou místností pak můžeme považovat 

za byty menší než standard a byty se čtyřmi a více místnostmi za byty větší než 

standard. Když porovnáme nadstandardní byty, jejichž podíl činí 19,4% a byty pod 

úrovní standardu, jejichž podíl je 13,8%, vyjde nám, že nadstandardních bytů je 

v republice více. Není to však významný rozdíl. 

1.4.2 Struktura bytového fondu podle kraj ů 

Zajímavou otázkou je rozložení jednotlivých typů bytů podle krajů. I na tuto 

otázku můžeme najít odpověď ve výsledcích SLBD 2001 zpřístupněných 

na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Pro analýzu použijeme 

stejné členění jako v předchozí kapitole, tedy členění stavebně technické, uživatelské 

a členění podle počtu místností. Vzhledem k tomu, že kraje se od sebe liší územní 

velikostí i počtem obyvatel, což ovlivňuje počet bytů v kraji, absolutní hodnoty 

nemůžeme pro srovnávání použít a budeme proto vycházet z hodnot relativních, 

abychom rozdíly ve velikosti eliminovali. 
 

Tabulka 1.1: Stavebně technické členění bytů dle krajů 

hl. m. Praha 496 940 12,8 86,6 0,6

Středočeský kraj 413 060 59,2 39,7 1,1

Jihočeský kraj 231 281 48,7 50,2 1,1

Plzeňský kraj 208 992 46,1 53,0 0,9

Karlovarský kraj 115 913 25,4 73,2 1,4

Ústecký kraj 321 928 30,0 69,1 0,9

Liberecký kraj 161 830 41,5 57,1 1,4
Královehradecký kraj 204 529 51,2 47,4 1,4
Pardubický kraj 182 943 55,5 43,0 1,5

Kraj Vysočina 179 784 60,6 38,5 0,9

Jihomoravský kraj 404 876 50,3 49,0 0,7

Zlínský kraj 204 806 58,1 41,2 0,7

Olomoucký kraj 230 561 49,7 49,4 0,9
Moravskoslezský kraj 470 235 36,0 63,5 0,5

ostatní byty 
(v %)

počet obydl. bytů 
(absolut.)

byty v RD 
(v %)

byty v BD 
(v %)

 
Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 

 
Výše uvedená tabulka dokumentuje základní srovnání jednotlivých krajů 

v celkovém počtu obydlených bytů a srovnání podílů bytů v rodinných domech a bytů 

v bytových domech. Bydlení v ostatních bytech je ve všech krajích přibližně stejné, 

můžeme jej tedy vynechat. Dle tabulky je nejvyšší počet bytů v bytových domech 
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v Praze, což je pochopitelné, protože jde o hlavní město, kde převládají v centru 

činžovní domy a na okrajích města panelové domy v rozsáhlých panelových 

sídlištích. Dalším krajem, kde převládají byty v bytových domech je Karlovarský kraj, 

kde poměr těchto bytů tvoří téměř tři čtvrtiny a Moravskoslezský kraj, kde tvoří téměř 

dvě třetiny. U Moravskoslezského kraje je to zřejmě z toho důvodu, že je to 

průmyslová oblast a vytvořila se tak v tomto regionu větší hustota měst. 

U Karlovarského kraje je vysvětlení bez bližšího seznámení s krajem obtížnější, ale 

lze vyslovit hypotézu, že je to z toho důvodu, že jde o lázeňskou oblast a kraj tak žije 

mnohem více cestovním ruchem lázeňských měst než venkovským životem. Naopak 

větší podíl bytů v rodinných domech můžeme nalézt v kraji Vysočina, Středočeském 

kraji a Zlínském kraji. Jde tedy o oblasti, kde je běžný spíše život na venkově. 

V následující tabulce se pokusíme srovnat jednotlivé kraje podle podílů bytů 

rozdělených dle uživatelského hlediska.  
 

Tabulka 1.2: Uživatelské členění bytů podle krajů 

ve vlastním domě v bytovém domě

hl. m. Praha 11,2 11,0 47,2 13,0 17,6

Středočeský kraj 50,0 10,1 19,0 10,5 10,4

Jihočeský kraj 40,0 8,6 25,3 14,9 11,2

Plzeňský kraj 37,8 16,5 26,7 10,7 8,3

Karlovarský kraj 21,3 25,1 37,4 8,2 8,0

Ústecký kraj 25,0 12,8 37,1 17,0 8,1

Liberecký kraj 33,7 10,6 28,5 18,4 8,8

Královehradecký kraj 42,1 10,4 23,0 14,1 10,4
Pardubický kraj 46,6 11,1 19,4 13,8 9,1

Kraj Vysočina 51,4 10,8 15,3 13,1 9,4

Jihomoravský kraj 44,5 7,8 25,1 15,4 7,2

Zlínský kraj 50,5 14,8 12,3 14,4 8,0

Olomoucký kraj 41,3 11,8 21,7 14,6 10,6
Moravskoslezský kraj 28,7 7,1 36,1 18,4 9,7

ostatní byty
byty v osobním vlastnictví

nájemní byty
družstevní 

byty

 Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 

 
Z tabulky můžeme vyčíst, že nejvíce nájemních bytů je opět v Praze, kde je 

podíl těchto bytů téměř poloviční. Byty užívané svými vlastníky pak pokrývají pouze 

22% bytového fondu Prahy. Praha je z pohledu bytového fondu velmi specifickým 

místem. Atraktivita bydlení v hlavním městě žene ceny bytů mnohonásobně výše než 

v některých jiných regionech a pořízení vlastního bydlení je zde mnohem obtížnější. 

Z důvodu finanční nedostupnosti bytů pak většina obyvatel města raději volí formu 

nájemního bydlení. Dalšími kraji, kde je vysoký podíl nájemních bytů jsou 
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Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj. Naopak nejvíce uživatelů bytu 

v osobním vlastnictví je ve Zlínském kraji, kraji Vysočina a Středočeském kraji. 

Ve všech těchto regionech je většina těchto bytů tvořena byty ve vlastním domě, což 

potvrzuje výsledky vysokého počtu rodinných domů ve zmíněných krajích z tabulky 

1.1. Když se podíváme na srovnání podílů uživatelů bytu ve vlastnictví v bytových 

domech, zjistíme, že nejvíce takových bytů užívají obyvatelé Karlovarského kraje. 

Bydlení v družstevních bytech využívají nejvíce občané Libereckého 

a Moravskoslezského kraje, nejméně občané Karlovarského, Středočeského 

a Plzeňského kraje. 

Posledním srovnáním, kterým se budeme v této kapitole zabývat je bytový fond 

krajů rozdělený podle počtu místností. Zjistíme tak, ve kterých regionech převládají 

rozsáhlejší byty co do počtu místností a kde jsou byty spíše méně rozlehlé. 
 

Tabulka 1.3: Členění bytů podle počtu místností a krajů 

hl. m. Praha 23,4 31,9 34 7,6 3,1

Středočeský kraj 9,7 30,2 35,6 14,4 10,1

Jihočeský kraj 12,6 28,7 37,6 13,2 7,9

Plzeňský kraj 13,4 31,2 35,9 12,7 6,8

Karlovarský kraj 15,7 39 30,9 9,7 4,7

Ústecký kraj 14,8 34,2 35,1 11,2 4,7

Liberecký kraj 15,8 28,8 36,3 11,7 7,4

Královehradecký kraj 14,5 28,2 36,2 12,9 8,2

Pardubický kraj 12,4 28,4 37,1 13,3 8,8

Kraj Vysočina 10,5 29,3 35,7 14,2 10,3

Jihomoravský kraj 12,2 29,3 34,2 14,1 10,2

Zlínský kraj 10 27,8 36,7 14,7 10,8

Olomoucký kraj 10,5 30,7 38,4 12,5 7,9
Moravskoslezský kraj 12 33,2 37,8 10,5 6,5

1 místnost 2 místnosti 3 místnosti 4 místnosti 5+ místností

 
Zdroj: www.czso.cz, výsledky SLBD 2001, vlastní výpočty 
 

Z tabulky vyplývá, že byty dvoupokojové a třípokojové jsou nejběžnějšími byty 

a jejich počet je ve všech regionech srovnatelný. Nejvíce malých bytů s jednou 

místností se nachází v Praze, bytů se čtyřmi a více místnostmi je nejvíce postaveno 

ve Zlínském a Středočeském kraji a kraji Vysočina. Když uvážíme, že v rodinných 

domech se z velké části staví byty třípokojové a větší, můžeme spojit výsledky 

předchozích tabulek s výsledkem této tabulky a říci, že v důsledku největšího počtu 

rodinných domků ve Středočeském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina, je v těchto 

regionech i největší výskyt bytů se čtyřmi a více místnostmi.  
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2. Bytová politika ČR 

Vzhledem k tomu, že na úrovni bydlení přímo závisí kvalita života obyvatelstva 

a neuspokojivá situace v oblasti bydlení by mohla negativně ovlivňovat například trh 

práce, proces sociálního začleňování či zdravotní stav populace, je státní intervence 

v sektoru bydlení nezbytná.  

V Evropské chartě bydlení se uvádí, že: „základním cílem každé bytové politiky 

je hledání optimálního kompromisu mezi volným trhem a jeho regulací“. Z toho 

vyplývá, že bytová politika spočívá ve hledání rovnováhy mezi tržním působením 

na oblast bydlení a objemem státních zásahů. 

Za hlavní cíle bytové politiky můžeme považovat: 

� zvyšování finanční dostupnosti bydlení pro obyvatelstvo - podpora poptávky 

bydlení, 

� podpora nové výstavby - zvyšování nabídky bydlení, 

� zvyšování kvality bydlení prostřednictvím podpory oprav a modernizace 

bytového fondu, 

� průběžný monitoring a analyzování efektivity použitých nástrojů bytové 

politiky a jejich případná korekce. 
 

Základní cíle v oblasti bydlení, které stát hodlá prosazovat v daném období, 

jsou zakotveny v Koncepci bytové politiky, kterou zpracovává a zveřejňuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj.  

2.1 Koncepce bytové politiky  

Koncepce bytové politiky, schválená vládou 16. března 2005, navazuje 

na koncepci z roku 1999 a její aktualizaci z roku 2001. Jde o politicky závazný 

dokument střednědobého charakteru, zpracovaný pro období 2005−2010. 

V Koncepci jsou determinovány základní směry vývoje a konkrétní cíle v oblasti 

bydlení.  
 

K nejdůležitějším úkolům bytové politiky podle koncepce pro období 2005−2010 

patří:10  

                                                 
10 Koncepce bytové politiky z r. 2005 [online]. 2005. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bytove-politiky-z-r--2005-(1)>. 
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� zajištění dostatečné nabídky finančně dostupného nájemního bydlení pro 

domácnosti se středními a nízkými příjmy, 

� důraz na využití stávajícího bytového fondu, podpora regenerace 

a modernizace bytů s ohledem na jejich energetickou náročnost, 

� dotvoření právního rámce bydlení, 

� soulad právních norem s předpisy EU, zejména slučitelnost nástrojů bytové 

politiky se zákazem poskytování veřejné podpory. 
 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 se musela mimo jiné 

i státní bytová politika přizpůsobit předpisům práva EU, které je závazné pro všechny 

členské státy. Nástroje státní bytové politiky jsou evropským právem omezeny a to 

především pravidlem zakotveném ve Smlouvě o Evropských společenstvích 

o tzv. „veřejné podpoře“. Veřejnou podporou se rozumí poskytnutí finančních 

prostředků z veřejných rozpočtů nebo poskytnutí finančních výhod konkrétnímu 

subjektu jako např. přímé dotace, půjčky s výhodným úročením, záruky za úvěry, 

osvobození od daně, snížení příspěvků na sociální zabezpečení, pronájem 

nemovitosti ve veřejném vlastnictví za sníženou cenu apod. U veřejné podpory nejde 

o plošnou podporu, ale o podporu selektivní, poskytovanou pouze některým 

subjektům a hrozí tedy narušení hospodářské soutěže. Poskytování veřejné podpory 

je z tohoto důvodu komunitárním právem zakázáno, pokud nejde o podporu malého 

rozsahu. Česká republika zákaz veřejné podpory začlenila do národní legislativy 

zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 

a dohled nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, sídlící v Brně. 

Podpory směřující do bydlení, které jsou součástí bytové politiky se tedy musely 

sladit s výše uvedenými podmínkami veřejné podpory. Každý výdaj podobného 

charakteru se musí hodnotit individuálně a pokud by stát chtěl podporu nějakému 

subjektu poskytnout, musí zažádat Evropskou komisi o udělení výjimky ze zákazu 

veřejné podpory. V případě, že se jedná o podporu sociální povahy nebo podporu 

určenou k náhradě škod vzniklých přírodními pohromami, zákaz se na ni nevztahuje. 

Komise také může udělit výjimku, pokud dojde k závěru, že jde o podporu 
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hospodářského rozvoje oblasti s mimořádně nízkou životní úrovní a vysokou 

nezaměstnaností.11 

2.2 Zdroje financování v oblasti bydlení 

K financování řádné bytové politiky je třeba velkého objemu finančních 

prostředků. Aby bylo takové množství prostředků zabezpečeno, je třeba použít pro 

financování více zdrojů. V sektoru bydlení můžeme zdroje financování rozdělit do tří 

skupin: 12 

a) vlastní zdroje, 

b) tržní zdroje, 

c) rozpočtové zdroje. 
 

Vlastní zdroje  jsou finančními prostředky nějakého subjektu, který se snaží si 

zajistit bydlení vlastními silami. V případě fyzické osoby se jedná většinou o zajištění 

bydlení pro svoji potřebu nebo z důvodu soukromé investice. Důvodem pořízení bytu 

právnickou osobou je převážně zajištění bydlení svým zaměstnancům nebo vhodná 

investice s předpokládaným výnosem z nájemného. Vlastními zdroji se rozumí 

úspory, příjmy z prodaného majetku, darů či dědictví a jde tedy pouze o finanční 

prostředky ve výhradním vlastnictví daného soukromého subjektu. 

V případě tržních zdroj ů jde o finanční prostředky, které subjekt pro pořízení 

vlastního bydlení získává na finančním trhu. Pro tyto potřeby je vytvořena nabídka 

úvěrů finančních institucí. Z důvodu vysoké investiční náročnosti bydlení se jedná 

o dlouhodobé úvěry a splácení úvěrů se vždy skládá ze splátky jistiny a placení 

úroků. Formy splácení se však mohou u finančních institucí lišit. Nejčastějším typem 

je anuitní způsob splácení, při němž je předem dohodnuta doba splácení 

a pravidelná měsíční splátka je tvořena měnícím se podílem úroku a jistiny. 

Ze začátku anuitního typu splácení je podíl úroků velmi vysoký a podíl jistiny velmi 

malý. S postupným splácením úvěru se podíl úroků snižuje a podíl jistiny naopak 

zvyšuje. Jinou možností splácení dlouhodobého úvěru je placení úroku, který je 

stanoven jako procento z jistiny. Doba splatnosti úvěru v tomto případě závisí 

na době umoření jistiny. V České republice stejně jako v dalších evropských státech 

                                                 
11 Koncepce bytové politiky z r. 2005 [online]. 2005. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Koncepce-Strategie/Koncepce-bytove-politiky-z-r--2005-(1)>. 
12 POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress, 2006. 
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jsou běžné čtyři typy finančních institucí, které nabízí dlouhodobé úvěry na pořízení 

bydlení:13 

1. hypoteční banky, 

2. komerční banky, 

3. spořitelny, 

4. stavební spořitelny. 
 

Hypoteční banky v ČR získávají finanční prostředky k poskytování úvěrů 

pomocí emise hypotečních zástavních listů. Hypoteční zástavní listy jsou podle 

zákona č. 190/204 Sb., o dluhopisech cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota 

a poměrný výnos jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. Úvěry 

poskytnuté na bydlení jsou vždy zajištěné zástavním právem ke kupované 

nemovitosti nebo k jiné nemovitosti. Komerční banky a spořitelny získávají finanční 

prostředky z běžných vkladů fyzických a právnických osob.  

Stavební spořitelny poskytují úvěry na bydlení fyzickým nebo právnickým 

osobám a systém poskytování úvěrů na bydlení je spojený s požadavkem spoření 

po předem určenou dobu. Úvěr je klientům poskytován až po uplynutí tohoto 

časového období a za splnění ještě dalších předem smluvených podmínek. Pokud 

klient potřebuje finanční prostředky před uplynutím smluvené doby spoření, nabízí 

stavební spořitelny pro tyto účely překlenovací úvěry, ty však jsou úrokovány vyšší 

sazbou. Stavební spořitelny mohou podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním 

spoření kromě spoření svých klientů získávat další zdroje přijímáním vkladů jiných 

bank a finančních institucí, obchodováním na svůj účet s hypotečními zástavními 

listy, se státními dluhopisy nebo s dluhopisy, za které převzal stát záruku 

a s dluhopisy, které vydala Česká národní banka. Po vstupu České republiky 

do Evropské unie mohou stavební spořitelny obchodovat i s dluhopisy vydávanými 

Evropskou investiční bankou a Evropskou centrální bankou. Stavební spořitelna 

může také emitovat vlastní dluhopisy, ale pouze se splatností do deseti let.14  

Poslední skupinou zdrojů financování bydlení jsou rozpo čtové zdroje . Jde 

o finanční prostředky, které plynou do sektoru bydlení z veřejných rozpočtů nebo 

ze státních fondů. Jde především o nejrůznější dotace či poskytování daňových úlev.  

                                                 
13 POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress, 2006. 
14 § 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 
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2.3 Nástroje státní bytové politiky 

Oblast bydlení stát ovlivňuje jak makroekonomickými opatřeními, které působí 

v celé ekonomice a mají vliv také na bydlení (např. sazby daní, rozpočtové výdaje, 

ovlivňování úrokových sazeb apod.), tak nástroji mikroekonomickými, které mají 

působnost pouze v sektoru bydlení. 

Základními nástroji, kterými stát provádí současnou bytovou politiku, jsou: 

� deregulace nájemného, 

� finanční podpora bydlení z veřejných prostředků. 

2.3.1 Deregulace nájemného 

Od roku 1964 do roku 1991 se výše nájemného a úhrad za služby spojené 

s užíváním bytu neměnila. Až teprve k 1. lednu 1992 se ceny za služby spojené 

s bydlením ve státních bytech deregulovaly a téhož roku došlo také k indexovému 

zvýšení nájemného ve státních bytech.15  

Větší změnu pak přinesla vyhláška Ministerstva financí ČR č. 176/1993 Sb., 

která stanovila způsob určení maximální výše nájemného z bytu a úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu, způsob sjednávání a placení nájemného a cen služeb 

mezi pronajímatelem a nájemcem. Tato vyhláška byla třikrát novelizována dalšími 

vyhláškami, a sice dvakrát v roce 1995 a jednou v roce 1999. Podle vyhlášky se 

regulace nájemného nevztahovala na byty a domy postavené bez účasti veřejných 

prostředků s kolaudačním rozhodnutím po 30. 6. 1993 a pro byty, u nichž se 

sjednává nájemní smlouva s novým nájemcem (pokud nejde o zákonný přechod 

nájmu, výměnu bytu, bytovou náhradu nebo o služební byty vojáků). Na základě 

novelizace vyhláškou č. 274/1995 Sb. se do veřejných prostředků nezahrnovaly byty 

postavené s využitím hypotečního úvěru se státní podporou nebo stavebního 

spoření. Bylo na ně od nabytí účinnosti vyhlášky pohlíženo jako na byty postavené 

bez účasti veřejných prostředků, a to z důvodu umožnění majitelům nastavit takové 

nájemné, aby jim alespoň zčásti zaplatilo splátky úvěru. 

Dále se vyhláška nevztahovala na byty: 

� bytových družstev zřízených po roce 1958, pokud byly postaveny s finanční, 

úvěrovou nebo jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové 

                                                 
15 POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress, 2006. 
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a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a u nichž je nájemné určováno 

podle zvláštního předpisu, 

� se kterými hospodařil Diplomatický servis, 

� jejichž nájemcem byla právnická osoba, která neměla sídlo na území ČR, 

nebo fyzická osoba, která neměla trvalý pobyt na území ČR, nebo 

zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise.  

Vyhláška současně vymezovala maximální základní nájemné pro byty s regulovaným 

nájemným a věcně usměrňované základní nájemné pro byty s neregulovaným 

nájemným.  

Novelou č. 30/1995 Sb. se pak zavedlo postupné každoroční zvyšování 

maximální ceny základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu 

podle vzorce, ve kterém se mimo jiné zohledňovala míra inflace za předcházející rok 

a velikost konkrétní obce. Novela č. 41/1999 Sb. vzorec zjednodušila do této podoby: 
 

N t+1 = N t · K i 

kde    N t+1… nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 

podlahové plochy bytu platná od 1. července běžného roku, 

             N t      ... maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové 

plochy bytu platná do 30. června běžného roku, 

             K i       … koeficient růstu nájemného. 

Maximální koeficient růstu nájemného K i určovalo Ministerstvo financí svým 

rozhodnutím vždy do 1. března běžného roku a konkrétní koeficient růstu nájemného 

pak stanovovaly obce pro své území obecně závaznou vyhláškou. Pokud tak obec 

neučinila, platil pro území dané obce maximální koeficient stanovený Ministerstvem 

financí. 16 

Regulované nájemné se podle vyhlášky č. 176/1993 Sb. postupně navyšovalo 

až do roku 2001. V červnu 2000 na návrh skupiny senátorů ústavní soud rozhodl 

o zrušení vyhlášky ke dni 31. 12. 2001 z důvodu její nezákonnosti. Za nezákonnou 

byla především považována nerovnost mezi pronajímateli i nájemci v domech 

s regulovaným nájemným a v domech s neregulovaným nájemným. 

Od 1. ledna 2002 tedy oblast nájemného nebyla zaštítěna žádnou legislativní 

normou a Ministerstvo financí to vyřešilo pouze vydáním cenového výměru 

č. 01/2002, který byl vydán koncem listopadu 2001. Tímto výměrem byl zveřejněn 
                                                 
16 Aktualizované znění vyhlášky č. 176/1993 Sb. 
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seznam zboží s regulovanými cenami, mezi které bylo včleněno také maximální 

základní měsíční nájemné z bytu. Do 30. 6. 2002 měla zůstat maximální cena 

nájemného shodná s maximální cenou platnou ke dni 31. 12. 2001 a od 1. 7. 2002 se 

mělo maximální základní měsíční nájemné z bytu zvýšit podle vzorce z vyhlášky 

č. 176/1993 Sb. Nic se tedy ani po zrušení vyhlášky o nájemném nezměnilo. 

Ministerstvo financí sice v listopadu cenový výměr nahradilo novým (č. 06/2002), ale 

Ústavní soud ještě koncem roku 2002 i cenový výměr zrušil jako protiústavní. 

Na zrušení výměru reagovala vláda přijetím nařízení č. 567/2002 Sb., kterým 

pro období od 17. 12. 2002 do 16. 3. 2003 zmrazila nájemné z bytů. Období tří 

měsíců cenového moratoria na nájemné mělo postačit k přijetí nového zákona 

o nájemném. Ještě v lednu však několik senátorů podalo návrh na zrušení cenového 

moratoria a na zákaz zasahování vlády ČR do oblasti cen nájemného k Ústavnímu 

soudu. Ústavní soud nařízení vlády ke dni 20. 3. 2003 zrušil. Návrh, aby bylo 

zakázáno vládě zasahovat do sektoru nájemního bydlení, však zamítnul. 

Z právní tahanice mezi vládou a Ústavním soudem vyplynula pro oblast 

nájemního bydlení následující situace. Podle občanského zákoníku se výše 

nájemného sjednává oboustrannou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. 

Jednostranné zvyšování nájemného však není podle občanského zákoníku možné 

a regulované nájemné se tak opět zachovává ve stejné výši. Tento stav zůstal až 

do roku 2006 nezměněn. 

Zásadní zvrat nastal až 31. března 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 

Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Zákon upravuje možnost 

jednostranného zvyšování regulovaného nájemného během čtyřletého období 

od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010. Výši nájemného je pronajímatel oprávněn zvyšovat 

jedenkrát ročně vždy k 1. lednu daného roku, pokud se s nájemcem nedohodne 

jinak. Pro výpočet cílové výše nájemného17 se použije následující vzorec: 
 

CN = 1/12 · p · ZC 

kde CN … je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy 

bytu, 

           ZC … je základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu, 

          p    … je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu. 
                                                 
17 Cílové hodnoty měsíčního nájemného může být dosaženo při jednostranném zvyšování nájemného 

nejdříve k 1. lednu 2010. 
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Přičemž základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjadřuje střední hodnotu 

kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí a vyhlašuje ji 

každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj. Koeficient p se pak liší v závislosti 

na kvalitě bytu a zohledňuje také, zda je byt umístěn v Praze či mimo Prahu. 

Zároveň však nájemné nemůže být pronajímatelem zvýšeno za rok více než 

o maximálně přípustnou částku, která se počítá podle dalšího vzorce uvedeného 

v příloze zákona. 18 Pro zjednodušení nalezení zákonného zvýšení nájemného 

Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo na svých internetových stránkách 

tzv. „Kalkulačku pro jednostranné zvýšení nájemného pro daný rok“. 

Cílem výše zmiňovaného zákona je podle sdělení Ministerstva pro místní 

rozvoj: „…narovnat dlouhodobé cenové deformace v oblasti nájemního bydlení, 

napravit nevyhovující stav a především vytvořit v průběhu tohoto období podmínky 

pro následné využití smluvního principu v oblasti sjednávání nájemného a jeho 

změn.“19 

2.3.2 Finanční podpora bydlení z ve řejných prost ředků 

Stát intervenuje do oblasti bydlení také přímými finančními nástroji. Mezi hlavní 

nástroje patří: 

A. příspěvek na bydlení, 

B. státní podpora stavebního spoření, 

C. podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty, 

D. daňové úlevy, 

E. jiné programy a dotace.  
 

A. Příspěvek na bydlení 

Příspěvek na bydlení je určen sociálně slabým rodinám na pokrytí nákladů 

spojených s bydlením. Jde o nástroj spojený s cílem státní bytové politiky umožnit 

vhodné bydlení všem sociálním vrstvám. 

Od roku 1998 do roku 2006 příspěvky na bydlení neprošly žádnou změnou. 

Největším nedostatkem tohoto příspěvkového systému byla skutečnost, že výše 

vyplacených příspěvků nezohledňovala regionální rozdíly ve výši nákladů na bydlení 

                                                 
18 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně občanského zákoníku. 
19 Zákon o jednostranném zvyšování nájemného [online]. 2006. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://old.mmr.cz/index.php?show=001021348058>. 
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a ani rozdíly nákladů mezi domácnostmi žijícími ve vlastním bydlení a nájemním 

bydlení. Příspěvky na bydlení tak byly vypláceny neefektivně. Některým potřebným 

domácnostem příspěvek nepostačoval, zatímco nárok na příspěvek měly i takové 

rodiny, které jej nepotřebovaly. 

Od 1. ledna 2007 byl systém příspěvků na bydlení změněn v souvislosti 

se změnou koncepce životního minima20 a s přijetím zákona o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu21. Původně dvousložkové životní minimum bylo 

upraveno na jednosložkové. Životní minimum nyní nově vymezuje potřebu finančních 

prostředků pouze na výživu a ostatní základní osobní potřeby a náklady na bydlení 

jsou řešeny samostatně v rámci systému státní sociální podpory příspěvkem 

na bydlení a v systému hmotné nouze22 prostřednictvím doplatku na bydlení.  

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 

přihlášen k trvalému pobytu, jestliže:23 

� jeho náklady na bydlení přesahují 0,3 násobek rozhodného příjmu v rodině 

(v Praze 0,35 násobek) a 

� tento 0,3 násobek rozhodného příjmu v rodině (v Praze 0,35 násobek) není 

vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. 

Přičemž normativními náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady 

na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. U nájemních bytů zahrnují 

částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a u družstevních bytů a bytů 

ve vlastnictví obdobné náklady. Jsou zde zahrnuty i ceny služeb a energií. 

Poskytování příspěvku je podmíněno testováním příjmů rodiny za předchozí 

kalendářní čtvrtletí. Do příjmů je zahrnován i rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. 

V současnosti se pro výpočet výše příspěvku na bydlení používá tento vzorec:24 
 

PB = min (NB, NN) - k · max (P, ŽMR) 

kde: PB - měsíční výše příspěvku na bydlení, 

 NB - skutečné náklady na bydlení, 

                                                 
20 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 
21 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně občanského zákoníku. 
22 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
23 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
24 LUX, M., SUNEGA, P., MIKESZOVÁ, M., KOSTELECKÝ, T. Standardy bydlení 2007/2008: Faktory 

vysokých cen vlastnického bydlení v Praze. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 
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 NN - normativní náklady na bydlení, 

 k - koeficient, kterým se násobí příjem rodiny (0,3 resp. 0,35 pro Prahu), 

 P - výše rozhodného příjmu rodiny, 

 ŽMR - výše životního minima rodiny. 
 

V následující tabulce si ukážeme jak se v období od roku 2000 do roku 2007 

měnil objem vyplacených příspěvků na bydlení od státu a jak se vyvíjel počet 

příjemců tohoto příspěvku. 
 

Tabulka 2.1: Příspěvky na bydlení v letech 2000 − 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vyplacené příspěvky na 
bydlení v ČR celkem         
(v tis.)

214 080 246 125 232 702 224 817 191 001 192 804 171 913 117 248

Podíl na všech dávkách 
státní soc. podpory (v %)

8,5 9,1 8,9 8,9 7,4 7,4 6,4 2,9

Počet příjemců příspěvku 307 836 314 977 313 639 303 338 268 345 246 512 211 294 96 755

Podíl počtu příjemců na 
celk. počtu domácností    
(v %)

8,0 8,2 8,2 7,9 7,0 6,4 5,5 2,5

Průměná výše příspěvku 
na bydlení (v Kč)

681,2 781,4 741,9 741,1 711,8 782,1 813,6 1211,8

Zdroj: Standardy bydlení 2007/2008 
  

Z údajů v tabulce je zřejmé, že od roku 2002 celková suma vynaložených 

finančních prostředků na příspěvky na bydlení postupně klesala. Stejně tak od roku 

2002 postupně klesal i počet příjemců této sociální dávky. V roce 2007 se dostal 

dokonce pod stotisícovou hranici, což jsou pouhá 2,5 % na celkovém počtu 

domácností. Ve srovnání s rokem 2006, kdy je počet příjemců ještě více než 200 tis. 

a podíl příjemců činí 5,5% na celkovém počtu domácností, je tento skok opravdu 

nepřehlédnutelný. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo ke změně při uznávání 

a vyplácení příspěvků na bydlení, nabízí se spojitost mezi touto změnou a velkým 

snížením počtu příjemců. Příčinou by mohla být například podmínka, aby náklady 

na bydlení tvořily více než 0,3 násobek rozhodných příjmů rodiny. Jiným důvodem by 

také mohla být relativně nízká úroveň normativních nákladů na bydlení. Současně 

s velkým poklesem celkového počtu příjemců příspěvku na bydlení a ne tak velkým 

poklesem celkového objemu finančních prostředků určených pro tento příspěvek 
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v roce 2007 se výrazně zvýšila průměrná výše tohoto příspěvku, a sice téměř 

o polovinu. 
 

B. Státní podpora stavebního spo ření 

Stavební spoření je takový typ úvěrování bydlení, kdy je poskytnutí úvěru 

vázáno na předchozí spoření po předem určenou dobu. Podle zákona o stavebním 

spoření nesmí být úvěr účastníkovi poskytnut dříve než po uplynutí 24 měsíců 

od uzavření smlouvy a to pouze na financování bytových potřeb. Účastníkem 

stavebního spoření může být fyzická či právnická osoba.  

Státní podpora se připisuje účastníkovi ze státního rozpočtu formou ročních 

záloh podle skutečně naspořené částky v příslušném kalendářním roce. Může ji 

získat pouze občan ČR a občan EU, kterému bylo vydáno povolení k pobytu 

na území ČR nebo jiná fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Zálohy státní 

podpory se po dobu spoření na účtu účastníka pouze evidují a jsou účastníkovi do 

konce doby spoření vyplaceny pouze tehdy: 

� pokud účastník po dobu vázací lhůty nenakládal s uspořenou částkou, 

� pokud účastník v době vázací lhůty uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního 

spoření a použije naspořenou částku, peněžní prostředky z úvěru a zálohy 

státní podpory na bytové potřeby. 

V ostatních případech účastník nemá nárok na vyplacení připsaných záloh státní 

podpory a stavební spořitelna je povinna tyto zálohy vrátit ministerstvu. Kontrolu, zda 

má účastník nárok na výplatu státní podpory, provádí příslušná stavební spořitelna, 

která smlouvu o stavebním spoření uzavřela.25 

V roce 2004 vstoupila v platnost novela pozměňující zákon č. 96/1993 Sb., 

o stavebním spoření. Tato novelizace přinesla tyto zásadní změny: 

� prodloužení vázací lhůty pro nárok na vyplacení státní podpory z 5 na 6 let, 

� snížení max. výše státní podpory z 4 500,- Kč na 3 000,- Kč a  

� zvýšení potřebného ročního vkladu pro získání max. výše státní podpory 

z 18 000,- Kč na 20 000,- Kč. 
 

Vývoj stavebního spoření a objemu přidělené statní podpory v České republice 

v letech 2002 − 2008 si ukážeme v následující tabulce. 

 
 

                                                 
25  Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. 
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Tabulka 2.2: vývoj stavebního spoření a státní podpory v letech 2002 - 2008 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet nově uzavřených smluv       
(v tis.)

1 294 2 097 315 430 516 580 705

Průměrná cílová částka na           
1 uzavřenou smlouvu (v tis. Kč)

174,7 200,8 222,8 227,9 235,8 284,9 302,8

Celková vyplacená státní podpora 
v daném roce (v mld. Kč)

11,1 13,3 15,3 16,1 15,8 15,0 14,2

Zdroj: Ministerstvo financí ČR26 
  
V tabulce vidíme, že počet nově uzavřených smluv se výrazně zvýšil v roce 

2003 před změnami podmínek stavebního spoření. Lidé houfně uzavírali smlouvy 

o stavebním spoření, aby si ještě zajistili výhodnější podmínky. V následujícím roce 

2004, kdy vešla v platnost novelizace zákona, počet uzavřených smluv velmi výrazně 

poklesl a v dalších letech počet uzavřených smluv opět pomalu stoupal. Průměrná 

cílová částka od roku 2002 neustále roste a můžeme odhadovat, že důvodem růstu 

je růst cen bytů, pro jejichž pořízení či rekonstrukci jsou smlouvy o stavebním 

spoření z velké části uzavírány. Ve formě státní podpory bylo nejvíce finančních 

prostředků vynaloženo v roce 2005, a to 16,1 mld. Kč. V této době se ještě vyplácela 

státní podpora na tzv. „staré“ smlouvy s vyšší státní podporou. V dalších letech výše 

vyplacené státní podpory klesá s narůstajícím počtem tzv. „nových“ smluv s nižší 

státní podporou. 
 

C. Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty 

Podpora hypoték je určena občanům, kteří nedovršili 36 let a čerpají hypoteční 

úvěr na byt nebo rodinný dům s jedním bytem starším více než 2 roky. Pokud je 

žadatel ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splňovat také partner a v době 

žádosti o podporu nesmí mít žadatel ve vlastnictví ani spoluvlastnictví jiný byt nebo 

rodinný dům. 

Podpora je upravena nařízením vlády č. 249/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 32/2004 Sb. a má formu úrokové dotace poskytované žadatelům prostřednictvím 

příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Úroková dotace je poskytována 

k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která u koupi bytu nepřekročí 800 tis. a u koupi 

rodinného domu s jedním bytem 1,5 mil. Kč. Na část úvěru, která překračuje daný 

                                                 
26  Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice - k 31. 12. 2009 [online]. 2009. 

[cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_ukazatele_vyvoje_st_sporeni_45793.html>. 
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limit se podpora již nevztahuje. Výše této úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 

procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb v předešlém 

kalendářním roce. Pokud průměrná úroková sazba klesne pod 5%, je výše podpory 

v následujícím roce nulová.  

Úrokovou dotaci pro příslušné období (vždy od 1. února do 31. ledna) 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje k 1. únoru. Výše podpory se od roku 2002 

vyvíjela takto:27 

� 1. 2. 2002 − 31. 1. 2003 3% body 

� 1. 2. 2003 − 31. 1. 2004 2% body 

� 1. 2. 2004 − 31. 1. 2005 1% bod 

� 1. 2. 2005 − 31. 1. 2006 0% bodů 

� 1. 2. 2006 − 31. 1. 2007 0% bodů 

� 1. 2. 2007 − 31. 1. 2008 0% bodů 

� 1. 2. 2008 − 31. 1. 2009 0% bodů 

� 1. 2. 2009 − 31. 1. 2010 1% bod 
 

D. Daňové úlevy 

Státní podpora v oblasti bydlení je také prováděna formou daňových úlev, jako 

například osvobozením od daně nebo snížením základu daně. 

Podle zákona o daních z příjmů lze od základu daně z příjmů odečíst částku 

úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo 

částku úroků z hypotečního úvěru, sníženou o výši státní podpory, pokud byl úvěr 

poskytnut na financování bydlení.28 

Od daně z příjmů jsou také osvobozeny příjmy z prodeje bytu, rodinného domu 

nebo spoluvlastnického podílu, pokud v něm měl prodávající bydliště alespoň 2 roky 

před prodejem. V případě, že prodávající měl v prodávaném bytě či rodinném domě 

bydliště kratší dobu než 2 roky a prostředky získané z prodeje použil na uspokojení 

bytových potřeb, jsou tyto příjmy také od daně osvobozeny.29 
 

 

 

                                                 
27 Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty [online]. 2008. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Podpora-hypotek/1>. 
28 § 15, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
29 § 4, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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E. Jiné programy a dotace 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), 

který byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako další nástroj bytové politiky, vyhlašují 

a realizují další různé programy a dotace určené na podporu výstavby a opravu 

stávajícího bytového fondu.  

V současnosti MMR poskytuje dotace v rámci těchto podpůrných programů:30 

� Podpora regenerace panelových sídliš ť - příjemcem dotace může být obec, 

na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 

150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. 

Dotace nesmí překročit 70% nákladů projektu. 
 

� Podpora výstavby technické infrastruktury  - podpora je poskytována 

na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu 

bytových domů nebo rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a maximální 

výší dotace je 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. 
 

� Podpora výstavby podporovaných byt ů - tato podpora je poskytována obcím 

na výstavbu nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Výše 

dotace na jednu bytovou jednotku u pečovatelského bytu je 600 tis. Kč, 

u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu 

250 tis. Kč. U výstavby, která zároveň dosahuje nízkoenergetického standardu 

podle platných technických norem lze částky navýšit o 50 tis. Kč.  
 

� Podpora oprav domovních olov ěných rozvod ů - příjemcem dotace je 

vlastník, spoluvlastník nebo společenství vlastníků jednotek s olověnými 

domovními rozvody vody. Cílem dotace je snížení výskytu olova v pitné vodě. 

Výše podpora činí 10 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. 
 

Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 2000 se sídlem v Olomouci. Cílem 

SFRB je podpora rozvoje bydlení v ČR v souladu s koncepcí bytové politiky. Finanční 

prostředky může Fond použít pouze k těmto účelům: 

� na podporu výstavby bytů, především bytů nájemních, 

� na podporu oprav bytového fondu, především panelových domů, 

� na výstavbu technické infrastruktury v obcích.  
                                                 
30 Programy a dotace [online]. 2008. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/Bytova-

politika/Programy-Dotace>. 
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Státní fond rozvoje bydlení je samostatnou právnickou osobou v působnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj a majetek Fondu je součástí majetku státu. Finanční 

prostředky, které Fond získává od státu na uskutečnění jednotlivých cílů, se ke konci 

roku nevracejí do státního rozpočtu, ale převádějí se do dalšího kalendářního roku, 

což významně přispívá k bezproblémovému dokončování rozestavěných staveb.  

V současné době lze u Státního fondu rozvoje bydlení požádat o podporu 

v rámci těchto programů: 

� Úvěr 300 - tento program je určen na podporu bydlení pro mladé lidi do 35 let. 

Jde o poskytování nízkoúročených půjček na pořízení prvního bydlení. Může se 

jednat o výstavbu, koupi bytu či převod členských práv k družstevnímu bytu. 

Úvěr 300 pak dále poskytuje výhodu partnerům, kterým se po pořízení bydlení 

narodí dítě. V případě výstavby nebo koupi bytu se rodičům za každé narozené 

(nebo osvojené) dítě v době po uzavření úvěrové smlouvy sníží na základě 

žádosti nesplacená jistina úvěru o 30 tis. Kč.  
 

� Program PANEL  - příjemcem podpory může být fyzická nebo právnická osoba, 

která je vlastníkem či spoluvlastníkem panelového domu nebo bytu 

v panelovém domě, resp. společenství vlastníků jednotek v panelovém domě. 

Podpora se poskytuje na již získaný úvěr od banky na financování oprav 

panelového domu formou dotace na úhradu úroků z úvěru. Přesný postup 

výpočtu výše dotace stanovuje nařízení vlády č. 299/2001 Sb. a poskytuje se 

v pololetních splátkách nejvýše po dobu 15 let od data podání žádosti 

o dotaci.31 
 

SFRB realizuje i další programy, jako jsou nízkoúročené půjčky pro mladé 

v menších finančních objemech (Úvěr 200 a Úvěr 150), Dotace na opravy, Dotace 

na výstavbu nájemních bytů, Úvěry na modernizaci bytů a Podpora výstavby 

družstevních bytů. Na tyto programy však z rozpočtu na rok 2009 nebyly vyhrazeny 

finanční prostředky a žádosti o podporu z těchto programů se v tomto roce 

nepřijímají.32 

                                                 
31 Jiným typem podpory oprav panelových domů v Programu PANEL je poskytování zvýhodněné 

záruky za úvěr, kterou poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Zvýhodněná záruka 

se poskytuje ve výši max. 80% jistiny úvěru. 
32 Státní fond rozvoje bydlení [online]. 2006. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sfrb.cz/>. 
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V letošním roce se k podpoře bydlení připojil i Státní fond životního prostředí, 

který se rozhodl podpořit ekologické bydlení. Od dubna 2009 lze získat dotaci 

v rámci programu Zelená úsporám. Dotace z tohoto programu lze rozdělit 

do 3 oblastí: 

A. Dotace na komplexní zateplení rodinného či bytového domu, nebo jen na 

dílčí zateplení. V případě dílčího zateplení je třeba realizovat tři z těchto pěti 

opatření: zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, 

zateplení podlahy nebo stropu nevytápěného sklepa, výměna oken a 

vnějších dveří, instalace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací 

tepla. 
 

B. Dotace na výstavbu domů v pasivním energetickém standardu, tedy domů, 

které mají spotřebu tepla menší než 15 kWh/m2 podlahové plochy u 

bytových domů a 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů.  

 

C. Dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé 

vody. U této dotace jde o finanční příspěvek na výměnu neekologického 

vytápění na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jiný nízkoemisní zdroj 

vytápění (např. kotel na biomasu nebo účinná tepelná čerpadla). V této 

oblasti můžeme žádat také o dotaci na instalaci solárně-termických kolektorů 

na rodinné a bytové domy.33 

2.4 Bytová politika na regionální úrovni 

Rozdělení kompetencí v oblasti bydlení mezi jednotlivé úrovně veřejné správy 

je velmi důležité. Bytovou politiku lze provádět nejlépe na úrovni regionální, a to 

z důvodu lepšího využití konkrétních nástrojů vhodných pro konkrétní problémy 

vyskytující se na území regionu. To vše v souladu s celostátním směřováním vývoje 

bydlení a s cíli, které si stát v oblasti bydlení vytýčil.  

2.4.1 Bytová politika na krajské úrovni 

Kompetence krajů v oblasti bytové politiky nejsou dostatečně vymezeny. 

Možnost zapojení krajů do bytové politiky se nechává na jejich vůli s tím, že případné 

kroky v této oblasti musí být v souladu s cíli a záměry bytové politiky státu. Hlavní 

                                                 
33 Zelená úsporám. Na co je možné žádat [online]. 2009. [cit. 2009-04-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.zelenausporam.cz/sekce/501/na-co-je-mozne-zadat/>. 
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role krajů v sektoru bydlení je především v monitorovací a informační činnosti. Dále 

spolupracují s obcemi na území kraje při přípravě a realizaci jejich záměrů v oblasti 

bydlení, koordinují postup a činnost obcí při zpracování a schvalování územně 

plánovací dokumentace či aktualizují plán investiční výstavby obcí v souladu 

s rozvojem kraje. Kraje tedy fungují jako určité mezičlánky mezi přijatou státní 

koncepcí bytové politiky a její realizací na úrovni obcí.34 

2.4.2 Bytová politika na úrovni obcí 

Bytová politika jednotlivých obcí se velmi liší. Hlavními důvody rozdílů realizace 

bytové politiky jsou odlišné regionální problémy, odlišné politické zájmy, odlišná 

struktura obyvatelstva apod. Bytová politika obce je závislá na konkrétně zvolených 

cílech obce v oblasti bydlení a konkrétních nástrojích, které obec při realizaci bytové 

politiky hodlá použít. 

Kromě podpory výstavby na území obce, mají obce za úkol pečovat o byty 

ve svém vlastnictví a poskytovat bydlení sociálně slabším skupinám občanů obce. 

K těmto cílům pak obec volí vhodné nástroje pro jejich naplnění, a to v rozsahu podle 

stanovených priorit. 

Mezi základní nástroje obecní bytové politiky patří: 

1. Nástroje na podporu výstavby:  

� provádění vhodné pozemkové politiky, která spočívá v prodeji nebo 

dlouhodobém pronájmu vhodných pozemků v majetku obce budoucím 

stavebníkům za výhodných podmínek, 
 

� příprava soukromých i obecních pozemků vhodných k výstavbě 

vybudováním inženýrských sítí - veřejné vodovody, kanalizace, rozvody 

plynu a elektrické energie, vybudování přístupových cest, 
 

� finanční podpora stavebníků a majitelů nemovitostí formou půjček z fondu 

rozvoje bydlení obce - finanční prostředky fondu obec může získat 

ze státního rozpočtu, jsou návratné a jsou určeny převážně soukromým 

subjektům na opravy bytů. Některá města poskytují také dotaci na výstavbu 

bytů soukromým subjektům.  

 
                                                 
34 ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol. Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města. Hradec Králové: 

Civitas per populi, 2006. 
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2. Nástroje zajiš ťující dostupnost byt ů: 

� privatizace obecního bytového fondu - může se jednat o prodej stávajícím 

nájemcům do spoluvlastnických podílů, prodej bytů podle zákona 

č. 72/1994 Sb. stávajícím nájemcům, prodej domů družstvům vzniklých 

ze stávajících nájemců domu nebo prodej třetím osobám mimo okruh 

stávajících nájemců, 
 

� výstavba obecních nájemních bytů, především výstavba bytů pro 

znevýhodněné skupiny obyvatelstva, 
 

� snižování nákladů na bydlení na území obce - např. ovlivňováním daně 

z nemovitostí nebo spoluúčastí na poskytování služeb spojených 

s bydlením, např. formou vlastnických podílů ve firmách, které tyto služby 

dodávají. 
 

3. Péče o obecní bytový fond:  

� uplatňování maximálně možných sazeb nájemného podle zákona 

o jednostranném zvyšování nájemného a zabezpečování odpovídající 

údržby tohoto bytového fondu, 
 

� vhodná privatizace části bytového fondu, která vyžaduje naléhavě 

rozsáhlejší opravy, 

� formou administrativně přídělového systému poskytovat bydlení v nájemních 

bytech ve vlastnictví obce potřebným skupinám obyvatel. V případě snahy 

o maximalizaci zisku z nájemného se pak volí tržní systém přidělení 

nájemního bytu (kritériem přidělení je výše nabídnuté ceny). 
 

Obce tedy mají při realizaci bytové politiky dvě možnosti. Uplatňovat tržní 

nástroje pro maximalizaci výnosu ze svého majetku, nebo uplatňování sociálních 

nástrojů v oblasti bydlení. Obecní bytová politika by měla být kombinací obou typů 

nástrojů a záleží pouze na managementu, jakou kombinaci zvolí.35 
 

                                                 
35 SLAVATA, D. Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě 

zvolených ukazatelů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. 
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3. Obecní versus soukromá výstavba v Jihomoravském 

kraji 

Zdrojem nabídky nových bytů je bytová výstavba. Bytová výstavba je velmi 

významným oborem národního hospodářství, jelikož na bytové výstavbě je 

existenčně závislá velká skupina stavebních podniků a jejich zaměstnanců. Nepřímo 

ovlivňuje i jiné sektory národního hospodářství. 

3.1 Druhy bytové výstavby 

Podle investora staveb rozlišujeme tyto druhy bytové výstavby:36 

� státní bytová výstavba  - zdrojem finančních prostředků k výstavbě jsou 

prostředky ze státního rozpočtu, jako investora tedy můžeme označit stát. 

Tento typ výstavby převažoval v centrálně řízené ekonomice před rokem 

1989. 
 

� obecní bytová výstavba  - zdrojem financování jsou v tomto případě 

finanční prostředky z obecního rozpočtu a velká část takové výstavby by 

měla být určena na podporu bydlení pro potřebné skupiny obyvatel (sociální 

byty, byty s pečovatelskou službou apod.). Obecní bytová výstavba se 

postupně vyvíjela po roce 1989 a je důsledkem prohlubování 

samosprávného postavení obcí. 
 

� družstevní bytová výstavba  - jde o takovou formu bytové výstavby, kde se 

na financování výstavby podílí z části členové družstva formou zaplacení 

členského vkladu a zbylá část se hradí z finančních prostředků družstva, 

případně s pomocí prostředků z veřejných rozpočtů na základě vyhlášených 

programů na podporu výstavby družstevních bytů. Vlastníkem družstevních 

bytů se stává družstvo a členové družstva mají právo k užívání bytu. 
 

� výstavba rodinných domk ů - jde o nejrozšířenější druh bytové výstavby 

financované ze soukromých finančních prostředků určené k vlastnickému 

bydlení. 

                                                 
36 CÍSAŘ, J., REKTOŘÍK, J. Ekonomika bydlení I., vybrané problémy. Brno: Masarykova univerzita, 

1999. 
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� bytová výstavba jako druh podnikatelské činnosti  - tzv. developerská 

výstavba. Jde o výstavbu financovanou ze soukromých prostředků 

podnikatelů za účelem získání zisku z následného prodeje bytů či jejich 

pronájmu. 

3.2 Analýza bytové výstavby v ČR 

Bytovou výstavbu charakterizují tři základní ukazatele:37 

1. Dokon čené byty  - tento ukazatel charakterizuje byty, které byly v daném 

roce dokončeny a řádně zkolaudovány. Jde o nejvýznamnější 

a nejpoužívanější ukazatel bytové výstavby, bývá například používán jako 

rozhodující kritérium při hodnocení úspěšnosti bytové politiky.38 
 

2. Zahájená výstavba byt ů - druhým ukazatelem je počet bytů, jejichž 

výstavba byla zahájena na základě stavebního povolení v daném roce. 

Informace o počtu zahajovaných bytů jsou důležité pro zpracování prognóz 

nejbližší bytové výstavby.  
 

3. Rozestav ěné byty  - posledním ukazatelem jsou rozestavěné byty, které  

zahrnují byty v různém stádiu rozestavěnosti, tedy byty, které byly zahájeny 

v předešlých letech, ale ještě nebyly zkolaudovány. Rozestavěnost bytů je 

specifickou charakteristikou nové bytové výstavby, na kterou můžeme 

pohlížet ze dvou hledisek. V etapě rozvíjející se ekonomiky jsou rozestavěné 

byty vítanou rezervou nově vznikajícího bytového fondu. V případě 

ekonomického útlumu a současném útlumu stavebnictví vysoká 

rozestavěnost představuje často umrtvené finanční prostředky a bytová 

výstavba se tak stává neefektivní.39 
 

Nyní se podíváme na vývoj bytové výstavby v České republice od roku 2000 do 

roku 2007 podle výše uvedených ukazatelů. Budeme tedy sledovat vývoj počtu 

dokončených bytů, zahájených bytů, rozestavěných bytů a zrušených bytů. 
 

 

                                                 
37 CÍSAŘ, J., REKTOŘÍK, J. Ekonomika bydlení I., vybrané problémy. Brno: Masarykova univerzita, 

1999. 
38 Český statistický úřad. 
39 Tamtéž. 
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Tabulka 3.1: Vývoj bytové výstavby v ČR 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

dokončené byty 25 207 24 758 27 291 27 127 32 268 32 863 30 190 41 649

zahájené byty 32 377 29 983 33 606 36 496 39 037 40 381 43 747 43 796

rozestavěné byty 118 785 121 705 129 609 139 132 146 801 155 202 171 373 177 477

zrušené byty 2 025 2 006 2 239 1 849 1 678 1 619 1 470 1 228
Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 
 

Po poklesu v roce 2001 můžeme sledovat postupné navyšování počtu 

dokončených bytů s výjimkou stagnace v letech 2003 a 2005 a poklesu v roce 2006. 

V roce 2007 došlo naopak k velkému navýšení dokončených bytů, a to o více než 

11 tis. v porovnání s rokem 2006. K takovému rozmachu přispělo mimo jiné navýšení 

sazby DPH od roku 2008 na bytovou výstavbu z 5 % na 9 %, což podstatně urychlilo 

dokončovací práce na stavbách, ještě za příznivější cenu. 

Počet zahájených bytů poklesl ve sledovaném období pouze v roce 2001, 

od tohoto roku pak můžeme sledovat postupný nárůst nově zahájených bytů až 

do roku 2007, kdy se růst zastavil.  

Rozestavěnost bytů v České republice neustále roste. Vzhledem k nízkému 

počtu dokončených bytů v porovnání s počtem zahájených a rozestavěných bytů, 

nemůžeme vysokou rozestavěnost přičítat vysokému rozvoji bytové výstavby, ale 

spíše dlouhým lhůtám výstavby. Což není příliš příznivým jevem v případě příchodu 

ekonomické krize. 

Počet zrušených bytů má sestupnou tendenci. Výjimkou je rok 2002, kdy 

Českou republiku zasáhly povodně. 

3.2.1 Bytová výstavba v krajích 

Jako nejvhodnější srovnávací charakteristika výstavby v krajích se nabízí počet 

dokončených bytů. Důvodem pro zvolené stanovisko je snaha o objektivní pohled 

na výstavbu nezahrnující rozestavěné stavby, jejichž výstavba je pozastavena. 

Podíváme se jak je objem celostátní výstavby rozložen do krajů a podrobněji se 

podíváme na výstavbu v Jihomoravském kraji, kterou jsme si dali za cíl sledovat 

v této bakalářské práci. 
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Tabulka 3.2: Vývoj počtu dokončených bytů v jednotlivých krajích v období 2000 − 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hl. m. Praha 3 593 3 210 3 950 4 415 5 924 6 564 5 186 9 422

Středočeský 3 026 3 176 3 700 4 671 6 127 6 084 5 957 8 599

Jihočeský 1 502 1 819 1 900 1 460 2 193 1 956 1 909 2 088

Plzeňský 1 689 1 697 1 845 1 719 2 032 1 975 2 067 1 905

Karlovarský 416 565 449 524 503 1 149 638 543

Ústecký 1 026 979 852 1 226 888 1 042 1 119 1 153

Liberecký 1 001 869 983 1 143 1 316 1 133 1 024 1 198

Královehradecký 1 404 1 419 1 671 1 270 1 322 1 423 1 218 1 796

Pardubický 1 542 1 479 1 424 1 189 1 580 1 400 1 515 1 866

Vysočina 1 397 1 327 1 558 1 325 1 581 1 573 1 495 1 681

Jihomoravský 3 118 2 878 3 437 3 316 3 842 3 816 3 985 6 013

Olomoucký 1 812 1 753 1 675 1 411 1 462 1 118 1 307 1 766

Zlínský 1 880 1 590 1 550 1 380 1 494 1 706 1 138 1 661

Moravskoslezský 1 801 1 997 2 297 2 078 2 004 1 924 1 632 1 958

Česká republika 25 207 24 758 27 291 27 127 32 268 32 863 3 0 190 41 649

Počet dokončených bytů v jednotlivých letech

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 
 

Křivku vývoje celostátní výstavby nejlépe kopíruje výstavba v Jihomoravském 

kraji a v kraji Vysočina. Jihomoravský kraj se podílí na celostátní výstavbě třetím 

nejvyšším podílem po Praze a Středočeském kraji. V roce 2000 činil podíl 

dokončených bytů v Jihomoravském kraji 12,37% a podíl okolo 12% si kraj udržel až 

do roku 2005. V roce 2006 podíl narostl na 13,2% a v roce 2007 dokonce na 14,44%. 

Objem výstavby v Jihomoravském kraji se tedy v posledních letech ještě navyšoval. 
 

Rozdílnost počtu dokončených bytů v krajích je z velké části dána různou 

velikostí krajů. Pro lepší srovnání výstavby v jednotlivých krajích se tedy používá 

tzv. intenzita bytové výstavby, což je počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel. 

Tento ukazatel se používá také při srovnávání v mezinárodním měřítku. Následující 

graf dokumentuje rozložení intenzity bytové výstavby do krajů a můžeme tak lépe 

srovnat rozsah výstavby v jednotlivých krajích. Hodnoty v grafu představují roční 

průměr intenzity bytové výstavby za období 2003 − 2007. 
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Graf 3.1: Intenzita bytové výstavby v krajích - roční průměr v letech 2003 −2007 

0

1

2

3

4

5

6

Hl. m
. P

ra
ha

Stře
do
če

sk
ý 

Jih
oč

es
ký

Plze
ňs

ký

Kar
l o

va
rs

ký

Úste
ck

ý

Lib
er

ec
ký

Krá
l o

ve
hr

adec
ký

Par
du

bic
ký

Vys
oč

in
a

Jih
om

o ra
vs

ký

Olo
m

ou
cký

Zlín
sk

ý

Mora
vs

kosle
zs

ký

Č
ESKÁ R

EPUBLIK
A

do
ko

n
č

en
é 

by
ty

 n
a 

1 
00

0 
ob

yv
at

el

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 
 

Ukazatel intenzity bytové výstavby, stejně jako srovnání absolutních počtů 

dokončených bytů z předchozí tabulky, ukazuje na největší bytovou výstavbu 

v hlavním městě Praze a Středočeském kraji. V průměru za sledované období zde 

bylo dokončeno 5,4 bytů na 1 000 obyvatel. Třetí nejvyšší intenzitu i v tomto případě 

vykazuje Jihomoravský kraj s průměrnou intenzitou 3,7 dokončených bytů 

na 1 000 obyvatel. Nad celostátním průměrem se pohybuje ještě intenzita bytové 

výstavby v Plzeňském kraji a naopak nejmenší intenzitu bytové výstavby můžeme 

pozorovat v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.40 

3.3 Analýza bytové výstavby v Jihomoravském kraji 

V následující kapitole se zaměříme na analýzu bytové výstavby pouze 

v Jihomoravském kraji. Rozdělíme si bytovou výstavbu podle investora a zajímat se 

budeme především o měnící se podíl veřejné a soukromé výstavby. Dále se 

podíváme na vývoj bytové výstavby podle druhu budov, ve kterých jsou byty 

umístěny a na délku výstavby bytů. Na závěr se budeme zajímat o rozmístění bytové 

                                                 
40 Intenzita bytové výstavby v rodinných a bytových domech v delším časovém období (od roku 1998 

do roku 2007) je zachycena v příloze číslo 2. 
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výstavby do správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které leží na území 

Jihomoravského kraje.41 

3.3.1 Obecní versus soukromá výstavba 

Následující tabulka ukazuje vývoj počtu dokončených obecních, soukromých, 

družstevních a podnikatelských bytů a zároveň proměnu poměrů jednotlivých typů 

vystavěných bytů k celkovému počtu dokončených bytů v Jihomoravském kraji. 
 

Tabulka 3.3: Dokončené byty podle vlastníka v Jihomoravském kraji v letech 1999 − 2007 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel.

1999 3 098 100% 567 18,3% 59 1,9% 1 579 51,0% 893 28,8%
2000 3 133 100% 801 25,6% 64 2,1% 1 900 60,6% 368 11,7%
2001 2 893 100% 649 22,4% 85 3,0% 1 814 62,7% 345 11,9%

2002 3 449 100% 1 017 29,5% 264 7,7% 1 960 56,8% 208 6,0%

2003 3 332 100% 767 23,0% 113 3,4% 1 863 55,9% 589 17,7%

2004 3 883 100% 799 20,6% 265 6,8% 2 103 54,2% 716 18,4%

2005 3 816 100% 836 21,9% 115 3,0% 1 996 52,3% 869 22,8%

2006 3 985 100% 655 16,4% 84 2,1% 2 090 52,5% 1 156 29,0%

2007 6 013 100% 428 7,1% 39 0,6% 2 320 38,6% 3 226 53,7%

z toho dle vlastníka

obec družstvo fyzická osoba právnická osoba
Dokončené byty 

Zdroj: ČSÚ - Brno, vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že obecní výstavba od roku 1999 postupně 

rostla až do roku 2002, kdy poměr obecních bytů dosáhl téměř 30% na celkovém 

počtu dokončených bytů. Od roku 2003 opět obecní výstavba začala klesat. Největší 

pokles můžeme zaznamenat v roce 2007, v tomto roce počet dokončených obecních 

bytů představoval pouhých 7% celkové výstavby, v porovnání s rokem 2006 jde 

o pokles větší než 9%. 

Se stejným vývojem můžeme sledovat družstevní výstavbu. Družstevní byty 

tvořily největší podíl na celkovém počtu dokončených bytů také v roce 2002, kdy 

podíl činil 7,7% a v roce 2004 s podílem 6,8%. V dalších letech podíl už jen klesal 

a to výraznou měrou. V roce 2007 podíl družstevních bytů činil pouhých 0,6% 

na celkovém počtu dokončených bytů. 

Na počátku sledovaného období většinu dokončených bytů tvořily byty 

vystavěné fyzickými osobami, v roce 2001 to bylo dokonce 62,7%. Od roku 2002 

                                                 
41 Podrobné údaje o dokončených bytech v Jihomoravském kraji v letech 1998 − 2007 můžeme najít 

v příloze číslo 1. 
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však tento druh výstavby začal ustupovat a na konci sledovaného období už podíl 

dokončených bytů vystavěných fyzickými osobami činil pouze 38,6%.  

Opačným vývojem než výstavba fyzickými osobami prochází výstavba bytů 

prováděná právnickými osobami, která začala nabírat na významu v roce 2003. 

Důvodem nárůstu byl zřejmě růst ekonomiky a zvýšení poptávky po bydlení. Zvýšená 

poptávka přinesla rozmach developerských společností, které provádí výstavbu bytů 

za účelem následného zisku z pronájmu či prodeje a současně narostla nabídka 

takových bytů. 
 

Nyní si výstavbu rozčleníme na veřejnou výstavbu, financovanou pouze 

z veřejných zdrojů a výstavbu soukromou, financovanou naopak ze soukromých 

finančních zdrojů. Veřejnou výstavbu tak představuje pouze výstavba obecní, 

do soukromé výstavby zahrneme všechny dokončené byty financované fyzickými 

osobami, právnickými osobami a družstvy. Jak se tedy vyvíjely podíly veřejné 

a soukromé výstavby si ukážeme v následující tabulce. 
 

Tabulka 3.4: Veřejná versus soukromá výstavba v letech 1999 − 2007 (v %) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

veřejná výstavba 18,3 25,6 22,4 29,5 23,0 20,6 21,9 16,4 7,1

soukromá výstavba 81,7 74,4 77,6 70,5 77,0 79,4 78,1 83,6 92,9  
Zdroj:  Vlastní výpočty 

 

Z údajů v tabulce je zřejmé, že obecní výstavba dosáhla svých vrcholů v roce 

2000, kdy dosáhla 25,6% a v roce 2002, kdy podíl na celkovém počtu dokončených 

bytů činil dokonce 29,5%. Od roku 2003 však počet dokončených obecních bytů 

začal klesat a klesá dodnes. V roce 2007 už obecní výstavba tvořila pouhých 7,1%.  

Podíl výstavby soukromých investorů se naopak od roku 2003 neustále zvyšuje. 

V tabulce 3.3 si můžeme povšimnout, že právě od roku 2003 se výrazně navýšil podíl 

dokončených bytů, které financovaly právnické osoby. Můžeme tedy říci, že obecní 

výstavbu začaly nahrazovat byty stavěné developerskými společnostmi a jinými 

podnikatelskými subjekty.  
 

Vývoj soukromé a veřejné výstavby od roku 1999 si můžeme názorněji ukázat 

v následujícím grafu. Položíme si rok 1999 jako výchozí (100%) a budeme sledovat 

jak se podíly bytů dokončených z veřejných finančních zdrojů a bytů dokončených 

ze soukromých finančních zdrojů ve srovnání s výchozím rokem ve sledovaném 

časovém období mění. 
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Graf 3.2: Vývoj podílů jednotlivých druhů bytu podle vlastníka v porovnání s rokem 1999 
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Zdroj: Vlastní výpočty 
 

Graf názorně ukazuje jak se ve sledovaném období proměňuje podíl obecní 

a soukromé bytové výstavby v porovnání s rokem 1999. Obecní výstavba se až 

do roku 2005 drží nad hodnotou z roku 1999, zřetelné jsou i vrcholy obecní výstavby 

v letech 2000 a 2002. V letech 2006 a 2007 pak můžeme vidět velký propad 

výstavby obecních bytů. Soukromá výstavba se naopak do roku 2005 drží pod 

hodnotou z roku 1999 a v dalších letech mírně narůstá. U výstavby bytů soukromými 

investory však v porovnání s rokem 1999 nejsou vidět výrazné výkyvy. 

3.3.2 Analýza bytové výstavby podle druhu budovy  

V následující podkapitole se budeme zabývat bytovou výstavbou 

V Jihomoravském kraji podle druhu budovy, ve které je dokončený byt umístěn. Nově 

dokončené byty tedy rozdělíme na byty v rodinných domech, byty v bytových 

domech, byty vzniklé přístavbou nebo nástavbou k rodinnému či bytovému domu, 

byty v domech s pečovatelskou službou a byty vzniklé stavebními úpravami 

z nebytových prostorů. Počet jednotlivých typů bytů a jejich podíl na celkovém počtu 

dokončených bytů si ukážeme v následující tabulce.  
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Tabulka 3.5: Bytová výstavba v Jihomoravském kraji podle druhu budovy 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel.
1999 1 132 36,5% 897 29,0% 825 26,6% − − 97 3,1%

2000 1 345 42,9% 728 23,2% 829 26,5% 78 2,5% 89 2,8%

2001 1 304 45,1% 666 23,0% 705 24,3% 74 2,6% 80 2,8%

2002 1 475 42,8% 760 22,0% 698 20,2% 222 6,4% 161 4,7%
2003 1 343 40,3% 792 23,8% 703 21,1% 239 7,2% 116 3,5%

2004 1 571 40,5% 1 132 29,2% 731 18,8% 296 7,6% 78 2,0%

2005 1 444 37,8% 1 084 28,4% 714 18,7% 136 3,6% 271 7,1%

2006 1 611 40,4% 1 257 31,5% 615 15,4% 167 4,2% 259 6,5%

2007 1 888 31,4% 3 106 51,7% 673 11,2% 106 1,8% 174 2,9%

byty vzniklé z 
nebyt. prostorů

v rodinných 
domech

v bytových 
domech

přístavby a 
nástavby

v domech s peč. 
službou

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 

 

Nejvíce se na celkovém počtu dokončených bytů v roce 1999 podílely byty 

v rodinných domech. Těchto bytů bylo v roce 1999 dokončeno 1 132 a jejich podíl 

na celkovém počtu dokončených bytů činil 36,5%. Do roku 2001 tento podíl ještě 

vzrůstal, v roce 2001 jejich podíl činil dokonce téměř polovinu všech dokončených 

bytů. Od roku 2003 však podíl bytů v rodinných domech začal opět klesat. V letech 

2003 − 2006 jejich podíl stagnoval a pohyboval se kolem 40%. Ačkoliv v roce 2007 

bylo postaveno nejvíce bytů v rodinných domech, jejich podíl na celkovém počtu 

dokončených bytů výrazně poklesl. Je to z toho důvodu, že v tomto roce výrazně 

narostla celková bytová výstavba v Jihomoravském kraji, ale výstavba bytů 

v rodinných domech se zvýšila jen nepatrně. 

Podíl bytů v bytových domech v roce 2000 klesl z 29% na 23,2% a až do roku 

2003 se tento podíl výrazně neměnil. Od roku 2004 však můžeme pozorovat vysoký 

nárůst počtu nově dokončených bytů v bytových domech. V roce 2007 dokonce 

výrazně předčil i výstavbu bytů v rodinných domech a podíl těchto bytů dosáhl více 

než 50% všech dokončených bytů. 

Počet bytů vzniklých přístavbou nebo nástavbou k rodinnému či bytovému 

domu se ve sledovaném časovém období výrazně nemění, v tabulce vidíme jeho 

mírný pokles. Výrazněji se však snižuje jejich podíl na celkovém počtu dokončených 

bytů, jelikož celkový počet dokončených bytů naopak mírně rostl. Největší pokles je 

zřejmý v roce 2007, kdy byl zaznamenán také největší nárůst celkového počtu 

dokončených bytů v Jihomoravském kraji. 

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou převážně stavěny z veřejných 

zdrojů, jejich výstavba je tedy závislá především na iniciativě obcí. Nejvyšší výstavba 
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bytů s pečovatelskou službou probíhala v letech 2002 − 2004. Od roku 2005 

výstavba takovýchto bytů opět výrazně klesala a v roce 2007 už činila pouhých 1,8% 

z celkové výstavby bytů. 

Nové byty vznikají také stavebními úpravami nebytových prostorů. Jejich počet 

není vzhledem k celkovému počtu dokončených bytů nijak výrazný a jejich podíl činí 

kolem 3% celkové výstavby nových bytů. Vetší podíl vidíme pouze v letech 2002, 

2005 a 2006. 

3.3.3 Doba trvání výstavby 

Doba výstavby vyjadřuje efektivitu bytové výstavby, a to z toho důvodu, že čím 

déle se staví, tím se celková výstavba prodražuje. V rozestavěné výstavbě se tak 

vynaložené prostředky umrtvují.42 

Průměrná doba výstavby u rodinných domů a u bytových domů je rozdílná, 

proto je v následující tabulce uvedeme zvlášť. 
 

Tabulka 3.6: Dokončené byty podle doby výstavby v rodinných a bytových domech 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

do 1 roku 57 61 65 94 120 151 113 117 165

1-2 roky 263 254 267 293 359 456 430 479 564

2-3 roky 190 276 228 233 229 283 278 380 443

3-4 roky 118 176 290 337 178 181 170 237 246

4-5 let 81 88 166 178 129 117 127 125 147

více než 5 let 423 490 288 340 328 383 326 273 323

do 1 roku 133 86 66 15 77 46 121 71 232

1-2 roky 165 365 290 356 183 440 316 461 1 496

2-3 roky 464 174 144 301 206 491 433 428 1 082
3-4 roky 135 103 145 75 197 84 24 161 269

4-5 let − − 7 11 30 − − 44 7

více než 5 let − − 14 2 99 71 190 92 20

Počet dokon čených byt ů v rodinných domech

Počet dokon čených byt ů v bytových domech

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 
 

Z tabulky je zřejmé, že výstavba rodinných domů ve sledovaném období trvá 

v průměru déle než výstavba bytových domů. V letech 1999−2003 byly rodinné domy 

dokončovány nejvíce po 5 a více letech, ale již od roku 2001 vidíme postupné 

zkracování doby výstavby. Od roku 2003 byly rodinné domy dokončovány nejčastěji 

po 1-2 letech výstavby. Zkracování doby výstavby rodinných domů je zřejmě dáno 

                                                 
42 Český statistický úřad. 
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snižujícím se počtem rodinných domů stavěných svépomocí a navyšováním počtu 

rodinných domů postavených zakázkovou výstavbou, tzv. „staveb na klíč“. 

Doba výstavby bytových domů se nejčastěji pohybuje od jednoho do tří let. Na 

rozdíl od rodinných domů je doba výstavby nad 5 let mnohem méně častá, výjimkou 

je pouze rok 2005, kdy takových bytů bylo dokončeno 190 a jejich podíl tvořil 17,5% 

ze všech dokončených bytů v bytových domech v tomto roce. 

3.3.4 Rozmíst ění bytové výstavby v Jihomoravském kraji 

Nyní si výstavbu v Jihomoravském kraji rozdělíme podle hlediska jejího 

rozmístění v menších územních obvodech. Nejlépe nám k tomu poslouží správní 

obvody obcí s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností zahájily svoji 

činnost 1. ledna 2003 a převzaly značnou část kompetencí okresních úřadů, které 

byly zrušeny k 31. 12. 2002. Tyto obce byly definovány zákonem č. 314/2002 Sb.43 

a jejich správní obvody byly vymezeny vyhláškou Ministerstva vnitra 

č. 388/2002 Sb.44 Pro Jihomoravský kraj je stanoveno celkem 21 obcí s rozšířenou 

působností, které jsou jmenovitě vyjmenovány v zákoně. Jsou to obce: Blansko, 

Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, 

Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, 

Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Židlochovice.  

Jaký objem výstavby Jihomoravského kraje v průměru za období 2003 − 2007 

připadal na jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působnosti nám přiblíží 

následující tabulka. Počet dokončených bytů si dále rozdělíme na byty v rodinných 

domech, byty v bytových domech a byty vzniklé přístavbou nebo nástavbou 

k rodinnému či bytovému domu. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
43 Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností. 
44 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 

a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
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Tabulka 3.7: Průměrný počet dokončených bytů ve správních obvodech obcí s rozšířenou 

působností Jihomoravského kraje za období 2003 − 2007 

v rodinných 
domech

v bytových 
domech

v přístavbách 
a nástavbách

Blansko 1 318 33,5 32,9 16,7 4,86

Boskovice 651 53,5 18,9 17,9 2,59

Brno 7 819 12,6 51,2 24,8 4,25

Břeclav 437 73,0 12,8 6,9 1,49

Bučovice 176 64,2 15,9 16,5 2,23

Hodonín 437 50,8 19,5 6,6 1,41

Hustopeče 400 75,8 − 14,0 2,31

Ivančice 290 36,2 41,0 19,6 2,48

Kuřim 941 47,3 48,6 2,5 9,72

Kyjov 563 65,7 7,5 15,6 2,01

Mikulov 350 55,4 13,7 19,1 3,56

Moravský Krumlov 303 34,3 25,1 7,9 2,72

Pohořelice 223 63,7 − 13,4 3,56

Rosice 377 59,9 18,8 18,3 3,25

Slavkov u Brna 486 48,1 40,9 8,4 4,77

Šlapanice 2 247 56,7 25,9 8,4 8,19

Tišnov 691 42,7 34,7 8,1 5,02

Veselí nad Moravou 289 81,7 − 16,6 1,45

Vyškov 849 43,5 38,3 4,4 3,35

Znojmo 1 703 46,3 27,1 13,3 3,78

Židlochovice 479 71,8 4,8 12,1 3,44

Jihomoravský kraj celkem 21 029 37,4 35,1 16,3 3,72

z toho (v %)
Dokončené 
byty celkem

Dokončené 
byty na 1000 

obyvatel

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 
 

Z tabulky je zřejmé, že z jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností se nejvíce bytů v letech 2003 − 2007 postavilo v Brně, Šlapanicích, 

Znojmě a Blansku. Ve správním obvodě Brno se převážně stavěly byty v bytových 

domech, které činily polovinu všech dokončených bytů. Ve správních obvodech 

Ivančice a Kuřim také převažovaly byty v bytových domech, ale jen nevýrazně. 

Téměř vyrovnané podíly bytů v rodinných a bytových domech můžeme najít 

ve správním obvodu Blansko. Velká převaha výstavby rodinných domů byla naopak 

zaznamenána ve správních obvodech Veselí nad Moravou, Hustopeče, Břeclav 

a Židlochovice. V těchto správních obvodech byty v rodinných domech tvořily více 

než 70% dokončených bytů, což ukazuje na spíše venkovský ráz těchto oblastí. 

Ve správních obvodech Hustopeče, Pohořelice a Veselí nad Moravou dokonce nebyl 

ve sledovaném období vystavěn ani jediný byt v bytovém domě.  
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Pro lepší srovnání objemu výstavby v jednotlivých správních obvodech jsme 

použili intenzitu bytové výstavby, což je počet dokončených bytů přepočtený 

na 1 000 obyvatel. Tím eliminujeme rozdílnou velikost správních obvodů v kraji. 

V tabulce 3.7 je uvedený roční průměr za časové období let 2003 − 2007. 

Na základě údajů v tabulce můžeme říci, že nejvyšší intenzita bytové výstavby 

ve sledovaném období byla zaznamenána ve správním obvodu Kuřim, kde dosáhla 

hodnoty téměř 10 bytů na 1 000 obyvatel. Druhou nejvyšší intenzitu pak vykazuje 

správní obvod Šlapanice (8,19) a přes 5 bytů na 1 000 obyvatel bylo dokončeno také 

ve správním obvodu Tišnov. Všechny tyto správní obvody leží v bezprostřední 

blízkosti Brna s dobrou dostupností a dá se předpokládat, že vysoká intenzita bytové 

výstavby je dána z velké části pro potřeby obyvatel Brna. Nejnižší intenzitu bytové 

výstavby můžeme naopak najít v příhraničních správních obvodech Hodonín, Veselí 

nad Moravou a Břeclav. Ve všech těchto správních obvodech se intenzita bytové 

výstavby pohybuje pod hodnotou 2 byty na 1 000 obyvatel.45 

 

                                                 
45 Intenzita bytové výstavby v jednotlivých obcích Jihomoravského kraje v letech 1998 − 2007 je 

znázorněna v příloze číslo 3. 
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Závěr 

Cílem  této bakalářské práce bylo provést analýzu bytové výstavby 

v Jihomoravském kraji se zaměřením na rozsah obecní výstavby a rozsah výstavby 

soukromé. Zvolili jsme hypotézu , že počet dokončených bytů v rámci obecní bytové 

výstavby klesá ve prospěch bytů vystavěných v rámci soukromé bytové výstavby. 

Při analýze dat jsme použili informace z Českého statistického úřadu Brno 

a stanovili jsme pro sledování časové období od roku 1999 do roku 2007. Z jejího 

výsledku vyplývá, že obecní bytová výstavba v Jihomoravském kraji dosáhla svého 

vrcholu v roce 2002, kdy poměr dokončených obecních bytů k celkové bytové 

výstavbě činil téměř 30%, v dalších letech pak obecní bytová výstavba klesá. V roce 

2007 dokonce podíl obecní bytové výstavby činil pouze 7%. Podíl bytové výstavby 

soukromých investorů tedy naopak roste. Zatímco počet dokončených bytů fyzickou 

osobou spíše stagnuje, největší nárůst jsme zjistili u bytové výstavby právnických 

osob, což ukazuje na velký rozmach činnosti developerských společností 

v posledních letech. Zatímco v roce 2005 v Jihomoravském kraji počet dokončených 

bytů právnickou osobou činil pouze 869 bytů a jeho podíl na celkové bytové výstavbě 

tvořil necelých 23%, v roce 2007 již těchto bytů bylo dokončeno 3 226 a jejich podíl 

na celkové bytové výstavbě tvořil více než 53%. 

Hypotézu , z níž jsme vycházeli v úvodu bakalářské práce, tedy můžeme 

potvrdit. Obecní výstavba opravdu v posledních letech klesá ve prospěch bytové 

výstavby soukromé. S ohledem na právě probíhající ekonomickou krizi však můžeme 

očekávat výrazné změny nejen v rozsahu výstavby, ale také ve finančních zdrojích, 

které budou pro výstavbu k dispozici. Zejména se jedná o investice podnikatelských 

subjektů, jejichž velký rozmach z posledních let se bude pravděpodobně opět 

snižovat. 
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Legislativní zdroje 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám 

a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 

zákony (zákon o vlastnictví bytů). 

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

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

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění 

provedených zákony č. 83/1995 Sb. a č. 423/2003 Sb. 

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za 

plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 

obcí s rozšířenou působností. 

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 
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Seznam zkratek 

CN Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH Daň z přidané hodnoty 

k Koeficient, kterým se násobí příjem rodiny (0,3 resp. 0,35 pro Prahu) 

K i Koeficient růstu nájemného 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

N t       Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové 

plochy bytu platná do 30. června běžného roku 

N t+1 Nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 

podlahové plochy bytu platná od 1. července běžného roku 

NB Skutečné náklady na bydlení 

NN Normativní náklady na bydlení 

p Koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu 

P Výše rozhodného příjmu rodiny 

PB Měsíční výše příspěvku na bydlení 

SFRB Státní fond rozvoje bydlení 

SLBD Sčítání lidu, domů a bytů 

ZC Základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu 

ŽMR Výše životního minima rodiny 
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Prohlášení o využití výsledk ů bakalá řské práce 
 

 
Prohlašuji, že 

 
- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 

užít (§ 35 odst.3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o 

bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 7. 5. 2009 

 

 

Romana Němcová 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

K Čimperku 1838, 666 01 Tišnov 
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