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ANOTACE 

 

Bakalářská práce se zabývá „Analýzou trhu s bydlením v České republice“. Mezi 

základní potřeby lidí patří i potřeba bydlení. Statek bydlení je podstatně odlišný svými 

zvláštnostmi od ostatních statků. Na trhu s bydlením z toho plynou pro poptávající a 

nabízející určité mimořádnosti v trţním jednání. Stát musí řešit prostřednictvím nástrojů 

bytové politiky trţní nedostatky, jelikoţ bydlení je specifický statek. Práce analyzuje 

součastnou situaci na trhu s bydlením a sloţením bytového fondu. Trh s bydlením v České 

republice by nemohl fungovat bez nástrojů bytové politiky, které jsou představeny v této 

práci. Dále práce charakterizuje a porovnává trţní a regulované nájemné. V závěru práce je 

moţné shlédnout dotazník. Ten je zaměřen na financování bydlení mých spolupracovníků. 

 

 

Klíčová slova: nemovitost, bydlení, cenová mapa, bytový fond, bytová politika. 

 

 

 

ANNOTATION  

 

This work is concerned with „ Analysis Housing market in Czech Republic“. Among 

the basic human needs belongs also the housing need. Estate of housing with its 

specialities is essentially different from other estates. Consequently there are some 

extraordinarinesses for the supplying and the demanding in housing market. The state has 

to solve market deficiencies by housing policy instruments, because the housing is a 

specific estate. This work analyses a present – day situation of housing market and a 

structure of housing fund. Housing maret in Czech republic couldn´t work without housing 

policy insruments which are introduced in this work. The work also characterizes and 

compares market and regulated rents. At the end of the work you can watch a questionary 

that is focused on financing of housing of my co – workers. 
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1. ÚVOD 
 

V bakalářské práci analyzuji bydlení. Zaměřila jsem se na nástroje bytové politiky, 

problematiku a strukturu bytového fondu. 

Dostupnost a kvalita bydlení je velmi důleţitá, jelikoţ patří mezi základní lidské 

potřeby. Poţadavky na kvalitu bydlení má kaţdý z nás rozdílné a neustále je mění. Tyto 

poţadavky v České republice rostou podle růstu ţivotní úrovně. Lidé se snaţí 

maximalizovat svůj uţitek z bydlení, proto volí takové bydlení, které si mohou finančně 

dovolit a jsou s ním zároveň spokojeni. Proto vznikají cenové rozdíly v bydlení. Ne kaţdý 

má finanční prostředky na pořízení vlastního nebo nájemního bydlení. V těchto případech 

stát zasáhne do hry se svou bytovou politikou. 

Bytová politika napomáhá k vytvoření optimálních podmínek na trhu s bydlením. Po 

roce 1989 nabyla na důleţitosti, jelikoţ se změnil přístup státu k této problematice. Lidé si 

zvykli na podstatnou pomoc ze strany státu při řešení jejich bytové problematiky. Vláda 

České republiky, stejně jako ostatní vlády vyspělého světa, si uvědomuje důleţitost v 

řešení bytové otázky. Účast státu je podmínkou pro zajištění uspokojivé úrovně bydlení 

pro všechny obyvatele.  

Stát zasahuje do systému financování bydlení nejrůznějšími nástroji působícími na 

straně nabídky či poptávky. Tato změna systému financování bydlení je od počátku 90. let 

jedním ze základních prvků bydlení. Cílem je sníţení veřejných rozpočtů a vytvoření 

vhodných podmínek pro zvyšující se vyuţívání soukromých finančních prostředků. A 

proto zde vystupují do popředí stavební spoření a hypoteční úvěry. 

V současné době, kdy banky stále sniţují úrokové sazby, se nabízí otázka, zda je 

výhodnější pořídit si vlastní bydlení financované prostřednictvím hypotečního úvěru, či 

nájemní bydlení. Kaţdý z nás by si měl umět spočítat, jaká forma bydlení se mu vyplatí a 

jaký způsob bydlení je pro něj nejvhodnější. 

V roce 1917 byla zavedena regulace nájemného. Zprvu se jednalo o přechodnou 

válečnou regulaci, která měla zmírnit růst cen. Od transformace ekonomiky uběhlo mnoho 

let, přesto tato problematika není vyřešena. V České republice se nájemné dělí na 

regulované a trţní. Regulované nájemné je státem drţeno na poměrně nízké úrovni. Trţní 

nájemné je oproti regulovanému nájemnému přibliţně o polovinu vyšší a řídí se nabídkou 

a poptávkou na trhu. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat trh s bydlením v České republice a 

připomenout to, jak je tento statek jedinečný. Zaměřila jsem se na strukturu bytového 

fondu a na nástroje bytové politiky České republiky. V této práci jsem zkoumala pomocí 

dotazníku bydlení obyvatel České republiky a jeho financování. Zajímalo mne, v jakých 

podmínkách bydlí, jejich plány do budoucna, co se týče bydlení, a z jakých zdrojů toto 

bydlení chtějí financovat. Při zpracování této práce jsem pouţila teoretickou část, která se 

vztahuje a úzce souvisí s bydlením. Teoretická část byla zpracována dle vybraných 

studijních materiálů, které jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Praktická část se 

skládá především z dostupných internetových zdrojů, také jsou uvedeny v seznamu pouţité 

literatury. 
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2. TRH NEMOVITOSTÍ V ČR 
 

2.1 Charakteristika nemovitosti 
 

Za nemovitost z hlediska funkce v ekonomickém systému je povaţována půda a 

veškerá zlepšení na půdě nebo v půdě. Na půdě můţe být vybudováno velké mnoţství 

různých objektů, např. města, silnice, vesnice. Zlepšení v půdě rovněţ představuje např. 

výstavba silnic, kanalizace, stavění chmelnic apod. Při budování nemovitostí by se mělo 

přemýšlet do budoucna. To znamená mít komplexní plán výstavby, včetně zdrojů 

financování. Především by se mělo předcházet moţným sporům např. mezi státem a 

vlastníkem půdy při stavbě dálnice přes pozemky v osobním vlastnictví.  

Nemovitost lze vyjádřit jako: „pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem“.[23] 

Na nemovitost se dá pohlíţet jako na jeden ze zdrojů bohatství země a zároveň jako 

součást bohatství země. U nemovitostí nelze jednoznačně říci, zda je to primární (půda) 

nebo sekundární výrobní faktor (kapitál), a proto dále na ně můţeme pohlíţet jako na 

kapitálovou zásobu – agregát neboli souhrn kapitálových statků v ekonomice (stavová 

veličina), jeţ mohou být pouţity k produkci, a zároveň jako na součást dlouhodobé finální 

spotřeby statků, které slouţí k uspokojování lidských potřeb. Nemovitost lze také chápat 

jako určitý druh aktiva, do kterého můţeme investovat určitou sumu peněţních prostředků 

a v budoucnosti očekávat nějaký příjem. 

Mikroekonomická teorie dělí statky (výrobky a sluţby) na vzácné a volné. 

Nemovitost je statek vzácný, pro jehoţ alokaci je zapotřebí nějakého mechanizmu, s těmito 

charakteristickými vlastnostmi: 

 

 je jedinečný, coţ je dáno jeho polohou, konstrukcí, technickým 

stavem a výnosem, 

 má dlouhodobou ţivotnost,   

 má stabilní umístění, je nepřenosný, nepřemístitelný, 

 náklady na pořízení jsou vysoké a sám proces směny je zdlouhavý, je 

to statek s nízkou likviditou, 

 nemovitosti svou existencí a povahou ovlivňují své okolí mimo rámec 

vymezený hranicemi jejich vlastních práv, 

 můţe být uţíván, prodán, pronajímán a můţe také slouţit jako 

dlouhodobá investice. 

 

Nemovitosti nejčastěji členíme podle způsobu uţití – na nemovitosti určené k 

bydlení, na nemovitosti vyuţívané ke komerčním účelům (kanceláře, obchody, sklady a 

podobně), nemovitosti vyuţívané k produkci statků a sluţeb (pole, výrobní haly a jiné) a na 

nemovitosti pouţívané pro speciální účely (školy, nemocnice, budovy veřejné zprávy a 

podobně). 
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2.2 Trh nemovitostí v ČR 
 

Trh s nemovitostmi je místo, kde se střetává poptávka s nabídkou nemovitostí. Cílem 

tohoto trhu je rozdělit faktory mezi jednotlivé směry, v tomto případě nemovitost 

zahrnující půdu a majetková práva spojená s vlastnictvím. Pokud trh nemovitosti selţe, stát 

můţe zasáhnout prostřednictvím svých nástrojů (regulace). 

Trţní prostředí je ovlivňováno ekonomickými trendy země (HDP, inflace, 

nezaměstnanost). Dalo by se říci, ţe trh s nemovitostmi je spjat s trhem kapitálu (stavební 

spoření, hypotéky a úvěry).  

Trh nemovitostí je nedokonalý. Je dán individuálními vlastnostmi nemovitosti, 

nízkým počtem realizovaných prodejů, kupující a prodávající nedisponují ve stejný 

okamţik stejnými informacemi. Podmínky na trhu se často mění a účastníci nejsou schopni 

flexibilně zareagovat na tento výkyv. V některých případech můţe dojít k trţnímu selhání, 

jelikoţ statek nemusí procházet trhem. Trţní selhání ve smíšené ekonomice je většinou 

řešeno státními zásahy, které omezují, nebo podporují nabídkovou či poptávkou stranu. 

Na trhu nemovitostí v České republice se vyskytují nemovitosti rezidenční a 

nemovitosti komerční. Mezi rezidenční nemovitost patří byt a mezi komerční nemovitost  

patří plocha k pronájmu, kterou si pronajímají různé firmy. 

V letošním roce se očekává obrovský zájem o rezidenční nemovitosti, tedy o nové 

byty, které bude moţné si koupit ještě za sníţenou sazbu DPH 10 procent. Pro ty, kteří si 

chtějí pořídit nemovitost, je rok 2011 ideální pro koupi. Vláda chtěla sjednotit v roce 2012 

DPH na 20 %, ale nakonec tomu tak neučinila. Sice v roce 2012 zůstane základní sazba 

daně 20 % se sníţenou daní, do které lze zahrnout nové byty o rozměru podlahové plochy 

do 120 m
2
. Tato tzv. sníţená daň bude činit 14 %. V roce 2013 plánuje vláda sníţení 

současné základní sazby 20 % na 17,5 %, také by se měla zvýšit sníţená sazba z 14 % na 

17,5 %. Vznikne tak jednotná sazba DPH na úrovni 17,5 % bez jakýchkoliv výjimek.[19]   

V České republice se součastná nabídka nemovitostí pohybuje mezi 100 aţ 120 tisíci 

nemovitostí za různou cenu. Na cenu nemovitosti přihlíţí většina kupujících a ovlivňuje 

koupi nemovitosti. Při výběru nemovitosti sledují kupující, v jaké lokalitě se nemovitost 

nachází, jaká je dopravní dostupnost a kvalitní infrastruktura. 

Na trhu nemovitostí ČR jsou z 90 % nabízené nemovitosti prostřednictvím realitních 

kanceláří, ale pouze 45 % obchodů je realizováno těmito realitními kancelářemi. Na 

realitním trhu je přibliţné 2700 realitních kanceláří.[9] 
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Graf č. 1: Kategorie nemovitosti 

 
Zdroj: http://zahranicni.ihned.cz 

 

V grafu č. 1 je znázorně, ţe na trhu nemovitostí v České republice jsou s 32 % 

ţádané byty. Mezi těmito nemovitotmi není znatelně velký procentní rozdíl, jen o 11 % 

méně mají domy, oproti bytům. 

 

Graf č. 2: Prodej nemovitostí v ČR 

 
Zdroj: http://zahranicni.ihned.cz 

  

Nadpoloviční většina obyvatel si pořizuje spíše starší nemovitost neţ novou 

nemovitost, jelikoţ nová nemovitost je draţší. Obyvatelé ČR by měli zváţit všechna rizika 

před koupí starší nemovitosti. Starší nemovitost je oproti nové nemovitosti levnější při 

pořízení, ale při rekonstrukci můţeme do starší nemovitosti vloţit více finančních investic, 

neţ by nás stála nová nemovitost, do které bychom  nemuseli uţ nic investovat. Toto si ale 

právě většina lidí neuvědomuje a v roce 2010 podle grafu č. 2 si více lidí pořizovalo starší 

nemovitosti.  

32%

21%13%

15%

19%

Kategorie nemovitostí

BYTY DOMY POZEMKY NÁJMY OSTATNÍ

20%

80%

Prodej nemovitostí v České republice (nové

a starší nemovitosti)

Nové nemovitosti 20% Starší nemovitosti 80%

http://zahranicni.ihned.cz/
http://zahranicni.ihned.cz/
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2.2.1 Účastníci trhu nemovitostí 
 

Na trhu nemovitostí se většinou vyskytuje pět skupin ekonomických subjektů. Kaţdý 

z těchto účastníků má odlišné cíle. Těmito hlavními účastníky jsou: 

 regulující, 

 poptávající, 

 zprostředkovatelé, 

 nabízející, 

 finanční instituce. 

 

 Finanční instituce jsou důleţitými účastníky trhu s nemovitostmi. Mezi tyto instituce 

patří banky a stavební spořitelny. Podílejí se na investičním procesu či rekonstrukci 

nemovitosti. Také mají za úkol zapůjčovat peněţní prostředky investorům v případě, kdy si 

chtějí pořídit finančně nákladnou nemovitost. Na oplátku banka vyţaduje zástavu 

nemovitosti, aby se pojistila, ţe se zapůjčená částka vrátí. Pokud investor nesplácí úvěr, 

banka se stává vlastníkem nemovitosti. 

Poptávajícími mohou být nájemníci či investoři. Investoři mají za cíl zhodnotit 

vloţený kapitál do nemovitosti. Cílem nájemníků je minimalizace nákladů a maximalizace 

uţitků spojených s uţíváním nemovitosti, také je pro ně důleţité nájemné. 

Nabízející jsou vlastníci nemovitostí, které lze rozdělit na firmy (obchodní 

společnosti), individuální vlastníky (domácnosti), a patří sem i stát (v zastoupení 

institucemi). Jejich obecným cílem je maximalizace přínosů z uţívání a minimalizace 

nákladů souvisejících s provozem nemovitosti. 

Mezi zprostředkovatele patří notáři, odhadci a realitní kanceláře. Ti se snaţí o 

uspokojování poptávky na trhu.[1] 

 

2.2.2 Katastr nemovitostí České republiky 
 

Při efektivním fungování trhu nemovitostí je důleţité, aby vlastník nemovitosti byl 

schopen pohotově a správně dokumentovat svá vlastnická práva. Proto se fungování trhu 

nemovitostí opírá o katastr nemovitostí. 

 V katastru nemovitostí najdeme veškeré údaje o nemovitostech v České republice 

zahrnující jejich popis a soupis, jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je 

evidence vlastnických a věcných práv, zákonem stanovených k těmto nemovitostem. 

 Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouţí k ochraně práv nemovitostí, 

pro daňové a poplatkové účely, k ochraně ţivotního prostředí, zemědělského a lesního 

půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, k oceňování nemovitosti, pro 

rozvoj území, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, pro tvorbu dalších 

informačních systémů. 

 Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převáţně 

počítačovými prostředky, kde základní územní jednotkou je katastrální území a jeho operát 

mimo jiné tvoří: 
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 soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálních 

územích, o parcelách, o stavbách, o vlastnících a jiných oprávněných, 

o bytech a nebytových prostorech, o právních vztazích, právech a 

skutečnostech, stanovených zákonem, 

 soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu 

(včetně jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních 

územích). 

 

Údaje z katastru nemovitostí poskytují katastrální úřady ve formě veřejných listin. 

K údajům vedeným ve formě počítačových souborů můţe kaţdý získat dálkový přístup 

pomocí počítačové sítě do centrální databáze, aktualizované z podkladů, průběţně 

dodávaných katastrálními pracovišti nebo poţádat o hromadný výdej údajů ve standardních 

výměnných formátech, případně o kopie katastrálních map ve formě rastrových souborů. 

Vstupem do aplikace nahlíţení do katastru nemovitostí je moţné bezplatně získávat 

vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně 

informace o jejich vlastnictví a o stavu některých řízení na pracovištích katastrálních 

úřadů. 

 

 

2.3 Cena nemovitosti 
 

V běţném ţivotě se setkáváme jak s pojmem cena, tak s pojmem hodnota. Oba 

pojmy se většinou zaměňují. Mluvíme-li o oceňování nemovitosti, spíše máme na mysli 

ohodnocení. Jelikoţ se jedná o stanovení hodnoty nemovitosti pro daný účel (inzerce bytů 

s cenami - ve skutečnosti se jedná o hodnotu bytů). Nebo se mluví o hodnotě prodaného 

pozemku, na mysli máme přesnou peněţní částku zaplacenou při směně – cena, cenou 

nemovitosti rozumíme finanční částku, která je zprostředkována trhem s nemovitostmi. 

Rozlišujeme různé ceny:  

 úřední cena (administrativní cena), 

 pořizovací cena (historická cena) – hodnota vyjadřující veškeré 

náklady na pořízení nemovitosti v době jejího vzniku bez odpočtu 

opotřebení, 

 reprodukční cena (běţná) – hodnota vyjadřuje veškeré náklady na 

pořízení nové stavby, a to bez odpočtu opotřebení v době ohodnocení 

za pouţití stavebních materiálů jako u ohodnocované nemovitosti, 

 náhradní cena – hodnota vyjadřující veškeré náklady na pořízení nové 

stavby v době ohodnocení za pořízení současných materiálů a 

technologií, 

 věcná hodnota (substanční hodnota) – hodnota reprodukční ceny 

sníţená o přiměřené opotřebení (fyzické, funkční, ekonomické).[1] 

 

Hodnota nemovitosti je obecnější termín neţ cena a můţe mít jednu nebo více 

uţitných hodnot, například uţitná hodnota pro vlastníka: nemovitost splňuje účely, pro 

které byla pořízena; citová hodnota pro vlastníka (nemovitost byla zděděna, darována, 
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nemovitost svázaná se vzpomínkami). Nemovitost můţe mít sociální hodnotu při 

uspokojování potřeb těch, kteří tuto nemovitost nevlastní (nemocnice, škola a další) - 

kulturní (divadla, galerie, kina), sportovní (lesy, plavecké bazény), veřejnou (silnice, 

veřejné budovy, obecní úřad) a další. Hodnotu nelze mnohdy vyjádřit v peněţní hodnotě a 

je tedy obrazem návrhu, zatímco cena je dosaţená skutečnost na trhu. Hodnotu nemovitosti 

vyjádří více subjektů např. poptávající, odhadci, nabízející. Jejich představy se většinou 

liší, ale přesto z jejich jednání musí vyústit konkrétní cena.[1] 

Ceny nemovitostí v České republice za poslední dva roky klesly o statisíce korun. 

Nadále mohou ceny nemovitostí stále klesat o 10 aţ 15 procent, a to především ve velkých 

městech jako je Brno, Praha, Liberec a další. Ale co můţeme očekávat v roce 2011 a 2012? 

V roce 2011 se neočekává výrazný růst cen nemovitostí. Kdyţ uţ by mělo dojít ke 

zvýšení cen nemovitostí, tak maximálně do pěti %, samozřejmě v kaţdém městě či kraji 

tomu bude jinak. Ale jen za podmínek, ţe by došlo ke zmírnění velmi přísné úvěrové 

politiky bankovních domů a ke stabilizaci trhu práce. Na rok 2012 plánovala vláda zvýšení 

daně z přidané hodnoty z 10 % na 20 %, ale neučinila tak. Více je zmíněno v podkapitole 

2.2.  

V tabulce č. 1 lze shlédnout, jaké byly průměrné ceny bytů v roce 2010 v různých 

okresních městech. 

 

 

Tabulka č. 1: Průměrné ceny bytů ve vybraných okresech v roce 2010  

 

Průměrné ceny bytů ve vybraných okresech v roce 2010 (v Kč) 

Teplice 517 759,- Trutnov 1 368 561,- 

Louny 766 285,- Jihlava 1 381 395,- 

Ostrava 1 105 417,- Liberec 1 383 712,- 

Litoměřice 1 113 972,- Olomouc 1 610 532,- 

Hodonín 1 152 595,- Plzeň 1 648 469,- 

Vsetín 1 177 806,- Pardubice 1 694 676,- 

Znojmo 1 272 918,- Karlovy Vary 1 708 022,- 

Rokycany 1 368 107,- Brno 2 264 361,- 

Kolín 1 656 314,- Praha 1 4 642 882,- 

Zdroj: www.denik.cz 

 

V roce 2010 byla nejmenší průměrná cena bytů v Ústeckém kraji, naopak nejvyšší 

průměrná cena byla v Karlovarském kraji a v Jihomoravském kraji. 

 

2.4 Cenová mapa 
 

Trh nemovitostí se monitoruje pomocí cenové mapy. Cenová mapa vyhovuje 

potřebám obcí, také potřebám prodávajících a kupujících, kteří určují pomocí cenové mapy 

aktuální cenu stavebních pozemků. Do cenové mapy se ze zákona zapisují trţní ceny, které 

zpracovatelé těchto map získávají z kupních smluv. Ceny parcel jsou pak následně 
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k dispozici na finančním či katastrálním úřadě. Tato mapa slouţí všem k nahlédnutí na 

obecním úřadě nebo magistrátu.  

Cenová mapa je vytvářena obcemi a zachycuje ceny z prodejů stavebních pozemků 

uskutečněných v minulosti. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku se zabývá 

cenovými mapami stavebních pozemků.  Také tento zákon určuje nejen způsob 

zpracování, ale i základní vyuţití cenových map, respektive cen stavebních pozemků 

v nich obsaţených. 

Definice cenové mapy podle zákona: „Cenová mapa stavebních pozemků je grafické 

znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1 : 5000, případně 

v měřítku podrobnějším, s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se 

ocení skutečně sjednanými cenami obsaţenými v kupních smlouvách“.[26] 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku uvádí, ţe ceny zjištěné podle něj se 

nevztahují na zjištěné ceny prodejní. Také se v něm hovoří o tom, ţe obce koncem 

kaţdého kalendářního roku doplňují a aktualizují cenové mapy o nové ceny prodaných 

stavebních pozemků. 

 Cenová mapa stavebních pozemků je znázorněna grafickou a textovou částí. 

Grafickou část tvoří identifikační a informační údaje (název obce, náměstí, ulic a parcelní 

čísla pozemků), ceny jednotlivých stavebních pozemků a také mapové zobrazení 

stavebních pozemků na území obce v měřítku 1 : 5000 a více. 

 

Cenové mapy slouţí: 

 k vyjádření vztahů na trhu s nemovitostmi, kde se setkáme s úrovní 

trţních cen jednotlivých druhů nemovitostí v daném čase a místě, 

 jako pomůcka pro ostatní investory a můţe slouţit také pro 

poskytování úvěrů, 

 k respektování územně plánovacích dokumentací a závěrů územního 

řízení, 

 jako databáze statisticky vyhodnocených cenových údajů platných 

v určitém období, kterou vţdy cenová mapa je, 

 k oceňování stavebních pozemků na území obce či města, 

 pro daně z převodu nemovitostí (daně dědické či darovací). 

 

Existence cenové mapy vede ke zvýšení informovanosti a sníţení rizika spekulace na 

trhu se stavebními pozemky. Cenové mapy by se mohly pouţívat jako podklad pro výpočet 

daně z nemovitosti, výpočet nájemného a eventuální tvorbu cenových map nájmů. Příklad 

cenové mapy stavebních pozemků v České republice zaměřené na prodej nemovitostí lze 

shlédnout v příloze č. 1 a zaměřené na pronájem v příloze 2. 

Ceny v cenových mapách slouţí pouze jako informace o cenách v minulosti, tudíţ 

trţní cena v přítomnosti a budoucnosti můţe být vyšší. 
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3. BYTOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.1 Charakteristika bydlení 
 

Bydlení lze povaţovat za sociální proces, kde se realizuje osobní ţivot kaţdého z nás 

a uspokojují se lidské potřeby (výţiva, hygiena, odívání, ochrana a bezpečí). Bydlení 

představuje statek a jeho spotřeba slouţí nenahraditelně k uspokojování potřeb lidí. Také 

můţe slouţit jako zdroj bohatství, například při pronajímání. V součastné době znamená 

pro člověka v ţivotě bydlení velmi mnoho a většina obyvatel by bez vybaveného 

kulturního obytného prostředí, bez jeho socializačních procesů, nemohla existovat.  

„Byt se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí 

stavebního úřadu určeny k bydlení“.[25] Lze jej chápat jako fyzickou jednotku, která má 

schopnost uspokojovat poptávku po bydlení. Na byt nahlíţíme jako na určité bohatství, 

které je bydlením spotřebováváno.  

Bytem se rozumí také dle české legislativy: „soubor místností, popřípadě jednotlivá 

obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje 

poţadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání určen“.[26] 

Statek bydlení nese charakteristické znaky soukromého statku. Je to dáno tím, ţe se 

jedná o statek: 

 u něhoţ uţitek ze spotřeby tohoto statku neumoţňuje sdílení 

s ostatním jedinci, jako je tomu u veřejných statků, 

 vzácný, jehoţ nabídka je omezená, 

 u kterého velikost spotřeby je výsledkem svobodné individuální volby 

občana na základě jeho spotřebitelských preferencí či ekonomických 

moţností, 

 u něhoţ uţitek je spjat s vlastnickými, či od nich odvozenými právy 

jednotlivců. 

 

Statek bydlení se výrazně liší svými zvláštnostmi od ostatních statků, z čehoţ plynou 

různé zvláštnosti v trţním jednání jak pro nabízející, tak i pro poptávající se na trhu se 

statkem bydlení.  

 

Mezi mimořádné charakteristiky statku bydlení patří: 

  je statkem dlouhodobé spotřeby a stává se tak specifickou investicí 

domácnosti. Nabízející nejsou schopni krátkodobě reagovat na změny 

poptávky z důvodu dlouhé ţivotnosti vyrobeného statku – bytu. 

 Bydlení nelze přemístit, jelikoţ je upevněno v konkrétním prostoru. 

Proto nemůţe být - jako jiné zboţí - bydlení „přeneseno“ jinam, 

z jednoho prostoru do jiného. 
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 Kaţdé bydlení ztrácí svou uţitnou hodnotu z příčin stárnutí a 

uţíváním bytu. Této ztráty se můţeme vyvarovat pomocí reinvestice 

do oprav, údrţby a modernizace bytů či celých domů. 

 Statek bydlení je velmi heterogenním statkem, liší se ve velikosti 

uţitné plochy, stáří, designu, počtu a kvalitě připojených prostorů, 

jako je garáţ, balkón, sklep a jiné, kvalitě pouţitých materiálů pro 

výstavbu. Také kvalita okolního prostředí, hlučnost a kvalita silnic má 

vliv na cenu bydlení. 

 Relativně nízká likvidita, jelikoţ je statek velmi drahý a domácnosti si 

proto déle, neţ u jiných statků dlouhodobé spotřeby, rozmýšlejí, zda si 

ho mají pořídit. 

 Vysoké transakční náklady spjaté se směnou. Tudíţ zařízení nového 

bytu a přestěhování je spojeno s vysokými náklady a mohou 

dosahovat do výše pěti aţ deseti procent ceny bytu. 

 Asymetrické informace na trhu bydlení a nepřehlednost kupujících i 

prodávajících. Ti by měli znát ceny bytů a domů v různých lokalitách. 

 

Kdyţ si znovu shrneme tyto charakteristiky statku bydlení, je zřejmé, ţe bydlení je  

specifickým statkem, a tedy dochází k trţním nedokonalostem, které stát řeší nástroji 

bytové politiky.  
 

3.2 Trh bydlení 
 

Na tomto trhu se jako na ostatních trzích střetává nabídka s poptávkou a je ovládán 

trţním mechanismem. Cílem trhu je rozdělení statku bydlení na dané segmenty. Pokud je 

nabídka větší neţ poptávka, dochází k poklesu rovnováţné ceny a nevyuţití části bytového 

fondu. V opačném případě dochází k růstu rovnováţné ceny a tím nedojde k uspokojení 

poptávky po bydlení. V momentě, kdy cena bydlení uspokojí nabízejícího i poptávajícího, 

dojde ke směně. 

Trh bydlení má své zvláštnosti, které jsou rozdílné od jiných trhů a s kterými je 

nutno počítat. U trhu bydlení je důleţité zváţit tyto rysy: 

 

 trh bydlení je vnitřně prostorový - vyţaduje odlišné mnoţství půdy a 

vlastnictví určité lokality, 

 trh bydlení vyţaduje hledání, proto je nákladný na sběr informací 

ohledně daného jednotlivého trhu, 

 trh bydlení zahrnuje jak nové, tak jiţ existující bydlení, proto si 

mohou kupující vybrat mezi novými, či existujícími byty tak, aby 

maximalizovali svůj uţitek. 
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Existují další druhové znaky, které určují zařazení bydlení do určitých skupin. 

Bydlení lze rozlišit:  

a) podle právního postavení osoby, která má bydlení:   

 nájemní 

 podnájemní 

 vlastnické 

b) podle významu bydlení: 

 první 

 druhé (chaty, chalupy, rekreační objekty) 

c) podle stavebně technického charakteru: 

 byt v rodinných domech (za rodinný dům je povaţována taková 

stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá poţadavkům na 

rodinné bydlení. Rodinný dům můţe mít nejvýše tři samostatné byty, 

dvě nadzemní podlaţí a podkroví, 

 byt v bytových domech (bytový dům je obytná budova o více bytech 

přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem 

z veřejné komunikace). 

 

 

3.2.1 Nabídka bydlení 
 

Nabídkou bydlení se rozumí bytová výstavba a byty uvolněné v bytových domech. 

Nabídka je ovlivňována hlavně cenou vstupů (cenou stavebních prací, dostupností 

finančních prostředků na výstavbu a technologie pouţívané při výstavbě). Kaţdé nabízené 

bydlení závisí na ceně. Mezi faktory ovlivňující nabídku na trhu bydlení patří: ceny 

substitutů, výrobní náklady a další specifické faktory pro daný trh. 

Z důvodů dlouhé a finančně nákladné produkce je na trhu bydlení velmi podstatné 

rozlišení nabídky v krátkém a dlouhém období. Všechny faktory produkce je moţné 

zapojit do výstavby nových bytů, aby byla uspokojena poptávka. 

Lokalita bydlení má velký vliv na cenovou elastickou nabídku, jelikoţ je rozdíl 

bydlet v centru města, či na vesnici. V centru města se cenová elasticita nabídky blíţí k 

nule, oproti bydlení na vesnici je cenová elasticita mnohem vyšší. Čím to je způsobené?  

Určitě tomu hodně přispívá zvýšení ţivotní úrovně a příjmu, přičemţ dochází k růstu 

poptávky po bydlení. Proto v krátkém období nabídka nestačí tento růst zachytit a ve 

středně dlouhém období dochází k rozšíření bytového fondu přestavbami, rekonstrukcemi, 

přeměnou nebytových prostor na bytové prostory a podobně. Toto jsou procesy nenáročné 

na vleklé plánování. Nabídka v dlouhém období reaguje novou výstavbou. 

Nabídková křivka se liší v krátkém, středně dlouhém a dlouhém období. V dlouhém 

období je nabídková křivka cenově elastická SD. Čím je niţší elasticita nabídky 

jednotlivých výrobních vstupů (pozemků, práce, stavebního materiálu a jiné), tím je niţší 

cenová elasticita nabídky bydlení. V krátkém období je cenová elasticita velmi nízká a 

můţeme ji označit za dokonale neelastickou SK. Poté zvýšení poptávky vede ke zvýšení 
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rovnováţné ceny a ve středně dlouhém období SS se pohybuje nabídková křivka mezi 

křivkami SK a SD (viz graf č. 3). 

 

 

Graf č. 3: Tvar nabídkových křivek bytových služeb 

 
Zdroj: http://seb.soc.cas.cz 

 

 

3.2.2 Poptávka po bydlení 
 

 Většina domácností pociťuje potřebu bydlení a snaţí se ji uspokojit spotřebou. 

Rozlišujeme potřebu objektivní či subjektivní. Poptávka po bydlení je předurčena 

objektivní potřebou: 

 způsobem ţivota a z něj vyplývajících poţadavků na kvalitu bydlení 

(historické vlivy), 

 početním růstem obyvatelstva (demografické vlivy), 

 růstem příjmů a ţivotní úrovně obyvatelstva (ekonomické vlivy). 

 

Subjektivní potřeba se vyznačuje tím, ţe domácnosti se snaţí získat bydlení a zkvalitnit si 

současné podmínky bydlení. Kaţdý z nás má určité poţadavky na lepší bydlení. 

 Při hledání bydlení by si měl kaţdý z nás poloţit otázku. Jaký typ bydlení chceme? 

Můţeme si vybrat mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Na rozhodnutí mají vliv příjmy 

domácností, úroková míra, inflace a další faktory. Dle sociologického výzkumu většina 

z nás upřednostňuje vlastnické bydlení. Osobně se také přikláním k vlastnickému bydlení.  

 

3.2.3 Rozdělení trhu s bydlením na jednotlivé trhy 
 

 Z vlastností statku bydlení vyplývá, ţe neexistuje jeden trh s bydlením, ale je 

mnoho jednotlivých trhů, které jsou vzájemně propojeny. Na trhu s bydlením dochází ke 
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směně poptávaného a nabízeného zboţí a sluţeb spojených s bydlením. Trh bydlení je 

moţno rozdělit libovolně z různých hledisek.  

Na základě praktického hlediska můţeme trh s bydlením rozdělit na právní důvod 

uţívání a druh bytu.  

Podle druhu bytu lze rozlišovat byty dle kvality, polohy, velikosti, stáří a jiné. 

Z právních důvodů můţeme byt uţívat formou v podobě nájemného za byt, pronájem 

a osobním vlastnictví. Byt v osobním vlastnictví je byt, který uţivatel uţívá a je i jeho 

vlastníkem. Pronájem je podoba bydlení, kdy nájemce přenechá byt podnájemníkovi za 

úhradu nájemného a jiných poplatků. V této podobě bydlení nemá podnájemník více práv 

na byt neţ nájemce. S nájemním bydlením kupuje poptávající statek bydlení. 

Související trhy s trhem s bydlením rozdělujeme: trh stavební, trh se stavebními 

pozemky a trh finanční. 

Stavební trh – zde se poptávají a nabízejí různé stavební práce a stavební projekty. 

Také na tomto trhu najdou uplatnění architekti, nejrůznější stavební profese, stavební 

stroje, různé stavební materiály a pomůcky. 

Trh se stavebními pozemky – stavební pozemky jsou omezené, jelikoţ si 

nemůţeme postavit obydlí na jakémkoliv pozemku, podle našeho výběru. Stát nedovoluje 

vyuţívat všechny pozemky ke stavebním pracím např. zemědělskou půdu, která je určená 

k jiným účelům. Většina lidí si klade nároky na pozemek tam, kde je dobrá infrastruktura 

(silnice a budovy) a snadná dostupnost do práce. Ceny pozemků lze zjistit z cenové mapy. 

V roce 2011 bychom měli očekávat jiţ mírný, ale stabilní růst cen pozemků. 

Finanční trh – zabývá se úvěry, můţe se jednat o hypoteční úvěry či stavební 

spoření. Pořízení takového úvěru na bydlení má dlouhodobější charakter a hodně závisí na 

výši úrokových sazeb, inflaci a mzdě. 

 

3.2.4 Financování vlastního bydlení 
 

Řada z nás řeší otázku: „Kde budu bydlet?“ Jedním z důleţitých prvků bydlení je od 

počátku 90. let změna systému financování bydlení. Investování do vlastního bydlení je 

jednou z největších investic v našem ţivotě. Proto bychom se měli zamyslet, jak získáme 

finanční prostředky na bydlení. Ty lze získat například od bankovních sektorů v podobě 

úvěru. Stručně se zmíním o stavebním spoření, jelikoţ ho má prakticky kaţdá česká rodina. 

Stavební spoření bylo v České republice zavedeno v roce 1993. Vzniklo za účelem 

nápomoci řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt 

poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci můţe klient spořit, poţádat o úvěr ze 

stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr. Stavební spoření je účelový druh spoření, při 

kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu 

spoření můţe čerpat vkladatel od státu státní podporu a po jeho skončení získat, při splnění 

dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření. Stavební spoření je upravováno 

zákonem č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Úvěry 

stavebních spořitelen jsou vhodné zejména pro financování rekonstrukcí a modernizací 

bydlení.  

Účastníkem stavebního spoření můţe být fyzická a právnická osoba. Fyzická osoba 

má moţnost oproti právnické osobě získat státní podporu za podmínek, ţe bude klientem 



Michaela Zahrádková: Analýza trhu s bydlením v ČR 

2011                                                                                 14 

 

stavební spořitelny po dobu nejméně šesti let. Státní podporu můţe získat občan České 

republiky, fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a přiděleným 

rodným číslem příslušným orgánem České republiky, občan Evropské unie, který má 

povolení k pobytu na území České republiky a také přidělené rodné číslo příslušným 

orgánem České republiky. Od roku 2003 činila státní podpora maximálně 15% z částky 

20 000Kč za kalendářní rok, coţ tedy činní 3000Kč za rok. Nyní se klesla státní podpora 

z 15% na 10%. Výši státní podpory v předchozích letech můţeme shlédnout v následující 

tabulce, z které je patrné, ţe celková podpora klesá od roku 2005, kdy dosáhla úrovně nad 

šestnácti miliardami korun. 

 

Tabulka č. 2: Výše přiznané státní podpory v předchozích letech 

Výše přiznané státní podpory 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

přiznaná státní podpora 13,26 15,34 16,09 15,78 14,98 14,22 13,26 12,35 

růst/pokles (v %)   15,7 4,9 -2,0 -5,0 -5,0 -6,8 -6,9 

                            Zdroj: Ministerstvo financí ČR, únor 2010; pro rok 2010 predikce AČSS 

 

 

Od roku 2005 (viz tabulka č. 2) trvale klesají náklady státního rozpočtu na stavební 

spoření. V roce 2009 stát klientům stavebních spořitelen vyplatil 13,262 miliard Kč. V roce 

půjčily stavební spořitelny svým klientům 57,8 miliardy Kč. Kdyţ porovnám poslední dva 

roky znázorněné v grafu, tak meziročně došlo mezi nimi k poklesu o 12,02 % (viz graf č. 

4). 

 

Graf č. 4: Objem poskytnutých úvěrů od roku 2005 – 2010 

 
Zdroj: Asociace českých stavebních spořitelen 

 

Stavební spořitelny poskytly za rok 2010 celkem 113 611 úvěrů, coţ je v meziročním 

srovnání o 14 932 úvěrů méně neţ v předešlém roce 2009 (viz graf č. 5). 
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Graf č. 5: Počet poskytnutých úvěrů  

 
 Zdroj: Asociace českých stavebních spořitelen 

 

 

3.3 Bytový fond zaměřený na kraje České republiky 
 

Bytový fond je vlastně souhrn bytů na určitém území. Základní informace o bytovém 

fondu lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání patří k nejrozsáhlejším 

statistickým zjišťováním, jelikoţ přináší velké mnoţství cenných údajů, které nelze jiným 

způsobem zjistit. „V České republice proběhlo poslední Sčítání lidu 1. března 2001. 

Úkolem tohoto sčítání bylo upřesnit počet obyvatelstva, jeho věkovou strukturu, zjistit 

sociálně ekonomické sloţení, zjistit skutečný domovní a bytový fond a úroveň bydlení.  

Další Sčítání lidu proběhlo 25. března 2011, toto sčítání mělo přinést výsledky o sloţení 

obyvatel, jejich vzdělání, zaměstnání a národnostní sloţení i náboţenském vyznání. Sčítání 

také mapovalo i velikost rodin a kvalitu bydlení“.[21] 

Jak jsem jiţ v předešlém článku zmínila, poslední sčítání v České republice proběhlo 

1. března 2001.  V tomto roce se nacházelo celkem 4 366 293 bytů, z nichţ bylo 3 827 678 

trvale obydleno. Na 1 000 obyvatel tak v průměru připadá 374 obydlených bytů. Trvale 

neobydlených bytů bylo 539 000 z toho 22% obydleno přechodně. Průměrná velikost 

trvale obydleného bytu činí 76m
2
 celkové plochy a na jeden obydlený byt připadá 2,72 

obytných místností. Také průměrná obytná plocha na 1 byt činí 49,5m
2 

a průměrný počet 

osob v bytě 2,69.          
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Graf č. 6: Počet trvale obydlených a neobydlených bytů 

 

 
 Zdroj: Český statistický úřad 

 

3.3.1 Stáří bytového fondu České republiky 
 

Stáří bytového fondu se při sčítání zjišťovalo podle období výstavby nebo 

rekonstrukce domu. Průměrné stáří bytového fondu je 41,2 let s rozdíly mezi jednotlivými 

kraji. Jsou kraje s nejniţším a nejvyšším průměrným stářím s rozdílem více neţ deset let 

(Praha – 46,9 let a Zlínský kraj – 36,2 let).  

Byty v domech postavené do roku 1919 se dají povaţovat za nejstarší byty v domech 

bytového fondu. Nejstarší byty s nejvyšším podílem mají kraje Liberecký (17,9%), 

Karlovarský (14,0%), Královéhradecký (13,5%) a Ústecký (13,2%). S nejniţším podílem 

nejstarších bytů je na východě republiky, v krajích Zlínském (5,4%) a Moravskoslezském 

(5,6%). 
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Tabulka č. 3: Trvale obydlené byty podle období výstavby či rekonstrukce domu a krajů 

  
Průměrné 

stáří bytu 

Podíl bytů podle období výstavby (rekonstrukce) v % 

do r. 

1899 

1900-

1919 

1920-

1945 

1946-

1960 

1961-

1970 

1971-

1980 

1981-

1990 

1991-

2001 

Hl. m. Praha 46,9 5,2 7,8 24,9 7,5 12,4 17,4 16,6 7,0 

Středočeský kraj 42,2 6,2 5,9 15,2 10,7 13,6 23,7 14,7 9,4 

Jihočeský kraj 38,6 6,8 4,5 10,1 8,5 15,6 25,3 18,7 9,4 

Plzeňský kraj 41,5 5,6 5,6 14,9 9,4 16,1 24,7 14,2 8,5 

Karlovarský kraj 44,9 6,1 7,9 14,8 12,4 20,8 17,1 13,1 6,9 

Ústecký kraj 41,6 6,3 6,9 12,8 7,8 16,1 23,1 19,6 6,1 

Liberecký kraj 44,1 8,5 9,4 14,4 4,1 10,2 23,7 20,1 8,3 

Královéhradecký kraj 43,2 6,9 6,6 15,9 8,1 14,2 23,1 15,1 8,9 

Pardubický kraj 39,1 5,4 4,5 12,7 10,2 14,6 26,0 15,8 10,0 

Vysočina 37,8 5,9 3,6 10,8 8,9 16,7 25,5 18,0 9,7 

Jihomoravský kraj 40,8 4,3 5,4 16,5 10,2 14,8 23,0 16,4 8,5 

Olomoucký kraj 41,0 6,3 5,2 13,4 10,3 16,3 23,1 15,5 9,1 

Zlínský kraj 36,2 2,7 2,7 11,8 13,3 17,9 25,7 15,9 9,4 

Moravskoslezský kraj 37,0 2,5 3,1 8,9 17,4 24,4 20,8 15,7 6,6 

ČR 41,2 5,3 5,6 14,7 10,3 16,1 22,5 16,4 8,2 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

V období 1991 – 2001 bylo zrekonstruováno a postaveno 313,8 tisíc bytů (přibliţně 

30 tisíc bytů ročně). Podle statistik se nejvíce stavělo v tomto období v Pardubickém kraji 

(10,0%) a na Vysočině (9,7%), naopak nejméně v Moravskoslezském (6,6%) a Ústeckém 

kraji (6,1%). 

Větší rozdíly najdeme mezi okresy. V Období 1991 – 2001 je nejvyšší podíl bytů 

v okresech Praha – západ (16,2%), Domaţlice (12,8%), Nymburk (12,2%), Praha – východ 

(12,1%), Český Krumlov a Ústí nad Orlicí (11,4%). Podíl nových bytů niţší neţ 5% bylo 

v tomto období v okresech na severu Čech – Most, Chomutov a Ústí nad Labem. 

 

3.3.2 Bytový fond podle technického vybavení 
 

Jako charakteristika vybavenosti bytů se spíše pouţívá výraz: kategorie bytu. Ta se 

odvozuje od vybavenosti bytu ústředním topením a základním příslušenstvím (toaletou a 

koupelnou). Byty rozdělujeme do čtyř kategorií, podle vybavenosti. Kategorie je většinou 

závislá na druhu domu, v němţ se byt nachází. 

V roce 2001 dosáhl podíl bytů v I. kategorie na 89% ze všech bytů. Do této kategorie 

bytů jsou zahrnuty nejen byty s ústředním topením, ale i byty s etáţovým topením na plyn 

a elektřinu a s kamny na plyn a elektřinu. S nejvyšším podílem bytů I. kategorie je 

Moravský kraj a Praha. V opačném případě má nejniţší podíl kraj Středočeský, Liberecký 

a Královéhradecký. Byty s nedostatečným vybavením (bez ústředního topení a neúplného 

příslušenství, tedy byty III. a IV. kategorie) najdeme především v rodinných domech (tvoří 

čtyři pětiny všech těchto bytů). Týká se to především nejstarších bytů v rodinných domech 

v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském a Plzeňském kraji a Pardubickém kraji. 
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V těchto lokalitách je více neţ 7% takových bytů. Pod 4% je na tom kraji 

Moravskoslezském a v Praze jen výjimečně. 

V republikovém průměru dosáhl podíl bytů III. a IV. kategorie 3,3%, nejniţší podíl 

v okresech na severu Čech a v okresech s velkými městy; týká se to okresů: Most, 

Chomutov a měst: Plzeň, Brno a Ostrava, kde se podíl pohybuje kolem 1%. V Ústí nad 

Labem a Karviné je podíl těchto bytů niţší neţ 2%. 

 

Tabulka č. 4: Trvale obydlené byty podle kategorie, druhu domu a krajů 

  

Obydlené 

byty 

celkem 

z úhrnu podíl podle 

kategorie bytu v % 
Podíl bytů III. a IV. 

kategorie v domech 

I. II. III. IV. 
rodinných bytových 

Hl. m. Praha 496 940 94,0 3,6 1,0 0,2 2,2 1,1 

Středočeský kraj 413 060 83,2 10,5 2,8 2,5 7,8 1,3 

Jihočeský kraj 231 281 85,4 10,6 1,6 1,5 5,5 0,7 

Plzeňský kraj 208 992 86,0 9,2 2,2 1,8 7,1 1,3 

Karlovarský kraj 115 913 89,1 7,8 1,6 0,9 5,5 1,4 

Ústecký kraj 321 928 89,2 7,0 1,8 1,0 6,7 1,0 

Liberecký kraj 161 830 83,5 10,6 3,2 1,8 9,1 2,1 

Královéhradecký kraj 204 529 83,3 11,1 2,9 1,9 7,3 1,9 

Pardubický kraj 182 943 85,4 9,6 2,6 1,8 7,1 0,7 

Vysočina 179 784 86,6 8,9 2,3 1,6 5,7 0,9 

Jihomoravský kraj 404 876 90,6 5,6 2,1 1,2 5,6 0,9 

Olomoucký kraj 230 561 89,1 7,0 2,0 1,3 5,7 0,8 

Zlínský kraj 204 806 90,3 5,5 1,9 1,8 6,0 0,4 

Moravskoslezský kraj 470 235 91,9 5,3 1,3 0,9 3,9 1,2 

ČR 3 827 678 88,5 7,4 2,0 1,3 6,2 1,1 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

3.3.3 Bytový fond podle vlastníka domu a právního důvodu 

uţívání 
 

Do struktury bytového fondu podle vlastnictví domu se promítla 90. léta. Skoro 

polovina (46,0%) bytového fondu je v domech ve vlastnictví soukromých fyzických osob, 

jelikoţ ve všech krajích jsou určité podíly bytů v domech soukromých osob nejvyšší. Ve 

Středočeském kraji a na Vysočině je výrazná převaha rodinných domů oproti ostatním 

krajům. Oba dva kraje tvoří více neţ tři pětiny bytového fondu. 

V Praze je 26,2% bytů v domech soukromých osob a 24,8% bytů v domech ve 

vlastnictví obce a státu, v Karlovarském kraji je 29,8% bytů v domech soukromých osob a 

29,7% bytů v domech v kombinovaném vlastnictví a v Ústeckém kraji je 33,1% bytů 

v domech soukromých osob a 24,5% bytů v domech ve vlastnictví obce či státu.  

Podíl bytů v domech ve vlastnictví obce či státu je druhý největší podíl, v roce 1991 

bylo 39,0%  bytového fondu a nyní jen 17,7%. V Karlovarském kraji, Ústeckém kraji a 
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v Praze tvoří tyto byty čtvrtinu bytového fondu, Zlínský kraj se podílí na celkovém 

bytovém fondu pouze jednou třetinou a Vysočina jednou desetinou. 

Byty v domech stavebních bytových druţstev tvoří 14,2% bytového fondu. 

S nejvyšším podílem (po 18,6%) v krajích Ústeckém a Moravskoslezském a s nejniţším 

podílem v Plzeňském a Karlovarském kraji (jen 8,2%). 

Téměř shodný podíl bytů je v domech s kombinovaným vlastnictvím (13,4%) 

bytového fondu. Zde je nejvyšší podíl bytů na celkovém bytovém fondu v Plzeňském kraji 

21,7% a Karlovarském kraji 29,7%, s necelými 9% se podílí na celkovém bytovém fondu 

Moravskoslezský kraj. 

 

Graf č. 7: Struktura bytového fondu 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Se strukturou bytového fondu podle vlastníka domu úzce souvisí i struktura bytů 

podle právního důvodu uţívání bytu. Tato struktura je ovlivněna především nástroji bytové 

politiky. Více neţ třetinu bytového fondu tvoří byty v osobním vlastnictví. Více jak 

polovinu bytového fondu tvoří tyto byty ve Středočeském, Zlínském kraji a na Vysočině. 

Sektor vlastnického bydlení je nejvíce rozvíjený, zahrnuje všechny byty a rodinné 

domy ve vlastnictví soukromých osob. Vlastnictví bytu je zapsáno do katastru nemovitostí 

(vlastnické právo k bytu získá jeho vlastník, aţ ho příslušný katastrální úřad zapíše). Byty 

v osobním vlastnictví tvoří více neţ desetinu bytového fondu. Týká se to hlavně západních 

Čech (Plzeňského a Karlovarského kraje), také Zlínského kraje s nejvyšším podílem 

bytového fondu. Pořízení vlastnického bydlení je velmi nákladnou záleţitostí a kaţdý si 

formu tohoto bydlení nemůţe dovolit. Proto existuje na trhu stavební spoření a hypoteční 

úvěry, které napomáhají k rozvíjení vlastnického bydlení. Domácnosti by si mohly 

uspokojovat své potřeby nájemním bytem. Ale nájemné za uţívání bytu a sluţeb se stále 

zvyšuje, proto se domácnosti snaţí pořídit si vlastní bydlení.  

Nájemní sektor lze rozdělit na sektor obecních nájemních bytů a soukromý nájemní 

sektor (ten tvoří 12% bytového fondu). V roce 2001 bylo sečteno 1,1 miliónů nájemních 

bytů. Malá část jich je v rodinných domech (60,1 tisíc) a další v ostatních budovách (19,8 

tisíc). V bytových domech nejvíce (93%) a to, dvě pětiny se týkají Prahy a 

ostatní
3%

nájemní byt
29%

družstevní byt
14%

byt v osobním 
vlastnictví

54%

Struktura bytového fondu (rozdělení z hlediska 

právního důvodu uţívání)
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Moravskoslezského kraje. Vysočina a Olomoucký kraj se podílí na celkovém počtu 

nájemních bytů jen přibliţně dvěma procenty.  

Nájemní byty lze rozlišit podle vlastníka. Vlastníkem a pronajímatelem můţe být 

soukromá fyzická osoba či právnická osoba. Fyzické soukromé osoby vlastní a pronajímají 

122,2 tisíc bytů, polovina těchto bytů se nachází v Praze. Soukromé fyzické osoby vlastní 

nejvíce bytů v Praze (26,2%) a Královéhradeckém kraji (15,1%). S menším počtem 

fyzické osoby pronajímají a vlastní byty v krajích např. ve Zlínském kraji 1,2 tisíc bytů a 

10,8 tisíc bytů v kraji Jihomoravském. Právnické osoby vlastní více neţ 120 tisíc bytů. 

Tyto byty jsou soustředěny na Středočeský kraj (2,7%), Ústecký kraj (3,5%) a Prahu 

(4,4%) - tyto kraje se podílí dvěma třetinami na celkovém počtu nájemních bytů ve 

vlastnictví právnických osob. Sektor obecních nájemních bytů tvoří cca 17% bytového 

fondu. Obecní byty jsou vyuţívány v souladu s bytovou politikou v závislosti na 

rozhodnutí jednotlivých obcí.  Více neţ tři pětiny (623,3 tisíc) všech nájemních bytů 

v domech patří obcím a státu. Nejvyšší podíl obecních bytů se nachází na Vysočině 

(72,4%), Jihomoravském (72,2%) a Karlovarském kraji (70,4%). 
Také existuje druţstevní sektor. Druţstevní bydlení je z velké části tvořeno 

v panelových domech. Tento typ bydlení lze charakterizovat tak, ţe je středem mezi 

bydlením vlastnickým a nájemním. Jeho fungování je bezproblémové. V tomto případě 

není kaţdý byt zapsán v katastru nemovitostí, jen celý dům jako jeden celek vlastněný 

druţstvem, které pronajímá jednotlivé byty svým členům. Členové stavebního druţstva 

„vlastní“ své byty nepřímo tak, ţe mají členský podíl na druţstvu. Členem můţe být pouze 

jedna osoba nebo manţelé společně. Daň z nemovitosti se neplatí z druţstevního bytu 

přímo, jelikoţ ji platí druţstvo, ale je započítána v nájemném. Druţstevní byl lze „ prodat“, 

přesněji převést členství v bytovém druţstvu s právem na nájem bytu na nového člena. 

Stavební bytové druţstvo i společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou. Druţstvo 

za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Přibliţně jedna sedmina bytů patří 

členům bytových druţstev. Z následující tabulky je moţné vyčíst, ţe nejvyšší podíl 

stavebních bytových druţstev se nachází ve Zlínském kraji (8,7%), Středočeském kraji 

(6,2%) a Vysočině (6,7%). [11] 
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Tabulka č. 5: Trvale obydlené nájemní byty v bytových domech podle vlastníka domu a 

krajů 

  

  

Trvale obydlené nájemní byty v bytových domech 

celkem 

z toho podle vlastníka domu (v %) 

soukromá 

fyzická 
osoba 

obec 

a 
stát 

stavební 

bytové 
druţstvo 

práv. osoba 

za účelem 
privatizace 

jiná 

práv. 
osoba 

kombinace 
vlastníků 

ostat-
ní 

Hl. m. Praha 229 681 26,2 50,5 3,0 4,4 7,8 6,6 1,6 

Středočeský kraj 67 814 7,9 64,8 6,2 2,7 9,4 8,1 0,9 

Jihočeský kraj 51 128 8,1 64,2 3,7 1,6 13,0 8,8 0,6 

Plzeňský kraj 50 363 10,9 62,2 3,3 1,1 8,3 13,3 0,8 

Karlovarský kraj 40 276 8,9 70,4 2,0 1,1 5,6 11,5 0,5 

Ústecký kraj 112 283 7,1 65,7 5,3 3,5 12,0 5,8 0,7 

Liberecký kraj 41 355 10,5 60,7 3,5 2,3 13,7 8,8 0,4 

Královéhradecký 

kraj 40 361 15,1 66,8 3,3 1,6 5,7 7,1 0,4 

Pardubický kraj 30 238 7,5 64,3 5,8 1,6 7,4 13,1 0,3 

Vysočina 23 716 6,0 72,4 6,7 1,1 6,7 6,6 0,3 

Jihomoravský 

kraj 96 520 11,2 72,2 3,5 1,0 5,1 6,5 0,5 

Olomoucký kraj 45 246 11,6 61,6 4,5 2,4 8,3 11,3 0,3 

Zlínský kraj 22 220 5,3 62,3 8,7 0,8 6,4 16,5 0,1 

Moravskoslezský 

kraj 161 830 2,7 59,9 3,0 1,2 29,7 3,3 0,2 

ČR 1 013 031 12,1 61,5 3,9 2,4 11,9 7,4 0,7 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

3.4 Bytová politika 
 

Pomocí bytové politiky jsou vytvářeny strategické podmínky pro bydlení. „Cílem 

bytové politiky státu je vytvářet přijatelné právní, institucionální a fiskální prostředí pro 

aktivity všech účastníků na trhu s byty. Tyto cíle jsou naplňovány právními předpisy 

(Zákon o jednostranném zvyšování nájemného, Zákon o vlastnictví bytů, Zákon o podpoře 

výstavby druţstevních bytů a další) a potvrzujícími nástroji v oblasti bydlení. Jedná se o 

programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva České republiky 

pro místní rozvoj a podpor financovaných z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na 

základě jednotlivých nařízení vlády, obsahujících podmínky a rozsah jednotlivých norem 

bydlení“.[13] Právo bydlet by měl mít kaţdý, proto by stát neměl bránit ekonomickému 
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fungování trhu s bydlením, ale měl by pomáhat určitým skupinám domácností, které se o 

své bydlení nemohou postarat samy.   

Na základě zákona lze definovat Ministerstvo pro místní rozvoj jako: „ústřední orgán 

státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a 

bytového fondu pro věci nájmu bytů a nebytových prostor“.[27] Také Ministerstvo pro 

místní rozvoj na základě tohoto zákona „koordinuje činnosti ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení, včetně koordinace 

financování těchto činností.“[13] 
Ministerstvo pro místní rozvoj se snaţí vytvářet pozitivní 

prostředí pro rozvoj bydlení pomocí těchto prostředků: 

 „podpora pořízení bydlení do osobního vlastnictví, 

 podpora výstavby bytů se sociálním určením, 

 návrhy právních předpisů v oblasti bydlení a jeho podpory, 

 podpora hypotečního úvěrování.“[13] 

 

„Pomocí Státního fondu rozvoje bydlení je také realizovaná bytová politika. Tento 

fond byl sestaven pomocí zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení ze dne 

21. června 2000. Státní fond rozvoje bydlení je samostatnou právnickou osobou a majetek 

fondu je součástí majetku státu. Fond má za úkol vytvářet, akumulovat a rozšiřovat 

finanční prostředky určené na podporu investic do bydlení. Pouţívat je v souladu se 

zákonem na podporu: 

 výstavby technické infrastruktury v obcích, tedy na zainvestování 

pozemků vhodných pro budoucí bytovou výstavbu, 

 výstavby bytů, z toho především bytů nájemních, 

 oprav bytového fondu, z toho především na podporu oprav domů 

vystavěných panelovou technologií.“[17] 
 

3.4.1 Nástroje bytové politiky v České republice 
 

Nástroje bytové politiky vedou přímo k uskutečnění cílů celé bytové politiky. Stát 

prosazuje dříve vytyčené cíle pomocí různých prostředků jako například státní moc, se 

kterou stát volně nakládá. Podmínkou pro zajištění uspokojivé úrovně bydlení pro 

obyvatele České republiky je důleţitý aktivní přístup státu. Nástroje bytové politiky 

v České republice jsou nepravidelné a přitom provázané, jako jsou její cíle. Tyto nástroje 

dělíme do tří skupin:  

a) programy státní podpory na bydlení 

b) příspěvek na bydlení 

c) regulace nájemného a ochrana nájemců bytů. 

 

a) Programy státní podpory bydlení 

 

Programy státní podpory bydlení jsou jedním z nástrojů bytové politiky a spolu 

se Státním fondem bydlení patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Zmíním se postupně 
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jen o podpoře a programu Státního fondu bydlení, na které je v roce 2011 schválen 

rozpočet. 

Jako první uvádí Státní fond rozvoje bydlení program: Záruky za splácení úvěrů na 

výstavbu nájemních bytů. „Tento program dle zákona č. 438/2009 Sb. umoţňuje 

poskytnout záruku Fondu za splácení investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů 

s dlouhodobou splatností (do 40 let). Záruky jsou poskytovány za poplatek do 0,6%. Fond 

ručí úvěrující bance nejvýše za 70% nesplacené části jistiny úvěru. Doba ručení je nejméně 

10 let, po tuto dobu nesmí investor vyuţívat byty k jinému neţ k nájemnímu bydlení a bez 

souhlasu fondu nesmí vlastnické právo převést na jinou osobu. Moţnost poskytnutí ručení 

prostředky Státního fondu rozvoje bydlení je otevřena všem investorům bez rozdílu, 

například městu, bytovému druţstvu, obci, soukromé firmě a soukromé fyzické osobě. Cíl 

tohoto programu je motivovat soukromý kapitál k výstavbě nájemních bytů.“[17] 

„Podpora bydlení mladým lidem. Ta se poskytuje pomocí tzv. „úvěru 300“. Tímto 

úvěrem napomáhá Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem (do věku 35 let) dosáhnout 

vlastního bydlení. Úvěr můţe být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný do 20 let a 

úročí se dvěma procenty ročně. Také se můţe vyuţít k financování: koupě bytu, výstavbě 

bytu v rodinném domě, koupě rodinného domu s jedním bytem a další“.[17] 

Mezi další program patří: Povodně. Po této ţivelné pohromě je důleţité si dát své 

bydlení do pořádku. Proto můţeme vyuţít: úvěr na opravy (je poskytován aţ do výše 150 

tisíc Kč, je úročen 2% úrokovou sazbou ročně po dobu 10 let), úvěr na pořízení bydlení 

(maximální výše úvěru je 850 tisíc Kč, úroková sazba 2% ročně po celou dobu splácení, 

splatnost 20 let a nemovitost slouţí jako zástava), úvěry obcím (úvěr kryje náklady spojené 

s opravami a modernizací bytů, úroková sazba 1% ročně po dobu maximálně 10 let).  

Poslední podporou schválenou rozpočtem pro rok 2011 je „Podpora obcí“. Do této 

podpory patří úvěry na modernizaci bydlení. Úvěr kryje část nákladů na modernizaci a 

opravu bytů, úroková sazba je 3% ročně po maximální dobu 10 let. Poskytování této 

podpory upravuje Nařízení vlády 396/2001 Sb., o pouţití prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

b) Příspěvek na bydlení 

 

Příspěvek na bydlení se poskytuje domácnostem s niţšími příjmy, za účelem zvýšit 

jejich příjem a zároveň jim napomoci se zátěţí s náklady na bydlení. Nárok na příspěvek 

na bydlení má nájemce nebo vlastník bytu v případě, ţe je přihlášený v bytě k trvalému 

pobytu a pokud 30% příjmů domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, zároveň 

těchto 30% příjmů domácnosti je niţší neţ příslušné normativní náklady stanovené 

zákonem. Dle rozdílu mezi normativními náklady a rozhodným příjmem rodiny 

vynásobený koeficientem 0,30 zjistíme výši příspěvku na bydlení, kterou rodina dostane. 

Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce 

a počtu členů domácnosti. Do normativních nákladů jsou zahrnuty ceny sluţeb a energií. 

Zda má domácnost nárok na příspěvek se zjistí aţ po zhodnocení příjmů rodina za 

předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se povaţuje i přídavek na dítě a rodičovský 

příspěvek. Příspěvek na bydlení lze uplatnit v nájemním, druţstevním bydlení i v bydlení v 

osobním vlastnictví. 
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V roce 2011 se zvýšila dávka státní sociální podpory a to právě příspěvek na bydlení. 

„Nejméně vzroste příspěvek pro jednu osobu v domácnosti v obci s 10 aţ 50 tisíci 

obyvateli, a to o 2,25 %. Nejvyšší příspěvek aţ 10% se bude týkat jedné osoby, či dvou 

osob ţijících v druţstevním bytě. Také osob ţijících v bytě v osobním vlastnictví bez 

ohledu na počet obyvatel ve městě“.[22] 

 

c) Regulace nájemného a ochrana nájemců bytů 

 

V roce 1917 byla zavedena regulace nájemného v České republice a to ještě za 

rakousko-uherské nadvlády. Nájemné bylo zastaveno pro rodiny vojáků, jelikoţ za války 

byly nízké příjmy. V rámci restitucí byl vrácen bytový fond původním vlastníkům po roce 

1991. Regulace sleduje nepřekročení maximálně poţadovaného nájmu a fungování 

existujícího nájemního vztahu (právo výpovědi má pouze nájemce). 

Před rokem 1948 se týkala regulace nájemného spíše bytů v domech a po roce 1990 

se zapojily do regulace i nájemní byty, přibliţně jich bylo 1 500 000. Nyní zůstalo ještě 

300 000 bytů s regulovaným nájemným v soukromém vlastnictví a asi 400 000 bytů zbylo 

obcím. 

Kaţdý nájemce by měl být chráněn nějakými právními nástroji před tzv. bytovými 

náhrady, omezeními výpovědi nájmu bytu pronajímatelem apod. 

 

 

3.4.2 Trţní a regulované nájemné 
 

V našem státě se dělí nájemné na regulované a trţní. Při regulovaném nájemném 

platí domácnosti o polovinu menší nájem, neţ při trţním nájemném. Regulované nájemné 

znamená, ţe stát si ještě ponechává jisté poslední slovo v určování cen některých věcí a 

sluţeb. Má právo zasahovat do cen nezbytných statků, například právě nájem. Přibliţně ve 

450 tisících domácností v menších městech, Ostravě a Ústí nad Labem skončilo 1. ledna 

2011 regulované nájemné. Ostatní krajská města a obce Středočeského kraje s počtem 

obyvatel nad 10 tisíc (Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Kolín, Příbram a jiné) by měly 

přijít na řadu aţ v roce 2013. Ve většině krajských měst do té doby však vzroste 

regulované nájemné v průměru o 16%. Zvyšování se neplánuje pouze v centru Prahy, 

Karlových Varech a Kladně.  

Od roku 2013 bude pak v České republice stanovena výše nájemného pouze po 

dohodě pronajímatelů a nájemců. V případě, ţe se obě strany nedohodnou na nové ceně 

nájemného, mohou se obrátit na soud. Majitelé bytů by měli brát ohled a stanovit 

nájemcům takovou výši nájemného, která bude odpovídat moţnostem nájemce nebo s ním 

najít společné řešení. Do konce roku 2010 částečně upravoval zákon č 107/2006 Sb., 

jednostranné zvyšování nájemného. Dával moţnost na základě dohody jednostranně zvýšit 

nájemné, za souhlasu obou stran. Zvýšení se muselo pohybovat v zákonem stanoveném 

rámci.  
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Tabulka č. 6: Nejvyšší regulované nájemné 

  Regulované nájemné 

(2010) 

Regulované nájemné 

(2009) 

Regulované nájemné 

(2008) 

Změna 

regulovaného 

nájemného 

(2010/2009) 
Město za m

2 
 ve 

standardním 

bytu 

za m
2 
 ve 

standardním 

bytu 

za m
2 
 ve 

standardním 

bytu 

Praha 1 98,16 

Kč/m2  

6 674,88 Kč 81 

Kč/m2 

5 516 Kč 60 

Kč/m2 

4 104 Kč 21,01% 

Praha - 
Uhříněves 

83,88 
Kč/m2 

5 707,84 Kč 81 
Kč/m2 

5 516 Kč 60 
Kč/m2 

4 104 Kč 3,48% 

Brno 75,99 

Kč/m2 

5 167,32 Kč 65 

Kč/m2 

4 439 Kč 46 

Kč/m2 

3 133 Kč 16,41% 

Hradec 

Králové 

63,80 

Kč/m2 

4 411,16 Kč 55 

Kč/m2 

3 732 Kč 38 

Kč/m2 

2 563 Kč 18,20% 

Kladno 63,80 

Kč/m2 

4 338,40 Kč 53 

Kč/m2 

3 618 Kč 35 

Kč/m2 

2 401 Kč 19,91% 

Olomouc 61,11 

Kč/m2 

4 155,48 Kč 52 

Kč/m2 

3 543 Kč 39 

Kč/m2 

2 641 Kč 17,29% 

Plzeň 60,54 

Kč/m2 

4 116,72 Kč 52 

Kč/m2 

3 537 Kč 39 

Kč/m2 

2 640 Kč 16,39% 

Zlín 59,16 

Kč/m2 

4 022,88 Kč 50 

Kč/m2 

3 367 Kč 34 

Kč/m2 

2 334 Kč 19,48% 

Karlovy 

Vary 

56,89 

Kč/m2 

3 868,52 Kč 48 

Kč/m2 

3 278 Kč 34 

Kč/m2 

2 288 Kč 18,01% 

Jihlava 52,11 

Kč/m2 

3 543,48 Kč 44 

Kč/m2 

2 985 Kč 31 

Kč/m2 

2 107 Kč 18,71% 

České 

Budějovice 

49,55 

Kč/m2 

3 369,40 Kč 43 

Kč/m2 

2 917 Kč 31 

Kč/m2 

2 137 Kč 15,51% 

Poznámka: Standardní byt - 68m2 . Výpočet nájemného pro rok 2010 vychází z výše regulovaného nájemného v 
dané oblasti pro rok 2009. Výpočet realizován na kalkulačce MMR. 

 

 

Nejvyšší regulované nájemné v roce 2010 se týká podle výpočtů standardního bytu o 

rozměru 68m
2 

měst: Praha 1 (98,16 Kč/m
2
), Brno (75,99 Kč/m

2
), Plzeň (60,54 Kč/m

2
), 

České Budějovice (49,55 Kč/m
2
) a jiné. Změna regulovaného nájemného z let 2009/2010 

činí v Praze 1 (21,01 %), v Olomouci (17,29 %), v Jihlavě (18,71%). 
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Tabulka č. 7: Nejnižší regulované nájemné 

  Regulované nájemné 

(2010) 

Regulované nájemné 

(2009) 

Regulované nájemné 

(2008) 

Změna 

regulovaného 

nájemného 

(2010/2009) Město za m
2 
 ve 

standardním 

bytu 

za m
2 
 ve 

standardním 

bytu 

za m
2 
 ve 

standardním 

bytu 

Chomutov 25,18 

Kč/m2  

1 712 Kč 20 

Kč/m2 

1 326 Kč 18 

Kč/m2 

1 195 Kč 29,13% 

Louny 25,18 

Kč/m2  

1 712 Kč 20  

Kč/m2 

1 334 Kč 18 

Kč/m2 

1 210 Kč 28,35% 

Litoměřice 25,18 

Kč/m2  

1 712 Kč 20 

Kč/m2 

1 347 Kč 18 

Kč/m2 

1 234 Kč 27,12% 

Most 29,47 

Kč/m2 

2 004 Kč 21 

Kč/m2 

1 445 Kč 18 

Kč/m2 

1 209 Kč 38,68% 

Děčín 29,47 
Kč/m2 

2 004 Kč 22 
Kč/m2 

1 517 Kč 20 
Kč/m2 

1 334 Kč 32,10% 

Semily 33,05 

Kč/m2 

2 247 Kč 22  

Kč/m2 

1 526 Kč 18 

Kč/m2 

1 256 Kč 47,27% 

Ústí nad 

Labem 

29,47 

Kč/m2 

2 004 Kč 23 

Kč/m2 

1 540 Kč 20 

Kč/m2 

1 375 Kč 30,13% 

Teplice 29,47 

Kč/m2 

2 004 Kč 23 

Kč/m2 

1 553 Kč N/A N/A 29,04% 

Bruntál 35,08 

Kč/m2 

2 587 Kč 24 

Kč/m2 

1 629 Kč 18 

Kč/m2 

1 244 Kč 58,83% 

Nový Jičín 38,05 

Kč/m2 

2 587 Kč 25 

Kč/m2 

1 719 Kč 20 

Kč/m2 

1 385 Kč 50,52% 

Poznámka: Standardní byt - 68m2 . Výpočet nájemného pro rok 2010 vychází z výše regulovaného 

nájemného v dané oblasti pro rok 2009. Výpočet realizován na kalkulačce MMR. 

Zdroj: www.hypoindex.cz 

 

Opět si vyberu byt o rozměru 68m
2
. Jeho nejniţší regulované nájemné v roce 2010 je ve 

městech: Chomutov (25,18 Kč/m
2
), Most (29,47 Kč/m

2
), Nový Jičín (38,05 Kč/m

2
). 

Změna regulovaného nájemného z roku 2009/2010 činí v Lounech 28,35%, v Děčíně 32,10 

%, v Bruntále 58,83 %.  

Trţní nájemné je takové nájemné, které vzniká na základě vzájemné dohody mezi 

pronajímatelem a nájemcem. Oproti regulovanému nájemnému odráţí trţní nájemné vztah 

mezi nabídkou a poptávkou na trhu s byty v jednotlivých městech. Na výši nájemného má 

vliv např. i lokalita bytu. Mezi pronajímatelem a nájemcem by měla být uzavřena písemná 

nájemní smlouva, která by měla obsahovat upřesnění předmětu nájmu, všechny osoby 

oprávněné uţívat byt, osobní údaje obou stran, především výši nájemného a veškerých 

záloh na sluţby a způsob úhrady nájmu, dobu platnosti smlouvy, práva a povinnosti obou 

smluvních stran a podpisy. Trţní nájemné by mělo klesat v souvislosti s ukončením 

regulace nájemného. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hypoindex.cz/
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Tabulka č. 8: Rozdíl mezi regulovaným a tržním nájemním  

Jaký je rozdíl mezi regulovaným a trţním 
nájemným (v Kč za m

2
, vybraná města, kde dojde k 

deregulaci od ledna 2011) 

Město Regulované Trţní Rozdíl 

Louny 25,2 88,99 63,79 

Frýdek - Místek 50,0 109,93 59,93 

Česká Lípa 46,2 105,46 59,26 

Ústí n. Labem 29,5 87,13 57,63 

Ostrava 50,0 104,18 54,18 

Pelhřimov 34,7 78,01 43,31 

Uherské Hradiště 57,4 100,45 43,05 

Blansko 56,0 98,25 42,25 

Tachov 44,9 82,49 37,59 

Opava 50,0 87,53 37,553 

Jablonec n. N. 46,2 82,75 36,55 

Prostějov 47,0 80,25 33,25 

Havlíčkův Brod 39,5 70,67 31,17 

Šumperk 47,0 75,24 28,24 

Trutnov 51,6 76,89 25,29 

Jičín 51,6 75,39 23,79 

Znojmo 56,0 76,59 20,59 

Tábor 53,5 72,06 18,56 

Svitavy 52,0 67,34 15,34 

Zdroj: Institut regionálních informací 

 

V tabulce č. 7 můţeme shlédnout rozdíl mezi regulovaným a trţním nájemným v 

městech, kde došlo v lednu 2011 k omezení regulačních zásahů. Např. v České Lípě vznikl 

rozdíl mezi těmito nájemnými 59,26 Kč/m
2
, v Ostravě 54,18 Kč/m

2
, v Opavě 37,53 Kč/m

2
, 

ve Znojmě 20,59 Kč/m
2
. 
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4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU NA TÉMA FINANCE A 

BYDLENÍ 
 

Průzkum byl proveden formou dotazníku, který byl zaměřen na finance a bydlení 80 

respondentů, pocházející z různých krajů České republiky. Cílem tohoto průzkumu bylo 

zjistit, v jakém typu bydlení respondenti ţijí, jakými zdroji by byli schopni financovat své 

bydlení a jiné. V dotazníku je obsaţeno 15 otázek, které jsou především zaměřené na 

bydlení a finance dotazovaných, v otázce č. 1 se např. dotazuji na pohlaví respondentů, 

v otázce č. 3 na typ jejich bydlení atd. 

 

Otázka č. 1:  Pohlaví 

 

Graf č. 8: Pohlaví 

 
 

Z 80 dotazovaných převládá s počtem 53 ţen, coţ je v 66,25 %.  

 

 

Otázka č. 2: Věk  

Věk Počet % vyjádření 

20 - 30 let 8 10 

31- 40 let 45 56,25 

41 let a více 27 33,75 

 

Většina dotazovaných se pohybuje ve věkové kategorii 31 – 40 let. 

 

 

 

 

 

 

 

53 Žen (66,25 %)

27 Mužů 
(33,75 %)

Pohlaví



Michaela Zahrádková: Analýza trhu s bydlením v ČR 

2011                                                                                 29 

 

 

Otázka č. 3: V jakém typu bydlení nyní ţijete? 

 

Graf č. 9: Typ bydlení 

 
  

V České republice převahuje bydlení v panelových domech, a také 38 lidí z 80 

respondentů ţije v panelovém domě, coţ je 48 % z celkových 100 %. 

 

Otázka č. 4: Jaký rozměr (v m
2
) má Vaše bydlení? 

Rozměr bydlení v m
2 

Počet % vyjádření 

40 m
2 
– 60 m

2 
31 38,75 

61 m 
2 
– 80 m

2  
37 46,25 

81 m
2 

a více 12 15 

 

Průměrný byt v České republice má od 60 m
2
 do 80 m

2
. 

 

Otázka č. 5: Kolik členů tvoří Vaší domácnost?  

Členi domácnosti Počet % vyjádření 

1 2 2,5 

2 18 22,5 

3 52 65 

4 a více 8 10 

 

Domácnost dotazovaných je z 65 % tvořena 3 členy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

37%

48%

0%

Typ bydlení

rodinný dům 

cihlový dům 

panelový dům

jiný typ
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Otázka č. 6: Ve kterém kraji máte trvalé bydliště? 

Kraj Počet % vyjádření 

Jihomoravský kraj 1 1,25 

Moravskoslezský kraj 1 1,25 

Vysočina 2 2,5 

Pardubický kraj 3 3,75 

Královéhradecký kraj 4 5 

Praha 13 16,25 

Středočeský kraj 14 17,5 

Ústecký kraj 30 37,5 

Plzeňský kraj 5 6,25 

Karlovarský kraj 7 8,75 

 

Přesto, ţe má Česká republika 14 krajů, dotazovaní pocházejí a mají trvalé bydliště 

pouze v 10 krajích. Na prvním místě je Ústecký kraj s 37,5 % a následně za ním se 

nejčastěji opakoval Středočeský kraj s 17,5 %. 

 

Otázka č. 7: Kde máte trvalé bydliště? 

 

Graf č. 10: Trvalé bydliště 

 
 

Respondenti mají trvalé bydliště převáţně u partnera. Vlastní bydlení není těţké si 

pořídit, vzhledem k různým vymoţenostem. Přesto je z této otázky znatelně, ţe 55 % 

respondentů má trvalé bydliště u svého partnera.  

 

 

 

 

 

 

 

37%

8%

55%

0%

Trvalé bydliště

vlastní byt

u rodičů
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Otázka č. 8: V jakém druhu bydlení ţijete? 

Druh bydlení Počet % vyjádření 

v podnájmu 10 12,5 

v druţstevním bydlení 16 20 

v osobním vlastnictví 20 25 

v nájemním bydlení 34 42,5 

 

Nájemní bydlení je flexibilnější a respondenti ho preferují. V případě, ţe by se chtěl 

člověk přestěhovat do jiného města za prací, či odejít do jiného bytu, je to mnohem 

jednodušší. 

 

Otázka č. 9: Chtěli byste v budoucnosti změnit své bydlení? 

Odpověď ANO/NE Počet % vyjádření 

NE 42 52,5 

ANO - rodinný dům 28 35 

ANO - panelový dům 10 12,5 

 

Většina dotazovaných je spokojena se svým bydlením, nebo nejsou ochotni udělat 

nějakou změnu ve svém ţivotě, jako je bydlení. Proto nejčastěji respondenti zaškrtávali 

zápornou odpověď. 

 

Otázka č. 10: V budoucnosti byste chtěli bydlet v jakém městě? 

Město Počet  % vyjádření 

v rodném městě 39 48,75 

v menším městě 9 11,25 

ve větším městě 18 22,5 

na vesnici 14 17,5 

    

Z psychologického hlediska respondenti upřednostňují rodné město, jelikoţ jsou 

s ním citově spojeni a mají v rodném městě rodinu, přátelé a práci. Po rodném městě volili 

nejvíce dotazovaní také větší město. Větší město volili ti, kteří chtějí svou budoucnost 

řešit, nebo si chtějí najít lépe placenou práci. 

 

Otázka č. 11: Jakou finanční částku jste ochotni investovat do svého bydlení? 

Finanční částka Počet  % vyjádření 

50 000 Kč - 100 000 Kč 7 8,75 

100 000 Kč - 500 000 Kč 67 83,75 

500 000 Kč - 1 000 000 Kč 5 6,25 

1 000 000 Kč a více 1 1,25 
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V dnešní době se dá vyuţít mnoho prostředků, jak si pořídit finanční částku na své 

bydlení. Prostřednictvím této otázky bylo zjištěno, ţe většina dotazovaných je ochotna 

investovat do svého bydlení finanční částku v rozmezí od 100 000 Kč do 500 000 Kč. 

 

Otázka č. 12: Jaké finanční zdroje jste ochotni uplatnit na své budoucí bydlení? 

Zdroje financování bydlení Počet % vyjádření 

stavební spoření 37 46,25 

bankovní úvěr 13 16,25 

nebankovní úvěr 1 1,25 

vlastní finanční zdroje 18 22,5 

hypotéky 11 13,75 

 

Kaţdý respondent má odlišnou představu o svém budoucím bydlení, např. jaké 

finanční zdroje by pouţil na své bydlení. Stavební spoření je stále nejčastěji vyuţíváno 

z důvodu státní podpory. Respondenti mohou vyuţít místo stavebního spoření také vlastní 

či rodinné zdroje, které jsou ekonomicky nejvýhodnější. 

 

Otázka č. 13: Jakou výši finanční částky si můţete dovolit z Vašeho příjmu splácet, či 

ukládat kaţdý měsíc na své bydlení? 

Finanční částka Počet  % vyjádření 

500 Kč - 1 000 Kč 15 18,75 

1 100 Kč - 3 000 Kč 62 77,5 

3 100 Kč a více 3 3,75 

 

Dotazovaní jsou vzhledem ke svým příjmům a zároveň i výdajům ochotni splácet, či 

ukládat na své bydlení finanční částku v rozmezí od 1 100 Kč do 3 000 Kč. 

 

Otázka č. 14: Spolupodílela by se vaše rodina na financování vašeho bydlení? 

Odpověď Počet  % vyjádření 

ANO  37 46,25 

NE 25 31,25 

NEVÍM 18 22,5 

 

Z tabulky je patrné, ţe většina respondentů se můţe spolehnout na pomoc rodiny, 

kdyţ budou potřebovat respondenti finanční zdroje na své bydlení. Za příčiny, ţe nebudou 

mít vlastní zdroje nebo si nebudou moci pořídit úvěr či hypotéku. 
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Otázka č. 15: Máte stavební spoření? 

 

Graf č. 11: Stavební spoření 

 

 
Z výsledků šetření je vidět, ţe respondenti zodpovědně přistupují ke svému 

budoucímu bydlení a stále si zakládají stavební spoření, které je výhodné vzhledem ke 

státní podpoře. Státní podpora činí 10 % z uspořádané částky v příslušném kalendářním 

roce. 

 
 

4.1 Shrnutí dotazníku 
 

Dotazník vyplnilo 80 respondentů, z nich je 53 ţen a 27 muţů, ve věkové kategorii 

od 31 let do 40 let. Většina dotazovaných pochází z Ústeckého kraje a ţijí převáţně 

v panelových domech, jejich domácnost se pohybuje v rozměru od 61 m
2 

aţ 80 m
2
. 

Domácnost respondentů je ve většiny sloţena z 3 členů a více. Skoro polovina respondentů 

má trvalé bydliště u partnera, z čehoţ lze usuzovat závislost dotazovaných na svých 

partnerech. 

Vzhledem k flexibilitě nájemního bydlení ho dotazovaní upřednostňují a v takovém 

to druhu bydlení i ţijí, jelikoţ případná změna bydlení je bezproblémová. 

Respondenti preferují rodné město, kde by chtěli nadále ţít a zároveň neměnit své 

budoucí bydlení. Do svého bydlení jsou respondenti ochotni investovat finanční částku 

v rozmezí 100 000 Kč aţ 500 000 Kč. Tuto finanční částku by mohli vůči svým finančním 

příjmům splácet finanční částkou také v rozmezí 1 100 Kč aţ 3 000 Kč. Jako zdroj na 

financování svého bydlení by respondenti vyuţili z větší části stavební spoření, které 

většina respondentů má zaloţené. V případě, ţe by neměli respondenti zaloţené stavební 

spoření, mohou se obrátit na svou rodinu, která jim pomůţe s financování jejich bydlení. 

 

 

 
 

ANO
57%

NE
43%

Stavební spoření
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5. ZÁVĚR 
 

Ve své bakalářské práci analyzuji trh bydlení v České republice, jelikoţ bydlení je 

statek a jeho spotřebou se nenahraditelně uspokojují potřeby všech lidí. Cílem práce je 

upozornit na jedinečnost tohoto statku s vyuţitím nástrojů bytové politiky. 

V období po roce 1989 docházelo k přeměně hospodářství a k postupnému vytváření 

uspořádaného trhu. Bydlení se stalo soukromou věcí, proto se stát snaţil o vytvoření 

sociálního, právnického a ekonomického prostředí. A tak zodpovědnost za bydlení předal 

stát občanům. Toto období je také známé tím, ţe docházelo k poklesu stavění obydlí. Stát 

tento problém začal řešit pomocí nástrojů bytové politiky. Po roce 1989 byla dokončená 

výstavba 55 000 bytů a průměrný byt měřil 52m
2
, nyní se velikost průměrného bytu 

pohybuje kolem 76m
2
. V roce 1995 se začala pomalu zvyšovat výstavba bytů, oproti roku 

1989. Na kvalitu bydlení má velký vliv ţivotní úroveň obyvatelstva České republiky, do 

ţivotní úrovně lze zahrnout: sociální kvalitu ţivota, zdravotní prevenci aj. 

Abychom mohli bydlet a uspokojovat bydlením své potřeby, potřebujeme k tomu 

nemovitost. Na nemovitost lze pohlíţet jako na jeden ze zdrojů bohatství země a zároveň 

jako na součást bohatství země. V cenové mapě jsou znázorněny trţní ceny nemovitostí. 

Pro znázornění trţních cen se pouţívají kupní smlouvy nemovitostí. V České republice 

ceny nemovitostí klesly o statisíce korun za poslední dva roky. Nadále by měli ceny 

nemovitostí stále klesat o 10 – 15%, a to spíše ve větších městech jako je Praha, Brno atd.  

Všechny sektory bydlení jsou zahrnuty ve struktuře bytového fondu. Struktura 

bytového fondu (z hlediska právního důvodu uţívání) je ovlivněna nástroji bytové politiky. 

Mezi tyto sektory patří: druţstevní sektor, nájemní sektor a sektor vlastnického bydlení, 

který se nejvíce rozvíjí a zahrnuje pod sebe všechny rodinné domy a byty ve vlastnictví 

soukromých osob. Byty v osobním vlastnictví tvoří více jak polovinu bytového fondu, 

nejvyšší počet těchto bytů je ve Zlínském, Středočeském kraji a Vysočině. 

Regulované nájemné patří mezi nástroje bytové politiky a zvyšuje trţní ceny 

nájemního bydlení. Zjistila jsem, ţe 1. ledna 2011 skončilo regulované nájemné přibliţně 

450 tisícům domácností a to v Ostravě, Ústí nad Labem a menších městech. Další krajská 

města a obce Středočeského kraje by měly přijít na řadu aţ v roce 2013. Tímto rokem by 

mělo skončit regulované nájemné v České republice. Výši nájemného si pak stanoví 

pronajímatel po dohodě s nájemcem. V roce 2010 se týkalo nejniţší regulované nájemné 

města Chomutov, kde m
2
 stál 25,18 Kč. V opačném případě tomu bylo v Praze 1, kde 

nejvyšší regulované nájemné činilo 98,16Kč/m
2
.  

Jak jsem uţ výše zmínila, bydlení pro většinu lidí v ţivotě znamená mnoho. 

Abychom si mohli pořídit bydlení, musíme mít potřebné finanční prostředky. V případě, ţe 

nemá člověk vlastní zdroje na financování bydlení, je moţné si půjčit finanční prostředky 

od bankovních sektorů, v podobě úvěru. Úvěr je moţné si vzít ze stavebního spoření. 

Většina domácností v dnešní době má zaloţené stavební spoření, jelikoţ napomáhá 

občanům k vyřešení bytové situace. Stát přispívá státní podporou občanům, kteří mají 

stavební spoření. Tímto příspěvkem se snaţí stát motivovat lidi, aby své peníze investovali 

do bydlení. Od roku 2003 činila státní podpora 15% z částky 20 000Kč za kalendářní rok. 

V tomto roce klesla státní podpora z 15% na 10%.  
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V poslední fázi této bakalářské práce jsem nechala vyplnit dotazník 80 respondenty, 

kteří jsou obyvateli České republiky. Pomocí tohoto dotazníku jsem vyhodnotila průzkum 

zaměřený na finance a bydlení respondentů. Např. jsem zjistila, ţe mnoho respondentů má 

uzavřenou smlouvu o stavebním spoření a na své bydlení by z větší respondenti části toto 

stavební spoření uplatnili. Z výzkumu je patrné, ţe respondenti stále přemýšlí o svém 

budoucím bydlení i přes to, ţe většina z nich by chtěla nadále ţít v rodném městě. 
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Příloha č. 1: Cenová mapa stavebních pozemků v České republice 

zaměřená na prodej nemovitostí 

 

 

 

Zdroj: http://cenovemapy.bezrealitky.cz 
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Příloha č. 2 : Cenová mapa stavebních pozemků v České republice 

zaměřená na pronájem nemovitostí 

 

 

 

Zdroj: http://cenovemapy.bezrealitky.cz 
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Příloha č. 3: Dotazník na téma finance a bydlení 

 
Otázka č. 1: Pohlaví 

a) ţena 

b) muţ 

          

Otázka č. 2: Věk 

a) 20 – 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 a více 

 

Otázka č. 3: V jakém typu bydlení nyní ţijete? 

a) rodinný dům 

b) cihlový dům 

c) panelový dům 

d) jiný typ ….. 

 

Otázka č. 4: Jaký rozměr (v m
2
) má Vaše bydlení? 

a) 40 m
2 
- 60 m

2
 

b) 61 m
2
 – 80 m

2
 

c) 81 m
2 

a více 

  

Otázka č. 5: Kolik členů tvoří Vaší domácnost? 

a) 1 člen 

b) 2 členi 

c) 3 členi 

d) 4 členi a více 

  

Otázka č. 6: Ve kterém kraji máte trvalé bydliště? 

 

……………………………………………… 

 

Otázka č. 7:  Kde máte trvalé bydliště? 

a) vlastní byt 

b) u rodičů 

c) u partnera 

d) jiné … 

 

Otázka č. 8: V jakém druhu bydlení ţijete? 

a) v podnájmu 

b) v druţstevním bydlení 

c) v osobním vlastnictví 

d) v nájemním bydlení 

  

Otázka č. 9: Chtěli byste v budoucnosti změnit své bydlení? 

a) ne 

b) ano (v jakém typu bydlení) … 
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Otázka č. 10: V budoucnu byste chtěli bydlet v jakém městě? 

a) v rodném městě 

b) v menším městě 

c) ve větším městě 

d) na vesnici 

 

Otázka č. 11: Jakou výši finanční částky jste ochotni investovat do svého bydlení? 

a) 50 000 Kč- 100 000 Kč 

b) 100 000Kč – 500 000 Kč 

c) 500 000 Kč – 1 000 000 Kč 

d) 1 000 000 Kč a více 

 

Otázka č. 12: Jaké finanční zdroje jste ochotni uplatnit na své budoucí bydlení? 

a) stavební spoření 

b) bankovní úvěr 

c) nebankovní úvěr 

d) vlastní finanční zdroje 

e) hypotéky 

 

Otázka č. 13: Jakou výši finanční částky si můţete dovolit z Vašeho příjmu splácet, či 

ukládat kaţdý měsíc na své bydlení? 

a) 500 Kč – 1 000 Kč 

b) 1 100 Kč – 3 000 Kč 

c) 3 100 Kč a více 

 

Otázka č. 14: Spolupodílela by se Vaše rodina na financování Vašeho bydlení? 

a) ano  

b) ne  

c) nevím 

  

Otázka č. 15: Máte stavební spoření? 

a) ano 

b) ne 

 

 


