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ANOTACE  

Název disertační práce: Mikroekonomická analýza vybraných aspektů poptávky 

po bydlení v České republice  

Klíčová slova: bydlení, bytové sluţby, heterogenita bydlení, cena bydlení, 

poptávka po bydlení, trh bydlení, faktory ovlivňující poptávku po bydlení, český 

trh bydlení, trh bydlení v Bohumíně  

Bydlení představuje z pohledu mikroekonomické analýzy velmi specifický 

statek. Jednak se jedná o statek, který hraje nezastupitelnou roli ve spotřebě 

domácností; a jednak jej lze popsat pomocí řady specifických charakteristik, které 

mají vliv na přístupy a metody vyuţitelné při analýze chování subjektů na jeho 

trhu. Z pohledu ekonomické teorie lze bydlení charakterizovat jako statek 

ekonomický, vzácný, soukromý, polotrţní a normální nezbytný. Z hlediska 

analýzy poptávky po bydlení jsou rozhodujícími vlastnostmi především jeho 

heterogenita, fixace v prostoru a dlouhodobost produkce a spotřeby. Tyto 

vlastnosti výrazným způsobem ovlivňují nástroje, které mohou být při analýze 

poptávky po bydlení vyuţity. V zahraniční, anglicky psané, literatuře je vyjádření 

a analýze poptávky po bydlení věnována značná pozornost a ekonomie bydlení 

představuje samostatnou část ekonomické teorie.   

Disertační práce nazvaná „Mikroekonomická analýza vybraných aspektů 

poptávky po bydlení v České republice“ je rozdělena do dvou částí. První 

(teoretická) část je tvořena kapitolami 1. – 4. a je zaměřena na vymezení 

teoretických východisek mikroekonomické analýzy poptávky po bydlení. Druhá 

část práce, kapitoly 5. aţ 7., je zaměřena na analýzu vybraných aspektů poptávky 

po bydlení v České republice a na zvoleném místním trhu bydlení. 

Cíl práce je formulován takto: Cílem práce je identifikovat postoje               

a preference domácností ve vztahu k bydlení a bytové politice na zvoleném 

místním trhu bydlení a zhodnotit stav a vývoj trţní poptávky po bydlení v České 

republice v letech 2000 – 2009. Na podporu tohoto hlavního cíle práce jsou 

formulovány tři dílčí cíle, a to na základě analýzy dostupné české a zahraniční 

literatury: 1. charakterizovat vybrané přístupy k vyjádření a k analýze poptávky 

po bydlení; 2. identifikovat hlavní faktory ovlivňující chování domácností na trhu 

bydlení a trţní poptávku po bydlení; 3. charakterizovat hlavní rysy trhu bydlení 

v České republice, resp. zvoleného místního trhu bydlení. 

 V rámci teoretické části práce jsou představeny jednak vybrané přístupy 

k analýze chování spotřebitele a jednak vybrané přístupy k vyjádření a k analýze 



 

poptávky po bydlení. Za základní tři přístupy k vyjádření poptávky po bydlení 

jsou, na základě analýzy dostupné české a zvláště pak zahraniční literatury, 

povaţovány přístup vyuţívající koncept bytových sluţeb, přístup zaloţený na 

respektování heterogenity bydlení a přístup rozlišující mezi pojetím bydlení jako 

spotřebním statkem a pojetím bydlení jako investičním statkem. Všechny tři 

přístupy jsou v práci popsány a zhodnoceny, v rámci nich jsou představeny také 

jednoduché modely fungování trhu bydlení. V rámci teoretické části práce je také 

zhodnocen vliv vybraných faktorů (ekonomická situace domácností, 

demografický vývoj, nabídka bydlení, makroekonomický vývoj, bytová politika) 

na poptávku po bydlení.  

Prakticko-aplikační část práce je zaměřena na identifikaci postojů                

a preferencí domácností ve vztahu k bydlení a k bytové politice na zvoleném 

místním trhu bydlení a na zhodnocení stavu a vývoje trţní poptávky po bydlení 

v České republice v letech 2000 aţ 2009. Vývoj poptávky po bydlení je 

zhodnocen na základě analýzy dat o vývoji hlavních faktorů (sledované faktory 

jsou shodné s faktory, jejichţ vlivu na poptávku po bydlení je věnována pozornost 

v teoretické části práce) ovlivňujících poptávku po bydlení v období let 2000 aţ 

2009 a dat o vývoji cen vlastnického bydlení v České republice. Preference           

a postoje domácností ve vztahu k bydlení a bytové politice jsou identifikovány na 

základě vlastního dotazníkového šetření, které bylo provedeno v roce 2009 na trhu 

bydlení v Bohumíně. Analýze jak trţní poptávky v České republice, tak 

dotazníkovému šetření v Bohumíně předchází vymezení hlavních 

charakteristických rysů českého trhu bydlení, resp. trhu bydlení ve zvoleném 

městě.  

  



 

ANNOTATION 

Title of the doctoral thesis: Microeconomic Analysis of Selected Aspects of 

Housing Demand in the Czech Republic  

Key words: housing, housing services, heterogeneity of housing, housing prices, 

housing demand, housing market, factors influencing housing demand, Czech 

housing market, local housing market in Bohumín  

Housing is very specific good from the microeconomic analysis point of 

view. It is good that plays irreplaceable role in household consumption and also it 

can be described with many specific attributes that influence approaches and 

methods used in the analysis of its market subjects´ behaviour. From the 

economic theory point of view housing can be described as economic, private and 

normal necessary good. Attributes such as heterogeneity, local fixation and 

durability in production and consumption are the most important attributes for the 

analysis of its demand. Much scientific effort is devoted to analysis of housing 

demand in foreign, English written, literature and housing economics represents 

one part of economic theory.  

Doctoral thesis entitled “Microeconomic Analysis of Selected Aspects of 

Housing Demand in the Czech Republic” is divided in to two parts. First, 

theoretical part is represented with first four chapters and it is focused on 

theoretical framework of microeconomic analysis of housing demand. Second part 

is represented with next three chapters and it is focused on analysis of selected 

aspects of housing demand in the Czech Republic and at the selected local 

housing market.  

The aim of this thesis is formulated as follows: The aim of this thesis is to 

identify households´ attitudes and preferences to housing and housing policy at 

selected local housing market and to evaluate status and development of market 

housing demand in the Czech Republic within the period between years 2000 and 

2009. As a support for this main aim there are three partial aims formulated in the 

thesis – on the basis of available Czech and foreign literature analysis 1. To 

characterize selected approaches to housing demand analysis; 2. To identify main 

factors influencing households´ behaviour at housing market and market housing 

demand; 3. To characterize main features of housing market in the Czech 

Republic or selected local housing market.  

There are introduced selected approaches to consumer behaviour analysis 

and also selected approaches to housing demand analysis in the theoretical part of 



 

the thesis. Three  approaches to housing demand analysis are selected as basic – 

first approach is based on the concept of housing services, second approach deals 

with heterogeneity of housing and the last one deals with housing as consumption 

good and as capital good. All approaches are described, evaluated and within 

them basic models of housing market are introduced. There is also evaluated 

influence of selected factors (households´ economic situation, demographic 

development, housing supply, macroeconomic development and housing policy) 

on housing demand in the theoretical part of the thesis.  

Second part of the thesis, practical and application part, is focused on 

identification of households´ attitudes and preferences to housing and housing 

policy at selected local housing market and evaluation of market housing demand 

in the Czech Republic in period 2000 - 2009. Development of housing demand is 

evaluated on the basis of analysis of main factors influencing housing demand 

(the same factors as in theoretical part are followed and evaluated) and on the 

basis of analysis of housing prices. Households´ attitudes and preferences are 

identified with the use of own survey that was made in Bohumín in 2009. Before 

analysis of market housing demand and own survey the definition of main 

features of Czech, or local housing market in Bohumín, is made.  
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ÚVOD 

Bydlení hraje nezastupitelnou roli v ţivotě kaţdého člověka. Bydlení 

vytváří prostor, který se pro většinu lidí stává domovem. Domov je místo, kde se 

odehrává podstatná část soukromého ţivota člověka a kde má člověk své útočiště 

a zázemí. Z toho důvodu je potřeba bydlet řazena zpravidla mezi základní lidské 

potřeby a statek zajišťující její uspokojení představuje jeden ze základních 

prostředků nutných k dosaţení seberealizace člověka (jako nejvyšší lidské 

potřeby). 

Bydlením se ve vyspělých zemích zpravidla rozumí byt umístěný 

v rezidenční nemovitosti, v nejchudších rozvojových zemích jím však mnohdy je 

jakýkoliv přístřešek. Důleţitost jeho získání a uţívání je však vnímána stejně 

intenzivně ve všech zemích světa. Právo na přiměřené a důstojné bydlení je tak 

řazeno mezi základní lidská práva.  

Důleţitost uspokojení potřeby bydlet je vnímána jak jednotlivci, tak celou 

společností. Z tohoto důvodu činí společnost ve vyspělých zemích své vlády 

spoluodpovědné za zajištění práva na přiměřené a adekvátní bydlení pro všechny. 

Zejména cítí odpovědnost za domácnosti, které si nemohou obstarat bydlení za 

plně trţních podmínek. Jedná se především o domácnosti určitým způsobem na 

trhu znevýhodněné, ať jiţ výší jejich příjmů (která jim neumoţňuje dosáhnout na 

bydlení za trţní cenu), nebo znevýhodněné v důsledku například zdravotního 

stavu svých členů. Z tohoto důvodu existuje ve většině zemí bytová politika, jako 

součást hospodářské politiky státu. 

Z hlediska mikroekonomické analýzy má bydlení řadu specifických 

vlastností, které významným způsobem ovlivňují metody vyuţitelné pro analýzu 

chování jednotlivých subjektů na jeho trhu. Jedná se především o to, ţe bydlení je 

statkem heterogenním, statkem dlouhodobé spotřeby a statkem fixovaným 

v prostoru. To vše má vliv nejen na teoretickou analýzu fungování trhu bydlení, 

ale také na empirickou analýzu vybraných aspektů určitého, zpravidla 

vymezeného místně nebo druhem směňovaného bydlení, trhu bydlení.   

Ekonomické analýze trhu bydlení, ať jejím teoretickým východiskům, tak 

jejich praktické aplikaci, je v zahraniční odborné literatuře věnována výrazná 

pozornost. Ekonomie bydlení představuje samostatnou část ekonomické teorie. 

V české literatuře je této problematice zatím věnována pozornost pouze okrajově, 

případně je pozornost věnována pouze vybraným tématům ekonomie bydlení. Za 

průkopníky v této oblasti lze povaţovat především pracovníky oddělení 
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Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu akademie věd České republiky. Ve 

svých studiích se věnují vybraným teoretickým tématům ekonomie bydlení, které 

aplikují na podmínky trhu bydlení v České republice. Ucelená publikace 

věnovaná komplexně problematice ekonomie bydlení však v České republice 

dosud chybí (dostupné jsou pouze dvě publikace, a to Mikroekonomie bydlení      

a Makroekonomie bydlení zpracované pracovníky výše uvedeného oddělení 

Sociologického ústavu AV ČR).  

Vyjádření a analýze poptávky po bydlení je v zahraniční, anglicky psané, 

literatuře věnována značná pozornost. Existuje celá řada prací, které vymezují 

teoretická východiska, nebo které obsahují analýzu empiricky vyjádřených 

poptávkových funkcí. Zkoumán je zejména vztah mezi mnoţstvím poptávaného 

bydlení a faktory, které poptávané mnoţství ovlivňují. Jednotlivé práce se liší 

v tom, jak pojímaní bydlení, resp. jak vyjadřují mnoţství poptávaného bydlení. 

V zásadě lze v zahraniční literatuře nalézt základní dva přístupy k pojetí statku 

bydlení. První z nich pojímá bydlení jako homogenní bytové sluţby, druhý 

pracuje s bydlením jako s heterogenním statkem. Pojetí statku bydlení jsou 

následně podřízeny metody vyuţité při analýze jeho trhu.  

 

Předloţená disertační práce je rozdělena do dvou částí: 

První (teoretická) část, tvořená kapitolami 1. – 4., je zaměřena na vymezení 

teoretických východisek mikroekonomické analýzy poptávky po bydlení, zejména 

pak na představení a zhodnocení vybraných přístupů k vyjádření a k analýze 

poptávky po bydlení. Druhou (prakticko-aplikační) část disertační práce 

představují kapitoly 5. – 7., které jsou zaměřeny na trh bydlení a poptávku po 

bydlení v České republice. 

Cílem práce je identifikovat postoje a preference domácností ve vztahu 

k bydlení a bytové politice na zvoleném místním trhu bydlení a zhodnotit stav     

a vývoj tržní poptávky po bydlení v České republice v letech 2000 – 2009. Na 

podporu tohoto hlavního cíle práce jsou formulovány tři dílčí cíle, a to na základě 

analýzy dostupné české a zahraniční literatury: 1. charakterizovat vybrané 

přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení; 2. identifikovat hlavní 

faktory ovlivňující chování domácností na trhu bydlení a trţní poptávku po 

bydlení; 3. charakterizovat hlavní rysy trhu bydlení v České republice, resp. 

zvoleného místního trhu bydlení. 

Teoretická část práce je konstruována tak, ţe shrnuje poznatky o chování 

spotřebitele od nejobecnějších po konkrétní. První kapitola je zaměřena na popis 
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vybraných přístupů k analýze chování spotřebitele, přičemţ pozornost je 

věnována vybraným přístupům k teorii spotřebitele vzniklým v období od druhé 

poloviny 19. století do druhé poloviny 20. století. Pozornost je věnována těm 

přístupům, které vytvářejí metodologická východiska pro analýzu poptávky         

v ekonomii bydlení. Druhá kapitola je následně zaměřena na vymezení 

základních pojmů pouţitých v práci, zejména však na specifikaci bydlení jako 

předmětu ekonomické analýzy, neboť jeho specifické vlastnosti významným 

způsobem ovlivňují přístupy k analýze chování spotřebitele a poptávky na trhu 

bydlení.   

Jádro teoretické části disertační práce představují třetí a čtvrtá kapitola. Ve 

třetí kapitole jsou představeny vybrané tři přístupy k vyjádření a k analýze 

poptávky po bydlení, a to přístup pracující s konceptem tzv. bytových sluţeb, 

přístup respektující heterogenitu bydlení a přístup zohledňující dvojí podobu 

bydlení (bydlení jako spotřební a investiční statek). V rámci prvních dvou 

přístupů jsou nejprve vymezena teoretická východiska analýzy chování 

spotřebitele (domácnosti) na trhu bydlení, následně je vymezena samotná 

individuální a trţní poptávka a je představen jednoduchý model fungování trhu 

bydlení. V rámci třetího přístupu je pozornost zaměřena na problematiku volby 

právního důvodu uţívání bydlení. Třetí kapitola věnuje pozornost také hlavním 

faktorům ovlivňujícím jak individuální, tak trţní poptávku po bydlení. Faktory 

jsou vybrány s ohledem na stav a vývoj poptávky po bydlení v České republice.  

Čtvrtá kapitola disertační práce je zaměřena na teoretickou analýzu dopadu 

bytové politiky na trh bydlení, respektive jejímu vlivu na chování a rozhodování 

domácností na tomto trhu. Vyuţity jsou jednoduché modely pracující s konceptem 

bytových sluţeb, které umoţňují formulovat teoreticky závěry o vlivu vybraných 

nástrojů bytové politiky na fungování trhu bydlení. Kapitola byla v práci zařazena 

s ohledem na následnou prakticko-aplikační část zaměřenou na analýzu vybraných 

aspektů trhu bydlení a poptávky po bydlení v České republice, resp. poptávky na 

zvoleném místním trhu bydlení.  

Prakticko-aplikační část práce je zaměřena na analýzu vybraných aspektů 

poptávky po bydlení v České republice. Tato část práce je koncipována tak, ţe 

nejprve jsou identifikovány stav a vývoj trhu bydlení v České republice, následně 

je zhodnocen, na základě analýzy sekundárních dat, stav a vývoj hlavních faktorů 

ovlivňujících trţní poptávku po bydlení a samotné poptávky po bydlení. Následně 

jsou vyuţita primární data, získaná vlastním dotazníkovým šetřením, k specifikaci 
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vybraných aspektů poptávky po bydlení na zvoleném místním trhu bydlení – trhu 

bydlení v Bohumíně. 

 V rámci páté kapitoly disertační práce je pozornost věnována zejména 

vzniku a formování trhu bydlení v České republice, stavu a vývoji jeho hlavních 

tří segmentů (vlastnické, nájemní a druţstevní bydlení). Kapitola představuje 

podklad pro následnou analýzu poptávky po bydlení v kontextu vývoje cen 

bydlení a vybraných poptávkových faktorů v České republice v  letech 2000 – 

2009, jeţ je provedena v rámci následující kapitoly. V šesté kapitole jsou shrnuty 

poznatky o vývoji hlavních faktorů ovlivňujících ve sledovaném období vývoj 

poptávky po bydlení. Na základě identifikace hlavních trendů jejich vývoje je 

zhodnocen vývoj realizovaných cen bytů vypovídající mimo jiné o úrovni 

poptávky po bytech v České republice.  

Pro zhodnocení postojů a preferencí domácností na trhu bydlení,                  

a spokojenosti s bytovou politikou, byl proveden také vlastní sociologický 

výzkum, zaměřený na domácnosti na místním trhu bydlení v Bohumíně, zaměřený 

na zjištění stavu poptávky po bydlení a spokojenosti domácností s bytovou 

politikou města v roce 2009. Výsledky výzkumu jsou prezentovány                       

a interpretovány v 7. kapitole disertační práce. V první fázi výzkumu je provedena 

analýza sekundárních socio-ekonomických dat o městě a o vybraných aspektech 

trhu bydlení ve městě. Ve druhé fázi jsou představeny výsledky dotazníkového 

šetření provedeného za účelem zjištění postojů a preferencí domácností ve vztahu 

k bydlení a bytové politice města.   

Základní metodou uplatněnou v rámci zpracování disertační práce byla 

metoda dedukce. Práce je konstruována tak, ţe nejprve vymezuje teoretická 

východiska analýzy poptávky po bydlení, a následně popisuje a analyzuje 

poptávku po bydlení v České republice a poptávku po bydlení na zvoleném 

místním trhu. V rámci první (teoretické) části disertační práce je uplatněna metoda 

analýzy dostupné české a zahraniční literatury. V rámci druhé (prakticko-

aplikační) části disertační práce jsou uplatněny metody popisu a analýzy 

primárních a sekundárních dat. Vyuţití statistických metod zkoumajících vztah 

mezi analyzovanými proměnnými bylo limitováno nedostupností vhodné datové 

základny vyuţitelné pro vyjádření změn v poptávaném mnoţství bydlení na trhu, 

případně cen bydlení (v případě nájemního bydlení). V rámci 7. kapitoly jsou 

k analýze a zhodnocení odpovědí respondentů v dotazníkovém šetření vyuţity 

metody tradiční statistické analýzy (metody popisné statistiky a metody 

umoţňující analýzu vzájemných vztahů mezi proměnnými).   
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1.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA MIKROEKONOMICKÉ 

ANALÝZY POPTÁVKY PO BYDLENÍ  

První kapitola disertační práce popisuje vybrané přístupy k analýze chování 

spotřebitele a k analýze poptávky, které se v ekonomii objevily od druhé poloviny 

19. století po druhou polovinu 20. století. Pozornost je věnována zejména těm 

koncepcím, přístupům a modelům, které mají vazbu na hlavní předmět výzkumu 

provedeného v rámci zpracování disertační práce, a to na mikroekonomickou 

analýzu poptávky bydlení.  

 

1.1 Počátky mikroekonomické teorie chování spotřebitele            

a teorie poptávky 

Spotřebitel, který je „suverénem trhu, primárním a svrchovaným nositelem 

ekonomických rozhodnutí“ (Holman, 2001, s. 154), se dostává do centra 

pozornosti ekonomické teorie v souvislosti s nástupem marginalismu, resp. 

marginalistické revoluce, jejíţ počátek se datuje rokem 1871
1
. Období 70. let 19. 

století je pak často v literatuře označováno za začátek vývoje soudobé 

mikroekonomické teorie (Sojka, 1991). 

Marginalismus představuje zcela nový systém ekonomického myšlení, a to 

nejen svým pojetím ekonomie (jako teorie o alokaci vzácných zdrojů a s tím 

spojeného rozhodování trţních subjektů), předmětem svého zájmu (pozornost 

soustřeďuje na chování jednotlivých trţních subjektů), ale také svou metodologií 

(vyuţívá mezních veličin, pracuje s metodologickým individualismem)
2
.  

 Marginalismus začíná ekonomické teorii dominovat aţ na konci 19. století, 

a to v souvislosti s vydáním práce Alfreda Marshalla (1842 – 1924)  Principles of 

Economics (1890). Jeho náznaky však lze v ekonomii nalézt jiţ mnohem dříve,    

a to v dílech řady ekonomů, často – z dnešního pohledu - méně významných
3
. 

Samotný základ vzniku marginalismu pak představuje posun ve vnímání hodnoty 

                                                 
1
 V tomto roce publikovali nezávisle na sobě svá díla W. S. Jevons (Theory of Political 

Economics) a C. Menger (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre), kteří formulovali teorii mezní 

uţitečnosti. V roce 1874 pak byli následováni dílem L. Walrase (Elements of Pure Economy).  
2
 V dalším textu je, vzhledem k zaměření disertační práce, věnována pozornost pouze přínosu 

marginalismu pro teorii chování spotřebitele, resp. teorii poptávky po statcích a sluţbách ze strany 

spotřebitelů.  
3
 Holman (2001) povaţuje za průkopníky marginalismu např.: F. Galianiho (1728 - 1787), který 

rozpracoval subjektivně-uţitečností teorii hodnoty;  D. Bernoulliho (1700 - 1782), který poprvé 

pouţil mezní uţitečnost (v jeho pojetí klesající uţitečnost bohatství v souvislosti s rostoucím 

mnoţstvím bohatství); A. A. Cournota (1801 - 1877), který jako první algebraicky vyjádřil            

a nakreslil funkci poptávky (jako vztah mezi cenou a poptávaným mnoţstvím); H. H. Gossena 

(1810 - 1858), který zformuloval teorii mezní uţitečnosti (je povaţován za jejího skutečného 

„objevitele“).  
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statku jako subjektivní kategorie zaloţené na uţitečnosti daného statku a nikoliv 

na výrobních nákladech, jak předpokládali klasikové
4
.  

Teorie mezní uţitečnosti formulovaná nezávisle na sobě třemi významnými 

ekonomy byla následně rozvíjena zejména třemi školami ekonomického myšlení, 

a to subjektivně-psychologickou školou v Rakousku, lausannskou školou ve 

Švýcarsku a cambridgeskou školou v Anglii. 

Lausannská škola a cambridgeská škola jsou v literatuře zpravidla 

označovány souhrnně jako směry neoklasické ekonomie, a to přesto, ţe 

lausannská škola se stavěla k odkazu klasiků velmi kriticky. Rakouská škola je 

v důsledku svého zaměření z neoklasické ekonomie zpravidla vyčleňována, a to 

nejen kvůli svému nematematickému pojetí teorie mezního uţitku, ale také 

z důvodu odlišné metodologie
5
. 

Lausannská a cambridgeská škola se odlišují zejména svým přístupem 

k ekonomické analýze chování trhů a trţních vztahů.  Zatímco pro lausannskou 

školu je charakteristická analýza celkové rovnováhy, cambridgeská škola vedená 

Alfredem Marshallem pracovala s koncepcí dílčí rovnováhy
6
. Leon Walras, jako 

jeden z hlavních představitelů lausannské školy, se do ekonomie zapsal svým 

modelem celkové rovnováhy, který je určen soustavou simultánních rovnic 

rovnováhy na všech trzích, v nejsloţitější variantě zahrnuje směnu, výrobu, 

kapitál a peníze (Gočev, 2009). Marshall si také uvědomoval závislost 

jednotlivých trhů, avšak předpokládal, ţe vlivy vyvolané těmito závislostmi jsou 

velmi malé. Pouţití konceptu dílčí rovnováhy mu umoţňoval předpoklad „ceteris 

paribus“ a zaměření analýzy na „malé trhy“, tj. trhy s velmi dobře specifikovaným 

statkem.  

Z mikroekonomického zaměření neoklasicismu v počátcích jeho vývoje 

vyplývá jeho hlavní přínos, a to zkoumání chování, resp. rozhodování 

jednotlivých trţních subjektů – domácností (spotřebitelů) a firem (výrobců). 

Metodologický základ představuje přísně logické a racionální jednání 

ekonomických subjektů, které neustále porovnávají uspokojení svých potřeb         

s náklady na toto uspokojení.  

 

 

                                                 
4
 Toto pojetí hodnoty je však moţné nalézt jiţ v díle Aristotela (384 př. n. l. – 322 př. n. l.).   

5
 V souvislosti se zaměřením disertační práce je věnována pozornost pouze přínosu neoklasické 

ekonomie pro rozvoj teorie poptávky.  
6
 Obě školy však předpokládaly, ţe v ekonomice funguje automatické obnovování rovnováhy        

a jejich modely jsou statické.  
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1.2 Uţitek a preference spotřebitele 

Spotřebitelé představují jednu skupinu  trţních subjektů, jak jiţ bylo 

uvedeno výše. Neoklasická ekonomie věnuje velkou pozornost analýze chování 

individuálního spotřebitele, jeho preferencím a jeho volbě ohledně 

spotřebovávaných statků.  

Spotřebitel je neoklasickými ekonomy povaţován za racionálně jednajícího 

jedince
7
, který usiluje o maximalizaci svého uţitku, resp. uspokojení svých potřeb 

při daných cenách statků a dané výši svého příjmu, přičemţ se předpokládá, ţe 

spotřebitel disponuje všemi informacemi potřebnými pro svá rozhodnutí
8
.  

Jelikoţ jsou však zdroje k uspokojení potřeb omezené, musí se spotřebitel 

rozhodnout, které zdroje k uspokojení svých potřeb pouţije, resp. jaké statky, 

v jakém mnoţství a za jakou cenu musí získat, tak aby naplnil základní 

předpoklad analýzy – maximalizoval svůj uţitek.  

Volba spotřebitele, který statek bude spotřebovávat, je závislá na jeho 

preferencích
9
. Preference jsou tedy subjektivní a jsou závislé na uţitku, který 

spotřebitel z daného statku získává. Neoklasikové ve svých modelech zpravidla 

předpokládají exogenitu preferencí, tj. preference stojí mimo jejich ekonomickou 

analýzu. Preference jsou tedy pro neoklasiky „zvnějšku“ dané a v podstatě 

neměnné a korespondují se suverenitou optimalizujícího spotřebitele (Sirůček, 

2001).  

Otázkou však zůstává, jak spotřebitel posoudí velikost uţitku, který ze 

spotřeby získává, zda lze či nelze měřit velikost tohoto uţitku, příp. v jakých 

jednotkách lze uţitek vyjádřit. V neoklasické ekonomii postupně vznikly dvě 

teorie uţitečnosti, jejichţ základní rozdíl spočívá právě v měřitelnosti, resp. 

neměřitelnosti uţitku. Jedná se o kardinalistickou a ordinalistickou teorii 

uţitečnosti, které jsou stručně představeny v následujících podkapitolách
10

.   

 

 

                                                 
7
 Racionálně jednající ekonomický člověk „homo economicus“ je základním východiskem analýzy 

všech ekonomických kategorií. Předpokládaná racionalita jeho jednání je však také jedním ze 

zdrojů kritiky neoklasicismu.  
8
 Tato dokonalá informovanost představuje další významný zdroj kritiky neoklasické teorie 

chování spotřebitele.  
9
 Preference představují konstatování, ţe určitý statek je lepší neţ jiný statek. Jestliţe tedy 

spotřebitel dává přednost statku X před statkem Y, je moţno říci, ţe uţitek odvozený ze statku X 

je větší neţ uţitek ze statku Y (Pearce aj., 1994).  
10

 Obě teorie uţitečnosti (a zejména ordinalistická teorie) představují základ výkladu teorie 

chování spotřebitele ve výuce jiţ v základních kurzech ekonomie, z tohoto důvodu jsou tyto teorie 

představeny jen velmi stručně.   
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1.2.1 Kardinalistická teorie uţitečnosti 

Kardinalistická teorie uţitečnosti je vývojově starší neţ teorie ordinalistická.  

Předpokládá, ţe uţitek je měřitelný a vyjádřitelný jako určité kardinální číslo. 

Jednotliví představitelé kardinalismu se však rozcházejí v tom, jak je uţitek 

měřitelný – zda v tzv. utils – tedy v subjektivních jednotkách uţitku (Walras), 

nebo v penězích (Marshall), jiní pouze konstatují, ţe uţitek je měřitelný, ale 

metodou měření se dále nezabývají (např. Jevons). 

Základy kardinalistického pojetí uţitku lze nalézt jiţ v práci Jeremyho 

Benthama (1748 – 1832), který postuluje, ţe snaha o slast (a vyhýbání se bolesti – 

strasti) můţe být pouţita k vysvětlení lidského chování a můţe slouţit pro 

posouzení oprávněnosti chování jednotlivců (Muramatsu, 2009). Bentham tak 

vytváří psychologický hédonistický rámec, ve kterém připisuje „uţitečnosti“ 

hlavní roli při vysvětlování lidského chování. V jeho pojetí představuje uţitečnost 

kardinální míru slasti, přičemţ člověk usiluje o maximalizaci uţitečnosti. První 

generace marginalistů na jeho myšlenky navázala. Například William S. Jevons 

(1835 – 1882) povaţuje slast a strast za konečné objekty ekonomie, které mohou 

být zjednodušeny na maximalizaci slasti (Muramatsu, 2009).   

Hlavním motivem jednání spotřebitele se tak stává maximalizace uţitku 

spotřebitele, za předpokladu jeho kardinální měřitelnosti. Kardinalisté  

předpokládají, ţe funkce celkového uţitku je rostoucí, ale klesajícím tempem. 

Předpoklad zpomalujících se přírůstků celkového uţitku je velmi významný – 

představuje zákon klesajícího mezního uţitku (první Gossenův zákon – zákon 

klesající uţitečnosti).   

K interpretaci přístupů kardinalistů k měření uţitku je dále pouţita 

Marshallova teorie mezní uţitečnosti, která je bezesporu teorií kardinalistickou. 

Holman (2001, s. 216) uvádí, ţe „Na rozdíl od Jevonse, Mengera a Walrase, kteří 

rovněţ vycházeli z kardinální měřitelnosti uţitečnosti, aniţ by vysvětlili metodu 

takového měření, Marshall poskytl vysvětlení: člověk dokáţe měřit mezní 

uţitečnost statku nepřímo, a sice prostřednictvím peněz. Cena, kterou je kupující 

(maximálně) ochoten za zboţí zaplatit, měří jeho mezní uţitečnost.“  Pro tuto 

cenu pak Marshall zavedl pojem „cena poptávky“ (Holman, 2001).  

Pokud platí předpoklad Marshalla, ţe uţitek je měřitelný nepřímo 

v penězích a platí další základní východiska kardinalistické teorie, lze velmi 
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snadno odvodit podmínku pro nalezení rovnováhy spotřebitele
11

, resp. pro 

dosaţení maximálního uţitku, při daných cenách statků a příjmu spotřebitele.  

Marshall ve své analýze vychází z jednoduché úvahy – kdyţ kupující 

vydává za statky peníze, vyměňuje v podstatě uţitečnost zboţí za uţitečnost 

peněz
12

 (Holman, 2001). Podmínku rovnováhy spotřebitele je pak moţno zapsat 

následujícím způsobem, pokud spotřebovává jediný statek (Holman, 2001): 

I
x

x MU
P

dMU


)(  (1.1) 

kde jednotlivé veličiny představují:  

MU(dx) je mezní uţitek daného statku, 

Px je cena daného statku, 

MUI je mezní uţitečnost peněz.  

  

Marshall tak převedl problém měření mezní uţitečnosti na problém měření 

mezní uţitečnosti peněz a ten vyřešil tak, ţe předpokládal konstantní mezní 

uţitečnost peněz
13

 (Holman, 2001). Vztah (1.1) lze pak matematiky upravit 

následujícím způsobem:  

xIx PMUMU   (1.2) 

Přičemţ MUI (mezní uţitečnost peněz) je podle Marshalla konstanta, která se 

nemění a lze jí proto ve vztahu (1.2) zcela vynechat, tzn., musí platit, ţe cena se 

rovná meznímu uţitku – neboli změny ceny indikují změny v mezní uţitečnosti:  

xx PMU   (1.3) 

Kardinalistická teorie uţitečnosti byla později vystavena velké kritice, 

zejména Vilfredo Pareto (1848 – 1923) odmítal představu, ţe spotřebitel je 

schopen kardinalisticky měřit uţitek v určitých objektivních jednotkách, ať uţ 

v penězích nebo v utils. Kritika byla také směřována na psychologický 

hédonismus, který tvořil základ kardinalistické teorie uţitečnosti.  

 

1.2.2 Ordinalistická teorie uţitečnosti  

Na kritice kardinalismu vznikl další neoklasický směr teorie uţitečnosti, a to 

ordinalistická teorie. Ordinalistická  teorie uţitečnosti je zaloţena na předpokladu, 

ţe uţitek není přímo měřitelný. Uţitečnost není veličina, dle ordinalistů, která má 

                                                 
11

 Rovnováha spotřebitele představuje stav, kdy spotřebitel nemá důvod měnit své chování.  

Vzhledem ke svým preferencím a vnějším omezením se nachází v optimu (Sirůček, 2001). 
12

 Uţitečností peněz rozumí Marshall uţitečnost peněţního příjmu spotřebitele, nikoliv uţitečnost 

peněţních zůstatků (Holman, 2001). 
13

 Coţ je velmi nerealistický předpoklad – proč by peníze měly vykazovat jiný průběh funkce 

celkového a mezního uţitku, kdyţ jsou v podstatě také statkem a předmětem směny. Navíc, 

konstantní mezní uţitečnost příjmu platí jen v případě jednotkové elasticity poptávky po daném 

zboţí.  
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rozměr (Holman, 2001). Znepokojení nad měřitelností uţitku vyjadřoval například 

V. Pareto, který dokonce odmítal pouţití pojmu uţitek. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí podkapitole, kritika se týkala nejen 

měřitelnosti uţitku, ale také psychologických základů pro analýzu chování 

jednotlivce. Na přelomu 20. století se proto ekonomové vzdali psychologického 

hédonismu a pracovali na vývoji přístupu k vysvětlení chování spotřebitele bez 

čistě psychologické báze (Muramatsu, 2009).  

Ordinalistická teorie uţitečnosti vychází ze stejného předpokladu jako teorie 

kardinalistická, a to, ţe spotřebitel usiluje o maximalizaci svého uţitku 

(uspokojení), ale uţitek je v jejím pojetí neměřitelný. Spotřebiteli je však 

přiřazena schopnost porovnávat jednotlivé spotřební situace a schopnost určit, na 

základě preferencí, nejvíce preferovanou spotřební kombinaci. Spotřebitel tak 

dokáţe říci, zda mu dva koše přinášejí stejný uţitek (a je mezi nimi indiferentní), 

nebo zda mu jeden koš přináší větší, resp. menší uţitek, neţ koš druhý. Dokáţe je 

tedy seřadit do škály preferencí a umí jim přiřadit ordinální čísla (pořadí).  

Za významného představitele raných verzí ordinalismu je povaţován 

Vilfredo Pareto, který přinesl do ekonomie teorii uţitku zaloţenou na lidských 

zkušenostech (Muramatsu, 2009). Pareto pracoval s empiricky danými 

indiferenčními křivkami a z nich odvozoval vše, co potřebovat k ustanovení 

schématu rovnováhy spotřebitele, aniţ by se uchýlil k uţitku (Gočev, 2009)
14

. 

Jeho návrh teorie uţitečnosti pak vyústil v analýzu chování spotřebitele bez 

odvolání se na subjektivní faktory (Muramatsu, 2009).  

Při analýze chování spotřebitele maximalizujícího uţitek představuje 

indiferenční křivka mnoţinu spotřebních košů, jejichţ spotřeba přináší spotřebiteli 

stejné celkové uspokojení (uţitek)
15

.  Představuje kombinace dvou statků (např. x 

a y) s vlastností, ţe mezi kaţdými dvěma kombinacemi na této křivce je 

spotřebitel indiferentní (Pearce aj., 1994). Mnoţina všech indiferenčních křivek 

tvoří indiferenční mapu, kde kaţdá výše leţící křivka zobrazuje kombinace statků 

přinášející spotřebiteli vyšší celkové uspokojení.  

                                                 
14 Pareto však není původním autorem indiferenčních křivek. Indiferenční křivky poprvé 

zkonstruoval a pouţil F. Y. Edgeworth, který ovšem předpokládal existenci kardinálně 

měřitelného uţitku, z něhoţ tyto křivky odvozoval a pouţíval je ve formě krabicových diagramů 

(Edgeworthovy box diagramy) k odvození kontraktační křivky při izolovaném rozhodování dvou 

spotřebitelů (Gočev, 2009).  
15

 V kardinalistické teorii by bylo moţné kaţdé indiferenční křivce přiřadit určitou konkrétní 

úroveň uţitku.  
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Na Pareta navázal další významný ordinalista John Hicks (1904 – 1989). 

Hicks se ve svých mikroekonomických koncepcích vrací k odkazu lausannské 

školy. Odmítá ve své analýze chování spotřebitele pouţívat pojem mezní 

uţitečnost a nahrazuje jej pojmem mezní míra substituce, neboť pojem mezní 

uţitečnost (uţitek) v sobě podle něj implicitně obsahuje měřitelnost uţitku. 

Hicksova mezní míra substituce představuje sklon indiferenční křivky v daném 

bodě a v případě dvou statků ji lze zapsat následujícím způsobem: 

y

x

x

y
c

MU

MU

d

d
MRS   (1.4) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

MRSc mezní míru substituce (marginal rate of substitution) ve spotřebě,  

dy změnu ve spotřebě statku y, 

dx změnu ve spotřebě statku x, 

MUx je mezní uţitek statku x, 

MUy je mezní uţitek statku y.  

 

Samotné indiferenční křivky, resp. indiferenční mapa však pro nalezení 

optima spotřebitele nestačí. Proto je nutné v dalším kroku zavést do analýzy 

rozpočtové omezení spotřebitele představované jeho příjmem a cenami statků. 

Graficky lze rozpočtové omezení znázornit jako linii rozpočtu, pro niţ musí platit, 

ţe součiny cen a mnoţství daných statků se rovnají peněţním příjmům 

spotřebitele a v kaţdém bodě (pro kaţdou kombinaci statků) je vzájemný poměr 

cen stejný.  Matematicky lze linii rozpočtu zapsat následujícím způsobem: 

nnxpxpxpI  ...2211
 (1.5) 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 

I je příjem spotřebitele, 

p1 aţ pn jsou ceny jednotlivých statků, 

x1 aţ xn jsou nakupovaná mnoţství jednotlivých statků.  

 

Sklon linie rozpočtu (který je záporný) je označován jako mezní míra 

substituce ve směně a můţe být matematicky formálně zapsán takto (v případě 

spotřeby dvou statků): 

y

x

e
p

p
MRS   (1.6) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

MRSe je mezní míra substituce ve směně, 

px je cena statku x, 

py je cena statku y. 

 

Nalezení rovnováhy spotřebitele spočívá v nalezení takové kombinace 

statků, která odpovídá jak rozpočtovému omezení, tak představuje pro spotřebitele 
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maximální uţitek. Matematicky tato kombinace představuje bod, kde se rovná 

sklon indiferenční křivky sklonu linie rozpočtu:  

y

x

y

x

p

p

MU

MU
  (1.7) 

Neboli se v tomto bodě rovná mezní míra substituce ve spotřebě mezní míře 

substituce ve směně.  

Podobně jako kardinalistická teorie uţitečnosti byla a je ordinalistická teorie 

podrobována ostré kritice
16

. Hlavní kritici ordinalismu připouštějí, ţe její 

předpoklady jsou méně přísné neţ u kardinalismu, přesto lze v přístupu ordinalistů 

najít řadu sporných bodů. Kritice je podroben například předpoklad  

ordinalistického uspořádání kombinací spotřeby jednotlivých statků. Je otázkou, 

zda opravdu kaţdý jednotlivý spotřebitel dokáţe velmi racionálně a přesně tyto 

preference vyjádřit a uspořádat tak, jak teorie předpokládá. Navíc jsou preference 

empiricky ovlivňovány řadou faktorů, takţe i kdyby je uměl spotřebitel uspořádat, 

platí toto uspořádání jen velmi krátkou dobu.  

 

1.3 Individuální poptávka  

Kardinalistická a ordinalistická teorie uţitečnosti se staly východiskem pro 

teorii individuální poptávky. „Obě dvě verze teorie mezního uţitku jsou konečně 

kvalitativně různě analyticky způsobilé slouţit jako funkční teorie poptávky po 

spotřebních statcích. Shodně sice implikují, ţe má kaţdá domácnost pro kaţdý 

jednotlivý kupovaný statek zvláštní samostatnou matici tabulek poptávky pro       

m moţných svých příjmů a n moţných kombinací cen ostatních statků. Avšak 

pouze ordinalistická verze má ve své indiferenční analýze aparát, s jehoţ pomocí 

je lze na adekvátní teoretické úrovni odvodit.“ (Sojka, 1991, s. 76) 

 

1.3.1 Odvození individuální poptávky na základě kardinalistické teorie 

uţitečnosti 

Kardinalisté odvozují poptávkovou funkci přímo z uţitku, u kterého 

předpokládají kardinální měřitelnost. Ta představuje jedno ze základních 

problematických míst jejich teorie poptávky. Z měřitelnosti uţitku vyšel při 

formulaci své poptávkové funkce i A. Marshall. Marshall zaloţil svou teorii 

poptávky na základních předpokladech neoklasické teorie chování spotřebitele, tj. 

                                                 
16

 A to přesto, ţe je dnes teorií hojně vyuţívanou a rozvíjenou, z pohledu moderní mikroekonomie 

je převaţující teorií – označovanou jako tradiční analýza chování spotřebitele.  
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na racionálním spotřebiteli maximalizujícím uţitek při daných cenách a dané výši 

příjmu, klesající mezní uţitečnosti statků a konstantní mezní uţitečnosti peněz.  

Tyto předpoklady společně se základní podmínkou spotřebitele 

maximalizujícího uţitek - mezní uţitek plynoucí ze spotřeby daného statku se 

musí rovnat ceně daného statku, resp. změny v ceně mohou indikovat změny 

v mezním uţitku, umoţnily Marshallovi odvodit funkci poptávky přímo z funkce 

mezního uţitku. Klesající tvar poptávkové křivky vyjádřil Marshall jako zákon 

klesající poptávky a ten pak vysvětlil takto: „Čím větší mnoţství má být prodáno, 

tím niţší musí být cena, za kterou se nabízí, aby mohlo najít kupujícího, nebo 

jinými slovy, poptávané mnoţství roste s poklesem ceny a klesá, kdyţ cena roste.“ 

(Březinová, 2003, s. 270) 

Řada Marshallových předchůdců (Cournot, Mill) na tuto souvislost mezi 

cenou a poptávaným mnoţstvím poukázala, avšak teprve Marshall spojil cenu 

s mezní uţitečností. I další Marshallův přínos, v analýze poptávkové funkce - 

cenová elasticita poptávky, je ovlivněn J. S. Millem. Mill uvaţoval, jaký vliv má 

změna ceny na výdaje spotřebitele, rozlišoval pak poptávku elastickou, 

neelastickou a jednotkově elastickou (Holman, 2001). Mill však svou představu   

o cenové elasticitě nedokázal přesně formulovat a matematicky zachytit. Marshall 

jako první cenovou elasticitu poptávky vyjádřil jako podíl procentní změny 

poptávaného mnoţství na procentní změnu ceny. 

V souvislosti s cenovou elasticitou individuální poptávky si však Marshall 

uvědomoval, ţe konstantní mezní uţitečnost peněz, na které zaloţil celou svou 

teorii poptávky, platí jen v případě jednotkové elasticity. Neboť pouze v tomto 

případě v důsledku změny ceny nedochází ke změně výdajů na zkoumaný statek   

a výše disponibilního zůstatku příjmu spotřebitele na nákup dalších statků,            

a mezní uţitečnost peněz je tak konstantní.  

Změny v mezní uţitečnosti peněz však povaţoval Marshall za velmi malé, 

nevýznamné, a lze je tudíţ zanedbat. Je moţno říci, ţe v přístupu Marshalla, který 

pracoval s „malými trhy“
17

 lze od těchto změn abstrahovat. Marshall dokázal 

vyjádřit vliv cenové změny na poptávané mnoţství, ale tento cenový efekt 

nedokázal rozdělit na substituční a důchodový – to se podařilo aţ Hicksovi.  

                                                 
17

 To jsou trhy statků, kdy výdaje na ně mají velmi malý podíl na celkových výdajích spotřebitele 

(Holman, 2001).  



17 

 

Na rozdíl od svých předchůdců zdůraznil Marshall v teorii poptávky vliv 

času
18

, resp. časové období pro přizpůsobení. Marshall poukázal na fakt, ţe změna 

časového období pro přizpůsobení se cenové změně jako základního a výchozího 

předpokladu při konstrukci poptávkové křivky můţe podstatně změnit podobu 

této křivky, proto je specifikace období, pro které je poptávková funkce 

konstruována, podstatná (Březinová, 2003). 

Při odvozování poptávky z funkce mezní uţitečnosti Marshall objevil 

spotřebitelský přebytek. Samotné pojetí spotřebitelského přebytku však nebyl 

Marshallův objev, Marshall jej převzal od Dupuita, pojmenoval a rozvinul toto 

pojetí (Březinová, 2003). Marshallova koncepce spotřebitelského přebytku 

vychází ze samotné funkce poptávky, kdy Marshall poukazuje na to, ţe spotřebitel 

kupuje všechny jednotky statku (kromě té poslední) za niţší cenu, neţ jakou by za 

ně byl ochoten zaplatit (Holman, 2001). Marshall svůj přebytek spotřebitele 

odvozoval i graficky. Je však nutno podotknout, ţe jeho koncepce má stejný 

základní nedostatek jako jeho funkce poptávky, a to předpoklad konstantní mezní 

uţitečnosti peněz.  

Na přínosy A. Marshalla k rozvoji teorie poptávky jsou dva různé pohledy. 

První poukazuje na fakt, ţe Marshall v podstatě nepřináší nic nového, všechny 

jeho základní myšlenky jiţ byly pouţity jeho předchůdci. Druhý pohled 

zdůrazňuje to, ţe teprve Marshall dokázal mnohdy kusé myšlenky ekonomů spojit 

v ucelenou neoklasickou teorii poptávky. Marshallovo pojetí poptávky dnes patří 

ke stěţejním prvkům moderní mikroekonomie.  

 

1.3.2 Odvození individuální poptávky na základě ordinalistické teorie 

uţitečnosti 

Ordinalistická teorie zaloţená na předpokladu neměřitelnosti uţitku 

umoţnila další rozvoj teorie poptávky, a to včetně jejího grafického odvození na 

základě indiferenční analýzy. Odvození poptávkové křivky pomocí indiferenční 

analýzy je dnes povaţováno za standardní přístup, neboť na rozdíl od Marshallovy 

poptávky nevyţaduje kardinální měřitelnost uţitku, ale je zaloţeno na 

spotřebitelských preferencích. 

Hlavní přínos vyuţití indiferenční analýzy k odvození individuální poptávky 

spotřebitele spočívá v tom, ţe indiferenční analýza umoţňuje znázornit rozklad 

celkového efektu cenové změny na substituční a důchodový efekt.  Odlišení obou 

                                                 
18

 Marshall spatřuje v čase hlavní potíţe téměř kaţdého ekonomického problému (Březinová, 

2003). 
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efektů cenové změny poprvé provedl Eugen Slutský (1880 – 1948). Vztah mezi 

celkovým efektem cenové změny a důchodovým a substitučním efektem je dnes 

proto označován jako Slutského rovnice. Hicks pak provedl důmyslné grafické 

rozdělení těchto efektů (Holman, 2001).  

Slutského rovnice má tento tvar: TE = SE + IE   (1.8)  

kde jednotlivé veličiny představují: 

TE je celkový efekt, 

SE je substituční efekt, 

IE je důchodový efekt. 

 

V rozkladu na substituční a důchodový efekt jsou však moţná různá 

alternativní pojetí. Klíčový význam v nich má rozlišení peněţního a reálného 

důchodu a pojetí konstantního reálného důchodu (Hořejší aj., 2006). Hicks 

odvozuje rozklad pomocí předpokladu, ţe konstantní reálný důchod znamená 

schopnost dosáhnout stejného uţitku (při konstantním reálném důchodu zůstává 

spotřebitel na stejné indiferenční křivce). Pro Slutského představuje konstantní 

reálný důchod schopnost nakoupit stejnou kombinaci statků.  

 Je nutno si uvědomit, ţe odvození poptávky v ordinalistické teorii 

nevylučuje kardinální přístup. Karas (1968, s. 18) uvádí, ţe „Ordinální pojetí 

preferencí přivedlo ekonomy k novému, jasnějšímu a empiricky 

prokazatelnějšímu pojetí poptávkových funkcí. Ordinální pojetí však nevylučuje 

kardinální přístup k teorii poptávky.“   

 

1.4 Alternativní přístupy k teorii spotřebitele  

Kardinalistická, a zejména pak ordinalistická teorie uţitku představují 

v současné době tzv. tradiční teorii chování spotřebitele. V průběhu 20. století, 

zejména jeho druhé poloviny, však řada ekonomů podrobuje tuto teorii ostré 

kritice. Tato kritika se následně promítla ve vzniku řady alternativních přístupů 

k teorii spotřebitele. V rámci této kapitoly je však pozornost věnována pouze třem 

ekonomům a jejich příspěvkům k rozvoji teorie spotřebitele, a to: 

 Kelvinovi Lancasterovi a Garymu Beckerovi, kteří mohou být označeni jako 

představitelé tzv. „nového“ přístupu k teorii spotřebitele; 

 Paulu A. Samuelsonovi a jeho teorii projevených preferencí.  

 

Tyto přístupy byly vybrány s ohledem na další zaměření disertační práce, 

neboť koncepce uvedených ekonomů představují významná metodologická 

východiska pro analýzu poptávky po bydlení (v kontextu vybraných modelů 

poptávky po bydlení). 
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1.4.1 „Nový“ přístup k teorii spotřebitele 

Zejména ve druhé polovině 20. století se objevuje řada prací, které jsou dnes 

řazeny pod tzv. „nový“ přístup k teorii spotřebitele. Novost jejich přístupu spočívá 

především v tom, ţe pojímají statky jako souhrny jednotlivých charakteristik, 

které uspokojují potřeby spotřebitelů. Spotřebitelé tedy nekupují statky pro ně 

samotné, ale pro jejich charakteristiky, resp. atributy.  

 

Spotřební technologie Kelvina J. Lancastera  

Kelvin J. Lancaster
19

 je jedním z ekonomů, kteří jsou spojeni s tzv.  „novým 

přístupem“ k analýze chování spotřebitele
20

. Svůj prvotní model zaloţený na výše 

uvedené myšlence publikoval v roce 1966 v článku nazvaném „A New Approach 

to Consumer Theory“
21

. Za hlavní novinku ve svém přístupu povaţuje vzdání se 

tradičního předpokladu, ţe statky jsou přímými objekty uţitečnosti a místo toho 

předpokládá, ţe jsou to vlastnosti, charakteristiky statků, ze kterých je 

odvozována uţitečnost (Lancaster, 1966). Spotřebitel nakupuje statky a pouţívá je 

jako vstupy do spotřeby a jednotlivé charakteristiky statků pak představují výstup 

z tohoto procesu spotřeby.  

Charakteristiky statků jsou ústředním východiskem jeho modelu, přičemţ 

předpokládá, ţe charakteristiky obsaţené v daném statku nebo kombinaci statků 

jsou stejné pro všechny spotřebitele a jsou měřitelné. Volba spotřebitele je spojena 

pouze s volbou kombinace charakteristik, nikoliv s jejich alokací v jednotlivých 

statcích.  

Základní východiska Lancasterova modelu lze vymezit takto (Lancaster, 

1966): 

 Statky obsahují charakteristiky, které jsou zdrojem uţitečnosti spotřebitele. 

 Jeden statek obsahuje více neţ jednu charakteristiku a mnoho charakteristik 

je sdíleno více neţ jedním statkem. I nejjednodušší spotřební aktivita 

poskytuje spojené výstupy.  

 Statky v kombinaci poskytují charakteristiky odlišné od charakteristik 

poskytovaných jednotlivými statky.  

 

 

 

                                                 
19

 K. J. Lancaster (1925 – 1999) byl významný americký ekonomický teoretik a matematický 

ekonom, který je známý především díky své teorii „druhý nejlepší“ („Second Best“).  
20

 Lancaster není autorem původní myšlenky, ale velmi výrazně se zaslouţil o rozšíření dřívějších 

modelů.  
21

 Článek byl publikován v The Journal of Political Economy, vol. 74, no. 2 v roce 1966.  
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Lancasterův model lze odvodit takto: 

 Lancaster předpokládá, ţe existuje vztah mezi statkem x a spotřební 

aktivitou k, resp. yk, a ten můţe být zapsán následujícím způsobem (Lancaster, 

1966):  


k

kjkj yax  (1.9) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

xj je statek dostupný na trhu, 

ajk je koeficient shodný pro všechny spotřebitele a je determinován vlastními  

charakteristikami statků a znalostí dostupných technologií ve společnosti, 

yk spotřební aktivita. 

 

Vztah (1.9) můţe být přepsán pro vektor všech statků dostupných na trhu 

(x) a daný vektor aktivit (y) takto: Ayx   (1.10) 

Přičemţ Lancaster postuluje tento vztah jako lineární.  

 Dále Lancaster předpokládá, ţe kaţdá spotřební aktivita y produkuje fixní 

vektor charakteristik z, přičemţ vztah mezi spotřební aktivitou y a výstupem 

charakteristik je opět lineární.  

Pro kaţdou charakteristiku z můţe být vztah mezi ní a příslušnou aktivitou y 

zapsán následujícím způsobem: 


k

kiki ybz  (1.11) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

zi je mnoţství i-té charakteristiky, 

bik je koeficient objektivně determinovaný, 

yk je spotřební aktivita k.  

 

Tento vztah můţe být, obdobně jako vztah (1.9), přepsán pro vektory y         

a z takto: Byz   (1.12) 

 

Jestliţe je přijat předpoklad, ţe kaţdému statku odpovídá jedna spotřební 

aktivita, je moţné vztahy (1.10) a (1.12) vyjádřit pomocí jednoho vztahu, a to: 

Bxz   (1.13) 

Kde B je matice konstantních technologických koeficientů
22

 a tato transformační 

funkce (transformuje jednotlivé statky na jednotlivé charakteristiky) je opět 

lineární.  

 Poslední předpoklad je obdobný jako v neoklasické v teorii spotřebitele,      

a to, ţe funkce uţitečnosti je ordinální, přičemţ parametry této funkce uţitečnosti 

                                                 
22

 Koeficienty jsou konstantní i mezi jednotlivými spotřebiteli.  
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jsou jednotlivé charakteristiky z. Spotřebitel volí takovou kombinaci 

charakteristik (a tím i kombinaci statků), která mu umoţňuje maximalizaci uţitku 

při daném rozpočtovém omezení.  

Spotřeba představuje v Lancasterově modelu specifický výrobní proces 

spočívající v produkci charakteristik statků, proto bývá také jeho model 

označován jako model spotřební technologie.  

 

Produkční funkce domácností Garyho S. Beckera 

Obdobný model jako Lancaster vytvořil i Gary S. Becker
23

. Svůj model 

představitel v článku „The Theory of the Allocation of Time“, který byl 

publikován v roce 1965
24

. Becker vychází ze stejné základní myšlenky jako 

Lancaster, tj. ţe statky nejsou přímými zdroji uţitečnosti spotřebitele. Za primární 

objekty volby spotřebitele povaţuje různé entity, označované jako komodity, ze 

kterých je uţitečnost přímo získávána (Michael, Becker, 1973).  

Becker předpokládá, ţe „domácnosti kombinují čas a trţní statky k produkci 

více základních komodit“ (Becker, 1965, s. 495). Zohledňuje tedy čas, který je 

domácností vyuţíván k produkci zdrojů uţitečnosti – komodit.   

Parametry funkce uţitečnosti jsou v Beckerově modelu jednotlivé komodity, 

to znamená, ţe pro vektor komodit Z je moţno funkci uţitečnosti zapsat 

následujícím způsobem (Becker, 1965): 

)...( mi ZZUU   (1.14) 

Komodity jsou získávány z jednotlivých statků pomocí tzv. produkční 

funkce domácnosti, kde vstupy do této funkce představují jednotlivé statky a čas. 

Produkční funkci domácnosti vyjadřuje Becker (1965) následujícím způsobem: 

),( iiii TxfZ   (1.15) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

Zi je vektor jednotlivých komodit,  

xi je vektor trţních statků
25

, 

Ti je vektor časových vstupů k produkci i-té komodity. 

 

 

                                                 
23

 Gary Stanley Becker (narozen v roce 1930) je jeden z nejslavnějších amerických ekonomů 

současnosti, je nositelem Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1992. Je znám především pro svou 

analýzu chování spotřebitele a lidského kapitálu.  
24

 Článek byl publikován v The Economic Journal, vol. 75, no. 299 v roce 1965. 
25

 Jestliţe xi je kapitálovým statkem, pak do produkční funkce vstupují místo tohoto statku sluţby 

plynoucí z tohoto kapitálového statku.  
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Becker (1965) pouţívá pro další analýzu ekvivalentní podobu produkční 

funkce, kterou vyjadřuje takto: 

iii

iii

Zbx

ZtT




 (1.16) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

ti je vektor udávající čas na jednotku Zi
26

,  

bi je koeficient, který indikuje mnoţství trţního statku xi vyţadovaného na jednu 

jednotku komodity Zi. 

 

Jestliţe T je celkový dostupný čas, Tc je vektor času „stráveného“ spotřebou 

a Tw čas práce, pak je moţné zachytit následující vztah (Becker, 1965): 

 
m

i

wci TTTT  (1.17) 

Další Beckerův postup je obdobný jako tradiční mikroekonomický přístup – 

Becker předpokládá, ţe spotřebitel usiluje o maximalizaci své uţitečnosti 

vyjádřené funkcí (1.14) při daném rozpočtovém omezení. Becker však dále zavádí 

časové omezení (představované celkovým dostupným časem domácnosti), a to za 

podmínky transformace trţních statků na komodity představované produkční 

funkcí domácnosti.  

V Beckerově modelu je spotřebitel omezen nejen svým mzdovým příjmem, 

ale také nemzdovým příjmem, tj. rozpočtové omezení spotřebitele můţe být 

vyjádřeno takto (Becker, 1965): 

 
m

i

wii wTVIxp  (1.18) 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují:  

pi je vektor daných cen jednotlivých trţních statků xi, 

I je celkový příjem spotřebitele (domácnosti), tj. jak příjem z mezd, tak příjem 

nemzdový, 

V je nemzdový příjem domácnosti, 

Tw je čas strávený prací, 

w je vektor mzdových sazeb pro danou jednotku času práce Tw. 

 

Časové omezení lze odvodit ze vztahu (1.17), a to tak, ţe je ze vztahu 

vyjádřeno T, tj. celkový dostupný čas.  

Lancastrův i Beckerův model jsou obdobné – oba předpokládají, ţe zdrojem 

uţitečnosti spotřebitele jsou různé entity, oba pouţívají pro vyjádření vztahu mezi 

statky a těmito entitami pojmy, které se spíše váţí k teorii výroby – a to 

„technologie“ nebo „produkce“. Podle Beckera (1965) jsou domácnosti ve 

                                                 
26

 Ti ze vztahu (1.16) představuje celkový čas strávený spotřebou.  
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skutečnosti malé továrny, které kombinují různé vstupy k produkci komodit. 

Tento transformační proces je obdobný procesu probíhajícímu ve firmách, 

dokonce i podmínky, za nichţ probíhá, jsou obdobné – jsou explicitně dány 

vztahy mezi vstupy a výstupy (ve formě produkční funkce) a cílem je také 

maximalizace prospěchu – uţitku spotřebitele.  

Model spotřební technologie i model produkční funkce domácnosti jsou 

některými ekonomy, např. Pollakem a Wachterem (1975), podrobeny kritice, a to 

zejména z důvodu jejich předpokladů, zejména těch, které se týkají produkční 

funkce a spotřební technologie - postulovaný tvar předpokládá konstantní výnosy 

z rozsahu, coţ Pollak a Wachter zpochybňují. Přesto představuje „nový“ přístup 

k teorii spotřebitele významné metodologické východisko pro analýzu poptávky 

po specifické skupině statků – statků diferencovaných (nebo také heterogenních). 

 

1.4.2 Projevené preference Paula A. Samuelsona  

Teorie projevených preferencí je povaţována za stěţejní přínos Paula A. 

Samuelsona
27

 k analýze chování spotřebitele. Základní myšlenku teorie 

projevených preferencí poprvé Samuelson vyjádřil v článku „A Note on the Pure 

Theory of Consumer’s Behaviour“ v roce 1938
28

. Svou teorii, jak uvádí Soukup 

(1999), rozvinul Samuelson jako alternativu k tradiční teorii spotřebitele. Dnes 

však Samuelsonova teorie představuje doplněk tradiční teorie uţitku.  

Základní myšlenka teorie projevených preferencí je poměrně jednoduchá – 

jestliţe by si spotřebitel mohl v rámci svého rozpočtového omezení koupit 

kombinaci statků x nebo kombinaci statků y a je pozorováno, ţe spotřebitel si 

vybral kombinaci x před y, pak musí být předpokládáno, ţe odhalil, projevil své 

preference pro kombinaci x. „Jestliţe se spotřebitel rozhodne pro nejlepší 

spotřební koš, který si můţe dovolit, potom „projevené preference“ implikují 

„preference“.“ (Varian, 1995, s. 121) 

Výběrem určité kombinace statků spotřebitel odhaluje v kaţdé rozpočtové 

situaci své preference ve prospěch určité kombinace statků (určitého spotřebního 

koše). Na základě skutečného (pozorovaného) chování spotřebitele lze pak 

usuzovat na preference spotřebitele. Tento postup je v mnoha oblastech analýzy 

                                                 
27

 Paul. A. Samuelson (1915 – 2009) byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů 20. století. Byl také 

prvním americkým ekonomem, který získal Nobelovu cenu za ekonomii (v roce 1970).  
28

 Článek byl poprvé publikován v Economica, New Series, vol. 5, no. 17 v únoru 1938. Je však 

také obsaţen v publikaci  „The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson“, vol. 1, který 

byl vydán v roce 1966. (Autorka vycházela z tohoto vydání uvedeného článku.)    
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chování spotřebitele velmi výhodný, protoţe samotné preference spotřebitele 

nejsou pozorovatelné.  

Samuelson (1966) základní myšlenku projevených preferencí odvozuje 

následujícím způsobem:  

Předpokládá dvě cenové a příjmové situace spotřebitele, tj. situace, kdy jsou 

dány určité úrovně cen (p) jednotlivých statků a příjmu spotřebitele (I), kdy 

daným cenám a příjmu pak odpovídá určitá kombinace statků - spotřební koš 

obsahující mnoţství jednotlivých statků (ψ), které spotřebitel nakupuje. V další 

analýze pak porovnává výdaje na oba spotřební koše v cenách první nebo druhé 

situace
29

.  

Na základě porovnání výdajů na oba spotřební koše v první (následně ve 

druhé) nákupní situaci dochází k následujícímu závěru:  Jestliţe jsou výdaje na 

druhou kombinaci statků (vyjádřené v cenách první situace) menší nebo rovny 

aktuálním výdajům na první kombinaci statků a spotřebitel volil první kombinaci, 

znamená to, ţe spotřebitel si mohl koupit (byla pro něj dostupná) druhou 

kombinaci statků, ale nekoupil ji. Spotřebitel tedy vybral první kombinaci před 

kombinací druhou
30

.  

Tento závěr lze schematicky zapsat následujícím způsobem:    pp  ´  (1.19) 

Volbu první kombinace před druhou lze pak zapsat takto    >  ´   (1.20) 

Obrácení nerovnosti můţe znamenat, ţe druhá kombinace byla zvolena před 

první:    ́´´ pp    (1.21)  

Volbu druhé kombinace před první pak lze zapsat obdobně jako ve vztahu (1.20), 

a to:  ´ >    (1.22) 

Jestliţe je přijat předpoklad konzistence chování spotřebitele, pak nemohou 

vztahy (1.20) a (1.22) platit současně. „Jinými slovy to znamená, ţe jestliţe 

spotřebitel vybírá kombinaci jedna před kombinací dvě, pak nemůţe současně 

vybírat kombinaci dvě před kombinací jedna.“ (Samuelson, 1966, s. 7) To 

znamená, jestliţe spotřebitel bude moci opět volit určitou kombinaci statků 

v situaci, kdy ceny a příjem odpovídají výše popsané první situaci, vţdy bude 

                                                 
29

 Přičemţ se předpokládá, ţe kaţdé kombinaci cen a příjmu vţdy odpovídá jedna kombinace 

statků a ţe spotřebitel vynakládá na nákup statků celý svůj příjem. Tato kombinace je pak volena 

jen při dané úrovni cen a příjmu. 
30 Ve svém článku z roku 1938 uţívá Samuelson výraz „selected over“ (vybrán před). Teprve 

později hovoří o projevených preferencích. Někteří ekonomové, např. Varian (2006) nebo Sen 

(1973) nepovaţují pojem projevené preference za nejvhodnější, a to ať jiţ z důvodu vyuţití slova 

„preference“ nebo „projevené“.  
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muset volit první kombinaci. Jestliţe však dojde ke změně cen a příjmu oproti 

první situaci, první kombinace uţ vybrána nebude. Pokud spotřebitel přímo 

projeveně preferuje první kombinaci statků před kombinací druhou (ve výše 

popsaném příkladu), pak se hovoří o přímo projevených preferencích.  

Samuelsonova podmínka konzistence preferencí spotřebitele je v současné 

ekonomii označována jako tzv. slabý axiom projevených preferencí (WARP - 

Weak Axiom of Revealed Preference) a lze jej vyjádřit následovně (Varian, 

2006): Jestliţe x
t
 je přímo preferováno před x

s
, pak nemůţe platit, ţe x

s
 je 

preferováno před x
t
, coţ lze algebraicky zapsat takto: sttt xpxp     (1.23) 

coţ obsahuje také podmínku, ţe  ps
x

s
<p

s
x

t  (1.24)  

Kde p a x jsou vektory cen a spotřebních kombinací (nakupovaných košů statků) 

v dvou spotřebních situacích (označených t, s). Vztahy opět platí při daných 

cenách a příjmu spotřebitele, a to v jednom okamţiku (ve spotřební situaci 

označené t). Přičemţ x
t
 musí být rozdílné od x

s
.  

Vztah (1.23) vyjadřuje podmínku, ţe kombinace x
s
 je v situaci t dostupná, 

ale přesto není zvolena. Kombinace x
t
 je vybrána před všemi kombinacemi na      

a pod příslušnou linií rozpočtu (proto vztah větší nebo rovno). Vztah (1.24) 

vyjadřuje podmínku, ţe v okamţiku volby kombinace x
s
 je kombinace x

t
 

nedostupná.  

Porušení slabého axiomu projevených preferencí (jestliţe spotřebitel 

preferuje x
t
 před x

s
 a současně x

s
 před x

t
) znamená, ţe spotřebitelovo chování není 

v souladu s maximalizačním chováním. Jestliţe je přesto takovéto chování 

pozorováno, buďto nepředstavovala volba x
t
 nejlepší volbu, nebo došlo ke změně 

ekonomického prostředí, ve kterém spotřebitel vystupuje, a tím ke změně jeho 

preferencí. 

Později byla teorie projevených preferencí rozšířena o tzv. silný axiom 

projevených preferencí (SARP – Strong Axiom of Revealed Preference), který byl 

vytvořen H. S. Houthakkerem v roce 1950
31

, a který představuje určité zobecnění 

Samuelsonovy podmínky. Houthakkerův příspěvek k teorii projevených 

preferencí spočíval v tom, ţe rozpoznal nutnost rozšíření „přímo“ projevených 

preferencí o to, co nazývá „nepřímo projevené preference“; nebo o zjednodušení, 

které se označuje jako „vztah projevených preferencí“ (Varian, 2006). 

                                                 
31

 Henrik Samuel Houthakker (1924 – 2008) byl významný americký ekonom. Myšlenku nepřímo 

projevených preferencí vyjádřil v článku „Revealed preference and the utility function“, který byl 

publikován v květnu 1950 v Economica, New Series, vol. 17, no. 66.  
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Nepřímo projevené preference lze vyjádřit při uplatnění jednoho ze 

základních axiomů chování spotřebitele, a to axiomu tranzitivity. Jestliţe 

spotřebitel při určitých cenách projeveně preferuje (kupuje) kombinaci statků x 

před kombinací y (leţícím na nebo pod linií rozpočtu odpovídající daným cenám  

a příjmu spotřebitele) a jestliţe při jiných cenách spotřebitel projeveně preferuje 

kombinaci y před kombinací z, která opět můţe leţet na nebo pod linií rozpočtu 

odpovídajícím těmto změněným cenám a pokud je chování spotřebitele racionální, 

pak lze, s uplatněním axiomu tranzitivity konstatovat, ţe kombinace x je vybrána 

před kombinací z.  

Silný axiom projevených preferencí (Houthakkerovu podmínku) lze vyjádřit 

takto (Varian, 2006): Jestliţe je x
t
 projeveně preferováno (přímo nebo nepřímo) 

před x
s
, pak nemůţe platit ţe x

s
 je preferováno před x

t
, algebraicky to znamená, 

ţe: 

p
s
x

s
<p

s
x

t (1.25) 

Jestliţe sledovaný výběr spotřebitele splňuje podmínku SARP, potom je 

vţdy moţné nalézt takové preference, pro které je sledované chování spotřebitele 

optimalizačním chováním (Varian, 1995). SARP je nutnou a dostatečnou 

podmínkou pro maximalizaci uţitku (Varian, 2006).  

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, Samuelson rozvinul svou teorii projevených 

preferencí jako alternativu k ordinalistické teorii uţitku. Svou teorií se pokoušel 

odstranit z ekonomie poslední zbytky psychologie a svou analýzu zakládal na 

zkoumání skutečného chování spotřebitelů. Někteří ekonomové (např. Beshears 

aj., 2008) poukazují na to, ţe projevené preference však nemusí ve skutečnosti 

odhalovat skutečné preference spotřebitele, ale ţe spíše spotřebitelovy volby 

reflektují kombinace vlivu skutečných preferencí a rozhodovacích chyb. 

 

1.5 Shrnutí 1. kapitoly 

První kapitola disertační práce stručně popsala vybrané přístupy k teorii 

spotřebitele a teorii poptávky. Z velkého mnoţství různých přístupů a modelů 

v teorii spotřebitele byly vybrány jen ty, které mají uplatnění v analýze poptávky 

po bydlení. 

V úvodní části kapitoly byla pozornost věnována neoklasické teorii, ve které 

postupně vznikly, v návaznosti na sebe, dvě teorie uţitečnosti. Vývojově starší 

byla kardinalistická teorie uţitečnosti, která je zaloţena mimo jiné na předpokladu 

měřitelnosti uţitku. V kontextu této teorie byl interpretován postup Marshalla při 

odvození individuální poptávky. Na kritice kardinalismu vznikla další teorie 

uţitečnosti, a to ordinalistická teorie, která odmítá kardinální měřitelnost uţitku a 

snaţí se oprostit ekonomii od psychologických základů (někteří její představitelé 

odmítají v této souvislosti pouţívat pojem uţitek). Ordinalistická teorie vyuţívá 



27 

 

při analýze chování a rozhodování spotřebitele indiferenční analýzu, která 

představuje významný nástroj mikroekonomické analýzy. 

Zejména ve druhé polovině 20. století vzniká řada alternativních pohledů na 

teorii spotřebitele, za výrazný přínos pro mikroekonomickou analýzu lze 

povaţovat modely tzv. „nového“ přístupu k teorii spotřebitele umoţňující 

pracovat v analýze s heterogenními statky, obsahujícími jednotlivé entity, které 

představují argumenty funkce uţitečnosti spotřebitele. V této souvislosti byly 

uvedeny modely K. Lancastera a G. Beckera.  

V závěru kapitoly byla pozornost věnována teorii projevených preferencí, 

kterou do ekonomie zavedl P. A. Samuelson. Samuelson se snaţil vytvořit 

alternativní teorii spotřebitele zaloţenou nikoliv na psychologii, ale na pozorování 

skutečného chování spotřebitele. Teorie je dnes v ekonomii spojena s tzv. slabým 

a silným axiomem projevených preferencí a představuje významné východisko 

například pro hedonické oceňování heterogenních statků. 
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2. VYMEZENÍ STATKU BYDLENÍ PRO ÚČELY 

MIKROEKONOMICKÉ ANALÝZY POPTÁVKY   

Před přistoupením k samotnému vymezení poptávky po bydlení je nutno 

vymezit základní pojmy pouţité v následné analýze a specifikovat vlastnosti 

bydlení jako předmětu mikroekonomické analýzy. Specifické vlastnosti statku 

bydlení představují hlavní příčinu řady komplikací objevujících se při vyjádření   

a analýze poptávky po bydlení. 

 

2.1 Vymezení pojmů bydlení, byt a bytové sluţby  

Pojmy bydlení a byt jsou jednotlivými ekonomy chápány různě. Proto je 

nutné provést jejich vymezení pro účely této práce. Pojem bydlení lze 

v nejobecnější rovině vymezit jako jakýkoliv statek uspokojující potřebu 

spotřebitele (domácnosti) bydlet (a je tedy přímo vázán na tuto potřebu)
32

. Ve 

vyspělých zemích je za statek uspokojující potřebu bydlet zpravidla povaţován 

byt, který je umístěn v  rezidenční nemovitosti, tj. v nemovitosti určené k bydlení. 

Touto nemovitostí můţe být rodinný nebo bytový dům s jedním nebo více byty, 

přičemţ za nemovitost je povaţována stavba pevně spojená se zemí (neboli           

s pozemkem). Autorka práce tedy vztahuje obecný pojem bydlení právě k pojmu 

byt
33

, a to z důvodu zacílení práce na Českou republiku.   

V rámci teoretické části práce autorka přesto vyuţívá obecný pojem bydlení, 

a to z důvodu vazby na vyuţitou odbornou anglicky psanou literaturu, která 

v teoretickém výkladu zpravidla vyuţívá pojem „housing“. Pokud je zdůrazněna 

přímá vazba na rezidenční nemovitosti, pouţívá autorka práce pojem bytový fond, 

pro jehoţ část pak v rámci teoretického výkladu vyuţívá pojem bytová jednotka 

(opět z důvodu vazby na anglicky psanou odbornou literaturu, jeţ pouţívá pojem 

„housing unit“). V rámci prakticko-aplikační části práce je upřednostněn pro 

vyjádření jednotky bytového fondu pojem byt. Při jeho pouţití je respektována 

jeho definice obsaţená v českém právním řadu. 

                                                 
32

 V průběhu vývoje společnosti se formovaly různé formy bydlení a i v současné době je moţno 

nalézt značné rozdíly v chápání bydlení v jednotlivých společnostech, kulturách, zemích, ale také 

mezi jednotlivými domácnostmi v dané společnosti. Zatímco v některých rozvojových                   

a zaostalých zemích světa je za bydlení povaţována alespoň nějaká „střecha nad hlavou“, ve 

vyspělých zemích Evropy se za základní formu bydlení povaţuje byt v rezidenční nemovitosti. 
33

 Obecně však byt přestavuje statek, který slouţí nejen k uspokojení potřeby domácnosti bydlet, 

ale můţe být pouţit také jako investiční aktivum slouţící k zhodnocení volných peněţních 

prostředků (jak domácností, tak jiných subjektů). V práci je však věnována pozornost pouze 

domácnostem poptávajícím byty za účelem vlastního bydlení.  



29 

 

Pojem byt je v České republice vymezen ve dvou právních normách, a to 

v zákoně o vlastnictví bytů
34

 a ve vyhlášce o obecných technických poţadavcích 

na stavby
35

. Pro účely zákona o vlastnictví bytů se bytem rozumí místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. 

Vyhláška vymezuje byt jako soubor místností, příp. jednu obytnou místnost, který 

svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje poţadavky na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu uţívání určen.  

V rámci popisu některých přístupů k vyjádření poptávky po bydlení je 

pouţit také pojem bytové sluţby. Jeho pouţití má opět vazbu na anglicky psanou 

odbornou literaturu, která pojem „housing services“ vyuţívá pro vyjádření 

mnoţství sluţeb (jako zdroje uspokojení potřeb spotřebitele) poskytovaných 

bytovými jednotkami v průběhu času (blíţe viz 3. kapitola).  

 

2.2 Bydlení jako předmět mikroekonomické analýzy  

Pro účely mikroekonomické analýzy je nutno vymezit specifické vlastnosti 

zkoumaného statku, tedy bydlení. Vymezení těchto specifických vlastností je 

z pohledu analýzy poptávky po bydlení klíčové, neboť tyto vlastnosti mají vliv na 

vznik různých přístupů k analýze poptávky po bydlení a na volbu nástrojů pro tuto 

analýzu.     

 

2.2.1 Bydlení jako statek v ekonomické teorii 

Ekonomická teorie třídí statky z mnoha hledisek. Pro pochopení podstaty 

statku bydlení je nutno provést jeho základní ekonomické vymezení z hlediska 

různých přístupů k členění statků.    

1. Bydlení jako ekonomický statek:  

Ekonomická teorie v základním pojetí rozlišuje statky na volné                    

a ekonomické. Bydlení představuje statek ekonomický, neboť je výsledkem 

činnosti člověka. Navíc se jedná o statek vzácný, neboť jeho mnoţství je omezeno 

velikostí zemského povrchu (pojem bydlení je v této práci vztaţen k pojmu byt a 

ten je umístěný v rezidenční nemovitosti – nemovitost je pak stavba pevně 

spojená se zemí), která je omezena jak přirozeně, tak administrativně, neboť státní 

orgány mohou rozhodnout o velikosti zemské plochy, kterou je moţno vyuţít 

k výstavbě rezidenčních nemovitostí.  

                                                 
34

 Zákon č. 72/1994 Sb., jeho poslední novelizace byla provedena zákonem č. 345/2009 Sb.            

o změně zákona o vlastnictví bytů a změně stavebního zákona.  
35

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., která nahradila vyhlášku č. 137/1998 Sb. o obecných poţadavcích na 

výstavbu.  
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2. Bydlení jako soukromý statek: 

Členění statků na veřejné, soukromé a smíšené patří k základním 

klasifikacím statků v ekonomické teorii. Základním hlediskem je v tomto případě 

dělitelnost, rivalita a vylučitelnost ze spotřeby. Bydlení je statkem soukromým, 

neboť při jeho spotřebě je výrazným způsobem patrná dělitelnost, rivalita              

a vylučitelnost ze spotřeby. „K vyloučení ze spotřeby dochází tehdy, pokud ne 

všechny subjekty mohou statek spotřebovávat. K tomu dochází v těch případech, 

kdy si některé domácnosti nemohou dovolit hradit poţadovanou cenu bydlení. 

Podstata dělitelnosti spočívá v tom, ţe lze určit podíl jednotlivce na spotřebě bytu. 

Tento podíl můţe být dán například výměrou plochy obývaného bytu. Rivalita 

statku spočívá v tom, ţe spotřeba bytu jedním uţivatelem ubírá moţnost 

spotřebovávat byt jiným uţivatelem“, jak vysvětluje Slavata (2003, s. 8 - 9).  

 

3. Bydlení jako trţní, polotrţní a netrţní statek:  

Při uplatnění institucionálního hlediska třídění statků rozlišuje ekonomická 

teorie statky trţní, polotrţní a netrţní. Jednoznačné zařazení bydlení do určité 

z těchto tří skupin statků je však dosti problematické. Jednotlivé skupiny statků se 

od sebe liší způsobem alokace – alokace trţních statků je zabezpečována výhradně 

trhem, zatímco netrţní statek je alokován jiným neţ trţním mechanismem 

(například na základě rozhodnutí státních orgánů).  Ačkoliv je moţno za efektivní 

alokaci povaţovat alokaci prostřednictvím trţního mechanismu, nemusí toto 

rozmístění statku odpovídat hodnotám a preferencím společnosti a nemusí být 

povaţováno za spravedlivé.  

Zejména v případě znevýhodněných domácností není alokace bydlení 

ponechána jen na trhu, ale výrazným způsobem se angaţuje při alokaci také stát,   

a to například v podobě administrativního přidělení veřejného bydlení, příp. 

zvýšením příjmů domácností umoţňujícím jim získat bydlení na trhu. Obecně je 

tedy moţno označit bydlení za statek polotrţní, i kdyţ u některých druhů probíhá 

alokace výhradně prostřednictvím trhu a u jiných je alokace zajišťována státem. 

 

4. Bydlení jako nezbytný statek bez blízkého substitutu:  

Z hlediska vztahu mezi změnou příjmu spotřebitele a změnou poptávaného 

mnoţství rozlišuje ekonomická teorie statky na statky normální a méněcenné.      

U normálních statků jsou pak rozlišovány statky nezbytné (jejichţ poptávané 

mnoţství roste pomaleji neţ příjem spotřebitele) a statky luxusní (jejichţ 

poptávané mnoţství roste rychleji neţ příjem spotřebitele).  
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Bydlení má v ţivotě člověka nezastupitelnou roli, má zcela zásadní význam 

a není zastupitelné jiným statkem (nemá ţádný blízký substitut). Domácnosti 

zpravidla zvyšují poptávané mnoţství pomaleji, neţ roste jejich příjem, tj. nejprve 

se výrazněji musí zvýšit příjem domácnosti, a to dlouhodobě, neţ přistoupí ke 

zvýšení spotřeby bydlení
36

, proto je moţno bydlení označit jako nezbytný statek.  

  

2.2.2 Specifické charakteristiky statku bydlení   

Z předchozí podkapitoly je zřejmé, ţe bydlení je moţno komplexně 

povaţovat za ekonomický, vzácný, soukromý, polotrţní, normální – nezbytný 

statek. Pro mikroekonomickou analýzu poptávky po bydlení je však nutné vzít 

v úvahu řadu dalších specifik, která odlišují tento statek od „běţného statku“, se 

kterým pracuje tradiční neoklasická analýza poptávky, a ve svém důsledku 

způsobují komplikace při vyjádření poptávky po bydlení a ovlivňují volbu 

nástrojů při její mikroekonomické analýze.  

 

Z hlediska mikroekonomické analýzy poptávky po bydlení je nutné 

zdůraznit, ţe bydlení je: 

 Statek heterogenní, komplexní a multi-dimenzionální (Lux, 2002a).  

Jednotlivá bydlení se navzájem liší v mnoha charakteristikách (atributech). 

Liší se např. polohou, velikostí, vybaveností, právním důvodem uţívání apod. 

V nejobecnějším pojetí je moţno bydlení povaţovat za souhrn jeho jednotlivých 

charakteristik, pro účely mikroekonomické analýzy jej lze v nejširším pojetí 

povaţovat za vektor charakteristik nakupovaných společně, které uspokojují různé 

potřeby domácností (Muth, 1989).   

Heterogenita bydlení způsobuje, jak upozorňuje Fallis (1985), řadu 

komplikací, za jednu z hlavních pak povaţuje obtíţe spojené s definováním          

a měřením jednotky výstupu na trhu, neboli toho, co je poptáváno. Mnoho 

ekonomů od heterogenity bydlení abstrahuje a pouţívá koncept tzv. bytových 

sluţeb („housing services“), tj. sluţeb poskytovaných jednotlivými bytovými 

jednotkami. Bytové sluţby pak představují uspokojení spotřebitele a argument 

jeho funkce uţitečnosti (blíţe viz třetí kapitola).  

 

 Statek dlouhodobé spotřeby. 

Pojetí bydlení jako statku dlouhodobé spotřeby vyţaduje v rámci 

ekonomické analýzy rozlišovat mezi stavovou veličinou představovanou bytovým 

fondem, resp. bytovými aktivy a tokovou veličinou, představovanou bytovými 

                                                 
36

 Pokud je předpokládána racionálně se chovající domácnost.  
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sluţbami (tj. sluţbami poskytovanými bytovým fondem za jednotku času). 

Bytový fond představuje kapitálový statek a je tvořen jednotlivými bytovými 

jednotkami. Bytový fond je produkován s vyuţitím stavebního materiálu, práce     

a půdy a můţe být rozšiřován buď novou bytovou výstavbou, nebo údrţbou          

a renovacemi existujících domů. Bytové sluţby jsou pak poskytovány s vyuţitím 

bytového fondu a dalších vstupů, např. elektřiny (Fallis, 1985).  

Dlouhodobá povaha bydlení má za následek nesoulad mezi explicitními 

nákupy na trhu a velikostí spotřeby bydlení. Needleman (1965) poukazuje na to, 

ţe bydlení poskytuje domácnosti sluţby v časovém intervalu, který přesahuje 

období, ve kterém bylo zakoupeno.  

 

 Statek, jehoţ určité druhy mají relativně dlouhou dobu produkce (výstavby). 

Délka výrobního cyklu, resp. doby produkce ovlivňuje schopnost nabídky 

na trhu bydlení pruţně reagovat na změny poptávky. Vzniká tak nutnost, 

rozlišovat mezi nabídkou v krátkém období, středně dlouhém období a dlouhém 

období, přičemţ v krátkém období je nabídka zpravidla povaţována za 

neelastickou (některými ekonomy za dokonale neelastickou) a v dlouhém období 

za velmi elastickou (např. Barr (1998) ji povaţuje za dokonale elastickou). Na 

trhu tak vzniká časové zpoţdění mezi impulzem ke zvýšení nabízeného mnoţství 

a jeho skutečným zvýšením.   

 

 Statek fixovaný v prostoru, resp. lokalitě.  

Bydlení v pojetí rezidenční nemovitosti je pevně fixováno v prostoru. Místní 

fixace bydlení má velký vliv na hodnotu bydlení, resp. hodnota bydlení je 

determinována nejen charakteristikami samotného bydlení, ale také 

charakteristikami lokality, ve které se bydlení nachází. Těmito charakteristikami 

můţe být kvalita ţivotního prostředí, občanská vybavenost, dopravní dostupnost 

apod.   

Fixace bydlení v prostoru má za následek také to, ţe trh bydlení v dané zemi 

je tvořen soustavou lokálních (místních) trhů bydlení, které se navzájem liší 

v samotné kvalitě bydlení (jako veličiny determinované charakteristikami 

bydlení), v úrovni poptávky, nabídky a ceny bydlení, v uplatňované bytové 

politice apod.  

 

 Statek, jehoţ reálný trh není moţné označit za dokonale konkurenční. 

Trh bydlení je zpravidla modelově povaţován za dokonale konkurenční. 

Skutečný trh však vykazuje znaky trţních selhání, ať jiţ v podobě externalit, 
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existence veřejných statků, asymetrie informací, nebo z důvodu dominantního 

postavení buď subjektů nabídky, nebo poptávky. Existence trţních selhání               

a zvláštní význam bydlení v ţivotě kaţdého spotřebitele má za následek vysokou 

míru angaţovanosti státu na trhu.  

 

Za  hlavní zdroj komplikací při vyjádření poptávky po bydlení lze 

povaţovat jednak heterogenitu bydlení, tj. existenci různých charakteristik 

bydlení, které způsobují, ţe ţádná dvě bydlení nejsou z pohledu poptávajícího 

totoţná; a jednak pojetí bydlení jako předmětu dlouhodobé spotřeby. 

Pro další analýzu je více neţ nutné vymezit také jednotlivé druhy bydlení. 

Třídícími hledisky umoţňujícími rozlišovat jednotlivé druhy bydlení jsou zejména 

právní důvod uţívání bydlení a kvalita bydlení (zohledňující další charakteristiky 

bydlení, jako je jeho umístění, velikost, vybavenost apod.). 

 

Z hlediska právního důvodu uţívání bydlení je pak moţno rozlišovat:  

 vlastnické bydlení - uţivatel bydlení je zároveň jeho vlastníkem, má 

k bydlení plná vlastnická práva;  

 druţstevní bydlení - uţivatel uţívá bydlení na základě vlastnictví členského 

podílu v druţstvu, které je vlastníkem bydlení;  

 nájemní bydlení - kdy je uţíváno bydlení ve vlastnictví jiné osoby, bydlení 

je uţíváno zpravidla na základě nájemní smlouvy a je spojeno s platbou 

nájemného.  

 

Pro účely mikroekonomické analýzy jsou zpravidla rozlišovány jen dva 

právní důvody uţívání bydlení, a to nájem a vlastnictví. Druţstevní bydlení je 

v závislosti na právní úpravě platné v jednotlivých zemích přiřazováno buď 

k nájemnímu, nebo vlastnickému bydlení (Valentová, 2010).   

 

Nájemní bydlení se dále rozlišuje při zohlednění právního postavení osoby, 

která bydlení pronajímá, na bydlení:   

 soukromé nájemní, které nabízejí na trhu bydlení soukromé fyzické             

a právnické osoby, 

 veřejné nájemní, které nabízejí veřejnoprávní korporace, tedy v podmínkách 

České republiky zejména obce.  

 

Z hlediska kvality daného bydlení, tj. ve vztahu jeho kvality k určité 

průměrné kvalitě bydlení na daném trhu, je moţno rozlišovat bydlení:  
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 standardní, ve smyslu toho, ţe bydlení odpovídá standardu obvyklému na 

daném trhu,  

 nadstandardní, tzn. bydlení má vyšší standard,  

 substandardní, tzn. bydlení má niţší standard.  

 

Je však nutné si uvědomit, ţe je velmi obtíţné definovat určitý obecný, 

všeobecně platný standard bydlení, protoţe „standard“ je vţdy obrazem 

ekonomické a ţivotní úrovně lokality, ve které se bydlení nachází.   

 

2.3 Shrnutí 2. kapitoly  

Druhá kapitola byla zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou 

následně pouţity v rámci třetí kapitoly zaměřené na mikroekonomickou analýzu 

poptávky po bydlení, a na vymezení specifických charakteristik statku bydlení. Ty 

mají vliv na vznik různých přístupů k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení.  

V první podkapitole byly vymezeny pojmy bydlení, byt (resp. bytová 

jednotka), bytový fond a bytové sluţby. Pojem bydlení lze zjednodušeně vymezit 

jako jakýkoliv statek uspokojující potřebu bydlet. Jelikoţ je práce zaměřená na trh 

bydlení v České republice, je moţno povaţovat za nejtypičtější statek uspokojující 

tuto potřebu byt umístěný v rezidenční nemovitosti.  

Ve druhé podkapitole byla vymezena specifika bydlení jako statku pro 

potřeby následné mikroekonomické analýzy, a to jednak z pohledu ekonomické 

teorie a jejího přístupu ke klasifikaci statků, a jednak byly vymezeny specifické 

charakteristiky bydlení ovlivňující vyjádření poptávky po bydlení a volbu nástrojů 

její analýzy. Z pohledu ekonomické teorie představuje bydlení ekonomický, 

vzácný, soukromý, polotrţní a normální nezbytný statek. Při vyjádření poptávky 

po bydlení je moţno za hlavní specifika bydlení povaţovat jeho heterogenní 

povahu (bydlení můţe být popsáno pomocí řady charakteristik); a dále pak 

dlouhodobost jeho spotřeby vyvolávající nutnost rozlišovat mezi stavovou 

veličinou „bytový fond“ (jenţ je tvořen bytovými jednotkami) a tokovou 

veličinou „bytové sluţby“ (poskytované s vyuţitím mimo jiné bytového fondu);       

a také fixaci bydlení v prostoru (mající za následek existenci řady místních trhů 

bydlení).   

Ačkoliv je moţno kaţdé bydlení popsat pomocí velké řady charakteristik,    

a ve své podstatě tak z pohledu poptávajícího nejsou ţádná dvě bydlení totoţná, 

pro účely další analýzy bylo také provedeno vymezení základních druhů bydlení, 

a to na základě dvou zvolených charakteristik: právního důvodu uţívání bydlení    

a kvality bydlení (determinované dalšími charakteristikami bydlení). Z hlediska 

právního důvodu uţívání bydlení je nutno v rámci mikroekonomické analýzy 

poptávky po bydlení rozlišovat mezi vlastnickým a nájemním bydlením; 

z hlediska kvality se hovoří o bydlení standardním, substandardním                       

a nadstandardním.  
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3. MIKROEKONOMICKÁ ANALÝZA POPTÁVKY PO 

BYDLENÍ  

V rámci třetí kapitoly disertační práce je věnována pozornost 

mikroekonomické analýze individuální a trţní poptávky po bydlení. V úvodní 

části kapitoly jsou nejprve vymezena základní rozhodnutí, která musí spotřebitel, 

resp. domácnost, v souvislosti s poptávkou na trhu bydlení učinit. V dalších 

částech kapitoly jsou pak vymezeny tři vybrané přístupy k vyjádření poptávky po 

bydlení v kontextu jeho specifických vlastností. U dvou nejčastěji vyuţívaných 

přístupů je také rámcově vymezena nabídka bydlení a je představen jednoduchý 

grafický model fungování trhu. V závěru kapitoly je pozornost zaměřena na 

vybrané faktory ovlivňující trţní poptávku po bydlení.  

Poptávce po bydlení je v zahraniční ekonomické literatuře věnován velmi 

výrazný prostor a ekonomie bydlení („housing economics“, resp. „economics of  

housing“) představuje samostatnou oblast ekonomické teorie. Přesto označují 

někteří ekonomové, např. Zabel (2004), vytvoření konceptu poptávky po bydlení 

za ambiciózní. 

 

Zabel (2004) uvádí, ţe literatura zaměřená na poptávku po bydlení spadá do 

čtyř kategorií:    

1. poptávka po bytových sluţbách,    

2. poptávka po jednotlivých atributech bydlení,    

3. poptávka po vlastnickém versus poptávka po nájemním bydlení a s tím 

spojená problematika volby právního důvodu uţívání bydlení (tzv. „tenure 

choice“),  

4. místní alokace domácností. 

 

Velká část studií věnovaných vyjádření poptávky po bydlení vyuţívá 

koncept „bytových sluţeb“, a tudíţ můţe být přiřazena pod literaturu uvedené 

první kategorie. Ačkoliv mnoho ekonomů povaţuje vyuţití tohoto konceptu za 

velmi zjednodušující, koncept má své opodstatnění. Velké uplatnění nachází 

zejména při odhadech příjmové a cenové elasticity poptávky po bydlení. Podle 

Zabela (2004) je poptávka po bydlení při vyuţití konceptu bytových sluţeb 

modelována jako poptávka po jakékoliv jiné spojité ekonomické proměnné, jakou 

jsou například peníze nebo elektřina.  

Druhá kategorie literatury se dle Zabela (2004) váţe k debatě nad platností 

postupů uplatňovaných při odhadu poptávky po bydlení jako specifické 
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„struktuře“ charakteristik spojených s bydlením. Třetí kategorii literatury lze dát 

do souvislosti s modely analyzujícími binární rozhodování domácností – najmout 

nebo vlastnit bydlení. Poslední část studií zaměřených na poptávku po bydlení se 

pak věnuje zejména modelu náhodného uţitku, resp. volbě domácností při jejich 

místní lokaci.  

V rámci  3. kapitoly je představena poptávka po bydlení v kontextu pouze 

prvních tří kategorií zaměření, resp. pozornost je věnována: 

 poptávce po bytových sluţbách, 

 poptávce po bydlení při respektování jeho heterogenity,  

 problematice volby právního důvodu uţívání bydlení, a v tomto kontextu 

rozlišení poptávky po bydlení jako spotřebním statku a poptávky po bydlení 

jako investičním statku.  

 

3.1 Základní rozhodnutí domácností na trhu bydlení   

Před přistoupením k samotnému vyjádření poptávky po bydlení je nutné si 

uvědomit, jaká základní rozhodnutí v sobě zahrnuje poptávka po bydlení.  

Poptávka po bydlení v sobě zahrnuje, jak uvádí Fallis (1985), tři odlišná 

rozhodnutí spotřebitelů: 

1. rozhodnutí spotřebitele (spotřebitelů) utvořit domácnost a rozhodnutí o tom, 

kolik členů domácnost bude mít, 

2. rozhodnutí vytvořené domácnosti, zda vlastnit nebo si pronajmout bydlení, 

3. rozhodnutí vytvořené domácnosti o tom, kolik bydlení spotřebovávat.  

 

V jednoduchých modelech trhu bydlení se zpravidla předpokládá, ţe 

formování domácností je exogenní, tedy nezávislé na vývoji trhu bydlení a ţe 

existující domácnosti jsou agenti činící rozhodnutí na trhu bydlení. Pojetí 

formování domácností jako exogenní veličiny umoţňuje abstrahovat od vzájemné 

provázanosti mezi tvorbou domácností a situací na trhu bydlení (blíţe viz 

podkapitola 3.7). Pozornost je tudíţ věnována rozhodování domácností o právním 

důvodu uţívání bydlení a rozhodování domácností o objemu spotřebovávaného 

bydlení v závislosti na jeho ceně a dalších faktorech, zejména příjmu dané 

domácnosti.  

V případě analýzy poptávky po bydlení je nutné si uvědomit, ţe 2. a 3. 

rozhodnutí jsou jiţ rozhodnutími celé domácnosti, která se skládá z jednoho nebo 

více jednotlivců, kteří obývají společně jednu bytovou jednotku. Pod pojmem 

individuální poptávka se tedy rozumí poptávka jedné domácnosti, nikoliv 
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jednotlivého spotřebitele. Trţní poptávka pak představuje poptávku všech 

domácností na určitém vymezeném trhu
37

.  

Rozhodování domácností však zahrnuje také rozhodnutí o alokaci, neboť jak 

jiţ bylo uvedeno ve druhé kapitole, bydlení představuje statek fixovaný 

v prostoru. V tomto kontextu je vhodné uvést pohled Císaře (1996), který uvádí, 

ţe  poptávka po bydlení má ve své podstatě dva stupně, a to:  

 Hledání potřebného místa bydlení, tedy volba vhodné lokality, kde bude 

domácnost svou potřebu bydlet uspokojovat. Tato volba je závislá na celé 

řadě faktorů, zmiňována je nabídka pracovních míst a zaměstnání.  

 Hledání bydlení odpovídající vlastnostmi, velikostí, druhem a vybaveností 

potřebám domácnosti v rámci zvolené lokality nebo v jejím bezprostředním 

okolí. Jde ve své podstatě o prostorovou alokaci domácnosti, která je 

realizována v rámci zvolené lokality.  

 

Císař (1996) pak uvádí, ţe v rámci prvního stupně se jedná o tzv. 

makroalokaci, ve druhém stupni lze hovořit o mikroalokaci v rámci daného sídla. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, práce se nezaměřuje na problematiku alokace 

domácností, tj. prostorového rozmístění domácností. Lokalita, ve které je bydlení 

umístěno, je pouze v přístupu respektujícím heterogenitu bydlení povaţována za 

jednu z charakteristik ovlivňujících poptávku po bydlení i hodnotu samotného 

bydlení. V některých modelech bývá místní kontext bydlení, pokud je pojímán 

jako explicitní, zahrnován do funkce poptávky po bydlení ve formě vzdálenosti 

bydlení od centra práce a podnikání.  

 

3.2  Poptávka po bytových sluţbách  

První moţný přístup k vyjádření poptávky po bydlení pracuje s konceptem 

tzv. bytových sluţeb. Bytové sluţby jsou povaţovány za homogenní komoditu,         

a proto lze při analýze chování individuální domácnosti vyuţít nástroje tradiční 

ordinalistické teorie uţitečnosti.  

 

3.2.1 Koncept bytových sluţeb  

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, heterogenita bydlení představuje 

jeden z hlavních zdrojů komplikací při vyjádření poptávky po bydlení. Mnoho 

                                                 
37

 Fixace statku bydlení v prostoru má za následek to, ţe národní trh bydlení (na území určitého 

státu) se skládá z řady místních trhů, pro které můţe být charakteristická jiná úroveň nabídky, 

poptávky a také ceny. Také lze vymezit části celého národního trhu bydlení z hlediska druhů 

bydlení na nich směňovaných. Pojem trţní poptávka lze proto vztáhnout jak na celý národní trh 

bydlení, tak na místně nebo druhem směňovaného bydlení vymezený trh bydlení.  
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ekonomů se ve svých studiích těmto komplikacím vyhýbá tím, ţe vyuţívá koncept 

„bytových sluţeb“, který byl do ekonomie bydlení zaveden v roce 1960 R. F. 

Muthem. Bytové sluţby, pojímané jako homogenní statky, pak umoţňují vyuţít 

tradičních nástrojů ekonomické analýzy. Rouwendal (1998, s. 218) k tomu 

poznamenává: „Ačkoliv je v praxi obtíţné najít dvě bytové jednotky zcela 

identické z pohledu jejich vnímání domácnostmi, ekonometrická analýza 

aplikována na analýzu poptávky po bydlení často předpokládá, ţe výdaje na 

bydlení mohou být analyzovány, jako by se vztahovaly k jednotkám homogenního 

statku s konstantní cenou za jednotku mnoţství. Motivací pro postup tímto 

způsobem je koncept bytových sluţeb představený Muthem s explicitním účelem 

vyhnout se nutnosti pracovat explicitně s enormní heterogenitou bydlení.“  

Rouwendal (1998) dále cituje samotného Mutha, který zdůvodňuje zavedení 

konceptu bytových sluţeb takto (Muth, 1960
38

 citováno in Rouwendal, 1998,       

s. 219): „Kvůli nekonečné různorodosti v bytových jednotkách je obtíţné najít 

nějakou klasifikaci ve významu technologických nebo právních charakteristik, 

které by vyústily v homogenní jednotky.“  

Samotný Muth (1989) pojímá bytové sluţby jako uspokojení poskytované 

jednotkou bydlení za určité časové období a upozorňuje na to, ţe pro mnohé účely 

je výhodnější vyjadřovat mnoţství bydlení ve smyslu potenciálu pro uspokojení 

potřeb domácností neţ ve smyslu mnoţství bytových jednotek. Bytové sluţby tak 

v podstatě představují tok sluţeb poskytovaný bytovými jednotkami za určité 

časové období. 

Koncept bytových sluţeb abstrahuje od heterogenity bydlení. Cena bytové 

jednotky odpovídá proporcionálně mnoţství bytových sluţeb poskytovaných 

danou bytovou jednotkou a je pozorovatelná na trhu. Sluţby poskytnuté za 

jednotku času jednou bytovou jednotkou mohou být povaţovány za jednu 

jednotku homogenní komodity bytové sluţby (Rouwendal, 1998). Cena za 

jednotku bytových sluţeb je však na trhu nepozorovatelná.  

Koncept zpravidla předpokládá, ţe v rámci rovnováhy na trhu je cena za 

jednotku bytových sluţeb shodná pro všechny bytové jednotky. Jednotlivé bytové 

jednotky se od sebe liší mnoţstvím bytových sluţeb, které poskytují, a tím i svou 

cenou. Pokud je jedna bytová jednotka, resp. struktura – jak hovoří Muth (viz 

Rouwendal, 1998), povaţována za standardní, lze na základě poměru její ceny      

a cen ostatních bytových jednotek (struktur) určit pro kaţdou bytovou jednotku 

                                                 
38

 Muth, R. F. The Demand for Non-Farm Housing. In  The Demand for Durable Goods (A. C. 

Harberger, ed.), s. 29 – 96. Chicago: University of Chicago Press. 
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mnoţství bydlení v tzv. standardních bytových ekvivalentech (blíţe viz 

Rouwendal, 1998). Bytové jednotky se shodnou cenou jsou v rámci tohoto 

konceptu pojímány jako identické. To implicitně předpokládá, ţe jestliţe má jedna 

bytová jednotka v porovnání s jinou dvojnásobnou cenu, musí (v rámci tohoto 

konceptu) poskytovat dvakrát více bytových sluţeb. 

Koncept bytových sluţeb přináší moţnost vyuţít v rámci analýzy poptávky 

po bydlení nástroje tradiční mikroekonomické analýzy. Poměrně snadno lze 

odvodit nejen individuální, ale i trţní poptávku a v podstatě i celý model 

fungování trhu bydlení (nabízeny jsou na trhu opět homogenní bytové sluţby).  

 

Vyuţití konceptu bytových sluţeb podrobují někteří ekonomové kritice: 

 Zabel (2004) povaţuje vytvoření konceptu poptávky po bydlení i při vyuţití 

homogenních bytových sluţeb za stále ambiciózní, neboť to, co představuje 

bytové sluţby je, podle něj, nejasné.  

Ve svém vlastním modelu poptávky po bytových sluţbách rozděluje 

poptávku do dvou částí.  Zkoumá poptávku po bytových sluţbách poskytovaných 

přímo strukturálními charakteristikami bydlení a poptávku po bytových sluţbách 

poskytovaných charakteristikami spojenými s lokalitou, ve které se bydlení 

nachází. Bytové sluţby plynoucí ze strukturálních charakteristik povaţuje za 

exogenní (neovlivnitelné domácností) a bytové sluţby plynoucí z charakteristik 

lokality jako endogenní (domácnost si můţe zvolit lokalitu, ve které bude hledat 

bydlení).  

 Rouwendal (1998) poukazuje na to, ţe ve skutečnosti neplatí základní 

předpoklad konceptu. Bytové jednotky se stejnou cenou se mohou podle něj 

výrazně lišit v jednotlivých charakteristikách a jsou zřídka substituty pro 

domácnosti ochotné si je koupit či si je pronajmout.  

Ve svém přístupu se snaţí dát do souladu koncept bytových sluţeb 

s modelem respektujícím heterogenitu bydlení, resp. snaţí se sumarizovat 

heterogenitu bydlení do vhodného indikátoru kvality bydlení, který by pak mohl 

být interpretován jako mnoţství bytových sluţeb. Ověřuje konzistentnost modelu 

chování spotřebitele v konceptu bytových sluţeb s modelem respektujícím 

heterogenitu bydlení.  

 

3.2.2 Individuální poptávka po bytových sluţbách  

Pro odvození individuální poptávky po bytových sluţbách a nalezení 

rovnováhy domácnosti spotřebovávající n různých statků, přičemţ bytové sluţby 
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představují jeden z těchto statků, lze, jak jiţ bylo zmíněno, vyuţít tradiční 

ordinalistické teorie chování spotřebitele.  

 

Při hledání optima spotřebitele lze model spotřebního rozhodování 

domácnosti zapsat následujícím způsobem: 

 Preference domácnosti lze vyjádřit pomocí funkce uţitku U, kdy 

argumenty této funkce jsou jednotlivé statky x, které domácnost spotřebovává, 

tedy:  ),...,,( 21 nxxxUU                                                                        (3.1) 

kde statek x2 představuje mnoţství bytových sluţeb.  

V souladu s tradičními předpoklady chování spotřebitele, domácnost usiluje         

o maximalizaci uţitku ze spotřeby statků x.  

 Domácnost je při svém rozhodování omezená výší svého příjmu I, kdy se 

předpokládá, ţe utratí celý svůj příjem v daném časovém okamţiku. Podmínku 

příjmového (rozpočtového) omezení je tedy moţno zapsat následujícím 

způsobem: Ixpxpxp nn  ...2211                                                 (3.2) 

kde p jsou ceny jednotlivých statků x.  

 

Nalezení optimální kombinace spotřeby statků x představuje optimalizační 

úlohu, tj. cílem je maximalizace funkce uţitku při daném rozpočtovém omezení. 

Pro nalezení optimální kombinace spotřeby statků x lze také vyuţít druhý moţný 

přístup vycházející z předpokladu, ţe domácnost usiluje o dosaţení určité úrovně 

uţitku plynoucí ze spotřeby daného mnoţství statků při minimálních výdajích na 

jejich pořízení. Tato minimalizační úloha pak představuje tzv. duální úlohu 

k úloze maximalizační.  

Poptávka po bytových sluţbách je zpravidla vyjádřena jako funkce 

závislosti poptávaného mnoţství bytových sluţeb, a to jednak na ceně bytových 

sluţeb a jednak na dalších faktorech, především však na cenách ostatních statků       

a příjmu domácnosti, tj.  ),...,,,( 212 npppIfx   (3.3) 

 

Funkci poptávky po bytových sluţbách individuální domácnosti
39

 pak lze 

zapsat takto (Fallis, 1985): 

Ippx loglogloglog 3221102    (3.4) 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 

x2 je mnoţství poptávaných bytových sluţeb (bydlení),  

                                                 
39

 Fallis (1985) uvádí, ţe většina výzkumníků, dokonce i kdyţ vyuţívá agregátní data, odhaduje 

poptávkou funkci pro určitou „reprezentativní“ domácnost.  
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p2 je cena bydlení,  

p1 je index cen ostatních statků,  

I je příjem domácnosti, 

β1 je kříţová elasticita poptávky po bydlení, 

β2 je vlastní cenová elasticita poptávky po bydlení,  

β3 je příjmová elasticita poptávky po bydlení.    

Pozn.: Lux (2002a) vyuţívá pro vyjádření cen ostatních statků nikoliv index cen 

ale vektor cen ostatních statků a β1 pak vyjadřuje jako „vektor cenových elasticit 

jiných druhů zboţí“ (Lux, 2002a, s. 31).  

 

3.2.3 Trţní poptávka po bytových sluţbách  

Vyuţití konceptu bytových sluţeb, umoţňuje vyuţít nástroje tradiční 

mikroekonomické analýzy nejen k analýze rozhodování individuální domácnosti  

a s tím spojeného vyjádření individuální poptávky po bytových sluţbách, ale také 

k odvození trţní poptávky po bydlení.  

Trţní poptávka po bytových sluţbách představuje souhrn všech 

individuálních poptávek domácností na trhu, resp. celkové mnoţství poptávané na 

trhu je rovno součtu poptávaného mnoţství všech poptávajících při dané úrovni 

ceny. Graficky lze pak poptávkovou křivku vyjádřit jako horizontální součet 

individuálních poptávkových křivek.  

 

3.2.4 Model trhu bytových sluţeb  

Vyuţití konceptu bytových sluţeb pro modelové znázornění fungování trhu 

bydlení je podmíněno jeho aplikací také na nabídkovou stranu trhu, tj. je nutno 

vyjádřit také nabídku bytových sluţeb
40

.  

V obecném pojetí je nabídka na trhu tvořena dvěma skupinami nabízejících, 

a to subjekty nabízejícími bytové sluţby s vyuţitím stávajícího bytového fondu    

a subjekty zajištujícími výstavbu nového bytového fondu (Fallis, 1985). Subjekty 

nabízející bytové sluţby lze diferencovat podle toho, zda se jedná o vlastníka, 

který si bydlení pronajímá sám sobě (v případě vlastnického bydlení), nebo zda se 

jedná o vlastníka, který bydlení pronajímá jinému subjektu (v případě nájemního 

bydlení), a to za úplatu nebo bezplatně.  

Subjekty nabízející bytové sluţby představují ve své podstatě výrobce 

v tradičním pojetí, tj. transformují určité vstupy (mimo jiné bytový fond, práci 

apod.) na výstupy (bytové sluţby). Jednotliví producenti bytových sluţeb se pak 

                                                 
40

 Z důvodu zaměření disertační práce není v následujícím textu věnována pozornost odvození 

nabídky bytových sluţeb v kontextu teorie firmy. Koncept bytových sluţeb však umoţňuje vyuţít 

tradiční nástroje mikroekonomické analýzy i na chování firmy, tj. je moţno formulovat produkční 

funkci, nákladové funkce firmy a hledat její optimální výstup.  
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liší ve svých schopnostech kombinovat vstupy při produkci bytových sluţeb 

(Fallis, 1985). Subjekty zajišťující výstavbu bytového fondu nabízejí 

„vyprodukované“ jednotky bytového fondu subjektům nabízejícím bytové sluţby.  

Při vyjádření nabídky bytových sluţeb je nutné rozlišovat mezi nabídkou 

v krátkém, středně dlouhém a dlouhém období, a to především z důvodu délky 

produkčního cyklu při výstavbě nového bytového fondu. Fallis (1985) rozlišuje 

v této souvislosti extrémně krátkodobou, extrémně dlouhodobou nabídku a mezi 

nimi leţící střednědobou nabídku.  

Fallis (1985) vyjadřuje extrémně dlouhodobou nabídku jako cenově 

elastickou
41

, mající klasický průběh. Cenová elasticita nabídky v dlouhém období 

je především dávána do souvislostí s moţností zvyšovat nabízené mnoţství 

bytových sluţeb výstavbou nového bytového fondu. Lux (2002a) poukazuje na to, 

ţe zejména v dlouhém období lze všechny výrobní faktory zapojit do případného 

zvýšení výstavby bytového fondu. Přesto je nutno brát v úvahu skutečnost, ţe 

většina nabízeného mnoţství bytových sluţeb plyne z bytového fondu 

postaveného v předcházejících obdobích.  

Extrémně krátkodobá nabídka naopak znamená, ţe všechny bytové sluţby 

jsou produkovány s vyuţitím stávajícího bytového fondu a ten nemůţe být ve 

velmi krátké době zvýšen. Z tohoto důvodu je krátkodobá nabídková křivka 

zpravidla povaţována za cenově neelastickou, někteří ekonomové ji povaţují za 

dokonale neelastickou
42

. 

Elasticita nabídky bytových sluţeb ve středně dlouhém období se pohybuje 

mezi elasticitou nabídkové funkce v dlouhém období a dokonale neelastickou 

nabídkovou funkcí v krátkém období. Její elasticita pak odráţí skutečnost, ţe ve 

středně dlouhém období pochází nabídka bytových sluţeb jak z existujícího 

bytového fondu
43

, obnovy nevyuţívaného bytového fondu, tak výstavby nového 

bytového fondu (jen omezeně, zejména se jedná o nový bytový fond, jehoţ 

výstavba byla zahájena v předcházejícím období).  

Povaha bytových jednotek jako statků dlouhodobé spotřeby vyţaduje, aby 

při analýze nabídky bylo bráno v úvahu také jejich opotřebení, neboť bytové 

                                                 
41

 Někteří autoři, např. Barr (1998), povaţují křivku nabídky bytového fondu v dlouhém období za 

dokonale elastickou. Muth (1989) poukazuje na to, ţe elasticita nabídky bydlení závisí primárně na 

elasticitě nabídky nové výstavby.  
42

 To, zda je pouze cenově neelastická nebo dokonale neelastická, je závislé především na délce 

období, pro kterou příslušný ekonom pouţívá označení „velmi krátké“.  
43

 Ke vzniku prázdných bytových jednotek v existujícím bytovém fondu můţe docházet mimo jiné 

v důsledku demografického vývoje (např. v důsledku migrace, uzavírání sňatků, úmrtí apod.).  
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jednotky jako statky dlouhodobé spotřeby postupně ztrácejí svou hodnotu. Ztrátou 

hodnoty (resp. kvality) bytového fondu se tak sniţuje mnoţství bytových sluţeb, 

které trh domácnostem poskytuje. Kromě investice do nové bytové výstavby musí 

proto nabízející subjekt investovat také do obnovy (údrţby, oprav, úprav) 

stávajícího bytového fondu, případně je nutno nahrazovat vyřazený bytový fond, 

tak aby zůstalo mnoţství poskytovaných bytových sluţeb na stejné úrovni.   

Fungování trhu bytových sluţeb, resp. reakce nabídky na změny poptávky, 

lze ilustrovat na velice jednoduchém grafickém modelu, který pouţívá Fallis 

(1985). Poptávka po bytových sluţbách má tradiční průběh a je označena D. 

V případě nabídky pak v modelu Fallis (1985) rozlišuje mezi nabídkou v krátkém 

období SS, ve středně dlouhém období SM a nabídkou v dlouhém období SL.  

 

Obr. 3.1 Trh bytových sluţeb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fallis (1985), vlastní úprava   

 

Dlouhodobá rovnováha nastává v případě trhu s bytovými sluţbami tehdy, 

jestliţe se poptávané mnoţství rovná dlouhodobě nabízenému mnoţství q. 

Rovnováţné mnoţství je pak spojeno s rovnováţnou cenou p2. Křivka krátkodobé 

nabídky SS a křivka střednědobé nabídky SM prochází právě tímto bodem.  

Na obrázku 3.1 je zachycena situace, kdy v důsledku změny příjmů 

domácností dochází ke zvýšení poptávky po bytových sluţbách, kde se toto 

zvýšení projeví posunutím křivky D. Křivka D´ nepředstavuje rovnoběţné 

posunutí původní poptávkové křivky, a to z důvodu toho, ţe při niţších cenách je 

předpokládána změna v poptávaném mnoţství vyšší neţ při cenách vyšších.  

Z obrázku 3.1 je zřejmé, ţe v krátkém období se zvýšení poptávky projeví 

pouze ve zvýšení ceny na úroveň p2
S
. Nabídka reaguje na změněnou situaci na 

bytové sluţby 

cena 

p2
S 

p2
L 

p2 

q qL 

SS 

SS 

SM 

SM 

SL 
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trhu relativně pomalu. V průběhu času vysoká cena bytových sluţeb podpoří 

novou nabídku jednak s vyuţitím existujícího bytového fondu, přestavby 

nemovitostí vyuţívaných k jiným účelům (komerční, průmyslové vyuţití) neţ 

k bydlení a jednak také novou bytovou výstavbou. V dlouhém období se trh plně 

přizpůsobí změnám v poptávce a nastává nová rovnováha. Fallisův model (1985) 

nepředpokládá dokonalou elasticitu dlouhodobé nabídkové funkce na rozdíl od 

Barra (1998), coţ má za následek to, ţe nová dlouhodobě rovnováţná cena 

bytových sluţeb p2
L
 je vyšší neţ původní dlouhodobě rovnováţná cena p2. 

Domácnosti tedy platí více za jednotku bytových sluţeb. Rozsah výsledné změny 

ceny závisí na počátečním zvýšení v příjmech domácností, na příjmové a cenové 

elasticitě poptávky po bytových sluţbách a cenové elasticitě nabídky.  

Model můţe být také sestaven pro různě místně (teritoriálně) vymezené trhy 

bydlení, případně pro různé druhy bydlení (například pro trh nájemního nebo 

vlastnického bydlení), i kdyţ explicitně není takto model formulován.  

 

Koncept bytových sluţeb představuje významné metodologické východisko 

analýzy poptávky po bydlení. V rámci empirických analýz však naráţí na 

problémy spojené s tím, ţe cena za jednotku bytových sluţeb a jejich mnoţství 

poskytované příslušnou bytovou jednotkou nejsou na trhu přímo měřitelné             

a pozorovatelné. Na trhu je pozorovatelná pouze cena za bytovou jednotku (která 

odpovídá součinu ceny za jednotku bytových sluţeb a mnoţství bytových sluţeb). 

Při vyuţití konceptu například k odhadu příjmové a cenové elasticity poptávky po 

bydlení (viz podkapitola 3.4) je proto nutno pracovat s výdaji na bydlení místo 

s mnoţstvím poptávaného bydlení. 

 

3.3 Poptávka po bydlení při respektování jeho heterogenity   

Koncept bytových sluţeb je mnohými ekonomy povaţován za velmi 

zjednodušující, protoţe abstrahuje od jednotlivých charakteristik bydlení. Řada 

studií se naopak snaţí při vyjádření poptávky po bydlení heterogenitu bydlení 

zdůraznit.  

Druhý moţný přístup představený v práci je tedy zaloţen na respektování 

heterogenity bydlení.  Pokud je respektována heterogenita bydlení, je nutné 

pojímat poptávku po bydlení nikoliv jako poptávku po bydlení jako takovém, ale 

jako poptávku po „koši“ jednotlivých charakteristik bydlení. Jednotlivé 
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charakteristiky bydlení jsou pak pro domácnost zdrojem uţitku a argumentem její 

funkce uţitečnosti
44

.   

 

3.3.1 Bydlení jako heterogenní statek 

Při zohlednění heterogenity bydlení se předpokládá, ţe bydlení můţe být 

popsáno pomocí objektivně měřitelných charakteristik, přičemţ, jak uvádí S. 

Rosen (1974), heterogenní (diferencované) statky jsou popsány numerickým 

mnoţstvím jednotlivých charakteristik, které jsou prodávajícími nabízeny ve 

zřetelných koších, resp. baleních (anglická literatura preferuje pojmy „packages“ 

nebo „bundles“).  Heterogenita (diferencovanost) spočívá v tom, ţe na trhu je 

dostupná široká škála alternativních „balení“ charakteristik.  

Modelově pak lze bydlení vyjádřit jako vektor objektivně měřitelných 

charakteristik z, přičemţ zi představuje mnoţství i-té charakteristiky obsaţené 

v kaţdé jednotce bydlení, coţ lze zapsat následujícím způsobem (S. Rosen, 1974): 

),...,,( 21 nzzzz   (3.5) 

Charakteristikami zi  mohou být v případě bydlení např. počet pokojů, počet 

koupelen, podlahová plocha, stáří bytové jednotky apod.  

S. Rosen (1974) předpokládá, ţe jednotlivé charakteristiky zi aţ zn jsou 

objektivně měřitelné, to znamená, ţe vnímání mnoţství charakteristik obsaţených 

v kaţdé jednotce zkoumaného statku je identické pro všechny domácnosti. 

Domácnosti se pak podle něj liší ve svém subjektivním hodnocení alternativních 

„balení“ charakteristik – tedy jednotlivých statků.  

S. Rosen (1974) také předpokládá, ţe na trhu jsou dostupná dostatečná 

mnoţství diferencovaných produktů, tzn., ţe volby mezi různými kombinacemi 

jsou plynulé a existuje široká škála produktů, mezi kterými můţe domácnost na 

trhu volit
45

. 

                                                 
44

 Tento přístup k analýze chování domácnosti na trhu bydlení je výrazně ovlivněn tzv. „novým“ 

přístupem k teorii spotřebitele (viz 1. kapitola). Na Beckera a Lancastera  navázal Sherwin Rosen 

svým článkem z roku 1974 nazvaným „Hedonic Prices and Implicit Markets: Product 

Differentiation in Pure Competition“ (článek byl publikován v The Journal of Political Economy, 

vol. 82, no. 1). Rosen v tomto článku podotýká, ţe v předchozích přístupech (např. Beckera a 

Lancastera) byl kladen důraz především na chování spotřebitele a vlastnosti trţní rovnováhy 

nebyly propracovány. Tento nedostatek se snaţil svým článkem odstranit.  
45

 Podle S. Rosena (1974) představuje tento předpoklad ohromné zjednodušení a je lépe 

aproximovatelný na některých trzích neţ na jiných. Tento předpoklad mu pak umoţňuje vyuţít 

obdobné nástroje jako v tradiční neoklasické analýze místo metody lineárního programování, 

kterou doporučoval Lancaster. 
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Obecně lze vztah mezi cenou bydlení a jednotlivými charakteristikami (za 

předpokladu, ţe bydlení je popsáno prostřednictvím zn měřitelných charakteristik) 

zapsat následujícím způsobem (S. Rosen, 1974): 

),...,()( 21 nzzzpzp   (3.6) 

Fallis (1985) uvádí, ţe cena p(z) je trţní cenou, přičemţ v případě  

nájemního bydlení představuje smluvní nájemné a v případě vlastnického bydlení 

představuje prodejní cenu domu (implicitně se předpokládá, ţe ta odpovídá 

určitému násobku ročního imputovaného nájemného). Funkce p(z) je podle Fallise 

(1985) cenou trţní rovnováhy, tj. je ovlivněna jak faktory vyskytující se na straně 

poptávky, tak faktory vyskytujícími se na straně nabídky. Na trhu jsou podle něj 

různé ceny spojené s koši různých charakteristik bydlení a p(z) je pak minimální 

cena, za kterou je moţné daný koš charakteristik, tedy bydlení s jednotlivými 

charakteristikami, nakupovat.  

 

3.3.2 Individuální poptávka po bydlení při respektování jeho heterogenity 

V případě respektování heterogenity bydlení domácnost poptává bydlení 

kvůli jeho jednotlivým charakteristikám (atributům), které uspokojují její potřeby 

a jsou zdrojem jejího uţitku. Charakteristiky jsou na trhu nakupovány navzájem 

svázané v koších (jeden koš charakteristik je spojen s jednou konkrétní bytovou 

jednotkou).  

Rozhodování individuální domácnosti o objemu spotřeby bydlení lze zapsat 

pomocí jednoduchého modelu, který je zaloţen na těchto předpokladech:  

1. předpoklad  

Domácnost spotřebovává dva statky – statek bydlení, který je popsán 

vektorem jednotlivých charakteristik, viz vztah (3.5), a souhrnný statek X
46

. 

Domácnost usiluje o maximalizaci uţitku plynoucího ze spotřeby těchto dvou 

statků. Funkce uţitečnosti domácnosti U můţe být tedy zapsána takto:   

),...,,,( 21 nzzzXUU   (3.7) 

2. předpoklad  

Domácnost je při svém rozhodování omezena výší svého disponibilního 

příjmu I. Funkci rozpočtového omezení (za předpokladu, ţe domácnost vynakládá 

na oba statky celý svůj příjem) lze zapsat takto:  IzpX  )(  (3.8)  

                                                 
46

 Koncepce souhrnného statku je zaloţena na předpokladu, ţe kromě zkoumaného statku jsou 

všechny ostatní spotřebovávané statky vyjádřeny souhrnně jako jeden statek v peněţních 

jednotkách. Cena takového statku je pak rovna jedné.   
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3. předpoklad  

Domácnost spotřebovává nezáporné mnoţství jak bydlení, tak souhrnného 

statku X.  

 

Nalezení optimální kombinace spotřeby bydlení (charakterizovaného 

vektorem z) a souhrnného statku X nemusí být snadné, neboť jak poznamenává 

Fallis (1985), není ţádný důvod předpokládat, ţe funkce p(z) je lineární funkcí.  

Pro modelové vyjádření rozhodování domácnosti lze však s úspěchem 

vyuţít grafickou analýzu, kterou představuje Lux (2002a) nebo Fallis (1985). Pro 

nalezení grafického řešení je nutno vymezit tzv. „bid funkci“ (tj. nabídkovou nebo 

přihazovací funkci), která vyjadřuje, kolik je domácnost ochotna zaplatit za 

jednotlivá bydlení (popsaná pomocí daných charakteristik). Tato funkce je vţdy 

sestavována pro určitou úroveň příjmu domácnosti a určitou úroveň uţitku a lze ji 

zapsat takto
47

: ),,...,( 1 IUzz n  (3.9) 

Pro grafickou analýzu je však nutno pracovat pouze s částí této funkce, resp. 

s „bid“ funkcí pro určitou zvolenou charakteristiku bydlení, a to za předpokladu, 

ţe mnoţství ostatních charakteristik je konstantní. Při přijetí těchto předpokladů 

lze „bid“ funkci, např. pro charakteristiku z1, zapsat následujícím způsobem: 

),,...,,( ,,

21 IUzzz n  (3.10)  

Sklon této funkce pak vyjadřuje, jak uvádí Fallis (1985), mezní míru 

substituce charakteristiky z1 a ostatních statků (tedy v modelovém příkladu 

souhrnného statku X). Lux (2002a) konstatuje, ţe tato funkce je fakticky 

indiferenční křivkou, jelikoţ se vztahuje k jediné úrovni celkového uţitku.  

Dále je nutno vyjádřit část trţní funkce p(z), která udává cenu bydlení pro 

různá mnoţství charakteristiky z1 při dané konstantní úrovni ostatních 

charakteristik z2 aţ zn. Sklon této křivky pak vyjadřuje mezní míru, při které můţe 

domácnost substituovat charakteristiku z1 statkem X na trhu. Funkce p(z) má tento 

tvar: ),...,,( ,,

21 nzzzp  (3.11)  

Lux (2002a) označuje funkci (3.11) za implicitní cenovou funkci nebo také mezní 

implicitní cenu charakteristiky z1. 
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 S. Rosen (1974) pracuje ve své „bid funkci“ s tzv. indexem uţitku u, který definuje takto:

uzzyU n  ),...,,( 1 . „Bid funkce“ představuje částku, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit za 

charakteristiky z při fixním indexu uţitečnosti a příjmu spotřebitele, tj. funkci lze pak zapsat takto: 

),,( yuz .   
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mnoţství charakteristiky z1 

cena bydlení     

poptávka domácnosti 

p(z1,z2´,…..,zn´) 

θ(z1,z2´,…… zn´|U, I) 

Obr. 3.2 Maximalizace uţitku domácnosti při spotřebě charakteristiky z1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lux (2002a), vlastní úprava  

 

Domácnost maximalizuje uţitek tehdy, kdyţ je ohodnocení mezní jednotky 

charakteristiky z1 rovno výdajům domácnosti na danou jednotku z1. Optimum 

jednotlivých domácností je pak závislé na jejich příjmu a dané úrovni uţitku.  

 

3.3.3 Hedonická cenová funkce  

V předchozí části kapitoly byla pouţita funkce p(z), která je hedonickou 

cenovou funkcí. Hedonické cenové funkce vyjadřují vztah mezi cenou bydlení (ať 

jiţ kupní cenou vlastnického bydlení, nebo nájemným v případě nájemního 

bydlení) a charakteristikami, které danou cenu ovlivňují. Hedonické cenové 

funkce vycházejí z předpokladu, ţe cena trţních statků se vztahuje k jejich 

charakteristikám nebo sluţbám, které poskytují (King, Mazzota, 2000).  Metoda 

hedonických cen je metodou projevených preferencí (Haripriya, 2010), neboť 

spoléhá na informace odvozené od skutečných rozhodnutí domácností na trhu 

bydlení.   

Mezi charakteristiky, jejichţ vliv na cenu bydlení je posuzován, jsou 

nejčastěji řazeny
48

: 

 strukturální charakteristiky spojené přímo s danou bytovou jednotkou 

(velikost obytné plochy, počet obytných místností, stáří, druh domu apod.), 

 charakteristiky sousedské (jak uvádí Lux, Sunega 2006a) neboli 

charakteristiky spojené s lokalitou, prostorem, ve kterém je bydlení 

umístěno,  

                                                 
48

 Například Melichar (2008) povaţuje ve své empirické studii za hlavní charakteristiky 

ovlivňující cenu bydlení stavební charakteristiky bydlení, místní socio-ekonomické 

charakteristiky, místní dostupnost, kvalitu prostředí.  
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 charakteristiky spojené s daným regionem, tj. zejména charakteristiky 

týkající se atraktivity a ekonomické vyspělosti regionu, dopravní 

dostupnosti, občanské vybavenosti apod. 

 

Nejčastěji je přijímán předpoklad, ţe vztah mezi cenou bydlení (jako 

vysvětlovanou proměnnou) a charakteristikami (jako vysvětlujícími proměnnými) 

můţe mít dvojí tvar, a to: 

 buď lineární; pak má hedonická cenová funkce tvar (Fallis, 1985): 

nnzzzzp   ...)( 22110
 (3.12) 

 nebo semilogaritmický; pak lze hedonickou cenovou funkci zapsat takto 

(Fallis, 1985): 

nnzzz
ezp

 


...22110)(  (3.13) 

Vztah mezi vysvětlovanou proměnnou (cenou) a vysvětlujícími 

proměnnými (charakteristikami), včetně koeficientů β, je odhadován s vyuţitím 

regresní analýzy.  

Hedonické regresní funkce jsou nejčastěji aplikovány na vysvětlení 

variability cen bydlení v důsledku jiného mnoţství určitých charakteristik 

obsaţených v jednotlivých bydleních, a to v určitém časovém okamţiku. 

Pro mikroekonomickou analýzu mají význam také parciální derivace této 

cenové funkce, a to podle jednotlivých charakteristik. Parciální derivace vyjadřují 

tzv. hedonické ceny jednotlivých charakteristik nebo také implicitní ceny 

jednotlivých charakteristik (příp. implicitní cenové funkce) a lze je matematicky 

zapsat takto:  
1

1

)(

Z

zp
pZ




  (3.14) 

kde pZ1 vyjadřuje implicitní cenu charakteristiky Z1. Tato parciální derivace 

v podstatě vyjadřuje, jak se změní cena daného bydlení, pokud dojde ke změně 

objemu určité charakteristiky (Z1) o jednotku.  

 

Odhadnuté implicitní ceny charakteristik lze následně vyuţít k: 

 Odhadu vlivu jednotlivých charakteristik na cenu daného bydlení. 

 Nalezení optimální kombinace charakteristik z hlediska maximálního uţitku 

(domácnost maximalizuje svůj uţitek na trhu bydlení tehdy, jestliţe mezní 

uţitek kaţdé jednotlivé charakteristiky se rovná její mezní implicitní ceně).  

 Sestavení implicitních poptávkových funkcí pro jednotlivé charakteristiky 

bydlení (Implicitní poptávková funkce pak vyjadřuje tradiční závislost mezi 

poptávaným mnoţstvím a faktory určujícími poptávku – zejména cenou, 
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která je v tomto případě vyjádřena pomocí implicitní cenové funkce dané 

charakteristiky.).    

 Ocenění environmentálních charakteristik lokality, ve které se bydlení 

nachází a které mají vliv na jeho cenu. Pro environmentální charakteristiky 

okolí bydlení totiţ neexistuje explicitní trh, který by generoval jejich cenu, 

přičemţ vyšší kvalita prostředí, ve kterém se bydlení nachází, zpravidla 

vede také k vyšší ceně, kterou jsou domácnosti za dané bydlení ochotny 

zaplatit.  

 

Odhad hedonických cenových funkcí je však spojen s určitými 

komplikacemi. Především se jedná o tyto skutečnosti:  

 Vztah mezi mnoţstvím charakteristik a cenou bydlení nemusí být,                

a zpravidla také není, lineární. 

 Pro sestavení hedonické regresní funkce je nutno získat velké mnoţství dat, 

u kaţdého bydlení musí být známa jeho cena a mnoţství zkoumaných 

charakteristik v něm obsaţených.  

 Při odhadu regresní hedonické funkce se předpokládá, ţe domácnosti mají 

dokonalé informace o cenách bydlení a mnoţství jednotlivých charakteristik 

v nich obsaţených. Pokud domácnosti nejsou informované o cenách             

a charakteristikách všech bydlení na trhu, pak je pravděpodobné, ţe ceny      

a implicitní ceny, které jsou na trhu placeny za bytové jednotky s odlišnými 

charakteristikami, se liší prodej od prodeje (Haripriya, 2010).  

 Mohou se vyskytnout (a často se také vyskytují) obtíţe spojené 

s multikolinearitou, tedy vzájemnou korelací mezi dvěma a více 

charakteristikami.  

 

Přesto patří metody spojené s odhadem hedonických cenových funkcí 

k nejčastěji vyuţívaným metodám oceňování bydlení, pro konstrukci cenových 

indexů na trhu bydlení apod.  

  

3.3.4 Model poptávky po bydlení a rezidenční lokalitě  

Jedním z modelů, který pojímá bydlení jako heterogenní statek obsahující 

nejrůznější charakteristiky, je model představený McDonaldem (1979) jako 

syntéza přístupů k poptávce po bydlení a rezidenční lokalitě.  Model vychází 

z „nového“ přístupu k analýze chování spotřebitele. Obdobně jako v  modelech 

Lancastera a Beckera (viz 1. kapitola) předpokládá McDonald (1979) domácnost 

nakupující statky (v tomto případě související s bydlením) podle jejich 

charakteristik. Nakupované statky následně povaţuje v modelu za jeden ze vstupů 
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do produkční funkce, pomocí které jsou tyto statky transformovány na jednotlivé 

charakteristiky. Ty jsou následně pro domácnost zdrojem uţitku, o jehoţ 

maximalizaci domácnost usiluje.    

 Lancaster ve svém prvotním jednoduchém modelu „nového“ přístupu 

předpokládal, ţe produkce charakteristik je zajištěna fixní proporcí vstupů. Na 

rozdíl od něj McDonald (1979) předpokládá plynulé moţnosti pro substituci 

vstupujících statků. Další modifikací v McDonaldově modelu je odklon od 

předpokladu, ţe kaţdý statek vstupující do produkční funkce získává domácnost 

samostatně. V případě bydlení je výhodnější předpokládat, ţe domácnost 

nakupuje celý „balíček“ bytových statků, přičemţ k tomuto „balíčku“ si můţe 

samozřejmě přidat vlastní čas nebo další statky.  

V souladu s tradiční mikroekonomickou analýzou McDonald (1979) 

předpokládá, ţe domácnost usiluje o maximalizaci svého uţitku, přičemţ funkce 

uţitku je v tomto modelu vyjádřena takto: ),,,,( HCNYXUU   (3.15) 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 

U  je funkce uţitečnosti, 

X vyjadřuje souhrnný statek zahrnující všechny statky spotřebovávané 

domácností s výjimkou statků souvisejících s bydlením, 

Y je vektor charakteristik bydlení a rezidenční lokality, 

N, C, H jsou vektory vyjadřující volný čas, čas dojíţdění a čas práce, přičemţ 

sloţky těchto vektorů N, C, H jsou přiřazovány jednotlivým členům domácnosti 

(tj. pokud má domácnost J členů, má kaţdý vektor J komponentů). 

 

Pro funkci uţitečnosti je charakteristické, ţe: 

 je ordinální, 

 je spojitá, 

 nabývá pouze reálných hodnot, 

 je dvakrát diferencovatelná.  

 

McDonald (1979) dále postuluje, ţe produkční funkce domácnosti pro 

kaţdý komponent vektoru Y (tedy pro kaţdou charakteristiku Yi) je homogenní 

funkce 1. stupně a můţe být zapsána následujícím způsobem: 

),( i

ii TZYY   (3.16)  

kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 

Yi je produkční funkce domácnosti pro i-tý komponent vektoru Y, 

Z je vektor statků spojených s bydlením a rezidenční lokalitou, 

T
i
 je časový vklad domácnosti do i-té charakteristiky. 
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McDonald (1979) poukazuje na to, ţe v rámci modelu je velmi nutné učinit 

následující rozhodnutí: 

 kolik komponentů bude mít vektor Y, neboli s kolika charakteristikami 

bydlení a rezidenční lokality bude model pracovat,  

 kolik komponentů bude mít vektor Z, neboli kolik statků bude domácnost 

k získání daných charakteristik bydlení nakupovat,  

 kolik statků - komponentů vektoru Z bude vyuţito k produkci jednotlivé 

charakteristiky Y, neboli kolik vstupů bude mít produkční funkce pro 

kaţdou jednotlivou charakteristiku.  

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, domácnost v McDonaldově modelu usiluje          

o maximalizaci uţitku. Maximalizační chování domácnosti je omezeno dvěma 

omezujícími podmínkami, přičemţ McDonald (1979) postuluje dvě omezení, a to 

 příjmové a časové (obdobně jako to činí ve svém modelu Becker – blíţe viz       

1. kapitola): 

I. Příjmové omezení domácnosti je moţno zapsat následujícím způsobem 

(McDonald, 1979): 

)()( utzuqXGhwI jkkjj    (3.17) 

kde jednotlivé veličiny vyjadřují: 

I je celkový příjem domácnosti
49

,  

wj je čistý příjem j-tého člena domácnosti, 

hj jsou odpracované hodiny j-tého člena domácnosti, 

G je nemzdový příjem, 

zk je komponent vektoru Z (tedy konkrétní nakupovaný statek), 

qk(u) je cena statku k lišící se podle lokality u, 

tj jsou peněţní výdaje na dojíţdění j-tého člena domácnosti, které liší se podle 

lokality u, 

u je lokalita, resp. vzdálenost lokality od centra města (centra práce a podnikání), 

X jsou výdaje na souhrnný statek X. 

 

II. Druhým omezením je celkový čas dostupný pro kaţdého člena domácnosti. 

Časové omezení pro j-tého člena domácnosti lze zapsat takto: 





n

i

jjjijj CNHTT
1

 (3.18) 

kde jednotlivé veličiny představují:  

Tj je celkový dostupný čas pro j-tého člena domácnosti, 

Tij je časový vstup j-tého člena domácnosti do produkce i-té charakteristiky, 

                                                 
49 Analýza poptávky po bydlení je zpravidla zaloţena na koncepci permanentního příjmu. 

McDonald však ve svém modelu předpokládá, ţe příjem je v uvaţovaném čase (dostatečné délky) 

konstantní, minulá a budoucí úroveň příjmu (tvořeného mzdovým i nemzdovým příjmem) nemá 

vliv na současné rozhodování domácnosti.  
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Nj je čas věnovaný volnému času j-tým členem domácnosti, 

Hj je čas věnovaný práci j-tým členem domácnosti, 

Cj je čas věnovaný dojíţdění j-tým členem domácnosti.  

 

Optimalizační úlohu uvaţované domácnosti lze převést na úlohu duální, tj. 

domácnost v této úloze neusiluje o maximalizaci uţitku při daných omezeních, ale 

o minimalizaci výdajů na jednotlivé statky při dané úrovni uţitku. Pro účely 

analýzy poptávky domácnosti po bytových statcích Z (tedy po vstupech do 

produkční funkce Y) je tento přístup výhodnější.  

 

3.3.5 Trţní poptávka po bydlení při respektování jeho heterogenity    

Vyjádření trţní poptávky po bydlení naráţí na určité komplikace, které 

souvisejí s nemoţností sumarizovat jednotlivá bydlení lišící se mezi sebou 

navzájem v řadě charakteristik. Jednotlivé charakteristiky bydlení mají za 

následek vznik různých segmentů trhu bydlení, tj. jednotlivých částí trhu bydlení, 

kde jsou směňována bydlení se shodnými charakteristikami.  

Poměrně snadno pak lze odvodit trţní poptávku po bydlení v jednotlivých 

segmentech trhu (resp. trţní poptávku po jednotlivých druzích bydlení), neboť ta 

opět představuje součet individuálních poptávek v tomto segmentu (bydlení 

v daném vymezeném segmentu představuje homogenní statek).  

Needleman (1969) však upozorňuje, ţe bydlení je statkem s mnoha 

charakteristikami, které mohou být navíc vzájemně kombinovány, vzniká velké 

mnoţství segmentů trhu bydlení, a tudíţ i velké mnoţství poptávkových funkcí. 

Řada segmentů je navíc na sobě vzájemně závislých. Výpočet relevantních 

kvantitativních vztahů je pak velmi náročný, a to nejen na statistická data. 

Z metodologického hlediska je proto nutné při vyjádření trţní poptávky 

přistoupit k tomu, ţe kaţdé bydlení je popsáno pomocí několika zvolených 

charakteristik (zpravidla pomocí jediné vzhledem k předmětu analýzy), dobře 

definovaných a objektivně měřitelných, které jsou pro určitá bydlení společné. Od 

dalších odlišností se abstrahuje. Pak je moţno hovořit například o trţní poptávce 

po nájemním bydlení, přičemţ od dalších charakteristik bytových jednotek je 

abstrahováno. Pokud je však nutno v rámci analýzy pracovat s trţní poptávkou po 

všech bytových jednotkách, je nutno přijmout nejvyšší míru abstrakce                   

a povaţovat bytové jednotky za homogenní statky.  
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3.3.6 Model trhu bydlení při respektování jeho heterogenity   

Obdobně jako u poptávky po bytových sluţbách je nutno alespoň okrajově 

věnovat pozornost vyjádření nabídky bydlení, v tomto případě pojímaného v jeho 

heterogenitě. Pokud je respektována heterogenita bydlení, můţe být nabídka 

bydlení povaţována za produkci bytových jednotek, kdy kaţdá jednotka můţe být 

popsána vektorem měřitelných charakteristik z1 aţ zn, přičemţ 

v mikroekonomických modelech se zpravidla předpokládá, ţe jedna firma 

produkuje pouze jeden druh bydlení, tj. jí nabízené bydlení má stále stejné 

charakteristiky. Jednotlivé charakteristiky jsou pak produkovány s vyuţitím 

vstupů, jako je půda, práce nebo další materiálové vstupy (Fallis, 1985). 

Na trhu bydlení jako heterogenního statku tvoří nabídku řada subjektů, 

přičemţ jednotliví nabízející se liší nejen tvarem své produkční funkce, vstupy do 

výrobního procesu a celkovou jeho efektivností, ale také tím, jaký druh bydlení   

(s ohledem na jednotlivé charakteristiky) produkují.  

Po vyjádření nabídky a poptávky po bydlení je moţno přistoupit k vymezení 

modelu fungování trhu bydlení jako heterogenního statku.  Nalezení rovnováhy na 

trhu bydlení pojímaného v jeho heterogenitě není jednoduchou záleţitostí. Fallis 

(1985, s. 79) k tomu uvádí: „Sloţitost vyvstává, protoţe pro nalezení rovnováhy 

na trhu je nutné najít takovou funkci p(z)
50

, při které se mnoţství nabízené rovná 

mnoţství poptávanému při všech relevantních charakteristikách z.“ Jestliţe se 

nabízené mnoţství nerovná mnoţství poptávanému, funkce p(z) musí být 

změněna, coţ má vliv nejen na změnu ceny daného druhu bydlení, ale také na 

ceny ostatních druhů bydlení (jednotlivé druhy bydlení představují velmi blízké 

substituty).  

Fallis (1985) volí pro odvození rovnováhy na trhu bydlení dvě moţnosti: 

1. Předpokládá, ţe na trhu bydlení existuje jen jedna skupina domácností, která 

poptává bydlení určitého druhu. Nabídkové funkce pak budou tečnami 

k jednoduché „bid“ funkci domácností.  Pozorovaná p(z) v bodě rovnováhy 

na trhu bude „bid“ funkcí a funkce p(z)  bude vypovídat o povaze poptávky 

po jednotlivých charakteristikách. 

2. Předpokládá, ţe na trhu bydlení existuje pouze jedna skupina producentů, 

kteří nabízejí bydlení určitého druhu. Pak „bid“ funkce domácností budou 

tečnami jednoduché nabídkové funkce producentů. V bodě rovnováhy na 

                                                 
50

 Funkce p(z) je obecně formulována ve třetí kapitole, a to vztahem (3.6), případně konkrétní 

příklady jejího matematického tvaru jsou zachyceny vztahy (3.12) a (3.13).   
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trhu funkce p(z) bude vypovídat nikoliv o charakteru poptávky, ale              

o charakteru nabídky, resp. o nákladech.  

 

Fallis (1985) však dodává, ţe na reálném trhu bydlení existuje řada různých 

skupin domácností a řada různých skupin producentů a funkce p(z)  neříká nic ani 

o nákladech, ani o poptávce.  

Model pracující s bydlením jako heterogenním statkem je, v porovnání 

s modelem respektujícím koncept bytových sluţeb, sloţitější, a to minimálně 

z důvodu, ţe při jeho konstrukci nelze vyuţít tradiční neoklasickou analýzu 

chování spotřebitele.  Model je ale bliţší realitě, coţ jej činí zajímavější z hlediska 

analýzy reálného trhu bydlení.  

 Vzhledem k tomu, ţe bydlení lze popsat řadou charakteristik, je vhodné, 

aby při aplikaci atributového přístupu na reálnou poptávku po bydlení byly přijaty 

určité předpoklady. Ty se musí týkat především charakteristik, pomocí kterých 

bude bydlení popsáno, resp. které budou domácnostmi poptávány. Především je 

nutné vymezit přiměřené mnoţství charakteristik, které jsou k popisu vyuţitelné, 

tj. které mají vliv na cenu a volbu domácnosti, jsou objektivně měřitelné a jejich 

mnoţství poskytované příslušným bydlením je snadno zjistitelné. Při konstrukci 

poptávkové funkce a hedonické cenové funkce je pak nutno od ostatních 

charakteristik abstrahovat.  

 

3.4 Elasticita poptávky po bydlení  

Vyjádření poptávky po bydlení jako poptávky po homogenních bytových 

sluţbách nachází uplatnění zejména v odhadu příjmové a cenové elasticity 

poptávky po bydlení. Obvykle se při těchto propočtech předpokládá, ţe poptávka 

po bydlení má konstantní příjmovou a konstantní cenovou elasticitu.  

Při výpočtu cenové elasticity poptávky po bydlení lze však vycházet také 

z přístupu respektujícího heterogenitu bydlení, resp. lze pracovat s hedonickými 

cenovými funkcemi (viz například Ermisch, Findlay, Gibb, 1996).  

Při výpočtu cenové a příjmové elasticity poptávky po bytových sluţbách 

však vzniká problém s vyjádřením mnoţství bytových sluţeb. Problém je moţno 

odstranit tak, viz např. Lux (2002a) nebo Fallis (1985), ţe na obě strany rovnice 

(3.4) se přidává logp2. Vysvětlovanou proměnnou pak jiţ není poptávané 

mnoţství bytových sluţeb, ale výdaje na bydlení (které jsou přímo úměrné 

mnoţství bytových sluţeb). 
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Funkci poptávky po bydlení (3.4) je tedy moţno přepsat následujícím 

způsobem: 

Ippxp loglog)1(loglog 32211022  
 (3.19) 

Takto nadefinovaná poptávková funkce umoţňuje odhad příjmové a cenové 

elasticity po bytových sluţbách. Vysvětlovanou proměnnou jsou tedy výdaje na 

bydlení, resp. na bytové sluţby, nikoliv mnoţství bytových sluţeb (bydlení).  

Ekonomové věnují odhadu příjmové a cenové elasticity poptávky po 

bydlení velkou pozornost a bylo provedeno mnoho empirických výzkumů 

snaţících se o odhad hodnoty obou elasticit. Ermisch, Findlay a Gibb (1996) 

uvádějí, ţe velká část studií pracuje při odhadech elasticity poptávky po bydlení 

s daty z  průzkumů o spotřebě domácností. Odhady hodnot příjmové elasticity 

jsou (společně s autory příslušných studií) obsaţeny v tabulce 3.1.  

 

Tab. 3.1 Vybrané odhady příjmové elasticity poptávky po bydlení  

Autor Odhad příjmové elasticity 

Ermisch, Findlay, Gibb (1996) 0,50 (vlastnické bydlení) 

Rosen (1979) 0,35 (vlastnické bydlení) 

Polinsky a Ellwood (1979) 0,80 (vlastnické bydlení) 

Carliner (1973) 0,60 – 0,70 (vlastnické bydlení) 

0,50 (nájemní bydlení) 

Muth (1960), Winger (1968) 0,7 – 1,5 

Reid (1962) 1,55 – 2,05 (vlastnické bydlení) 

0,80 – 1,16 (nájemní bydlení) 

Zdroj: Lux (2002a),  Ermisch, Findlay, Gibb (1996), vlastní úprava  

 

Z tabulky 3.1 je zřejmé, ţe jednotlivé výzkumy přinesly mnoho různých 

výsledků. Zejména mezi prvotními odhady (např. Reid) a pozdějšími výzkumy 

(např. Rosen) je patrná výrazná variabilita. Ermisch, Findlay a Gibb (1996) 

uvádějí čtyři moţná vysvětlení diversity výsledků, a to chyby měření, chyby 

specifikace, zkreslení při agregaci a zkreslení spojená s výběrem vzorků. 

V 70. letech 20. století panovala mezi americkými ekonomy shoda, ţe 

příjmová elasticita poptávky po bydlení se pohybuje od 0,7 do 1,5. Pozdější 

výzkumy výrazně sníţily rozmezí hodnot příjmové elasticity poptávky po bydlení. 

V současné době existuje určitý konsensus, jak uvádějí Ermisch, Findlay, Gibb 

(1996), týkající se příjmové elasticity poptávky po bydlení v USA, který 

vymezuje příjmovou elasticitu v rozmezí 0,8 aţ 1,0
51

. DiPasquale a Wheaton 

(1996) uvádějí, ţe příjmová elasticita poptávky po bydlení je 0,8.   

                                                 
51

 Fontenla a Gonzalez (2009) uvádějí výsledky studií týkajících se příjmové elasticity poptávky po bydlení 

v rozvojových zemích. Nejčastěji se hodnota příjmové elasticity podle nich v těchto zemích pohybuje 

v rozmezí od 0,4 do 0,8 pro nájemní bydlení a od 0,6 do 1,2 pro vlastnické bydlení.   
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Lux (2002a) vymezuje jako všeobecně přijímané zejména pozdější 

výzkumy elasticity poptávky po bydlení, které povaţují poptávku jak po 

nájemním, tak vlastnickém bydlení za neelastickou, přičemţ poptávka po 

nájemním bydlení je podle něj méně příjmově elastická neţ poptávka po 

vlastnickém bydlení.  

Fallis (1985) dává určitou míru variability hodnot příjmové elasticity 

poptávky po bydlení mimo jiné do souvislosti s různými pojetími příjmu při jejím 

výpočtu. Aktuální, zjištěný příjem domácnosti podle něj v sobě obsahuje dvě části 

– stálý, resp. normální příjem, a příjem přechodný (který můţe být kladný, 

záporný nebo nulový). Odhad příjmové elasticity při vyuţití dat zjištěných           

u individuální domácnosti je zaloţen na regresním vztahu mezi výdaji na bydlení 

a aktuálním příjmem. Naopak, pokud jsou vyuţita agregátní data pojímaná jako 

průměrné veličiny zjištěné cenzem mezi domácnostmi, průměrný příjem 

připadající na jednu domácnost aproximuje permanentní příjem. Výsledná 

hodnota příjmové elasticity je pak v případě vyuţití agregátních dat vyšší neţ       

u individuálních dat.  

Většina odhadů příjmové elasticity poptávky po bydlení je zaloţena na 

konceptu permanentního příjmu. Poprvé jej pouţil pro výpočet této elasticity 

Reid, který, jak vysvětlují Ermisch, Findlay, Gibb (1996), poukázal na „slabinu“ 

vyuţití současného příjmu domácnosti pro vysvětlení rozhodování domácností     

o aktivech dlouhodobé spotřeby. Toto zjištění následně vedlo k vytvoření 

proměnné permanentního příjmu, konstruovaného na základě regresního vztahu 

mezi příjmem domácností a socioekonomickými a demografickými proměnnými. 

Na tomto přístupu pak své výpočty zaloţili Muth a Winger (viz tabulka 3.1).  

Fallis (1985) vysvětluje nutnost vyuţít permanentní příjem nejen z důvodu pojetí 

bydlení jako statku dlouhodobé spotřeby, ale také z důvodu vysokých 

transakčních nákladů spojených se změnou velikosti bytové spotřeby. Odhadnutá 

příjmová elasticita je vţdy vyšší, pokud se pracuje s konceptem permanentního 

příjmu. Coţ lze velice zjednodušeně zdůvodnit tak, ţe domácnosti nereagují při 

svém rozhodování na trhu bydlení na krátkodobé výkyvy svých příjmů. 

DiPasquale a Wheaton (1996) uvádějí v souvislosti s výpočtem příjmové 

elasticity poptávky po bydlení dva přístupy ke zjištění permanentního příjmu. 

První přístup stanovuje permanentní příjem na základě analýzy minulého příjmu, 

druhý přístup pak pouţívá statistickou předpověď budoucího příjmu domácnosti 

na základě věku jejích členů, jejich vzdělání, délky praxe apod. – tedy na základě 

analýzy faktorů, které jednoznačně ovlivňují očekávaný budoucí příjem 
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domácnosti. Empiricky je obvykle při obdobných propočtech permanentní příjem 

vypočítáván jako váţený průměr minulých příjmů domácnosti.  

Obdobné odhady jako u příjmové elasticity jsou prováděny i v případě 

cenové elasticity poptávky po bydlení
52

. Opět lze vysledovat velké rozdíly mezi 

výsledky analýzy cenové elasticity poptávky v jednotlivých studiích, jak je patrné 

z tabulky 3.2. 

 

Tab. 3.2 Vybrané odhady cenové elasticity poptávky po bydlení  

Autor Cenová elasticita 

De Leeuw (1971) -0,70 aţ -1,50 

Carliner (1973) 0,00 aţ -0,80 

Muth (1971) -0,70 

Polinsky a Ellwood (1979) -0,70 

Zdroj: Lux (2002a), vlastní úprava 

 

Ermisch, Findlay a Gibb (1996) poukazují na to, ţe rozdíly v odhadech 

cenové elasticity nejsou tak výrazné jako v případě příjmové elasticity a odhady 

se pohybují zpravidla od -0,5 do -0,8.  Za hlavní příčinu rozdílů v odhadnutých 

hodnotách v jednotlivých studiích pak povaţují specifikaci pojmu cena (obdobně 

jako tomu bylo u příjmové elasticity s příjmem), určitá zkreslení jsou podle nich 

mimo jiné zapříčiněna také nesprávným zacházením s daněmi. Lux (2002a) uvádí, 

ţe podle současného hrubého konsensu je poptávka po bydlení cenově 

neelastická, její hodnota se pohybuje v rozmezí od -0,7 do -0,9
53

.  

Celkově je moţno říci (jak uvádějí Ermisch, Findlay a Gibb, 1996), ţe 

elasticita poptávky po bydlení s ohledem na ceny, současný nebo permanentní 

příjem je niţší neţ 1 (v absolutní hodnotě). Tyto elasticity se však významně liší 

mezi jednotlivými segmenty trhu bydlení, příjmovými a demografickými 

skupinami. Významné je také zpoţdění domácností při jejich přizpůsobování se 

změnám cen bydlení a jejich příjmů.  

                                                 
52

 Ermisch, Findlay a Gibb (1996) uvádějí, ţe existují dvě skupiny studií pracujících s cenovou 

elasticitou poptávky po bydlení – první povaţuje bydlení za souhrnný statek (nebo ve smyslu 

bytových sluţeb) a druhá skupina pak pracuje s implicitními cenovými elasticitami poptávkových 

funkcí po jednotlivých atributech bydlení ve vztahu k hedonickým funkcím. Poptávku po 

jednotlivých atributech bydlení lze získat z rovnice (3.4), kdy místo ceny bydlení p2 je ve funkci 

pouţita implicitní cenová funkce pro daný atribut bydlení. 
53

 Fontenla a Gonzales (2009) shrnují výsledky studií týkajících se cenové elasticity poptávky po 

bydlení v rozvojových zemích a konstatují, ţe pro cenovou elasticitu je při porovnání jednotlivých 

studií charakteristická vysoká míra variability. Jako příklad rozdílných hodnot uvádějí výsledky 

dvou studií: první publikované v roce 1980, která uvádí hodnotu cenové elasticity poptávky po 

bydlení pro Jiţní Koreu téměř rovnou nule, a druhé studie z roku 1987, která stanovila hodnotu 

cenové elasticity poptávky po bydlení pro rozvojové země téměř rovnou -1.    
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Ermisch, Findlay a Gibb (1996) poukazují na to, ţe, dokonce pokud jsou 

všechny proměnné správně specifikovány, stále existují pochyby, zda existuje 

jedna cenová nebo příjmová elasticita pro celý vybraný vzorek domácností nebo 

pro populaci.  

Odhad příjmové a cenové elasticity poptávky po bydlení má význam 

zejména pro analýzu dopadů opatření vlády na chování domácností na trhu 

bydlení. Vliv elasticity poptávky po bydlení na účinnost vybraného nástroje 

bytové politiky lze demonstrovat na jednoduchém příkladu: Vláda v souvislosti se 

snahou zvýšit finanční dostupnosti bydlení pro určité skupiny domácností 

přistoupí k vyplácení příspěvku na bydlení, jehoţ výše je dána jako součin výdajů 

na bydlení (modelově výdajů na bytové sluţby) a příslušného koeficientu. 

Poskytnutý příspěvek tak sniţuje cenu bydlení pro domácnost pobírající příspěvek 

na bydlení, přičemţ sníţenou cenu lze vyjádřit takto:  )1(2 sp   (3.20) 

Kde p2 je cena za jednotku bytových sluţeb a s je koeficient vyjadřující výši 

příspěvku na bydlení.   

Ze vztahu (3.20) je zřejmé, ţe v případě cenové elasticity poptávky po 

bytových sluţbách -0,8 povede příspěvek na bydlení stanovený ve výši 20 % 

výdajů na bydlení ke zvýšení poptávaného mnoţství o 16 %.  

 

3.5 Poptávka po bytových sluţbách a poptávka po bydlení jako 

aktivu – „stock-flow“ model 

Rozlišení poptávky po bytových sluţbách a poptávky po bydlení jako aktivu 

vychází z pojetí bydlení jako předmětu dlouhodobé spotřeby a představuje další 

přístup k analýze poptávky po bydlení (nabývá na významu zejména na trhu 

vlastnického bydlení). Pokud je bydlení pojato jako předmět dlouhodobé 

spotřeby, je nutno rozlišovat mezi stavovou veličinou spojenou s bydlením - 

bytovými aktivy, resp. bytovým fondem, a tokovou veličinou – bytovými 

sluţbami. Zatímco bytové sluţby představují spotřební statek, bytová aktiva, resp. 

bytový fond jsou statkem investičním.   

Kaţdá domácnost vţdy poptává bytové sluţby. Ty jí přinášejí uspokojení. 

Musí se však před vstupem na trh bydlení rozhodnout, zda bytové sluţby získá 

nájmem bytové jednotky nebo koupí vlastní bytové jednotky. Do popředí se tak 

dostává problematika volby právního důvodu uţívání bydlení (které je věnována 

pozornost v následující podkapitole).   

Při vyuţití nájmu bytové jednotky k získání bytových sluţeb musí 

domácnost platit vlastníkovi nájemné, které odpovídá součinu ceny za jednotku 
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bytových sluţeb a mnoţství bytových sluţeb poskytovaných danou bytovou 

jednotkou. Domácnost vystupuje v tomto případě pouze v roli spotřebitele,           

a vstupuje tedy pouze na trh bytových sluţeb. 

V případě vlastnictví bytové jednotky získává domácnost dvojí postavení. 

Jednak je investorem (který investoval do dané bytové jednotky) a jednak 

vystupuje v roli spotřebitele (který spotřebovává bytové sluţby). Jako spotřebitel 

musí také hradit nájemné spojené s tokem bytových sluţeb. Tyto platby 

nájemného jsou však tzv. imputované nebo implicitní (Fallis, 1985) a jejich výše 

odpovídá součinu aktuální výše nájemného za jednotku bytových sluţeb               

a mnoţství bytových sluţeb.   

Vlastnické bydlení představuje předmět dlouhodobé spotřeby a je nutno 

rozlišovat mezi cenou za uspokojení (bytové sluţby), které poskytuje bytové 

aktivum za jednotku času – tj. tokem bytových sluţeb, a cenou bytového aktiva, 

které tyto sluţby poskytuje (Muth, 1989).  

V této souvislosti vzniká otázka, jak vyjádřit cenu za bytové sluţby, neboť 

vlastník pronajímá bydlení sám sobě a sám sobě explicitně nic neplatí. Fallis 

(1985) pro odvození ceny za bytové sluţby v případě vlastnického bydlení 

vyuţívá koncept tzv. uţívacích nákladů. Pro odvození vztahu pro jejich výpočet 

předpokládá, ţe jedna bytová jednotka poskytuje jednu jednotku bytových sluţeb. 

Pokud je abstrahováno od opotřebení bytové jednotky a vlastník nečelí ţádným 

provozním nákladům, pak cena za bytové sluţby odpovídá součinu ceny bytové 

jednotky a úrokové sazby. V případě, ţe je vlastní bydlení financováno 

prostřednictvím zápůjčních zdrojů, odpovídá cena bytových sluţeb právě 

nákladům na úvěr.  Jestliţe je pořízení bydlení financováno z vlastních zdrojů, 

odpovídá cena bytových sluţeb alternativním nákladům uţití investovaných 

prostředků. 

Ve skutečnosti však dochází u bytového fondu k postupné ztrátě hodnoty 

v důsledku opotřebení a vlastník také vynakládá náklady na údrţbu a opravy 

bytové jednotky. Po zohlednění těchto skutečností lze uţívací náklady určit na 

základě tohoto vztahu (Fallis, 1985):     121 )1( PdPrPUC    (3.21) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

UC jsou uţívací náklady, 

P je cena bytové jednotky, 

d je míra opotřebení,   

r je úroková sazba.  
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Cena bytových sluţeb tak odpovídá rozdílu mezi alternativními náklady 

(náklady na úvěr) a opotřebením bytového fondu sníţeným o kapitálový zisk 

vlastníka.  

Dvojí role domácnosti na trhu vlastnického bydlení můţe být, a často i bývá 

(jak uvádí Lux 2002a), vnitřně nekonzistentní. Domácnost poptávající bytové 

sluţby vystupuje jako racionální spotřebitel, který usiluje o maximalizaci svého 

uţitku plynoucího z bytových sluţeb. Jako investor však musí volit takové bytové 

aktivum, které pro něj představuje nejlepší zhodnocení investovaných peněţních 

prostředků.  

Pojetí nemovitosti jako předmětu uţívání a investičního aktiva je výchozím 

předpokladem modelu DiPasquale a Wheatona (1996) označovaného jako „stock-

flow“ model. Ve svém modelu rozkládají trh nemovitostí na pomyslné dvě části 

(stále se však jedná o jediný trh – pouze je uplatněn dvojí úhel pohledu), a to trh 

nemovitostních aktiv a trh uţívání nemovitostí. Východiska svého modelu pak 

vymezují takto, DiPasquale a Wheaton (1996):   

1. Povaţují nemovitost za dlouhodobý kapitálový statek, nebo také aktivum 

(„real estate assets“), jehoţ produkce a cena jsou determinovány na trhu aktiv 

nebo kapitálovém trhu. Na tomto trhu se musí poptávka po vlastnictví nemovitostí 

rovnat nabídce. Cena nemovitostí na tomto trhu převáţně závisí na počtu 

subjektů, které si přejí nemovitost vlastnit, a na mnoţství nemovitostí dostupných 

pro vlastnictví. Nabídka na trhu nemovitostních aktiv pak pochází z výstavby 

nemovitostí. Ta závisí na poměru mezi cenou těchto aktiv a náklady na jejich 

výstavbu.  

V dlouhém období musí trh vyrovnat cenu s náklady na výstavbu (zahrnující 

také náklady na půdu). V krátkém období mohou být cena a náklady na výstavbu 

rozdílné v důsledku zpoţdění, která jsou stavebnímu procesu vlastní.  

2. Předpokládají, ţe na trhu uţívání nemovitostí („market of real estate use or 

space“) tvoří poptávku uţivatelé dané nemovitosti (tj. nájemci nebo vlastníci, 

firmy nebo domácnosti). Pro firmy je potom uţívaná nemovitost jedním 

z výrobních faktorů, pro domácnost spotřebním statkem.  

Výdajem spojeným s uţíváním dané nemovitosti je nájemné. „Pro nájemce 

je jednoduše specifikováno v nájemní smlouvě. Pro vlastníky je nájemné 

definováno jako roční náklady spojené s vlastnictvím nemovitosti“ (DiPasquale   

a Wheaton, 1996, s. 7). Nájemné je utvářeno na trhu uţívání nemovitostí, přičemţ 

se předpokládá, ţe úroveň nabídky je přenesená z trhu nemovitostních aktiv          

a poptávané mnoţství je funkcí výše nájemného a dalších exogenních faktorů. Trh 
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uţívání nemovitostí tak determinuje nájemné, při kterém se nabídka a poptávka 

rovnají.  

Vzájemný vztah mezi trhem nemovitostních aktiv a trhem uţívání 

nemovitostí  DiPasquale a Wheaton (1996) znázorňují pomocí čtyřkvadrantového 

modelu, kde první a čtvrtý kvadrant vyjadřují trh uţívání nemovitostí, zatímco 

druhý a třetí kvadrant vyjadřují trh nemovitostních aktiv.  

 

Obr. 3.3 Trh nemovitostních aktiv a trh uţívání nemovitostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sunega (2002), vlastní úprava  

 

I. První kvadrant vyjadřuje vztah mezi poptávkou a nabídkou na trhu uţívání 

nemovitostí: 

Vodorovnou osu představují různé objemy celkového fondu nemovitostí 

vyjádřené v m
2
. Svislá osa vyjadřuje různé úrovně nájemného za 1 m

2
. 

Poptávková křivka vyjadřuje poptávané mnoţství v m
2
 při dané výši nájemného R 

a při daném stavu ekonomiky. Pokud je trh v rovnováze, poptávka po uţívání 

nemovitostí se rovná nabídce, tedy dostupnému fondu nemovitostí S, na trhu je 

utvořeno rovnováţné nájemné R. Úroveň nabídky vystupuje v tomto kvadrantu 

jako exogenní veličina – úroveň nabídky S je determinována trhem 

nemovitostních aktiv.  
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P = f(C)  
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II. Druhý kvadrant se týká trhu nemovitostních aktiv a vyjadřuje vztah mezi 

výší nájemného a cenou nemovitosti: 

Vodorovnou osu představují různé úrovně ceny P za 1 m
2
, svislou osu různé 

úrovně nájemného R za 1 m
2
. Exogenní veličinou v tomto kvadrantu je i, tzv. míra 

kapitalizace, tj. výnos, který investor poptává při rozhodování o investici do 

nemovitosti při zohlednění dlouhodobých úrokových sazeb v ekonomice, 

očekávaného růstu nájemného, očekávaného rizika spojeného s budoucím tokem 

nájemného a míry zdanění (Sunega, 2002). Cena nemovitosti P představuje 

současnou hodnotu budoucích toků nájemného plynoucích po nekonečně dlouhou 

dobu (je pracováno s tzv. perpetuitou).  

III. Třetí kvadrant vyjadřuje vztah mezi cenou za 1 m
2
 a objemem nové výstavby 

nemovitostí (vyjádřené celkovým mnoţstvím postavených m
2
):  

Vodorovná osa zobrazuje různé úrovně ceny P za 1 m
2
, svislá celkový 

objem výstavby v m
2
. Funkce  f(C) představuje náklady na výstavbu nemovitostí, 

přičemţ DiPasquale a Wheaton v modelu předpokládají, ţe náklady na novou 

výstavbu rostou s celkovým objemem nové výstavby.  

Rovnováha v tomto kvadrantu nastává tehdy, jestliţe se cena P rovná 

nákladům na výstavbu vyjádřeným funkcí f(C). Případná nerovnováha má vliv na 

počet firem působících v odvětví, např. pokud by cena byla vyšší neţ náklady na 

výstavbu, výstavba nových nemovitostí by byla rentabilní a do odvětví výstavby 

by vstupovaly další firmy (pokud neexistují ţádné překáţky pro jejich vstup). To 

by ceteris paribus vedlo k nárůstu nabízeného mnoţství a k poklesu ceny.  

IV. Poslední, čtvrtý kvadrant vyjadřuje vztah mezi objemem nové výstavby 

nemovitostí (vyjádřeným ročním tokem nové výstavby (C)) a celkovým 

objemem nemovitostního fondu:  

Celkový fond nemovitostí se kaţdoročně sniţuje, a to v důsledku 

opotřebení. Toto sníţení je nejčastěji vyjadřováno jako vztah mezi mírou 

opotřebení (δ) a celkovým nemovitostním fondem S.  

Křivka vycházející ve čtvrtém kvadrantu z počátku vyjadřuje takové 

kombinace objemu nové výstavby a objemu nemovitostního fondu, při kterých se 

čistá roční změna objemu tohoto fondu, tj. nová výstavba sníţená o pokles objemu 

fondu v důsledku opotřebení, rovná nule. 

 

Celkový čtyřkvadrantový model vyjadřuje vzájemné vztahy mezi trhem 

nemovitostních aktiv a trhem uţívání nemovitostí takto (DiPasquale, Wheaton 

1996): Na začátku je daná úroveň nemovitostního fondu S, na trhu uţívání 
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nemovitostí je determinováno nájemné R, které je transformováno do podoby 

ceny nemovitosti P. Cena nemovitosti P determinuje úroveň nové výstavby, která 

zpětně na trhu uţívání nemovitosti ovlivňuje úroveň nabídky. Oba trhy jsou 

v rovnováze, kdyţ počáteční a konečná úroveň nemovitostního fondu jsou 

shodné
54

. Daný objem nemovitostního fondu je tak dlouhodobě stabilní.  

Bytové jednotky jako jeden z druhů bydlení představují rezidenční 

nemovitost. Z tohoto důvodu lze model s úspěchem vyuţít také k analýze trhu 

bydlení. Můţe být vyuţit například k analýze dopadu změn v širším 

ekonomickém prostředí na trh bydlení nebo k analýze účinků vybraných nástrojů 

vládní politiky na trh bydlení (blíţe viz 4. kapitola).   

 

3.6 Výběr právního důvodu uţívání bydlení  

Další moţný přístup k analýze poptávky po bydlení je zaloţen na rozlišení 

jednotlivých právních důvodů uţívání bydlení (v teoretických modelech zpravidla 

vlastnické a nájemní bydlení). Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole, 

problematika volby právního důvodu uţívání bydlení se dostává do popředí 

s volbou domácnosti, zda bude bytové sluţby získávat nájmem (v případě 

nájemního bydlení) nebo vlastnictvím (v případě vlastnického bydlení) bytové 

jednotky. Předmětem analýzy pak není explicitní vyjádření poptávkové funkce, 

ale spíše jsou sledovány faktory ovlivňující rozhodnutí domácnosti o právním 

důvodu uţívání bydlení. Rozhodnutí domácnosti o právním důvodu uţívání 

bydlení je označováno jako tzv. „tenure choice“, neboli výběr právního důvodu 

uţívání bydlení
55

. Problematice výběru právního důvodu uţívání bydlení je 

v ekonomii bydlení i v empirických studiích věnována velká pozornost.  

 

3.6.1 Maximalizace uţitku a výběr právního důvodu uţívání bydlení  

Jako východisko pro mikroekonomickou analýzu rozhodování o právním 

důvodu uţívání bydlení lze vyuţít tradiční mikroekonomický model chování 

spotřebitele, přičemţ volba je v tomto případě diskrétní – vlastnit nebo nevlastnit 

(pronajmout), nikoliv plynulá jako ve standardní mikroekonomické teorii (Fallis, 

                                                 
54 Pokud se konečná úroveň nemovitostního fondu liší od úrovně počáteční, musí se nájemné R, 

ceny P a nová výstavba C změnit, aby bylo dosaţeno rovnováhy, a to takto (DiPasquale, Wheaton, 

1996): pokud je počáteční úroveň nemovitostního fondu vyšší neţ konečná úroveň, pak nájemné, 

ceny i výstavba musí vzrůst, aby bylo dosaţeno rovnováhy; pokud je naopak počáteční úroveň 

nemovitostního fondu niţší neţ konečná úroveň, pak musí poklesnout jak nájemné a cena, tak 

nová výstavba, aby opět bylo dosaţeno rovnováhy.  
55

 Pojem „tenure“ vyjadřuje v zahraniční literatuře určitý segment trhu bydlení. „Tenure choice“ 

pak představuje volbu domácnosti, ve kterém segmentu bude poptávat své bydlení. Základním 

hlediskem umoţňujícím segmentaci bytového fondu je právě hledisko právního důvodu uţívání 

bydlení.  
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1985). Diskrétní povaha rozhodování o právním důvodu uţívání bydlení 

umoţňuje pro analýzu chování domácnosti vyuţít následující postup, kdy se 

přepokládá, ţe domácnost usiluje o maximalizaci uţitku plynoucího ze spotřeby 

bydlení a ostatních statků (Fallis, 1985): 

 Domácnost maximalizuje uţitečnost jako nájemce, tj. volí takové mnoţství 

bytových sluţeb a ostatních statků, které jí umoţňují dosáhnout 

maximálního uţitku, při daném rozpočtovém omezení (domácnost 

vynakládá svůj příjem na nákup bydlení a ostatních statků).   

 Domácnost maximalizuje uţitek jako vlastník daného bydlení, tj. opět volí 

takové mnoţství bytových sluţeb a ostatních statků, které maximalizují 

uţitek, při daném rozpočtovém omezení. 

 Domácnost se rozhodne pro ten druh bydlení, který jí přináší nejvyšší 

z maximálních uţitečností.  

 

Fallis (1985) však upozorňuje na to, ţe model musí být rozšířen tak, aby 

analyzoval rozhodování domácnosti za více neţ jedno období, a to z důvodu 

jednak vysokých transakčních nákladů změny bydlení a jednak proto, ţe při 

investici do bydlení musí domácnost zvaţovat její hodnotu v budoucnosti. 

Domácnost podle něj neusiluje o maximalizaci uţitku v jednom časovém období, 

ale maximalizuje funkci uţitku definovanou pro více období. „Dnešní spotřeba, 

zítřejší spotřeba atd. – všechno přináší uţitečnost.“ (Fallis, 1985, s. 37)  

Základní část rozhodovacího problému představuje rozhodnutí domácnosti 

mezi současnou a budoucí spotřebou, tj. preference domácnosti zahrnují míru 

časových preferencí (Fallis, 1985). Domácnost usiluje o maximalizaci svého 

celoţivotního uţitku za podmínky celoţivotního rozpočtového omezení. 

Rozpočtové omezení domácnosti je dáno nejen současnými cenami a současným 

příjmem, ale také budoucími cenami a budoucím příjmem.  

Tuto mezičasovou maximalizaci Fallis (1985) označuje za analýzu 

ţivotního cyklu, přičemţ její základní princip vyjadřuje takto: „Spotřebitel 

zvaţuje všechny moţné vzorce spotřeby a druhy bydlení v průběhu času a vybírá 

si ten mezičasový plán, který maximalizuje mezičasovou funkci uţitečnosti.“ 

(Fallis, 1985, s. 38) Základním výsledkem modelů ţivotního cyklu je zjištění, ţe 

časování příjmu ovlivňuje spotřebu jen do té míry, v jaké ovlivňuje diskontovanou 

hodnotu ţivotního příjmu. Jestliţe je míra časových preferencí menší neţ trţní 

úroková míra – spotřeba bydlení ze strany domácnosti poroste v čase, a to za 

předpokladu, ţe nenastane ţádná změna v relativních cenách bydlení a poptávka 

po bydlení bude mít unitární příjmovou elasticitu (Fallis, 1985).   
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3.6.2 Faktory ovlivňující výběr právního důvodu uţívání bydlení 

Analýza rozhodování domácnosti o volbě právního důvodu uţívání bydlení 

je zaměřená především na zjištění faktorů, které tuto volbu ovlivňují a nalezení 

vztahů mezi zjištěnými faktory a výslednými rozhodnutími domácnosti.   

Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující rozhodování domácnosti je moţno 

zařadit: 

 výši příjmu domácnosti a očekávání domácnosti ohledně jeho dalšího 

vývoje, 

 finanční dostupnost vlastnického a nájemního bydlení, a to z hlediska 

výdajů spojených s pořízením a uţíváním daného bydlení,  

 fyzickou dostupnost jednotlivých forem bydlení v  lokalitě, kde má 

domácnost v záměru bydlet,  

 vývoj na finančních trzích a investiční očekávání domácnosti (zejména 

vývoj úrokových sazeb, podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů 

apod.),  

 výdaje domácnosti na ostatní statky a sluţby,  

 hospodářský vývoj daného státu (ekonomický růst, inflace, 

nezaměstnanost),  

 věkové sloţení domácnosti, 

 status domácnosti,  

 zvyky a preference apod. 

 

DiPasquale a Wheaton (1996) zdůrazňují jako důleţitý faktor v souvislosti  

s „tenure choice“ také mobilitu domácnosti. Velice mobilní domácnost si dle nich 

volí raději nájemní bydlení, neboť transakční náklady spojené s nájemním 

bydlením jsou niţší neţ s vlastnickým bydlením
56

. Mobilita domácností pak 

souvisí například s jejich socioekonomickými charakteristikami (např. s věkem), 

situací na trhu práce apod.  

 

3.6.3 Indiferenční analýza a výběr právního důvodu uţívání bydlení 

Vhodným nástrojem, který lze vyuţít ke grafické analýze rozhodování 

domácnosti o právním důvodu uţívání bydlení, je indiferenční analýza. 

Nemodeluje se však v ní přímá volba mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

(volba není plynulá, domácnost volí buď nájemní, nebo vlastnické bydlení, 

nikoliv jejich kombinaci), ale hodnotí se uţitečnost různých kombinací objemu 

                                                 
56

 Většina vlastníků bydlení by z důvodu stěhování přistoupila k prodeji svého současného bydlení 

– prodej stávajícího bydlení je spojen s určitými náklady a je náročný na čas.  
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spotřeby bydlení (v následujícím obrázku 3.4 vyjádřeného pomocí bytových 

sluţeb) a spotřeby ostatních statků, přičemţ se zpravidla předpokládá, ţe 

domácnosti preferují vlastnické bydlení před nájemním.   

 

Obr. 3.4 Tenure choice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lux (2002a), vlastní úprava  

 

Křivky R1 aţ R3 a B1 aţ B3 představují indiferenční křivky. Indiferenční 

křivky R1 aţ R3 udávají kombinace spotřeby bytových sluţeb poskytovaných 

nájemním bydlením a ostatních statků, indiferenční křivky B1 aţ B3 pak 

kombinace spotřeby bytových sluţeb poskytovaných vlastnickým bydlením          

a spotřeby ostatních statků. Polohu indiferenčních křivek vysvětluje Lux (2002a) 

tak, ţe z důvodu skryté preference domácnosti ve prospěch vlastnického bydlení 

leţí např. křivka R1 nad křivkou B1, jelikoţ pro stejnou úroveň spotřeby bytových 

sluţeb by domácnost v případě volby nájemního bydlení ţádala větší spotřebu 

ostatních statků oproti situaci, kdy by volila vlastnické bydlení.  

Lux (2002a) také analyzuje vztah mezi cenou vlastnického a nájemního 

bydlení a poukazuje na to, ţe pokud by cena jednotky bytové sluţby byla stejná 

pro vlastnické i nájemní bydlení, pak by domácnost s preferencí vlastnického 

bydlení vţdy zvolila vlastnické bydlení. Pokud by cena vlastnického bydlení byla 

vyšší, pak „niţší cena jednotky bytové sluţby v nájemním bydlení posune křivku 

příjmového omezení domácnosti z YY na Y´Y, a tudíţ rozhodnutí bydlet 

v nájemním sektoru se stane pro konkrétní domácnost daleko pravděpodobnější“. 

(Lux, 2002a, s. 35) 

Ze sociologických průzkumů prováděných ve vyspělých zemích vyplývá, ţe 

lidé chtějí být raději vlastníky neţ nájemci svého bydlení, přičemţ upřednostňují 

bydlení ve vlastním rodinném domě (Lux, 2002a). V literatuře (Sunega aj., 2002) 
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se lze setkat s pojmem ţebříček bydlení, kterým se zpravidla rozumí posloupnost 

jednotlivých druhů bydlení (z hlediska právního důvodu uţívání a typu zástavby) 

seřazených z hlediska obecných preferencí. Na nejvyšších příčkách se obvykle 

nachází vlastnické bydlení, které domácnosti umoţňuje volně disponovat tímto 

bydlením a je spojeno s nejvyšším komfortem uţívání.  

 

3.6.4 Výdaje na bydlení jako rozhodující faktor „tenure choice“  

Pokud je brán v úvahu jediný faktor ovlivňující výběr právního důvodu 

uţívání bydlení, a to finanční dostupnost bydlení, pak lze analýzu procesu výběru 

právní formy bydlení domácnosti zjednodušit na porovnání současných hodnot 

všech výdajů spojených s pořízením a uţíváním daného druhu bydlení
57

.  

Pořízení a uţívání bydlení je zpravidla spojeno s těmito výdaji (je 

abstrahováno od plateb za energie a sluţby spojené s bydlením, neboť ty jsou 

domácnostmi hrazeny u obou právních důvodů uţívání bydlení): 

1. V případě nájemního bydlení je to nájemné, které musí domácnost za 

uţívání bydlení v určitých časových intervalech platit. 

2. V případě vlastnického bydlení je pořízení bydlení financováno přímo 

z vlastních prostředků domácnosti (vznikají náklady obětovaných 

příleţitostí spojených s jiným, alternativním uţitím peněz) nebo 

prostřednictvím hypotečního či jiného úvěru. V obou případech představuje 

pořízení bydlení pro domácnost investici s poměrně dlouhou dobou 

návratnosti. Kromě výdajů na pořízení bydlení však vznikají domácnosti 

také výdaje na opravu daného bydlení (např. ve formě příspěvku do fondu 

oprav). Pokud je pořízení financováno prostřednictvím úvěru, pak jsou 

výdajem i úroky z úvěru.  

 

V rámci analýzy výše výdajů na bydlení jako faktoru ovlivňujícího „tenure 

choice“ je vţdy nutno pracovat s určitým, relativně dlouhým časovým obdobím. 

Jestliţe je na základě analýzy výdajů na obě právní formy zjištěno, ţe současné 

hodnoty výdajů na vlastnické a na nájemní bydlení jsou shodné, lze předpokládat, 

ţe bude z finančního hlediska domácnost indiferentní mezi těmito právními 

důvody uţívání bydlení. Tento stav je v literatuře, viz například Barr (1998), 

označován jako „tenure neutrality“.  

Tenure neutrality nastává tehdy, jestliţe je domácnost (v dlouhém období) 

indiferentní (neutrální) mezi pořízením vlastnického nebo nájemního bydlení, 

                                                 
57

 Výdaje na bydlení byly vybrány s ohledem na to, ţe ekonomická teorie povaţuje za hlavní 

faktory ovlivňující poptávané mnoţství určitého statku jeho cenu a příjem spotřebitele.  
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s ohledem na finanční dostupnost obou druhů bydlení, a to bez umělých 

deformací způsobených zásahy státu (např. skrze daňové zvýhodnění při čerpání 

hypotečního úvěru na pořízení vlastnického bydlení). 

Barr (1998) uvádí, ţe pro dosaţení tenure neutrality musí být splněny dva 

základní předpoklady: 

1. Konkurenční trh vlastnického a nájemního bydlení, tj. trhy nejsou 

deformovány zásahy státu (např. regulací nájemného, poskytováním 

určitých zvýhodnění k úvěrům na pořízení vlastnického bydlení apod.). 

2. Dokonalý kapitálový trh, a to, podle Barra (1998), ve smyslu 

konkurenčního, nediskriminačního trhu s hypotečními úvěry. 

 

Jestliţe jsou splněny tyto dva předpoklady, je moţno odvodit základní vztah 

pro tenure neutrality dle Barra (1998) takto: 

1. Je nutno vypočítat současnou hodnotu všech plateb nájemce za uţívání 

nájemního bydlení (výši ročního nájemného za bytovou jednotku určité kvality, 

velikosti, polohy a dalších, přesně vymezených charakteristik) za určité, 

dostatečně dlouhé období.  

Pokud R1, R2, …, RN jsou roční platby nájemného, r je míra časových 

preferencí domácnosti a N dostatečně dlouhé časové období, pak lze současnou 

hodnotu toku nájemného (PVR) vypočítat následujícím způsobem:  

 




N

n

n
n rRPVR

1

)1/(  (3.22)  

Nebo také, pokud je přijat předpoklad konstantní výše ročního nájemného, lze 

vztah zjednodušit následovně: rRPVR /  (3.23)  

2. Je nutno vypočítat současnou hodnotu výdajů spojených s pořízením 

vlastnického bydlení, a to bydlení se shodnými charakteristikami jako má dané 

nájemní bydlení uvaţované v prvním případě. Shodně dlouhé musí být 

samozřejmě i časové období.   

 Při tomto výpočtu Barr (1998) předpokládá, ţe domácnost financuje 

pořízení bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru, přičemţ během doby 

splácení úvěru se platí pouze roční splátky úroků (tj. cena P násobená úrokovou 

sazbou i) a jistina se splácí aţ na konci doby splatnosti úvěru.  Současnou hodnotu 

výdajů (PVC) lze pak vyjádřit takto:  1

1

)1/()1/( 



 N
N

n

n rPriPPVC  (3.24)  
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Nebo také, pokud je přijat předpoklad konstantní výše ročních splátek úroků         

a doba splácení úvěru je velmi dlouhá (je moţno vynechat současnou hodnotu 

jistiny), lze vztah zjednodušit takto: riPPVC /  (3.25)  

3. Pro tenure neutrality musí platit, ţe se obě současné hodnoty vypočtené dle 

vzorců (3.22) a (3.24) rovnají, tj.  PVR = PVC. Ze zjednodušených vzorců (3.23) 

a (3.25) pak lze odvodit, v případě dokonalých kapitálových trhů (platí i = r), 

následující vztah: RiP   (3.26) 

Tato rovnost ukazuje, ţe neexistuje ţádný ekonomický trţní stimul, který by 

ovlivnil rozhodnutí domácnosti ve prospěch některého z druhů bydlení (z hlediska 

právního důvodu uţívání bydlení). Z těchto základních vzorců lze odvodit             

i vztahy mezi PVR a prodejní cenou bydlení P (tj. zda je výhodnější nájem nebo 

nákup bydlení za hotové), PVC a P (tj. zda je výhodnější koupě bydlení za hotové 

nebo na úvěr).  

Na reálném trhu bydlení existuje řada faktorů, které činí tuto komparaci 

výdajů na pořízení a uţívání nájemního a vlastnického bydlení obtíţnější. Mezi 

nejdůleţitější faktory patří například proměnlivost cen bydlení (včetně 

nájemného) a úrokových sazeb z hypotečního úvěru v  čase. Přesto se vztah mezi 

výši ročního nájemného (aktuálního, nikoliv současné hodnoty budoucích toků)    

a pořizovací cenou bydlení (opět aktuální) vynásobenou průměrnou úrokovou 

sazbou z hypotečního úvěru pouţívá pro zhodnocení adekvátnosti výše ročního 

nájemného.  

 

3.7 Faktory ovlivňující trţní poptávku po bydlení  

V rámci prvních dvou přístupů k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení 

(přístupu vyuţívajícího konceptu bytových sluţeb a přístupu respektujícího 

heterogenitu bydlení) bylo naznačeno odvození trţní poptávky po bydlení             

a fungování trhu bydlení. V následující podkapitole je věnována pozornost 

hlavním faktorům, které mají vliv na trţní poptávku po bydlení.  

 Při odvození individuální poptávky po bydlení v předchozích podkapitolách 

bylo ukázáno, ţe poptávané mnoţství bydlení je především odrazem ceny bydlení 

a příjmu domácnosti, příp. cen ostatních statků nakupovaných domácností. Kromě 

toho však individuální poptávku ovlivňují další skutečnosti, a to například 

socioekonomické charakteristiky domácnosti, její preference a vkus, móda, 

dostupnost jednotlivých druhů (tedy nabídka) bydlení atd. Faktory ovlivňující 

individuální poptávku po bydlení mají samozřejmě také vliv na na trţní poptávku 
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po bydlení. Při analýze trţní poptávky po bydlení je však nutno vzít v úvahu také 

faktory ovlivňující počet a strukturu domácností na příslušném trhu bydlení.   

Za hlavní necenové faktory ovlivňující trţní poptávku po bydlení jsou 

zpravidla povaţovány změna úrovně příjmů domácností a demografické 

proměnné. Existují však různé pohledy na to, který z těchto dvou základních 

necenových faktorů je ten hlavní. V této souvislosti Lux aj. (2008) uvádí názor 

Greena a Malpezziho
58

: „Mnoho studií předpokládá, ţe demografická situace 

primárně určuje počet domácností a tak i poptávku po bydlení, zatímco příjmy 

určují velikost a kvalitu poptávaných bytů. Avšak velké mnoţství studií ukazuje, 

ţe příjmy a ceny bydlení ovlivňují naopak vytváření domácností a teprve takto 

ovlivněná demografická situace nepřímo poptávku po bydlení.“ (citováno in Lux 

aj., 2008, s. 19) 

Císař (1996) povaţuje za hlavní faktory ovlivňující trţní poptávku po 

bydlení v zemích, které neprocházejí ţádnými politickými, sociálními ani 

ekonomickými otřesy, trvalý růst ţivotní úrovně obyvatelstva, a dále pak růst 

populace a počtu domácností. V důsledku růstu počtu domácností podle něj 

vzniká potřeba nové bytové výstavby, v důsledku růstu ţivotní úrovně rostou 

nároky na kvalitu bydlení (tj. velikost obytné plochy, vybavení, umístění bytové 

jednotky apod.).  

Působením necenových faktorů dochází na trhu ke změně poptávky po 

bydlení (modelově dochází k posunu poptávkové křivky), a tím ke změně ceny 

bydlení. Změny v poptávce na trhu bydlení jsou pak často v empirických studiích 

odvozovány od pozorovaných skutečně realizovaných cen na trhu bydlení, 

protoţe objem skutečných transakcí není vţdy zjistitelný (zejména u nájemního 

bydlení). 

V následujícím textu je věnována pozornost pouze vybraným faktorům 

ovlivňujícím poptávku po bydlení, a to demografickému vývoji, ekonomické 

situaci domácností a jejich příjmům, úrovni a rozsahu nabídky, 

makroekonomickému vývoji
59

. Uvedené faktory byly vybrány s ohledem na 

následnou analýzu poptávky po bydlení v České republice, která je obsaţena v 6. 

kapitole práce.  

 

 

                                                 
58

 Green, R. K., Malpezzi. S Primer on U.S. Housing Markets and Housing Policy. Washington: 

Urban Institute Press, 2003.  
59

 Poptávka po bydlení je významně ovlivňována také uplatňovanou bytovou politikou státu, 

jejímţ vybraným nástrojům je věnována pozornost ve 4. kapitole práce.  



72 

 

3.7.1 Poptávka po bydlení a demografický vývoj    

O vztahu mezi velikostí populace, počtem domácností v populaci, 

poptávkou po bydlení, a v konečném důsledku také nabídkou, nelze pochybovat.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, demografický vývoj patří mezi nejdůleţitější faktory 

ovlivňující trh bydlení.  

Potřeba bydlet představuje jednu ze základních lidských potřeb. Lze proto 

předpokládat, ţe domácnosti ať nově vznikající nebo jiţ existující vytvářejí 

poptávku po bydlení.  Zdá se tedy, ţe na základě znalosti vývoje počtu a struktury 

domácností lze odvodit vývoj poptávky po bydlení. Ve skutečnosti však vztah 

mezi demografickým vývojem a poptávkou po bydlení není tak jednoznačný, jak 

by se mohlo na první pohled zdát.  

Poptávková strana trhu ve své podstatě, jak uvádí Císař (1996), prezentuje 

pociťovaný nedostatek ze strany jednotlivých domácností. V této souvislosti se 

pak rozlišuje mezi objektivní potřebou a subjektivní potřebou bydlení. Objektivní 

potřeba je postiţitelná a kvantifikovatelná na základě, mimo jiné, demografického 

vývoje.  

Needleman (1965) uvádí, ţe při kvantifikaci celkové potřeby bydlení je 

nutno vyjít z: 

 Projekce populace k cílovému roku, pro který je potřeba bydlení 

odhadována, přičemţ kromě celkové velikosti populace by měla být 

projektována i její struktura, a to zejména z hlediska věku a pohlaví. 

 Projekce počtu domácností, a to nejen jejich počtu, ale opět i jejich struktury 

z hlediska jejich velikosti a věku členů. 

 Odhadu průměrné velikosti obytné plochy připadající na jednoho člena 

domácnosti. 

 Předpokladu existence určitého počtu volných bytových jednotek, které 

umoţní volné stěhování domácností a získání druhého bydlení pro 

domácnosti s vyššími příjmy.  

 

Císař (1996) doporučuje zohlednit při propočtech objektivní potřeby také 

predikci vývoje ekonomických parametrů národního hospodářství. Pro samotnou 

kvantifikaci lze následně pouţít různé matematicko-statistické metody. Odhad 

budoucí potřeby bydlení můţe být pouţit jednak k odhadu budoucího moţného 

vývoje poptávky po bydlení, a jednak k odhadu objemu nutné nové bytové 

výstavby (při znalosti současné struktury bytového fondu).  
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Obr. 3.5 Vliv demografických faktorů na potřebu bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Lux aj. (2003), vlastní úprava   

 

Na celkovou potřebu bydlení mají vliv zejména faktory spojené se změnou 

absolutního počtu domácností. Z obrázku 3.5 vyplývá, ţe na změnu počtu 

domácností (a tedy i na potřebu bydlení) má vliv přirozený přírůstek obyvatel, 

migrace, míra sňatkovosti, rozvodovosti, porodnosti apod.  

Kromě sledování vývoje celkové velikosti populace a počtu domácností je 

však nutno věnovat pozornost také projekci jejich základních charakteristik. 

Věkové sloţení populace ovlivňuje poptávku po bydlení minimálně v tom směru, 

ţe jednotlivci vytvářejí poptávku po bydlení aţ od určitého věku, jak například 

uvádí Mankiw a Weil (1988), jednotlivci generují velmi malou poptávku po 

bydlení ve věku do dvaceti let. K. T. Rosen (1994) například uvádí, ţe na 

národním americkém trhu bydlení v 90. letech 20. století tvořila populace ve věku 

18 – 24 let tzv. klíčovou nájemní populaci (tedy populaci poptávající nájemní 

bydlení), ve věku 25 – 34 let jednotlivci získávali své první vlastnické bydlení      

a populace starší 65 let opět poptávala nájemní bydlení
60

. 

Eichholtz a Lindenthal (2007) představují nejrůznější studie týkající se 

faktorů ovlivňujících poptávané mnoţství bydlení. Za zajímavé lze povaţovat 

např. zjištění, ţe poptávka po bydlení neklesá s věkem, ale ţe spíše vzdělání         

a příjem determinují mnoţství spotřebovávaného bydlení.  

                                                 
60

 Tyto závěry o vztahu mezi poptávanou právní formou bydlení a věkem členů domácnosti nelze 

paušalizovat – vţdy závisí na cenové a fyzické dostupnosti jednotlivých druhů bydlení na místním 

trhu (příp. na dostupnosti úvěrových zdrojů vyuţitelných pro financování bytových potřeb), resp. 

na celkové situaci na trhu bydlení; dále pak například závisí na sklonu domácností k migraci, 

pruţnosti trhu práce apod. Svou roli sehrává také kulturně historický vývoj v daném státě.  
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Na základě zhodnocení prognóz o vývoji celkové populace a počtu 

domácností (včetně jejich charakteristik) lze postihnout pouze objektivní potřebu 

bydlení, tu však nelze ztotoţnit s poptávkou po bydlení. Poptávka po bydlení je 

generována z tzv. subjektivní potřeby bydlení.  

Subjektivní potřeba představuje subjektivně pociťovaný nedostatek, který se 

projevuje snahou domácností získat bydlení, zkvalitnit své současné bydlení, 

získat dočasné nebo náhradní bydlení (Císař, 1996). Tato potřeba „v mnoha 

případech odráţí jen zboţná přání, která jsou vyvolána stranou nabídky, 

marketingem stavebních firem, vlivem subjektivně vnímaného okolí (nejen 

v tuzemsku, ale díky masmediím i v zahraničí), náhlou změnou finančních 

podmínek zájemce, která nemusí být trvalá či změnou mezilidských vztahů…“, 

jak vysvětluje Císař (1996, s. 18). Subjektivní potřeba má velmi široké spektrum  

a dá se „kvantifikovat snad jen speciálně zaměřeným průzkumem“ (Císař, 1996,  

s. 18).  

Subjektivní potřeba se plně nekryje s  objektivní potřebou (její část však 

můţe být podloţena objektivní potřebou), i kdyţ, jak uvádí Janáčková (2004), by 

to bylo ideální. Subjektivní potřeba můţe, ale nemusí vyústit ve skutečnou 

poptávku na trhu, protoţe ne kaţdá domácnost promítne svou subjektivně 

pociťovanou potřebu do aktivního vstupu na trh bydlení. Je-li však subjektivní 

potřeba přenesena do skutečné poptávky a je-li tato podloţena dostatečnými 

finančními zdroji pro pořízení bydlení, hovoří se o tzv. koupěschopné poptávce.  

Je zřejmé, ţe odhadnout budoucí vývoj poptávky po bydlení je velmi 

sloţité. Poměrně dobře lze odhadnout budoucí objektivní potřebu bydlení, ale 

odhad subjektivní potřeby, a v konečném důsledku také poptávky po bydlení, 

naráţí na komplikace způsobené mnoţstvím faktorů, které mohou subjektivní 

potřebu domácností ovlivnit. Přesto jsou v mnohých studiích odvozovány změny 

v poptávce po bydlení od změn v počtu domácností (ačkoliv je tak abstrahováno 

od poptávky po bydlení ze strany jiţ existujících domácností, které mohou 

poptávat bydlení ze svého úhlu pohledu „lepší“ nebo bydlení druhé).  

 

3.7.2 Poptávka po bydlení, úroveň a rozsah nabídky bydlení  

Vztah mezi demografickým vývojem a trhem bydlení však neprobíhá pouze 

na základě vlivu demografického vývoje na poptávku po bydlení, který byl 

analyzován v předchozí podkapitole. Mulderová (2006) uvádí, ţe významný je 

také vztah mezi nabídkou bydlení a demografickým vývojem (ovlivňujícím 

poptávku po bydlení). Nabídka bydlení ovlivňuje dle Mulderové (2006) 
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příleţitosti pro zvýšení populace (a tím i počtu domácností) skrz imigraci              

a zvyšuje příleţitosti pro tvorbu nových domácností
61

.   

Nabídka vhodného a dostupného bydlení v určitém prostoru můţe vést ke 

zvýšení velikosti populace a tedy i ke zvýšení počtu domácností (v důsledku 

imigrace); případně můţe podpořit vznik nových domácností z populace jiţ 

lokalizované v daném prostoru, neboť tvorba nové domácnosti je úzce vázána na 

místo k bydlení. 

V rámci vztahu nabídka bydlení – vývoj populace Mulderová (2006) 

zkoumá tyto dílčí vztahy:  

 nabídka bydlení – migrace,  

 nabídka bydlení – formování domácností, 

 nabídka bydlení – porodnost.   

 

Vztah bydlení – migrace je zřejmý – dostupnost vhodného bydlení můţe 

přilákat nové migranty do daného prostoru a můţe zabránit odchodu stávajících 

obyvatel, naopak nedostupnost vhodného bydlení zabraňuje přílivu nových 

imigrantů a můţe způsobit emigraci stávajících obyvatel mimo daný prostor. 

Tento vztah je aktuální zejména na místních trzích bydlení. U analýzy celkového 

národního trhu bydlení můţe samozřejmě dojít ke změně velikosti populace, resp. 

počtu domácností, v důsledku mezinárodní migrace, samotná dostupnost 

(případně nedostupnost) bydlení však nemůţe být povaţována za rozhodující 

faktor podněcující mezinárodní migraci.  

Vztah bydlení – formování domácností předpokládá, ţe k vytvoření 

domácnosti je potřeba místo k bydlení. Jestliţe je vhodné bydlení pro jednotlivce 

či skupinu jednotlivců rozhodující se o vytvoření domácnosti nedostupné, mohou 

svůj záměr vytvořit novou domácnost odloţit.  

U obou vztahů je však nutné znát podmínky, za kterých předpokládaným 

způsobem fungují. Mulderová (2006) dospívá k závěru, ţe čím urgentnější je 

potřeba imigrace do daného prostoru nebo emigrace z daného prostoru, tím menší 

roli hraje dostupnost, resp. nedostupnost vhodného bydlení. Obdobně to platí        

i v případě vztahu mezi nabídkou bydlení a tvorbou nových domácností.   

Nabídka bydlení ovlivňuje porodnost jednak přímo a jednak nepřímo 

prostřednictvím vlivu na formování nových domácností. Jestliţe populace vytváří 

domácnosti ve vyšším věku, např. z důvodu vysokého podílu vlastnického bydlení 

                                                 
61 Na tento vztah poukazuje také Císař (1996), kdy zkušenosti z České republiky podle něj 

dokazují, ţe nedostatečná úroveň nabídky bydlení má vliv na vývoj populace.  
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v bytovém fondu, vysokých cen vlastnického bydlení a obtíţné dostupnosti 

hypotečních úvěrů, má tato populace také zpoţdění ve vytváření rodin – to platí 

zejména v těch zemích, kde je normou vytvářet rodinu mimo domov rodičů 

(Mulderová, 2006). Země, kde dochází k formování domácností aţ ve vyšším 

věku jednotlivců, následně vykazují zpravidla niţší míru porodnosti.   

Z uvedeného vyplývá, ţe při analýze poptávky po bydlení je nutno věnovat 

pozornost také hodnocení rozsahu a úrovně nabídky bydlení. Pro hodnocení 

celkového rozsahu a úrovně nabídky (resp. nabízeného mnoţství) se zpravidla 

pouţívá ukazatel fyzické dostupnosti bydlení. Česelský a Koudela (2007, s. 8) 

vymezují fyzickou dostupnost bydlení jako: „zajištění dostatečného počtu bytů 

v pestré škále typů, velikostí a různého právního statusu, tak, aby tento počet 

odpovídal aktuální a případně i budoucí předpokládané zdůvodněné potřebě 

domácností pro bydlení v dané lokalitě.“ Pojem „fyzická“ vyuţívají ve smyslu 

materiální existence bytů, „dostupnost“ pak pouţívají ve smyslu dosaţitelnosti, 

moţnosti realizace bytové potřeby v existujícím souboru bytů.  

Za vhodné indikátory fyzické dostupnosti bydlení lze povaţovat nejrůznější 

ukazatele, jako jsou např. počet bytových jednotek na 1000 obyvatel a celkový 

bytový fond, struktura obydleného bytového fondu z hlediska právního důvodu 

uţívání, podíl sociálního nájemního bydlení na celkovém bytovém fondu, 

průměrný počet osob obývajících jednu bytovou jednotku, dokončená bytová 

výstavba na 1000 obyvatel, úbytek bytového fondu z důvodu demolice nebo 

dalších přesunů bytových jednotek z bytového fondu aj. 

Kromě hodnocení rozsahu nabídky je také nutné hodnotit i kvalitu 

nabízeného bytového fondu, opět lze vyuţít různé ukazatele. Mezi nejpouţívanější 

lze zařadit např. průměrnou uţitnou plochu na osobu nebo bytovou jednotku, 

průměrný počet místností na osobu nebo bytovou jednotku, vybavenost bytových 

jednotek, strukturu bytového fondu z hlediska stáří aj. 

 

3.7.3 Poptávka po bydlení a ekonomická situace domácností  

Příjem domácnosti patří mezi rozhodující faktory ovlivňující její poptávku 

po bydlení. Klíčový význam má proto také při analýze trţní poptávky po bydlení.   

Při posuzování vlivu příjmu na rozhodování domácností na trhu bydlení je 

nutno pracovat s konceptem permanentního příjmu, protoţe současná poptávka je 

ovlivňována nejen aktuální výší příjmu, ale také výší příjmu v minulosti (a tedy     

i případnou tvorbou úspor) a očekávaným vývojem příjmu v budoucnosti 

(zejména v kontextu úvěrového financování bydlení). Výše příjmu domácnosti má 
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vliv nejen na volbu právního důvodu uţívání bydlení, ale také dalších 

charakteristik poptávaného bydlení.  

Zejména v souvislosti s poptávkou po vlastnickém bydlení je nutno kromě 

permanentního příjmu domácnosti brát v úvahu také celkovou majetkovou situaci 

domácnosti a dostupnost zápůjčních zdrojů, protoţe vlastnické bydlení jako 

investice s dlouhou dobou návratnosti můţe být financována jednak s vyuţitím 

vlastních zdrojů a jednak s vyuţitím zápůjčních zdrojů (nejčastěji ve formě 

bankovního hypotečního úvěru). V tomto kontextu je pak poptávka po bydlení 

výrazně ovlivňována jak výší bohatství domácností, tak výší úrokových sazeb      

a dostupností hypotečních úvěrů. Výše úrokových sazeb se odvíjí od vývoje celé 

ekonomiky, tedy od vývoje míry inflace, a dále od uplatňované monetární politiky 

státu (jak uvádí Poláková aj., 2006), ale také hypoteční politiky jednotlivých bank 

(ovlivněné nejen makroekonomickým vývojem, ale také například konkurencí na 

trhu hypotečních úvěrů). Například Fallis (1985) věnuje úrokovým sazbám 

z hypotečních úvěrů hlavní pozornost při sledování faktorů ovlivňujících 

poptávku po bydlení, neboť demografický vývoj a vývoj permanentního příjmu 

domácností lze podle něj povaţovat za faktory měnící se velmi pozvolně.  

Vztah mezi makroekonomickým vývojem, úrokovými sazbami 

z hypotečních úvěrů, příjmy domácností a poptávkou po bydlení je obsaţen 

v následující podkapitole.   

 

3.7.4 Poptávka po bydlení a makroekonomický vývoj  

Při analýze vztahu mezi makroekonomickým vývojem a trhem bydlení je 

nutno uplatnit zejména makroekonomický pohled. Z tohoto úhlu pohledu 

představuje trh bydlení důleţitou součást národní ekonomiky, výstavba bytového 

fondu se výraznou měrou podílí na tvorbě agregátního výstupu a bytový fond 

představuje důleţitou součást bohatství dané ekonomiky.  

V  souvislosti se vztahem mezi makroekonomickým vývojem a trhem 

bydlení je v literatuře věnována značná pozornost vztahu mezi bytovou výstavbou 

a makroekonomickými fluktuacemi, a to zejména v souvislosti s vysokou mírou 

volatility úrokových sazeb z hypotečních úvěrů. Tato pozornost je oprávněná, 

neboť objem nové bytové výstavby je velmi citlivý na změny úrokových sazeb 

z hypotečních úvěrů. 

Většina výzkumných prací analyzujících vztah mezi makroekonomickým 

vývojem a vývojem na trhu bydlení se objevuje zejména ve 2. polovině 20. 
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století
62

. Shrnutí hlavních názorových proudů lze nalézt např. u Fallise (1985) 

nebo Sunegy (2002).  

V 50. a 60. letech 20. století byl dle Fallise (1985) hojně rozšířen názor, ţe 

bytová výstavba se chová anticyklicky. Fallis (1985) předkládá vysvětlení, které 

vychází z předpokladu, ţe hypoteční úvěry mají reziduální povahu – tj. stojí na 

okraji zájmu finančních institucí a ţe celkový objem úvěrů (jak podnikatelských 

tak hypotečních) je v průběhu hospodářského cyklu konstantní. Finanční instituce 

v době expanze dávají přednost podnikatelským úvěrům, neboli je obsluhují 

přednostně. Objem hypotečních úvěrů je tedy v období expanze velmi nízký,        

a tudíţ klesá i objem nové bytové výstavby. V období recese, kdy klesá zájem      

o podnikatelské úvěry, se finanční instituce chovají obráceně, tj. upřednostňují 

hypoteční úvěry. Toto vysvětlení anticyklického chování bytové výstavby však 

nebylo explicitně modelováno.  

Fallis (1985) popisuje i alternativní mechanismus (přístup), který můţe být 

pouţit pro obhajobu anticyklického chování bytové výstavby. Tento alternativní 

přístup spoléhá spíše na náklady spojené s hypotečními úvěry neţ jen na jejich 

dostupnost. Přístup vychází z předpokladu, ţe jakmile se ekonomika dostává do 

expanze, zvyšuje se poptávka po úvěrech, a tím dochází ke zvýšení úrokových 

sazeb. Dále předpokládá, ţe trh bydlení je úrokově citlivější neţ zbytek 

ekonomiky. V době expanze ekonomiky tudíţ klesá objem nově zahájené bytové 

výstavby (tedy té její části, jeţ je financována s vyuţitím úvěrových zdrojů 

financování nebo jeţ je určena k následnému prodeji domácnostem vyuţívajícím 

k financování investice do bydlení hypoteční úvěry). Celkově je však Fallis 

(1985) skeptický ohledně pravidelného vztahu mezi objemem poskytnutých 

hypotečních úvěrů a stavem národní ekonomiky. 

Sunega (2002) uvádí i výsledky pozdějších výzkumů, které ukazují, ţe 

objem bytové výstavby nelze jednoznačně povaţovat za veličinu procyklickou ani 

anticyklickou. Empirické výzkumy podle něj ukazují, ţe trh bydlení má spíše 

tendenci předbíhat změny ve vývoji hrubého domácího produktu, a to o několik 

měsíců, coţ Sunega vysvětluje takto: expanze v ekonomice vede k růstu 

úrokových sazeb, přičemţ trh bydlení je velmi citlivý na pohyb úrokových sazeb 

z úvěrů vyuţitých jak na financování nové bytové výstavby, tak na koupi 

bytových jednotek ve stávajícím bytovém fondu. Trh bydlení jako celek,               
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 Je však zajímavé, jak uvádí  Sunega (2009), ţe ţádná z „obecných“ teorií hospodářského cyklu 

(kterých lze v ekonomické teorii najít velké mnoţství) se nezabývá přímo vztahem mezi situací na 

trhu bydlení a fluktuacemi agregátního výstupu.  
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a zejména objem nové bytové výstavby, tak dosáhne vrcholu dříve, neţ národní 

ekonomika jako celek.  

Sunega (2009) uvádí také výsledky studie provedené v roce 2008, která se 

zabývá vztahem mezi makroekonomickým vývojem a trhem bydlení (studii 

vypracovali Claessens, Kose a Terrones
63

). Z této studie podle Sunegy vyplývá, ţe 

hospodářské recese, které jsou provázeny sníţenou úvěrovou schopností bank 

(tato situace bývá označována jako tzv. „credit crunches“) a propadem cen 

nemovitostí (tzv. „housing price busts“) jsou hlubší a delší neţ hospodářské recese 

bez těchto projevů. Autoři studie podle Sunegy poukazují na to, ţe takové recese 

jsou nákladnější – z pohledu dopadů na investiční aktivitu a míru nezaměstnanosti 

v porovnání s recesemi, které jsou vyvolány propady na akciových trzích.  

Je však nutné podotknout, ţe trh bydlení, zejména objem bytové výstavby, 

mnohdy podléhá fluktuacím, které neodráţejí makroekonomickou situaci a jsou 

zapříčiněny jinými faktory, např. vládními zásahy, změnami cen vstupů apod.  

Makroekonomické fluktuace ovlivňují účastníky trhu bydlení, zejména pak 

domácnosti, i jinými kanály, neţ jen skrze vlivu na úrokové sazby a dostupnost 

hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu. Makroekonomický vývoj má také vliv na 

příjmy a míru zaměstnanosti členů domácností, a tedy i na spotřební a investiční 

chování domácností.  

Příznivá makroekonomická situace spojená s růstem hrubého domácího 

produktu, doprovázená poklesem nezaměstnanosti a růstem mezd zvyšuje zájem 

domácností o moţnosti pořízení bydlení („prvního“ nebo „lepšího“), a následně 

tedy podněcuje i zájem subjektů nabídky o investice do bytového fondu. 

Nepříznivý makroekonomický vývoj naopak sniţuje zájem domácnosti o pořízení 

bydlení, tedy alespoň zájem těch domácností, jejichţ potřeba získat bydlení není 

urgentní. V souvislosti s nepříznivým makroekonomickým vývojem zpravidla 

klesá zájem domácností o vlastnické bydlení z důvodu určité nejistoty vnímané 

domácnostmi opět zejména v kontextu výše jejich příjmů a zaměstnanosti, příp. 

neochoty „zadluţit se“, ale také z důvodu restriktivní hypoteční politiky bank 

(banky mohou, ale nemusejí, přistoupit ke zvýšení úrokových sazeb v důsledku 

například růstu rizikových přiráţek k základním úrokovým sazbám), případně 

zpřísnění podmínek pro hodnocení bonity domácností. Hospodářský pokles tak 

můţe vést k poklesu cen vlastnického bydlení. Paradoxně můţe dojít k růstu 

zájmu o nájemní bydlení a tím k růstu jeho ceny.  
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 Studie je nazvána „What Happens During Recessions, Crunches and Busts?“, byla publikována 

v roce 2008 jako International Monetary Fund Working Paper (WP/08/274).  
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3.8 Shrnutí 3. kapitoly  

Ve třetí kapitole byly představeny vybrané teoretické přístupy k vyjádření 

poptávky po bydlení. Jednotlivé přístupy v různé míře respektují základní 

charakteristiky bydlení, a to heterogenitu tohoto statku a dlouhodobost jeho 

spotřeby.   

Nejprve byla v kapitole pozornost věnována konceptu bytových sluţeb, 

který umoţňuje formulaci poptávky po bydlení jako homogenním statku a vyuţití 

nástrojů tradiční neoklasické mikroekonomické analýzy. Bytové sluţby jsou 

zpravidla pojímány jako uspokojení poskytované bytovou jednotkou za určité 

časové období, přičemţ přístup vychází z předpokladu, ţe jednotlivé bytové 

jednotky se od sebe odlišují mnoţstvím poskytovaných bytových sluţeb. Pouze na 

tomto mnoţství bytových sluţeb pak závisí cena bytové jednotky.  

V rámci přístupu vyjadřujícího poptávku po bydlení jako poptávku po 

bytových sluţbách byl představen jeden z moţných tvarů poptávkové funkce po 

bytových sluţbách i jeho další matematická úprava umoţňující následně odhad 

příjmové a cenové elasticity poptávky po bydlení. Koncept bytových sluţeb je 

v zahraniční literatuře poměrně často vyuţíván, mnohými ekonomy je však 

povaţován za značně zjednodušující. 

Druhý přístup k vyjádření poptávky po bydlení, představený ve třetí 

kapitole, respektoval heterogenitu bydlení. Bydlení pojímá jako vektor 

jednotlivých charakteristik bydlení, které jsou pro domácnost zdrojem uţitku. 

V rámci tohoto přístupu byly představeny také hedonické cenové funkce, které 

jsou vyuţívány k oceňování nemovitostí. Byly popsány dva moţné tvary těchto 

cenových funkcí vyjadřující závislost mezi cenou bydlení a mnoţstvím 

jednotlivých charakteristik v něm obsaţených. Empirický odhad tvaru 

hedonickych cenových funkcí je poměrně sloţitý a je spojen s určitými 

komplikacemi, na které bylo v textu upozorněno. V souvislosti s přístupem 

k vyjádření poptávky po bydlení při respektování jeho heterogenity byl představen 

také model prezentovaný McDonaldem (1979) jako syntéza přístupů k poptávce 

po bydlení a rezidenční lokalitě. Heterogenita bydlení způsobuje značné 

komplikace při vyjádření trţní nabídky i poptávky po bydlení a vyţaduje při jejich 

analýze přijmout určitá zjednodušení, týkající se zejména mnoţství sledovaných 

charakteristik.  

Oba přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení mají své klady    

a zápory. Přístup pracující s konceptem bytových sluţeb umoţňuje vyuţít 

k analýze poptávky tradiční nástroje mikroekonomické neoklasické analýzy, jeho 

vyuţití v empirické analýze však naráţí na komplikace s vyjádřením jednotky 

bytových sluţeb a ceny jednotky bytových sluţeb. Místo analýze vývoje 

poptávaného mnoţství bytových sluţeb je pak pozornost zpravidla věnována 

vývoji výdajů na bydlení (které proporcionálně dle uvedeného konceptu 

odpovídají mnoţství bytových sluţeb poskytovaných bytovými jednotkami). 

Přístup respektující heterogenitu bydlení je zcela jistě bliţší realitě. Jednotlivá 

bydlení (bytové jednotky) se na reálném trhu bydlení liší ve velkém mnoţství 

charakteristik a jen málokdy představují jednotlivé bytové jednotky z pohledu 

domácnosti dokonalé substituty. Přesto i tento přístup naráţí v rámci empirické 

analýzy na určité komplikace, spojené s tím, ţe bydlení lze popsat pomocí řady 
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charakteristik. Z hlediska analýzy trţní poptávky po bydlení je proto nutno 

pracovat pouze s vhodným mnoţství (jednou, dvěma) objektivně měřitelnými       

a snadno zjistitelnými charakteristikami, které umoţňují vyjádřit trţní poptávku 

po určitém druhu bydlení (např. s poptávkou po nájemním bydlení). Od ostatních 

charakteristik je následně nutno abstrahovat. Při vyjádření celkové trţní poptávky 

v kontextu celého národního trhu bydlení je přijímána zpravidla nejvyšší míra 

abstrakce – bytové jednotky jsou povaţovány za homogenní statky.  

Koncept bytových sluţeb lze, jak jiţ bylo uvedeno výše, vyuţít k odhadu 

příjmové a cenové elasticity poptávky po bydlení. Při odhadu cenové elasticity 

poptávky po bydlení lze však vyjít také z přístupu respektujícího heterogenitu 

bydlení, resp. pracovat s hedonickými cenovými funkcemi. V současné době 

existuje určitý konsensus, ţe příjmová elasticita poptávky po bydlení se pohybuje 

v rozmezí 0,8 aţ 1,0 a cenová elasticita v rozmezí hodnot -0,5 aţ -0,8.  

V další části kapitoly byla pozornost věnována pojetí bydlení jako statku 

dlouhodobé spotřeby, které vede k nutnosti rozlišovat mezi poptávkou po 

bytových sluţbách (představujících spotřební statek) a poptávkou po bytových 

aktivech (představujících investiční statek). Trh bydlení se tak pomyslně rozpadá 

na dvě části, v první jsou směňovány bytové sluţby, ve druhé bytová aktiva. 

Jestliţe domácnost uspokojuje svou potřebu bydlet pomocí nájemního bydlení, 

vstupuje pouze na trh bytových sluţeb. Pokud vyuţívá vlastnické bydlení, 

vystupuje jak v roli spotřebitele (spotřebovává bytové sluţby), tak v roli investora 

(investuje do dlouhodobého statku -  bytového aktiva). Tato dvojí role domácnosti 

na trhu bydlení nemusí být, a zpravidla také není, vnitřně konzistentní. 

V souvislosti s pomyslným rozpadem trhu bydlení na trh uţívání bydlení a trh 

bytových aktiv byl představen „stock-flow“ model, pomocí kterého lze snadno 

zachytit vztahy mezi oběma částmi trhu bydlení. V souvislosti s dvojím pojetím 

bydlení nabývá na významu také problematika volby právního důvodu uţívání 

bydlení (označována v zahraniční literatuře „tenure choice“), tj. volba domácnosti 

zda „vlastnit“ bydlení nebo si jej „najmout“. 

Problematice volby právního důvodu uţívání bydlení je v literatuře 

věnována velká pozornost. Rozhodování domácnosti mezi vlastnickým                 

a nájemním bydlením je ovlivněno řadou faktorů (cenami obou druhů bydlení, 

příjmem domácnosti, věkem jejích členů, ochotou stěhovat se atd.). Pro další 

analýzu byly zvoleny za rozhodující faktory ovlivňující tuto volbu výdaje spojené 

s pořízením a uţíváním bydlení.  V tomto kontextu byly odvozeny podmínky pro 

situaci označovanou jako „tenure neutrality“, neboli situaci, kdy jsou domácnosti 

indiferentní (neutrální) mezi vlastnickým a nájemním bydlením. 

Závěrečná část kapitoly věnovala pozornost vybraným faktorům 

ovlivňujícím trţní poptávku po bydlení, přičemţ byly zvoleny tyto faktory: 

demografický vývoj, úroveň a rozsah nabídky, ekonomická situace domácností    

a makroekonomický vývoj. Poptávka po bydlení je však ovlivňována řadou 

dalších faktorů, mimo jiné uplatňovanými nástroji bytové politiky (kterým je 

pozornost věnována ve 4. kapitole). Faktory byly vybrány s ohledem na následnou 

analýzu poptávky po bydlení v České republice (která je provedena v 6. kapitole). 

V případě demografického vývoje byl ukázán zejména jeho vliv na 

poptávku po bydlení, a to zejména v kontextu jeho vlivu na objektivní potřebu 
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bydlení. V řadě studií jsou změny v poptávaném mnoţství bydlení odvozovány 

právě od změny v počtu domácností. To je jistě moţné, je však nutno zohlednit to, 

ţe takto definovaná „demografická“ poptávka abstrahuje od poptávky po bydlení 

ze strany jiţ existujících domácností.  

V souvislosti s nabídkou bydlení byl zhodnocen vztah mezi nabídkou 

bydlení a demografických vývojem, ale také byly zmíněny nejčastěji vyuţívané 

ukazatele rozsahu a úrovně nabídky bydlení (jeţ jsou následně vyuţity ke 

zhodnocení velikosti a kvality bytového fondu v České republice).  

Souvislost mezi příjmy, majetkem a zápůjčními zdroji byla zmíněna 

zejména v kontextu vlastnického bydlení, které představuje pro domácnosti 

významnou investici s dlouhou dobou návratnosti.  

V závěru kapitoly byla věnována pozornost vztahu mezi 

makroekonomickým vývojem, bytovou výstavbou a poptávkou po bydlení.  Tato 

kapitola byla v práci zařazena s ohledem na makroekonomický vývoj v České 

republice v období let 2000 – 2009, který měl výrazný vliv na vývoj trhu bydlení 

(viz 6. kapitola).  
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4. VYBRANÉ NÁSTROJE BYTOVÉ POLITIKY A CHOVÁNÍ 

DOMÁCNOSTÍ NA TRHU BYDLENÍ  

V předchozí třetí kapitole byly mimo jiné představeny vybrané faktory 

ovlivňující poptávku po bydlení. Významným faktorem, který má vliv na chování 

domácností na trhu bydlení, je však i bytová politika, které je věnována pozornost 

v rámci této kapitoly
64

.  

Ve čtvrté kapitole jsou představeny zejména vybrané nástroje bytové 

politiky, které vláda vyuţívá k zajištění finanční a fyzické dostupnosti bydlení,     

a ovlivňuje prostřednictvím nich chování domácností na jeho trhu. Nejprve jsou 

popsány nejčastěji uváděné argumenty na podporu vládních zásahů, následně je 

vymezena bytová politika a je uveden výčet jejích hlavních nástrojů. V kapitole je 

věnována pozornost také vybraným přístupům hodnocení finanční dostupnosti 

bydlení, jelikoţ většina vyspělých zemí v současné době pojímá nástroje bytové 

politiky jako nástroje adresné. Podrobnější analýza vlivu nástrojů bytové politiky 

na chování domácností je provedena u tří vybraných nástrojů, a to u regulace 

nájemného, neziskového (resp. veřejného a sociálního) bydlení a příspěvku na 

bydlení. Tyto nástroje jsou zvoleny s ohledem na prakticko-aplikační část práce 

věnovanou poptávce po bydlení v ČR, resp. poptávce na místním trhu bydlení 

v Bohumíně (ve městě je převaţující právní formou bydlení nájemní bydlení, 

z tohoto důvodu je v rámci této kapitoly hlavní pozornost věnována nástrojům 

směřovaným na tuto část trhu bydlení).  

 

4.1 Odůvodněnost vládních zásahů na trhu bydlení? 

Stát, resp. vláda představuje velmi významného účastníka trhu bydlení, 

který významným způsobem ovlivňuje jeho fungování. Vláda (národní nebo 

místní – v závislosti na pojetí trhu) můţe ovlivňovat trh bydlení jak zásahy 

vědomě cílenými na něj, a to např. v podobě tzv. bytové politiky, tak také 

prostřednictvím běţně vyuţívaných nástrojů hospodářské politiky, jimiţ ovlivňuje 

celkové ekonomické prostředí, resp. národní ekonomiku, jejíţ nedílnou součástí je 

také trh bydlení.  

První otázkou, která velmi úzce souvisí s vládními zásahy na trhu bydlení, je 

otázka jejich odůvodněnosti. Ekonomická analýza se při odůvodňování nutnosti 

                                                 
64 Z důvodu zaměření vlastního výzkumu místního trhu bydlení v Bohumíně, který věnuje 

pozornost také hodnocení obecní bytové politiky, je bytové politice jako faktoru ovlivňujícímu 

poptávku po bydlení věnována samostatná kapitola.  
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vládních zásahů na trhu bydlení opírá o argumenty spojené s fungováním trhu 

bydlení a s konsensem přijatým ve většině vyspělých zemí, a to tím, ţe vláda je 

spoluodpovědná za zajištění práva na přiměřené bydlení pro všechny domácnosti 

(právo na bydlení je však ve většině zemí chápáno jako nenárokové                       

a nevynutitelné)
65

. H. S. Rosen (1983) nebo Barr (1998) pouţívají argumenty 

spojené s efektivností a spravedlností pro vysvětlení nutnosti vládních zásahů na 

trhu bydlení.   

 

4.1.1 Argument efektivnosti 

Obecně lze říci, ţe první skupina argumentů se pojí zejména s efektivností 

fungování trhu bydlení, resp. s existencí určitých selhání, ke kterým na trhu 

bydlení dochází. Ekonomové dávají selhání trhu bydlení do spojitosti zejména 

s tradičními formami trţních selhání, nejčastěji se argumenty spojené                   

s  efektivností podle H. S. Rosena (1983) váţí k externalitám. Na trhu bydlení 

vznikají jak pozitivní, tak negativní externality. Nejčastěji se externality vztahují 

ke stavu bytového fondu. Pozitivní externality lze vysvětlit např. takto: vnější 

modernizace bytového fondu zvyšuje nejen hodnotu bytového fondu investujícího 

subjektu (např. domácnosti), ale také hodnotu bytového fondu v okolí – zvyšuje se 

atraktivita okolí. Soukromé přínosy investice jsou tak niţší neţ přínosy 

společenské. Obdobně lze vysvětlit i negativní externality.   

Tradiční přístup k eliminaci externalit lze na trhu bydlení aplikovat jen 

obtíţně. Jak vysvětluje H. S. Rosen (1983), Pigouova analýza vyţaduje, aby 

dotace byly zaměřeny na ty, kteří aktivity produkující pozitivní externality 

vykonávají – tedy v případě trhu bydlení na investující domácnosti. Podobné 

dotace jsou však podle něj neefektivní. A to mimo jiné proto, jak poukazuje, ţe 

empirický důkaz pro existenci výše popsaného přelévání vlivu stavu bydlení na 

další domácnosti - ve smyslu kvantitativně významného - je slabý.  

Barr (1998) pojímá argument efektivnosti šířeji neţ H. S. Rosen (1983), 

resp. zabývá se i dalšími formami trţních selhání.  Jakýkoliv trh alokuje zdroje 

efektivně pouze za podmínky, ţe platí standardní předpoklady, jako jsou dokonalá 

konkurence, dokonalé informace, neexistence trţních selhání, veřejných statků 

apod.  

Na základě hodnocení platnosti těchto předpokladů následně Barr (1998) 

vyvozuje závěry o nutnosti vládních zásahů na trhu bydlení: 

                                                 
65

 Hlavní odpovědnost za zajištění tohoto práva je ponechána na domácnosti. Úloha státu spočívá pouze ve 

vytvoření podmínek pro rovný a nediskriminovaný přístup k bydlení. Stát není chápán v současné době jako 

„poskytovatel“ bydlení, ale jako „umoţňovatel“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009a).  
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 V případě dokonalé konkurence připouští, ţe můţe dojít ke dvojímu selhání, 

a to jednak selhání předpokladu rovného postavení účastníků na trhu, a jednak 

můţe dojít k porušení předpokladu dokonalých kapitálových trhů. 

Porušení předpokladu rovného postavení účastníků trhu je dáváno do 

souvislosti s dominantním postavením zejména subjektů nabídky na trhu.  

Porušení předpokladu dokonalých kapitálových trhů se týká úvěrového 

financování bytových potřeb. Úroveň příjmu domácnosti ovlivňuje výši úrokové 

sazby, za kterou mohou domácnosti čerpat úvěr pro financování bytových potřeb. 

Poklesne-li příjem pod určitou hranici, hypoteční úvěr se stává pro domácnost 

nedostupný. Na trhu tedy dochází k porušení předpokladů dokonalé konkurence.  

Podle Barra (1998) vyţaduje porušení předpokladů dokonalé konkurence na 

trhu bydlení určité vládní zásahy, ať jiţ v podobě určité kontroly chování 

poskytovatelů bydlení, tak v podobě zajištění vyšší dostupnosti úvěrových zdrojů 

pro domácnosti s niţšími příjmy. 

 Předpoklad dokonalých informací spojuje Barr (1998) jednak 

s informovaností domácností o samotném bydlení a jeho ceně a jednak 

s informacemi o budoucnosti.  Nedostatek informací o bydlení a jeho ceně podle 

něj souvisí především s nepravidelností nákupu domácností na trhu                        

a s heterogenitou bydlení. Nakupující domácnosti zpravidla nemají dokonalou 

znalost ani o jednotlivých charakteristikách nabízeného bydlení ani o jeho ceně. 

Na trhu bydlení však existují instituce (realitní kanceláře, znalci apod.), které 

mohou domácnostem tyto informace poskytnout.  

Nedostatek informací týkajících se budoucnosti podle Barra (1998) souvisí 

především s rizikem případné ztráty hodnoty bytové jednotky a jejího vybavení,    

a to v souvislosti s vnějšími událostmi, zejména ţivelními událostmi a krádeţí. 

Riziko případného zničení, resp. ztráty hodnoty, lze poměrně snadno eliminovat 

přenosem rizika na specializované instituce, a to ve formě pojištění.  

Barr (1998) dochází k  závěru, ţe většinu problémů spojených se zajištěním 

dokonalých informací dovede trh bydlení řešit sám. Stát by podle něj měl jen 

garantovat jakési minimum poţadavků nutných pro činnost určitých institucí 

působících na trhu bydlení.   

 Mezi další předpoklady, jejichţ porušení má za následek neefektivnost 

fungování trhu bydlení, Barr (1998) řadí zejména existenci externalit a veřejných 

statků. Externality pojímá především jako negativní externality, a to v obdobném 

významu jako H. S. Rosen (1983). Veřejné statky podle něj na trhu bydlení 
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souvisejí zejména s veřejnými prostranstvími tvořícími nedílnou součást lokality, 

ve které se bydlení nachází.   

Řešení negativních externalit spojených především s neţádoucím stavem 

bytového fondu nalézá především v poskytování dotací na jeho údrţbu, přičemţ 

cílem podle něj není ani tak podpora kvality bydlení, jako spíše zajištění 

minimálního standardu bydlení.  

Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu, na trhu bydlení dochází k řadě trţních 

selhání, které mají negativní dopad zejména na domácnosti. Některá z porušení 

standardních předpokladů efektivní alokace na trhu podle Barra (1998) dokáţe trh 

postupně sám eliminovat, u některých však Barr (1998) zdůrazňuje pro jejich 

odstranění nutnost vládních zásahů.  

Ne se všemi argumenty Barra (1998) ohledně nutnosti státních zásahů při 

eliminaci trţních selhání se dá souhlasit. Například vládní zásahy cílené na 

zvýšení dostupnosti úvěrů pro financování pořízení vlastnického bydlení (ať jiţ 

v podobě úrokových dotací nebo záruk za poskytnuté úvěry) mohou mít za 

následek zvýšení objemu rizikových nebo nesplacených úvěrů (v případě státních 

podpor úvěrového financování pořízení bydlení by dosáhly na úvěr i domácnosti, 

které by při plně trţních podmínkách neprošly hodnocením bonity ze strany 

bank). Zvýšení dostupnosti hypotečních úvěrů pro domácnosti vede k růstu 

efektivní poptávky po bydlení a v konečném důsledku k růstu ceny bydlení. Lze 

tedy poukázat na to, ţe skutečnými příjemci státní podpory směřované na 

hypoteční úvěry jsou subjekty prodávající bytové jednotky na trhu. Také lze jistě 

polemizovat o efektivnosti dotací na údrţbu soukromě vlastněného bytového 

fondu. Lze předpokládat, ţe někteří vlastníci by dlouhodobě neinvestovali do 

údrţby jimi vlastněných bytových jednotek právě z důvodu moţného získání 

státní dotace na její financování.  

 

4.1.2 Argument spravedlnosti  

Argument spravedlnosti pro odůvodnění vládních zásahů na trhu je spojen 

především s redistribuční politikou vlády. V souvislosti s tím vyvstává otázka, zda 

a jak by stát měl garantovat určitou přiměřenou úroveň bydlení všem 

domácnostem bez ohledu na výši jejich příjmů, případně jak správně definovat 

domácnosti, kterým by stát při naplňování jejich práva na bydlení měl napomáhat.  

Argument spravedlnosti se váţe zejména k vyuţití vhodných vládních 

zásahů umoţňujících nízkopříjmovým (či jinak znevýhodněným – např. věkem, 

zdravotním stavem) domácnostem uspokojit na určité přiměřené úrovni jejich 
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potřebu bydlet. Podle H. S. Rosena (1983) poskytováním dotovaného bydlení pro 

domácnosti s nízkými příjmy můţe být dosaţeno vyšší míry egalitárního rozdělení 

příjmů ve společnosti. Egalitární argumenty musejí být vzaty v úvahu zejména 

v souvislosti s dotacemi pro nízkopříjmové domácnosti na trhu nájemního 

bydlení. Je ale podle něj obtíţné vidět relevanci této podpory pro vlastnické 

bydlení, neboť vlastnické bydlení je zpravidla poptáváno domácnostmi s vyššími 

příjmy. Barr (1998) v souvislosti se zajištěním spravedlnosti na trhu bydlení 

rozlišuje dvojí pohled na spravedlnost, a to tzv. horizontální spravedlnost (v pojetí 

přístupu na trh bydlení a přístupu na kapitálový trh); vertikální spravedlnost, 

(v pojetí redistribuce příjmů).   

Jako první otázka spojená s vládními zásahy do fungování trhu bydlení byla 

v úvodu kapitoly zmíněna otázka opodstatněnosti vládních zásahů. V souvislosti 

s argumentem efektivnosti a spravedlnosti se zdá, ţe vládní zásahy mají na tomto 

trhu svůj význam, neboť mohou přispět k odstranění trţních selhání, mohou 

zajistit spravedlivější rozdělení zdrojů na trhu apod. V souvislosti s vládními 

zásahy na trhu bydlení však vyvstává druhá otázka – nenarušuje vláda svými 

zásahy fungování trhu ještě výrazněji? Lux (2002a, s. 57) uvádí: „…stát se 

prostřednictvím své bytové politiky (a ostatně i jiných typů politik) snaţí na jedné 

straně odstranit monopoly a tzv. internalizovat externality plynoucí 

z nedokonalého fungování trhu, na straně druhé však na trh vnáší nejrůznější 

omezení, předpisy, licence, plány a zejména pak rozličné fiskální subvence či 

úlevy vybraným skupinám domácností, které sice „umravňují“ urbanistický vývoj 

měst a pomáhají bránit náhlým výkyvům v cenách bydlení pro občany, které však 

také mohou vést, a v praxi často i vedou ke vzniku dalších trţních bariér a k ještě 

nedokonalejšímu fungování trhu.“   

Toto jistě není nové zjištění, vládní zásahy narušují fungování kaţdého trhu, 

nejen trhu bydlení. Je vţdy nutno znát efektivnost a účinnost daného vládního 

zásahu, vyhodnotit jeho pozitivní i negativní vliv na fungování trhu a na základě 

toho přijmout rozhodnutí, který nástroj uplatnit. Jednotlivým nástrojům, které 

vlády mohou na místních i národních trzích bydlení vyuţívat, je věnována 

pozornost v následující podkapitole.   
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4.2 Bytová politika a její nástroje  

Většina vyspělých států v kontextu výše uvedených argumentů činí své 

vlády spoluodpovědné za zajištění práva na přiměřené (adekvátní) bydlení pro 

všechny domácnosti
66

. Z tohoto důvodu existuje ve většině vyspělých zemí tzv. 

bytová politika. Ta má však různá pojetí, vyuţívá různé druhy nástrojů a sleduje 

rozličné cíle. Zpravidla se prostřednictvím svých zásahů snaţí vláda podpořit 

určitou minimální úroveň spotřeby bydlení, ať jiţ ve smyslu kvantity nebo kvality, 

jak uvádí DiPasquale (1996).  

Bytová politika je, jak uvádí Poláková aj. (2006, s. 28), „v nejširším slova 

smyslu koncepční a praktická činnost, v rámci níţ příslušný územně samosprávný 

orgán vyuţívá legislativní a ekonomické nástroje k tomu, aby usměrnil trh s byty 

a umoţnil dosaţení stanovených cílů v oblasti bydlení.“ Takto definovaná bytová 

politika pak můţe být z hlediska své komplexnosti členěna na (Poláková aj., 

2006): 

 komplexní bytovou politiku, která se vyznačuje poměrně širokou intervencí 

státu na trhu bydlení a je zaměřena ve větší či menší míře na všechny 

domácnosti,  

 doplňkovou bytovou politiku, pro niţ je charakteristické silné spoléhání na 

trţní mechanismus, přičemţ stát by se měl zaměřit především na adresnou 

pomoc nízkopříjmovým nebo jinak znevýhodněným domácnostem.  

 

Pojetí role státu na trhu bydlení, resp. bytové politiky, prošlo dlouhým 

vývojem. V současné době jsou pro bytovou politiku a angaţovanost státu na trhu 

bydlení především typické: všeobecný pokles veřejných investic na trhu bydlení, 

posun od všeobecných ke specifickým formám podpory zacílených především na 

„slabé“ socio-ekonomické skupiny domácností. Hlavní funkcí bytové politiky je 

dnes usnadnění a umoţnění domácnostem získat bydlení v rámci fungujícího 

trţního prostředí (Polák, 2006).   

 

Ekonomická teorie a praxe rozlišuje různé formy nástrojů, které můţe vláda 

na místním i národním trhu bydlení vyuţít. Zpravidla jsou rozlišovány dvě 

základní skupiny nástrojů, a to: 

 nástroje uplatňované na poptávkové straně trhu – jsou zaměřeny na 

domácnosti, prováděny s cílem zvýšit jim finanční dostupnost bydlení; 

                                                 
66

 Samozřejmě ve smyslu těch domácností, které chtějí svou potřebu a s ní spojené právo naplnit. 

Některé domácnosti však mohou svobodně volit na základě svých preferencí „nebydlet“.  
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 nástroje zaměřené na nabídkovou stranu trhu – coţ jsou nástroje směřované 

na poskytovatele bydlení s cílem sníţit náklady na výstavbu nebo 

poskytování bydlení domácnostem; např. Kemp (1997, s. 14) v této 

souvislosti hovoří o podpoře vztahující se na „cihlu a maltu“.  

 

Zejména v zahraniční literatuře, např. Hulseová (2001), Kemp (1997), jsou 

také rozlišovány tzv. přímé a nepřímé formy podpory směřované jak na subjekty 

nabídky, tak subjekty poptávky. Nástroje přímé podpory představují přímé 

poskytnutí prostředků z veřejných zdrojů (např. dotace na výstavbu a provozování 

sociálního bydlení). Nepřímá podpora je zpravidla realizována skrze daňový 

systém, a to zejména v podobě určitých daňových úlev pro poskytovatele nebo 

uţivatele bydlení.  

 

Schéma 4.1 Vybrané nástroje bytové politiky  

Podpora strany nabídky  Podpora strany poptávky  

subvence určené na bytovou výstavbu, 

rekonstrukci či modernizaci stávajícího 

bytového fondu 

 úvěry poskytované z veřejných zdrojů 

 úrokové dotace ke komerčně 

poskytnutým úvěrům 

 jednorázový příspěvek na náklady 

spojené s výstavbou, rekonstrukcí a 

modernizací bytového fondu  

 kombinace uvedených nástrojů  

opatření určená ke zvýšení spotřeby bydlení ze 

strany jasně vymezených, zpravidla určitým 

způsobem znevýhodněných domácností  

 regulace nájemného 

 příspěvek na nájemné/bydlení 

 moţnost výhodnějšího nákupu 

stávající bytové jednotky ze strany 

domácnosti uţívající toto bydlení 

 poskytování veřejného nebo sociálního 

bydlení 

 kombinace uvedených nástrojů 

Zdroj: Poláková aj. (2006), Fallis (1985), Lux (2002a), Kemp (1997), vlastní 

zpracování  

 

Kemp (1997) uvádí i specifické formy nástrojů uplatňovaných na 

poptávkové straně trhu, a to například tzv. nájemné řízené příjmy. Podstata tohoto 

nástroje, uplatňovaného např. v Kanadě, spočívá v zafixování nájemného ve 

vztahu k příjmu domácnosti s cílem sníţit výdaje domácnosti na bydlení. Nástroj 

je uplatňován zpravidla ve veřejném nájemním bydlení a představuje v podstatě 

implicitní příspěvek na nájemné.  

Zajímavé členění nástrojů bytové politiky lze nalézt také u Hulseové (2001), 

která hodnotí nejen to, zda jsou zaměřeny na nabídku nebo poptávku, ale také 

frekvenci poskytování podpory a její přímost, resp. nepřímost. Její členění je 

obsaţeno ve schématu č. 4.2. 
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Schéma 4.2 Druhy nabídkových a poptávkových podpor na trhu bydlení  

Charakteristika/forma 

podpory 

Podpora zaměřená na 

nabídkovou stranu poptávkovou stranu 

Cílová skupina 
Finančníci, developeři, 

stavební firmy, pronajímatelé 

Domácnosti kupující a 

uţívající bydlení  

Cíl podpory 
Sníţit náklady na výstavbu 

bydlení 

Zlepšit schopnost domácností 

platit za bydlení 

Přenosnost podpory 
Podpora vázána na bytovou 

jednotku 

Podpora vázána na domácnost  

Přímá podpora jednorázová 

Kapitálové granty na 

výstavbu, příp. rekonstrukci 

 

 Kapitálové granty na 

nákup bydlení  

 Platby počátečních 

nákladů spojených s 

pronájmem 

Přímá podpora 

pravidelná/opakovaná 

 Nízkoúročené půjčky na 

veřejné bydlení 

 Operativní podpora 

umoţňující účtovat niţší 

neţ trţní cenu za uţívání 

bydlení 

 Příspěvky na nájemné 

 Zvýhodněné sazby 

z hypotečních úvěrů 

(dotování úrokových 

sazeb) 

Nepřímá podpora 

jednorázová 

Jednorázové odpisy bytového 

fondu 

Osvobození kapitálových 

zisků od daně pro domácnosti 

uţívající vlastnické bydlení 

Nepřímá podpora 

pravidelná/opakovaná 

Daňové úlevy Daňové úlevy  

Zdroj: Hulseová (2001), vlastní úprava a doplnění  

 

Jednotlivé nástroje bytové politiky mohou být uplatňovány jak na místní 

úrovni místní vládou (tedy na kaţdém jednotlivém místním trhu bydlení), tak na 

národní úrovni centrální vládou (tedy na celém národním trhu bydlení). Poláková 

aj. (2006) poukazuje na to, ţe v bytové politice je velice důleţité dobře rozdělit 

kompetence mezi jednotlivé orgány veřejné správy, přičemţ za důleţitou 

povaţuje především tzv. vertikální linii, tj. rozdělení působností mezi centrální 

vládu, mezilehlé úrovně veřejné správy a místní orgány.  

 

4.3 Hodnocení finanční dostupnosti bydlení jako východisko pro 

uplatnění některých nástrojů bytové politiky 

Hodnocení finanční dostupnosti bydlení představuje velice důleţité 

východisko pro volbu vhodných intervencí vlády na trhu bydlení, neboť 

představuje nástroj pro identifikaci domácností ohroţených neschopností hradit 

výdaje spojené s bydlením, a tedy ohroţených v uspokojování jejich potřeby 

bydlet.  

 Problematice finanční dostupnosti bydlení je věnována velká pozornost 

v zahraniční i české literatuře a je také častým předmětem empirických studií. 

Nejčastěji citovaná definice finanční dostupnosti bydlení je definice vymezená 
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Maclennanem a Williamsem
67

. Ta uvádí, ţe dostupnost se vztahuje k zajištění 

určitého standardu bydlení (nebo různých standardů) za cenu či nájemné, které 

v očích třetí strany (obvykle vlády) nepředstavuje nerozumné zatíţení příjmů 

domácnosti, viz např. Lux aj. (2002)  Sunega  (2003a), Hancocková (1993).  

Toto vymezení finanční dostupnosti bydlení je spojeno s určitými úskalími, 

zejména nevypovídá o tom, co je to nerozumné zatíţení příjmů, resp. jaká část 

příjmu vynaloţená na bydlení je rozumná. Hancocková (1993) uvádí další definici 

finanční dostupnosti bydlení, a to, ţe domácnost by měla být schopna obývat 

takové bydlení, které odpovídá dobře stanoveným normám adekvátnosti (pro 

domácnost daného typu a velikosti) za takové čisté nájemné, které jí zachovává 

dostatečný příjem na ţivot bez úpadku dané domácnosti pod standardně 

stanovenou hranici chudoby.    

Cílem analýzy a hodnocení finanční dostupnosti, resp. nedostupnosti 

bydlení
68

, je identifikace těch domácností, pro které není finančně dostupné ani 

bydlení s určitým minimálním standardem daným společenským konsensem. 

Údaje o takto ohroţených domácnostech jsou vyuţívány zejména vládou při 

rozhodování o vhodných nástrojích bytové, resp. sociální politiky, které by 

umoţnily těmto domácnostem na daný minimální standard dosáhnout.  Zejména 

se jedná o nástroje sniţující pro dané domácnosti cenu bydlení, resp. zvyšující 

příjem domácností.  

V teorii i praxi jsou rozlišovány tři základní přístupy k analýze finanční 

dostupnosti bydlení, a to:  

1. Indikátorový přístup, který pro analýzu finanční dostupnosti vyuţívá 

nejrůznější indikátory, které mají zpravidla podobu podílu výdajů na bydlení 

k příjmu domácnosti. Jednotlivé indikátory se liší podle šíře pojetí příjmů 

domácností a výdajů na bydlení. Míra zatíţení domácnosti výdaji na bydlení je 

zpravidla počítána jako podíl měsíčních výdajů na bydlení na celkovém měsíčním 

příjmu domácnosti, v případě vlastnického bydlení je vyuţíván také ukazatel 

podílu trţní ceny bytové jednotky na čistém ročním příjmu domácnosti.  

2. Referenční přístup, který nestanoví limitní míry zatíţení, ale odkazuje 

k situaci buď v jiném segmentu trhu bydlení (například nájemné je stanoveno 

pevně na úrovni nájemného v soukromém nájemním bydlení), nebo k nutnosti 

                                                 
67

 MACLENNAN, D. and WILLIAMS, R. (eds.) Affordable Housing in Britain and the United 

States. York: Joseph Rowntree Foundation, 1990. 
68

 O finanční nedostupnosti se hovoří tehdy, jestliţe výdaje na standardní bydlení (v porovnání 

s příjmem) přesahují rozumnou mez (Mikeszová, 2009a).  
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zajistit bydlení určitým skupinám obyvatel, tj. nájemné by mělo být např. 

stanoveno tak, aby si ho mohly dovolit hradit domácnosti zaměstnanců s nízkou 

úrovní mezd a s více dětmi (Sunega, 2003a).  

3. Reziduální přístup, který vychází z hodnocení výše tzv. reziduálního příjmu, 

který je vypočítán jako rozdíl mezi celkovým čistým příjmem domácnosti a výdaji 

na bydlení.  

První a třetí přístup k analýze finanční dostupnosti bydlení jsou spojeny se 

stanovením určité limitní hodnoty. Stanovení této hodnoty je jen obtíţně vědecky 

odůvodnitelné, podobně jako kaţdý jiný normativní soud, jak uvádí  Mikeszová 

aj. (2010). „Zvolení jakékoliv metody pro její stanovení můţe být snadno vědecky 

zpochybnitelné – proto je při analýzách finanční dostupnosti bydlení nutné 

postupovat opatrně a kriticky.“  (Mikeszová aj., 2010, s. 1) 

Thalmann (2003) upozorňuje na obtíţe spojené se stanovením limitní 

hodnoty na jednoduchém příkladu. Je-li standardní limitní hodnota stanovena 

například na 25 nebo 30 % (tj. procento příjmů, které domácnost vydá na 

bydlení), pak můţe být příliš vysoká pro velké nízkopříjmové domácnosti, neboť 

jim zanechává jen malý reziduální příjem pro spotřebu ostatních nezbytností. 

 Limitní hodnotu také nelze stanovit jednotně pro domácnosti v různých 

fázích ţivotního cyklu, neboť například domácnost mladých lidí můţe obývat 

bydlení s vyššími výdaji (přesahujícími vzhledem k jejím příjmům limitní 

hranici), neboť očekává růst svého příjmu v budoucnosti.  

Stanovení limitní hodnoty můţe podle Thalmanna (1999, 2003) vést 

k chybnému zařazení domácností, resp. chybné klasifikaci domácností z hlediska 

finanční dostupnosti bydlení, přičemţ poukazuje na chybu dvojího druhu: 

 Chyba prvního druhu - domácnost je identifikována jako domácnost 

ohroţená nedostupností bydlení, přičemţ ve skutečnosti tato domácnost 

spotřebovává více neţ je minimální standard bydlení, a tudíţ i podíl jejích 

výdajů na bydlení na jejích příjmech přesahuje stanovenou limitní hodnotu.  

 Chyba druhého druhu – domácnost je identifikována jako domácnost, která 

není ohroţená nedostupností bydlení, přesto její spotřeba je niţší, neţ je 

minimální standard, a z tohoto důvodu je podíl jejích výdajů na bydlení na 

příjmu niţší neţ stanovená limitní hodnota. 

 

Lux a Sunega (2007) uvádějí, ţe stanovení limitu při hodnocení finanční 

dostupnosti bydlení je pouze jedním z problémů spojených s tímto procesem. Za 

hlavní nedostatek indikátorového a reziduálního přístupu však povaţují 
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A 

Bydlení 

Nebytové statky 

0 

Y* 

H* 

C 

B 

E 

(Y) 

(H) 

D 

skutečnost, „ţe neadekvátně berou v úvahu individuální atributy bydlení, zejména 

kvalitu a umístění“ (Lux, Sunega, 2007, s. 3). Vysoká hodnota podílu výdajů na 

bydlení na příjmu domácnosti podle nich nemusí být výsledkem nízkého příjmu 

nebo vysokých výdajů, ale můţe být výsledkem skutečnosti, ţe je pro ni bydlení 

„příliš luxusní nebo příliš velké ve vztahu k velikosti domácnosti“ (Lux, Sunega, 

2007, s. 3).  

Na úskalí hodnocení finanční dostupnosti bydlení v souvislosti s velikostí 

spotřeby bydlení a ostatních statků upozorňuje také Hancocková (1993). Ta 

pomocí jednoduchého modelu ukazuje, ţe niţší, příp. vyšší, spotřeba bydlení  neţ 

pevně (společensky, administrativně) stanovený minimální standard, můţe být 

výsledkem preferencí domácnosti a můţe být spojena s maximálním uţitkem 

z této spotřeby plynoucím. 

Hancocková (1993) ve svém modelu předpokládá, ţe domácnost 

spotřebovává bydlení H a ostatní nebytové statky Y, přičemţ ve společnosti jsou 

stanoveny určité minimálně vyţadované standardy spotřeby bydlení H*                

a ostatních statků Y*. Domácnost volí ty kombinace statků, které maximalizují 

její uţitek (viz Obr. 4.1).  Bod E vyjadřuje takovou spotřební situaci, kdy 

domácnost spotřebovává právě tyto minimální standardy obou statků.  

Obr. 4.1 Rozhodování domácnosti mezi velikostí spotřeby bydlení a ostatních 

nebytových statků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hancocková (1993), vlastní úprava  

 

Z obrázku 4.1 vyplývá, ţe domácnosti nacházející se v oblasti                     

B spotřebovávají více neţ minimální standard jak u bydlení, tak u ostatních 

nebytových statků. Podle Hancockové (1993) to je dostatečným znakem finanční 

dostupnosti spotřeby pro domácnost. Domácnost nacházející se v oblasti A trpí 

Nebytové 

statky 
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Y1 

H1 
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F 
(H) 

nedostatkem (niţší spotřebou neţ představuje společností vyţadovaný minimální 

standard u obou druhů statků) a minimální standard je pro ni nedostupný.  

Z hlediska další analýzy jsou pro Hancockovou (1993) významné 

domácnosti v oblastech C a D. V oblasti C totiţ domácnost spotřebovává méně 

neţ minimální standard ostatních nebytových statků, ale vyšší neţ minimální 

standard bydlení. V oblasti D pak spotřebovává méně neţ minimální standard 

bydlení, ale více neţ minimální standard ostatních statků.  

Hancocková (1993) ukazuje, ţe volba spotřebních situací v oblastech C a D 

závisí (pokud neexistuje ţádné jiné omezení neţ příjem) na preferencích 

domácnosti. Jako příklad domácnosti v oblasti C uvádí domácnost vdovy bydlící 

ve „velkém“ (v porovnání s minimálním standardem) domě, s jehoţ uţíváním jsou 

spojeny vysoké výdaje (ve vztahu k jejím příjmům). Přesto domácnost volí tuto 

spotřební situaci, např. z emocionálních důvodů. Výdaje na bydlení tak pro ni 

představují větší finanční zátěţ neţ spotřeba bydlení standardní velikosti.  

Domácnost pohybující se v oblasti D, jak jiţ bylo uvedeno, spotřebovává 

méně neţ minimální standard bydlení, ale má „větší“ neţ standardní spotřebu 

ostatních nebytových statků. Hancocková (1993) ukazuje, ţe tato spotřební 

situace můţe být výsledkem rozhodnutí domácnosti, na základě jejích preferencí. 

Domácnost preferuje vyšší spotřebu nebytových statků neţ standardní a naopak 

menší spotřebu bydlení neţ je standardní, přesto pro ni můţe být tato situace 

spojena s maximálním uţitkem.  

 

Obr. 4.2 Dostupnost bydlení a „perverzní“
69

 preference domácnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hancocková (1993), vlastní úprava   

                                                 
69

 Pojem je pouţit záměrně, neboť jej ve své analýze pouţívá sama Hancocková (1993).  

Nebytové 

statky 
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Obrázek 4.2 zobrazuje situaci, kdy je domácnost schopna se svým příjmem 

dosáhnout spotřební situace bodu E, avšak v důsledku svých preferencí volí 

situaci E1, která je pro ni spojená s větším uţitkem. Tato spotřební situace je však 

charakterizována podspotřebou bydlení (vzhledem k minimálnímu standardu) 

v rozsahu H*- H1 a nadspotřebou ostatních nebytových statků v rozsahu Y1 - Y*. 

Jestliţe není ţádné jiné omezení, které by nutilo domácnost k této volbě, je to 

indikace „perverzních“ preferencí. Tuto situaci domácnosti označuje Hancocková 

(1993, s. 131) „Mohou platit, ale nechtějí.“ („Can pay, won´t pay.“), neboť 

domácnost by mohla spotřebovávat minimální standard obou zkoumaných statků 

(tedy i bydlení), ale z důvodu svých preferencí nechce.  

Na domácnosti s nízkými příjmy potýkající se s problémy s finanční 

dostupností bydlení jsou zamřeny různé nástroje bytové politiky uplatňované jak 

na nabídkové straně trhu (v podobě sociálního nájemního bydlení), tak na straně 

poptávkové (zejména příspěvek na bydlení).  

 

4.4 Mikroekonomická analýza vlivu vybraných nástrojů bytové 

politiky na chování domácností  

V této podkapitole je pozornost zaměřena na vybrané nástroje bytové 

politiky, a to na regulaci nájemného, na neziskové, veřejné a sociální bydlení a na 

peněţitý příspěvek na bydlení. 

Jednotlivé nástroje jsou analyzovány z hlediska jejich vlivu na chování 

domácností, resp. z hlediska jejich vlivu na spotřebovávané mnoţství bytových 

sluţeb. Podkapitola je však zasazena do širšího kontextu, efektivnost a účinnost 

nástrojů je hodnocena také v rámci celého trhu bydlení. Praktickému uplatnění 

těchto nástrojů v podmínkách České republiky je věnována pozornost v 5. aţ 7. 

kapitole práce.   

 

4.4.1 Regulace nájemného  

Regulace nájemného představuje nástroj s největším dopadem na fungování 

trhu bydlení. Vláda můţe tento nástroj uplatnit na trhu nájemního bydlení s cílem 

zvýšit finanční dostupnost bydlení.  V literatuře se zpravidla rozlišuje mezi dvěma 

formami regulace nájemného - hovoří se o regulaci nájemného první a druhé 

generace, resp. o regulaci nájemného „prvního řádu“ a regulaci „druhého řádu“. 

Regulaci nájemného první generace lze definovat, jak uvádí Lux aj. (2004), 

třemi následujícími způsoby:   

 nominální zmraţení nájemného;  
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 takový vývoj nominálního nájemného, jenţ vede při zohlednění inflace 

k poklesu reálného nájemného, 

 takový vývoj nominálního nájemného, který vede k poklesu reálného 

nájemného, nebo kdy zůstává nominální nájemné hluboko pod úrovní 

trţního nájemného. 

 

Definice regulace nájemného druhé generace je vymezena zjednodušeně 

jako kaţdá regulace nájemného, která nesplňuje definici regulace nájemného 

první generace (Poláková aj., 2006). Sunega (2001) povaţuje za regulaci 

nájemného druhé generace takovou formu regulace, která se vztahuje na segment 

soukromého nájemního bydlení a která je zaloţena pouze na některých 

omezeních, která se týkají náhlého a výrazného růstu nájemného, vyrovnání 

místně příslušné výše nájemného, příp. omezení výnosů investorů do soukromého 

nájemního bydlení.  

Regulace nájemného druhé generace v podstatě znamená, ţe nedochází ke 

zmrazení nominální výše nájemného, nájemné neklesá ve své reálné hodnotě        

a v dlouhém období se regulované nájemné přibliţuje trţnímu nájemnému. Tento 

reţim regulace je uplatňován v různých zemích různě. Liší se nejen způsob určení 

výše regulovaného nájemného, ale také vymezení nájemních vztahů, kterých se 

regulace týká. Poláková aj. (2006) uvádí, ţe liberálnější systémy regulace omezují 

růst či výši nájemného pouze pro nájemní vztahy jiţ probíhající, zatímco u nově 

sjednaných nájemních vztahů je výše nájemného utvořena dohodou mezi 

pronajímatelem a nájemcem. 

Regulace nájemného první generace představuje nejméně efektivní nástroj 

bytové politiky vyuţívaný k zajištění finanční dostupnosti bydlení. Pokud 

například vláda přikročí k administrativnímu stanovení nájemného pod jeho trţní 

výší, projeví se to na trhu především ve vzniku převisu poptávaného mnoţství nad 

mnoţstvím nabízeným. Tato nerovnováha můţe být následně prohlubována 

v případě neočekávaného zvýšení poptávky po bydlení (např. v důsledku změn 

v demografickém vývoji).  

Nedostatky regulace první generace se snaţí odstranit reţim regulace druhé 

generace, kdy, jak jiţ bylo uvedeno výše, z dlouhodobého hlediska se regulované 

nájemné přibliţuje trţnímu nájemnému, příp. se reţim regulace nemusí vztahovat 

na všechny nájemní vztahy. V následujícím textu je, v důsledku vazby na analýzu 

zvoleného místního trhu bydlení (trhu bydlení v Bohumíně), provedena analýza 

dopadů regulace nájemného uplatněné pouze na jiţ probíhající nájemní vztahy      
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s cílem ochránit stávající nájemníky před prudkým zvýšením nájemného. Tato 

forma regulace znamená, ţe z regulace nájemného jsou vyjmuty domácnosti nově 

vstupující na trh.  

Grafickou analýzu dopadu takovéto formy regulace lze nalézt např. u Fallise 

(1985). V důsledku uplatněné formy regulace vznikají na místním nájemním trhu 

bydlení dva segmenty, a to segment s regulovaným nájemným a segment bez 

regulace nájemného.  

 

Základní předpoklady Fallisova (1985) grafického modelu:   

 Poptávka na trhu nájemního bydlení odpovídá křivce D, nabídka křivce S.  

 Na trhu existuje rovnováha (rovnováţný bod B), charakterizovaná úrovní 

nájemného R1 a mnoţstvím bytových sluţeb Q1.  

 Na úrovni R1 vláda stanoví úroveň regulovaného nájemného.  

 Na nově uzavřené nájemní smlouvy se cenová regulace nevztahuje.   

 

Zhodnotit ekonomickou efektivnost uplatněného nástroje bytové politiky lze 

na příkladu, kdy v důsledku migrace se na trhu bydlení zvýší počet domácností
70

. 

Toto zvýšení počtu domácností se projeví v modelu změnou poptávkové křivky, 

resp. dochází k posunu původní křivky poptávky D na úroveň DNC. Při úrovni 

regulovaného nájemného (R1) tak na trhu vzniká převis poptávaného mnoţství 

nad nabízeným. Pokud by na trhu nevystupovala vláda, trh by se ustálil na nové 

rovnováţné úrovni charakterizované úrovní nájemného R2 a mnoţstvím bytových 

sluţeb Q2.  

Nově příchozí domácnosti však svou potřebu bydlet neuspokojí 

v regulované části trhu (nabízené mnoţství je plně vyuţito) a jsou nuceny 

poptávat bydlení v neregulované části trhu. Nabídka bydlení v této časti trhu je 

vyjádřena jako část původní křivky nabídky, a to od rovnováţného bodu B 

směrem nahoru. Poptávku domácností v neregulované části trhu lze vyjádřit 

křivkou DUC.  

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Jak uvádí Lux (2002a) vláda zpravidla přistupuje k regulaci nájemného v případě, kdy dojde 

k náhlému zvýšení poptávky po bydlení, coţ má v krátkém období (charakterizované zpravidla 

neelastickou nabídkovou křivkou, resp. fixním nabízeným mnoţstvím) na trhu za následek zvýšení 

nájemného, a pronajímatelé tak mohou realizovat tzv. „zisk z nedostatku“.  
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Obr. 4.3 Regulace nájemného uplatňovaná pouze na probíhající nájemní vztahy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fallis (1985), vlastní úprava a doplnění  

 

V neregulované části trhu dochází na základě střetu nabídky s poptávkou 

k utvoření rovnováţné úrovně nájemného R3 a mnoţství směňované v této části 

trhu pak odpovídá rozdílu Q3 – Q1. Jelikoţ v neregulované části trhu vzniká obava 

z moţného rozšíření regulace, sniţuje se zájem investorů o nájemní bydlení, coţ 

vede k poklesu křivky nabídky (na úroveň S´). To má za následek sníţení 

nabízeného mnoţství bytových sluţeb, a nová rovnováha je pak charakterizována 

mnoţstvím bytových sluţeb odpovídajícímu rozdílů mezi  Q4 a Q1 při úrovni 

nájemného R4.  

Z modelové grafické analýzy provedené Fallisem (1985) lze odvodit 

následující závěry:   

 Regulace nájemného vztaţená jen na jiţ probíhající nájemní vztahy má za 

následek diskriminaci nově vstupujících domácností na trh bydlení, neboť na 

regulované nájemní bydlení nedosáhnou.  

Na trhu bydlení tak v podstatě vznikají dvě skupiny domácností (jak často 

hovoří ve svých studiích mimo jiné v souvislosti s regulací nájemného Sunega),    

a to skupina domácností privilegovaných vyuţívajících výhod regulovaného 

nájemného a neprivilegovaných nucených platit „trţní“ nájemné (v modelovém 

případě platí R4)
71

. 

                                                 
71

 V souvislosti s rozdělením domácností na privilegované a neprivilegované například Lux 

(2004a) hovoří o novém typu sociální nespravedlnosti. Jako příklad uvádí situaci České republiky, 

kde regulace nájemného nebyla dobře zacílená (v kontextu výše příjmů domácností) a bydlení 

s regulovaným nájemným bylo uţíváno domácnostmi všech příjmových skupin.  
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Mezi neprivilegovanými domácnostmi se pak mnohdy ocitají i domácnosti 

s nízkými příjmy nebo jinak znevýhodněné (pokud nově vstupují na trh), naopak 

bydlení v regulované části trhu mohou vyuţívat domácnosti bez dostatečné 

odůvodněnosti s ohledem na výši jejich příjmů nebo jiné socio-ekonomické 

charakteristiky, často také vzniká na straně privilegovaných domácností 

nadspotřeba bydlení – domácnosti mohou obývat větší nebo lepší bydlení neţ to, 

které je vzhledem např. k jejich velikosti, sloţení, příjmům přiměřené.  

 Výše nájemného, při níţ se poptávané mnoţství rovná nabízenému 

v neregulované části trhu (R3), je vyšší, neţ by byla výše nájemného při 

neexistenci regulace (R2)
72

.  

 

Regulace nájemného však nemá vliv pouze na poptávku po bydlení, ale také 

na nabídku. Regulace nájemného sniţuje výnosnost investice pronajímatele do 

nájemního bydlení, a tudíţ z dlouhodobého hlediska vede k podinvestování 

nájemního bytového fondu, které se projeví sníţením výdajů investora do 

stávajícího bytového fondu, a v konečném důsledku sníţí zájem investorů             

o výstavbu nového nájemního bydlení.  

 

4.4.2 Neziskové, veřejné a sociální nájemní bydlení  

Další nástroj bytové politiky zaměřený na zvýšení finanční dostupnosti 

bydlení pro určité skupiny domácností je tzv. neziskové nájemní bydlení. Tento 

nástroj zahrnuje různé formy přímé či nepřímé podpory nabídkové strany trhu 

bydlení, a to zejména výstavby či provozování neziskového bydlení, s cílem sníţit 

cenu bydlení nabízeného nízkopříjmovým domácnostem.  

Přívlastek „neziskové“ je této formě nájemního bydlení přidáván 

v souvislosti s tím, ţe cílem nabízející firmy (zpravidla neziskové organizace), 

příp. vlády (pak se hovoří o veřejném nájemním bydlení) není realizace zisku 

z investice do výstavby a poskytování daného bydlení, ale uspokojení potřeby 

bydlet určitých skupin domácností.  

Jako základní charakteristika neziskového nájemního bydlení je nejčastěji 

zmiňována výše jeho ceny, resp. nájemného. Nájemné se v tomto segmentu trhu 

pohybuje zpravidla pod úrovní trţního nájemného, nejedná se však o přímou 

regulaci nájemného, ale spíše o tzv. dotované nájemné. 

                                                 
72

 V souvislosti s tímto je nutno uvést Fallisovu poznámku, kdy upozorňuje na to, ţe tato predikce 

je intuitivně atraktivní, ale nemůţe být přímo verifikována. Pozorované nájemné můţe být vyšší, 

ale kvalita bytového fondu v neregulované části trhu můţe být také vyšší. Bytové jednotky mohou 

být lépe umístěny, lépe vybaveny apod. Tyto argumenty opět souvisejí s heterogenitou bydlení.  
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V souvislosti s neziskovým nájemním bydlením se lze také setkat s pojmy 

veřejné a sociální bydlení. Truhlářová (2007) vymezuje tyto pojmy takto: výraz 

„veřejný“ dle ní vyjadřuje vazbu na to, ţe nájemní bydlení je často vlastněno        

a poskytováno veřejnoprávním subjektem (v případě České republiky nejčastěji 

obcemi). Pojem sociální bydlení pak chápe jako významově nejširší a vyjadřuje 

podle ní funkci určitého typu bydlení – pojem je vztahován na bydlení určené pro 

sociálně slabší skupiny obyvatel. 

Ivanička (2006) upozorňuje, ţe většinou se pod pojmem sociální bydlení 

chápe sociální nájemní bydlení, a to přesto, ţe existují státy, kde má podobu 

sociálního bydlení i druţstevní bydlení, případně lze i část vlastnického bydlení 

zařadit pod pojem sociální bydlení. Při zařazení části bytového fondu do kategorie 

sociálního bydlení také podle něj není důleţité hledisko vlastníka bydlení, ale 

spíše se vychází z charakteru operací v daném bytovém fondu, zejména pak 

stanovení výše nájemného a způsob financování výstavby a provozování daného 

bydlení. U sociálního bytového fondu se zpravidla vyuţívají dotace plynoucí 

z veřejných zdrojů
73

. Ivanička (2006) však upozorňuje na to, ţe ne všechen 

bytový fond podpořený veřejnými zdroji, je moţno povaţovat za sociální bydlení.  

Je zajímavé, ţe například Donner (jak uvádí Valentová, 2010) povaţuje 

pojem „sociální bydlení“ za velmi vágní. Doporučuje tedy pouţívat v souvislosti 

s bydlením určeným pro znevýhodněné domácnosti takové pojmy, jako jsou 

bydlení podporované, dotované nebo subvencované.  

 

Valentová aj. (1997) poukazuje na to, ţe v evropských zemích existují 

v podstatě tři základní pojetí sociálního bydlení: 

1. Sociální bydlení v nejuţším pojetí, kdy sociální bydlení je ztotoţňováno 

s veřejným nájemním bydlením. 

2. Sociální bydlení v širším pojetí, kdy mezi tuto formu bydlení je zahrnováno 

i nájemní bydlení vlastněné neziskovými organizacemi (tj. 

soukromoprávními subjekty) a různé formy druţstevního bydlení. 

3. Sociální bydlení v nejširším pojetí - tzv. široce pojatá definice sociálního 

bydlení, která se odvíjí od způsobu financování daného bydlení. V tomto 

pojetí pak lze mezi sociální bydlení zařadit jakékoliv bydlení, k jehoţ 

výstavbě či provozu bylo v nějaké míře pouţito veřejných prostředků.  

 

                                                 
73

 Tato podpora můţe mít formu, jak uvádí Ivanička (2006), úvěrů zaručených státem, úrokových 

dotací, nenávratných příspěvků, daňových úlev.  
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Jednotlivé země se také liší tím, pro jaké skupiny domácností je sociální 

bydlení určeno. Valentová aj. (2007) uvádí, ţe v zemích uplatňujících v oblasti 

bydlení více trţní přístup je pomoc v podobě sociálního bydlení směřována na 

úzce vymezenou a skutečně nejslabší skupinu domácností. Naopak v zemích 

kladoucích velký důraz na sociální aspekty bydlení a odpovědnost vlády              

(a v podstatě i celého veřejného sektoru) je uplatňováno širší pojetí sociálního 

bydlení.  

Angaţovanost státu prostřednictvím veřejného nájemního bydlení má na 

fungování nájemního trhu negativní vliv. V dostupné literatuře lze nalézt řadu 

modelů, které hodnotí dopad tohoto nástroje bytové politiky. Poměrně jednoduchý 

model analyzující vliv poskytnutí veřejného nájemního bydlení na spotřebu 

domácností lze opět nalézt u Fallise (1985). Model předpokládá, ţe domácnost 

spotřebovává dva statky, a to souhrnný statek (x1) a bytové sluţby (x2).  

Rozpočtové omezení domácnosti vyjadřuje linie AB, křivky U1 a U2 představují 

indiferenční křivky. Optimum domácnosti bez vyuţití výhod veřejného nájemního 

bydlení nastává v bodě D. Následně Fallis (1985) předpokládá, ţe domácnosti je 

poskytnuto veřejné nájemní bydlení, které je poskytováno v objemu x2
2
 (cena 

bytových sluţeb je niţší neţ trţní, dochází k růstu reálného příjmu domácnosti     

a domácnost spotřebovává větší mnoţství i souhrnného statku x1) a dosahuje 

vyššího uţitku (bod E se nachází na vyšší indiferenční křivce U2). 

 

Obr. 4.4 Veřejné nájemní bydlení z pohledu domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fallis (1985), vlastní úprava  

 

S ohledem na cíle bytové politiky lze vyhodnotit efekt poskytnutí veřejného 

nájemního bydlení následujícím způsobem: 

 Je-li cílem vlády zvýšit uţitek domácnosti, pak lze zvýšení jejího uţitku 
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v důsledku poskytnutí veřejného nájemního bydlení došlo k růstu uţitku 

domácnosti. 

 Je-li cílem vlády zvýšit spotřebu bydlení ze strany domácnosti, pak lze její 

zvýšení vyjádřit rozdílem původní úrovně spotřeby x2
1
 a nové úrovně 

spotřeby bytových sluţeb x2
2
 a lze tedy opět konstatovat, ţe veřejné nájemní 

bydlení umoţnilo zvýšit spotřebu bydlení. 

 

Fallis (1985) však povaţuje za hlavní otázku pozitivní analýzy poskytnutí 

veřejného nájemního bydlení otázku zvýšení reálného příjmu domácnosti, coţ lze 

dle něj formálně vyjádřit takto: Jaké zvýšení příjmu ponechá domácnost na 

indiferenční křivce odpovídající účasti ve veřejném nájemním bydlení (tedy na 

křivce U2)? Hledá tedy ekvivalentní peněţní dávku, která by umoţnila domácnosti 

dosáhnout uţitku U2. Zvýšení příjmu domácnosti lze, podle Fallise (1985), 

vyjádřit graficky poměrně jednoduše. Je zkonstruována nová úroveň 

rozpočtového omezení – tj. linie FG, která je rovnoběţná s původní linií 

rozpočtového omezení AB a která odpovídá trţním cenám souhrnného statku x1    

i bytových sluţeb x2. Velikost peněţité dávky pak lze měřit jednotkami 

souhrnného statku x1 – ekvivalentní peněţní dávka je pak dána velikostí úsečky 

AF
74

.  

Z modelu zachyceného na obrázku 4.4 je zřejmé (ale Fallis na to nijak 

nepoukazuje), ţe při dané nové linii rozpočtového omezení by byl bod E 

nedosaţitelný. Optimální úroveň spotřeby bytových sluţeb x2 daná novou linií 

rozpočtového omezení (FG) a indiferenční křivkou U2 by byla niţší (ale vyšší by 

byl objem spotřeby souhrnného statku x1) v porovnání s bodem E (optimální 

kombinace spotřeby bytových sluţeb a souhrnného statku by byla v době C). Je 

zřejmé, ţe poskytnutí peněţité dávky by domácnosti umoţnilo vlastní rozhodnutí 

o objemu spotřeby obou statků. Domácnost by volila niţší objem spotřeby 

bytových sluţeb (v porovnání s poskytnutým mnoţstvím bytových sluţeb ve 

veřejném bydlení) a větší objem spotřeby souhrnného statku x1. Tato skutečnost 

velmi dobře dokumentuje fakt, ţe domácnost s přiděleným sociálním bydlením 

(sociální bydlení nemusí být, a zpravidla není alokováno trhem) nemá moţnost 

provést vlastní spotřební rozhodnutí o objemu spotřeby bydlení.   

Dopady poskytování veřejného nájemního bydlení jsou zpravidla 

analyzovány a hodnoceny také z  hlediska trhu soukromého nájemního bydlení. 

                                                 
74

 Jelikoţ je souhrnný statek vyjádřen v peněţních jednotkách, výsledný rozdíl je také v penězích.  
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Fallis (1985) povaţuje za hlavní důsledky poskytování veřejného bydlení pro trh 

soukromého nájemního bydlení mimo jiné: 

 Odchod domácností z trhu soukromého nájemního bydlení, coţ má za 

následek pokles trţní poptávky, dochází k poklesu ceny, resp. nájemného,   

a poklesu směňovaného mnoţství bytových sluţeb. V důsledku poklesu 

ceny a mnoţství pak soukromoprávním subjektům nabídky klesají příjmy    

a sniţují se daňové odvody do veřejných rozpočtů, vládě klesají příjmy 

z daní.  

 Pokud jsou výstavba a provoz veřejného nájemního bydlení financovány 

z daní (které hradí i domácnosti), pak dochází k poklesu příjmů domácností, 

a tedy i k poklesu jejich celkové spotřeby.  

 

Veřejné nájemní bydlení má tedy hlavní vliv především na příjmovou 

redistribuci (provedenou prostřednictvím daní) a spotřebu bydlení domácnostmi. 

Lux (2002a) povaţuje za hlavní negativum veřejně podporované nabídky (plné 

hrazení výdajů na výstavbu a provoz v případě veřejného nájemního bydlení) 

vytěsnění soukromých investic ze sféry bydlení. Shodný názor má také 

DiPasquale (1996), který proces vytěsnění soukromých investic analyzuje 

prostřednictvím svého „stock-flow“ modelu. V důsledku zvýšení nabídky 

veřejného bydlení dochází dle DiPasquale (1996) k poklesu poptávky po 

soukromém nájemním bydlení a poklesu úrovně nájemného v tomto segmentu 

trhu bydlení. Pokles nájemného se projeví v poklesu současné hodnoty investice 

do bydlení (tedy v poklesu ceny bydlení). To v konečném důsledku vede 

k poklesu objemu bytové výstavby a sníţení nabídky.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe veřejné (sociální) nájemní bydlení vede 

k poklesu ceny nájemného pro domácnosti s nízkými příjmy. Přesto při hodnocení 

sociálního bydlení z hlediska efektivity je nutno vzít v úvahu řadu „defektů“, jak 

upozorňuje Lux (2002a). Mezi tyto defekty řadí mimo jiné
75

: 

 vznik nadměrné spotřeby domácností uţívajících sociální bydlení z důvodu 

toho, ţe dotované nájemné je niţší neţ trţní nájemné; 

 nízkou mobilitu domácností z pohledu trhu práce, kdy domácnosti 

vyuţívající sociální bydlení vykazují niţší mobilitu neţ domácnosti 

v nesubvencovaném nájemním nebo vlastnickém bydlení, a to z důvodu 

obav domácností, ţe při vstupu na „jiný“ místní trh bydlení nezískají stejně 

výhodné podmínky; 

                                                 
75

 Mimo jiné, kromě jiţ zmíněného vytěsnění soukromých investic.  
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 zpravidla vysoké náklady na bytovou výstavbu či náklady na správu            

a administraci sociálního bytového fondu (danou skutečností, jak uvádí Lux, 

ţe investorem je veřejný orgán), s čímţ jistě souvisí také nízká kvalita 

managementu sociálního bydlení. 

 

Za problematické povaţuje Lux (2002a) také aspekty spojené s alokací 

sociálního bydlení, a to zejména: 

 velmi restriktivní podmínky týkající se např. délky pobytu v příslušné obci, 

na druhou stranu však poukazuje na to, ţe poměrně často jsou domácnosti 

hodnoceny pouze při vstupu do sociálního bydlení, nikoliv však v průběhu 

jeho uţívání; 

 existenci regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti sociálního bydlení.  

 

Přes uvedená negativa lze zařadit podporu nabídky bydlení pro 

znevýhodněné domácnosti mezi poměrně často vyuţívané nástroje bytové 

politiky. Z hlediska jednotlivé domácnosti však představuje vhodnější nástroj 

zaměřený na zvýšení finanční dostupnosti bydlení peněţitý příspěvek na bydlení, 

a to z důvodu, ţe ponechává v její kompetenci rozhodnutí o mnoţství 

spotřebovávaných statků, tedy bydlení a všech ostatních statků. Proto je mu 

věnována pozornost v následujícím textu.   

 

4.4.3 Příspěvek na bydlení  

Příspěvek na bydlení představuje obecný termín pro vyjádření peněţitého 

transferu, který poskytuje vláda domácnostem na úhradu výdajů spojených se 

spotřebou bytových sluţeb, resp. s uţíváním daného bydlení. Představuje 

významný nástroj bytové politiky, který je mnohými ekonomy povaţován za 

nejlepší formu podpory poptávkové strany trhu, neboť ponechává rozhodnutí       

o spotřebovávaném mnoţství bytových sluţeb, resp. bydlení, přímo na 

domácnostech. Jeho hlavním účelem je, jak uvádí Sunega (2001), především 

pomoci cílovým skupinám domácností
76

 dosáhnout na bydlení přiměřené úrovně.  

Z teoretického hlediska se zpravidla předpokládá, ţe příspěvek na bydlení je 

vyjádřen určitým procentem výdajů domácnosti na bydlení. Výdaje mohou být 

pojaty buďto jako čisté nájemné (pak by se příspěvek vztahoval jen na nájemní 

bydlení) nebo jako souhrn všech výdajů na bydlení tj. včetně výdajů na energie    

                                                 
76

 Příspěvek na bydlení není zpravidla poskytován plošně, domácnosti musejí splňovat určité 

podmínky, aby tento příspěvek získaly (hodnotí se zejména velikost domácnosti, příjem 

domácnosti a výše výdajů na bydlení).  Selektivnost uplatnění tohoto nástroje indikuje také časté 

označení této formy podpory jako tzv. „adresného příspěvku na bydlení“.  
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a sluţby spojené s bydlením, případně i včetně plateb úroků ze zápůjčních zdrojů 

vyuţitých pro financování pořízení bydlení.  

V současné době jsou rozlišovány dva základní modely příspěvku na 

bydlení. Modely jsou zpravidla rozlišovány z hlediska základních principů, na 

kterých jsou zaloţeny. První model je označován jako kontinentální druhý pak 

jako model britský (Sunega, 2001). Bliţší charakteristika základních principů 

poskytování příspěvku na bydlení v obou modelech je obsaţena ve schématu       

č. 4.3. 

 

Schéma 4.3 Kontinentální a britský model příspěvku na bydlení  

Charakteristika modelu 

Kontinentální Britský 

Princip minimálních nákladů  

 Příspěvek na bydlení nekryje v plné výši 

výdaje domácnosti na bydlení (určitou část si 

vţdy hradí domácnost sama). 

 Absence tohoto principu v modelu  - pokud 

je příjem domácnosti niţší neţ stanovená 

minimální hranice, tzv. ţivotní minimum, 

výdaje na bydlení jsou z příspěvku hrazeny 

v plné výši. 

Princip marginalizace nákladů 

 S růstem výdajů na bydlení roste míra účasti 

domácnosti na jejich úhradě. 

 Existence institutu maximálního nájemného 

o tj. tarifně stanovená výše nájemného 

s ohledem na velikost domácnosti a 

kvalitu jejího bydlení. 

o Příspěvek na bydlení v tomto modelu 

nepokrývá rozdíl mezi skutečnými 

výdaji domácnosti na bydlení (pokud 

domácnost uţívá bydlení vyšší kvality) 

a tarifně stanoveným maximálním 

nájemným.  

o Domácnosti jsou motivovány k uţívání 

přiměřeného bydlení vzhledem ke 

svému příjmovému omezení.  

 Do roku 1996 ve Velké Británii neexistoval 

princip marginálních nákladů, tj. kaţdé 

zvýšení nájemného bylo kryto zvýšením 

příspěvku (domácnosti nebyly motivovány 

k vyhledávání přiměřeného bydlení). 

Důsledky: 

o Tlak na veřejné zdroje. 

o Zavedení institutu „kontrolora 

nájemného“ (dohlíţel na to, aby úroveň 

nájemného na místním trhu byla 

v souladu s jeho místně obvyklou úrovní 

pro bydlení stejné kvality). 

 Od roku 1996 je zavedeno tzv. referenční 

nájemné (určuje ho kontrolor nájemného), 

růst nájemného nad úroveň referenčního 

nájemného je hrazen příspěvkem pouze z 50 

procent. 

Princip normativního zatíţení 

 Normativní zatíţení udává, jakou minimální 

část svých příjmů musí domácnost vynaloţit 

na úhradu výdajů spojených s bydlením; je 

obvykle stanovena s ohledem na některé 

(případně všechny) posuzovací atributy, jako 

jsou velikost domácnosti, výše jejích příjmů 

a výdajů na bydlení.  

 Není stanovena míra normativního zatíţení. 

 Míra normativního zatíţení je nahrazena 

mírou regrese -  

o dochází ke sniţování výše příspěvku na 

bydlení v závislosti na rozdílu mezi 

skutečným příjmem a ţivotním 

minimem,  

o je stanovena pevným koeficientem a 

nezávisí ani na velikosti domácnosti ani 

na výši jejích příjmů.  

Zdroj: Sunega (2001), vlastní zpracování  
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Vliv příspěvků na bydlení na chování domácností lze analyzovat pomocí 

jednouchého grafického modelu představeného Fallisem (1985). Fallis (1985) 

předpokládá na trhu existenci dvou skupin domácností, které zjednodušeně 

označuje jako domácnosti chudé a domácnosti bohaté. Kaţdá skupina domácností 

má svou poptávku po bytových sluţbách, trţní poptávka pak odpovídá 

horizontálnímu součtu poptávky chudých a poptávky bohatých domácností. 

V rámci své analýzy Fallis (1985) konstruuje trţní poptávku jako zalomenou 

poptávkou křivku. Poptávková křivka chudých domácností je vyjádřena pomocí 

úsečky AB, poptávka bohatých domácností pomocí úsečky CD. Je zřejmé, ţe při 

jakékoliv úrovni ceny je poptávané mnoţství bytových sluţeb ze strany bohatých 

domácností vyšší neţ ze strany chudých domácností. Maximální cena pro bohaté 

domácnosti odpovídá bodu C, maximální cena pro chudé je niţší a odpovídá bodu 

A. Nabídka bytových sluţeb je vyjádřena přímkou S.  

 

Obr. 4.5 Příspěvek na bydlení a trţní poptávka po bytových sluţbách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fallis (1985), vlastní úprava  

 

Zalomený tvar poptávkové křivky lze intuitivně (Fallis se odvození křivky 

ve své analýze nevěnuje) vysvětlit takto: Pro úroveň cen mezi C a A neexistuje 

ţádná poptávka ze strany chudých domácností, trţní poptávka je určována pouze 

poptávkou ze strany bohatých domácností, proto se první část trţní poptávkové 

křivky CE kryje s poptávkovou křivkou bohatých domácností. Od bodu E je jiţ 

trţní poptávka dána horizontálním součtem poptávky chudých a bohatých 

domácností, a to aţ do bodu F, který představuje maximální poptávané mnoţství 

ze strany obou skupin domácností.   

Poskytnutí příspěvku na bydlení chudým domácnostem se v obrázku 4.5 

projeví vytočením poptávkové křivky chudých domácností. Příspěvek na bydlení 

sniţuje cenu bydlení a chudé domácnosti jsou ochotny stávající mnoţství poptávat 

nájemné 

bytové sluţby 
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i za vyšší cenu. To způsobí také změnu trţní poptávky po bydlení, resp. dochází 

k posunutí bodu lomu trţní poptávkové funkce z E do E´. Celkové poptávané 

mnoţství (vyjádřené bodem F) se však na trhu nemění.  

Fallis (1985) poukazuje, v souvislosti se způsobem krytí veřejných výdajů 

na příspěvek na bydlení, na další skutečnosti. Pokud je příspěvek na bydlení 

financován z daní vybíraných na straně bohatých domácností a rozpočtové 

omezení státu má zůstat zachováno, pak zavedení příspěvku na bydlení vede 

k růstu daní, a tím k poklesu poptávky bohatých domácností (z důvodu sníţení 

jejich příjmu). Poptávka chudých domácností se naopak zvyšuje.  Výsledný efekt 

na trhu závisí na tom, zda převáţí efekt na straně chudých nebo na straně 

bohatých domácností.  

Pokud je respektována heterogenita bydlení a trh bydlení můţe být 

segmentován z hlediska kvality na tři části (bydlení nízké, střední a vysoké 

kvality), lze v souvislosti s příspěvkem na bydlení uplatnit další moţný úhel 

pohledu na hodnocení jeho vlivu na trh bydlení. V důsledku zavedení příspěvku 

na bydlení hrazeného z daní se mohou obě skupiny domácností potkat v jednom 

segmentu trhu bydlení, a to segmentu s bydlením střední kvality. V důsledku 

zvýšené poptávky na tomto dílčím trhu dojde k prudkému nárůstu ceny tohoto 

druhu bydlení, zatímco ceny ostatních druhů mohou klesat (Lux, 2002a).  

Z výše uvedené analýzy vyplývají zejména negativa spojená se zavedením 

příspěvku na bydlení, která spočívají v růstu poptávky ze strany chudých 

domácností po kvalitnějším bydlení (coţ můţe vést k růstu ceny) a k poklesu 

poptávky bohatých domácností (v případě, kdy je příspěvek hrazen ze zdanění 

příjmu domácností). Tento závěr však nelze paušalizovat, neboť reálný trh bydlení 

i financování nástrojů bytové politiky je mnohem sloţitější.  

Sunega (2001) uvádí hlavní výhody a nevýhody zavedení příspěvku na 

bydlení. Jeho hodnocení je moţno povaţovat za odvozené z empirických 

výzkumů, a tudíţ platné i na skutečném trhu bydlení: 

 Za výhody příspěvku na bydlení povaţuje např.  

o jeho vyšší efektivitu a operativnost ve vztahu k nárokům na veřejné 

rozpočty v porovnání s nástroji uplatňovanými na nabídkové straně trhu;   

o moţnost jeho vyuţití ke stimulaci poptávky a zprostředkovaně také 

nabídky; 

o jeho adresný charakter umoţňující redistribuovat veřejné zdroje tam, kde 

jsou skutečně potřeba; 
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o moţnost vlády operativně reagovat při poskytnutí příspěvku na aktuální 

výši příjmu domácnosti (eventuálně i majetku), její velikost, sloţení, její 

výdaje na bydlení; 

o jeho přenosnost; příspěvek je zpravidla poskytován centrální vládou na 

celém území daného státu, příspěvek tak můţe napomáhat zvýšení 

mobility pracovní síly. 

 Za nevýhody je moţno povaţovat zejména 

o moţný růst cen bydlení v souvislosti se stimulací poptávky (tento růst však 

nemusí nastat, protoţe příspěvek na bydlení stimuluje také nabídku           

a zvýšení nabízeného mnoţství vede k poklesu ceny); 

o vyšší administrativní náklady, ať jiţ přímé či nepřímé; 

o nutnost přizpůsobit uplatňovaný systém poskytování příspěvku měnícím se 

vstupním podmínkám.  

 

Při hodnocení vlivu vybraných nástrojů bytové politiky na uţitek a blahobyt 

domácností lze příspěvek na bydlení povaţovat za jeden z nejlepších nástrojů, 

které mají vlády v této oblasti k dispozici. DiPasquale (1996) pouţívá 

v souvislosti s hodnocením nástrojů bytové politiky označení „ekonomická 

mantra“ pro vyjádření toho, ţe peníze jsou efektivnější neţ věcné transfery. Toto 

tvrzení podpírá argumentem, ţe maximalizace blahobytu příjemců podpory (tedy 

domácností) vyţaduje spotřebu takových statků a sluţeb, které nejlépe odpovídají 

jejich preferencím s ohledem na jejich rozpočtové omezení. Zjednodušeně řečeno, 

s hotovostní podporou si domácnost můţe vybrat takovou kombinaci statků, 

kterou chce (zatímco u poskytnutých věcných transferů v podobě např. sociálního 

bydlení musí přistoupit na daný objem bytových sluţeb).  

Přesto však nemusí uplatnění tohoto nástroje představovat pro vládu 

prioritu. Jak upozorňuje Lux (2002a), stát můţe v souvislosti se svou rolí 

chápajícího paternalisty upřednostnit nástroje, které jsou z pohledu domácnosti 

méně efektivní, ale z pohledu vlády účinnější. Důvody pro takovéto rozhodnutí 

vlády pak mohou být například politické, spočívající v tom, ţe mnohdy je 

jednodušší a průchodnější zajistit minimální (či přiměřenou) úroveň spotřeby 

bydlení prostřednictvím podpory nabídky (tedy například výstavby sociálního 

bydlení) neţ prostřednictvím adresných podpor poskytovaných domácnostem. 
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4.5 Shrnutí 4. kapitoly  

Kapitola byla zaměřena na hodnocení a analýzu vyuţití vybraných nástrojů 

bytové politiky uplatňovaných na trhu bydlení s cílem zvýšit finanční dostupnost 

bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy.  

Nejprve byly interpretovány nejčastěji vyuţívané argumenty na podporu 

odůvodněnosti tvrzení o nutnosti vládních zásahů na trhu bydlení. Argumenty 

jsou nejčastěji spojovány s otázkou efektivnosti fungování trhu bydlení, resp. 

s existencí trţních selhání, a s otázkou spravedlnosti při zajišťování práva na 

bydlení.   

Následně byla provedena klasifikace uplatňovaných nástrojů bytové politiky 

z různých hledisek. Základní klasifikace nástrojů bytové politiky vychází 

z členění subjektů trhu bydlení na subjekty nabídky a poptávky, tj. zda jsou 

nástroje bytové politiky směřovány na nabídkovou nebo poptávkou stranu trhu.  

Jelikoţ uplatnění vybraných nástrojů bytové politiky je zaměřeno na zvýšení 

finanční dostupnosti bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, byla před samotnou 

analýzou vybraných nástrojů bytové politiky věnována pozornost hodnocení 

finanční dostupnosti bydlení, zejména indikátorovému, reziduálnímu                     

a referenčnímu přístupu. 

V poslední části byla provedena teoretická analýza vlivu vybraných nástrojů 

bytové politiky na chování domácností a na celý trh bydlení. Pozornost byla 

zaměřena pouze na tři vybrané nástroje, a to na regulaci nájemného, neziskové 

nájemní bydlení a příspěvek na bydlení (a to s ohledem na analýzu trhu bydlení 

v České republice a místného trhu bydlení v Bohumíně). Z provedené analýzy 

vyplývá, ţe ze zkoumaných nástrojů lze za nejméně vhodný nástroj povaţovat 

cenovou regulaci nájemného. Hodnocení dalších dvou nástrojů je závislé na tom, 

zda je při hodnocení brána v úvahu jejich účinnost a efektivnost z pohledu 

domácností nebo vlády.  
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5. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TRHU BYDLENÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE   

Pátá kapitola je zaměřena na vymezení hlavních aspektů transformace trhu 

bydlení v České republice, dále pak na vymezení vybraných charakteristik jeho 

hlavních segmentů a na zhodnocení vybraných charakteristik stavu a vývoje 

bytového fondu v České republice.  

Český trh bydlení patří mezi poměrně mladé trhy bydlení. Za počátek jeho 

vývoje je moţno povaţovat rok 1989, resp. rok 1990, kdy byl zahájen proces 

politické a ekonomické transformace v České republice. V celé národní 

ekonomice byly implementovány trţní vztahy a proces transformace se tak 

nevyhnul ani trhu bydlení.  

Transformační proces na trhu bydlení měl vliv nejen na vznik a fungování 

trţních vztahů mezi poptávkou a nabídkou, na kvantitativní a kvalitativní 

proměnu bytového fondu, intenzitu bytové výstavby, ale také na změnu ţivotních 

postojů a hodnot domácností, a tím také na změnu jejich preferencí ve vztahu 

k bydlení. Na základě transformace pak začaly plně fungovat tři standardní, 

v jiných vyspělých zemích obvyklé, segmenty trhu bydlení z hlediska právního 

důvodu uţívání bydlení, a to segment vlastnického, nájemního a druţstevního 

bydlení. Jejich další vývoj však jiţ nebyl rovnoměrný, prudce se rozvíjel 

především segment vlastnického bydlení.  

 

5.1 Transformace trhu bydlení v České republice  

Za počátek vzniku trhu bydlení v České republice je moţno povaţovat rok 

1989, resp. počátek 90. let 20. století. Před rokem 1989 nelze ve své podstatě 

hovořit o existenci skutečného trhu bydlení. Před rokem 1989 bylo bydlení pod 

přísnou státní kontrolou. Dispoziční právo k bydlení měli jen vlastníci 

soukromých rodinných domů. Státní, komunální a podnikové byty byly 

přidělovány administrativně. Výše nájemného byla určena státem, přičemţ 

nájemné bylo stanoveno na úrovni 2,50 Kč za m
2
 plochy bytu (platné v období 

1964 – 1992). Zejména v závěru tohoto období bylo nájemné velmi nízké, 

nepokrývalo ani náklady na opravu a údrţbu domů. Osobní vlastnictví bytů bylo 

zachováno jen u rodinných domů. Většina soukromě vlastněných bytových domů 

byla znárodněna.  

Bytová výstavba, výrazně podporovaná státem, byla expanzivní, kvalita 

stavěných bytů však byla relativně nízká, jednalo se především o panelovou 

výstavbu ve městech. Na venkově stát podporoval výstavbu soukromě 
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vlastněných rodinných domů. Sunega (2005) uvádí, ţe bytová výstavba byla 

financována formou účelových státních subvencí na investiční bytovou výstavbu, 

státních příspěvků na druţstevní bytovou výstavbu a státních příspěvků na 

individuální bytovou výstavbu.  

Realizována byla tzv. komunální bytová výstavba (ve formě bytových domů 

s nájemními byty pod správou národních výborů plně financovaná státními 

dotacemi), tzv. podniková výstavba (financovaná danými podniky, částečně 

státem a dlouhodobými bankovními úvěry) a tzv. stabilizační druţstevní výstavba, 

která po roce 1981 převzala roli podnikové výstavby
77

. Individuální výstavba 

představovala výstavbu rodinných domů a byla financována z vlastních 

prostředků příslušných domácností, přičemţ vlastní prostředky mohly být 

doplněny o příspěvky od podniků nebo národních výborů a o dlouhodobé 

nízkoúročené půjčky státních spořitelen (Sunega, 2005).  

 

Tab. 5.1 Počty dokončených bytů v ČR ve vybraných letech před transformací 

trhu bydlení  

Rok Komunální byty Druţstevní byty Podnikové byty Rodinné domy 

1960 31 550 6 195 4 036 9 023 

1965 13 923 27 648 244 6 385 

1970 13 062 34 774 13 566 12 043 

1975 22 760 27 592 20 998 25 754 

1980 17 305 27 447 16 132 19 777 

1985 15 126 29 257 3 905 18 390 

1990 8 958 17 056 1 408 17 172 

Zdroj: Český statistický úřad (2005b) -  Dokončené byty v České republice 1948 – 

2003, vlastní úprava  

 

Vznik a formování trhu bydlení v České republice jsou spojeny                   

s  transformačním procesem celého národního hospodářství, který byl zahájen po 

roce 1989. Transformace trhu bydlení byla nejprve spojena, jak uvádí Poláková aj. 

(2006), s obnovením základních funkcí trhu. Je zřejmé, ţe zavedení trţních 

podmínek nemohlo spočívat pouze ve zrušení administrativního přidělování bytů. 

Poláková aj. (2006) povaţuje za nutnou cílevědomou a systematickou aktivitu 

státu ve dvou směrech, jednak bylo nutné provést legislativní úpravy pro zajištění 

a podporu fungování trţního mechanismu a jednak bylo nutné minimalizovat 

nepříznivé sociální dopady fungování trţních vztahů na některé vymezené 

skupiny domácností.  

                                                 
77

 Stabilizační druţstevní výstavba byla organizována stavebními bytovými druţstvy a náklady 

byly hrazeny z členských podílů druţstevníků, ze státních příspěvků a z nízkoúročeného účelového 

úvěru státní banky s dlouhou dobou splatnosti. 
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Transformace trhu bydlení nebyla snadná a její počátek byl spojen s řadou 

komplikací a negativ. Poláková aj. (2006) uvádí, ţe formování samotné koncepce 

bytové politiky státu probíhalo po celá 90. léta velmi pomalu - politická                

a výkonná sféra se stále pohybovala na jakémsi rozmezí a váhala, jaký scénář 

transformace zvolit. Realizované změny v oblasti bydlení a bytové politiky byly 

dle Sunegy (2005) také ve větší či menší míře odrazem priorit jednotlivých vlád. 

Pro počátek transformace je typická také nevyjasněnost pravomocí v oblasti 

bydlení, a to nejprve mezi jednotlivými ministerstvy, a následně ve vztahu 

k obcím, na které byla převedena značná část státního bytového fondu.   

Mezi základní prvky transformačního procesu patřila změna vlastnické 

struktury bytového fondu – a to zejména prostřednictvím restituce, převedení části 

bytového fondu do vlastnictví obcí, privatizace a změn postavení bytových 

druţstev, dále pak zahájení deregulace nájemného a zavedení nových nástrojů 

bytové politiky, které jednak měly umoţnit pokrýt výpadek státních zdrojů 

financování bytové výstavby (hypoteční úvěry a stavební spoření), a jednak měly 

zmírnit sociální dopady transformace, zejména na domácnosti s nízkými příjmy. 

Restituce se týkala té části bytového fondu, který byl konfiskován nebo 

přešel do vlastnictví státu za podmínek nevýhodných pro původní vlastníky 

v letech 1948 – 1989. Restituce byla zahájena v roce 1991 a bytový fond byl při 

splnění zákonných podmínek převeden buď na původní vlastníky, nebo jejich 

dědice, příp. na přímé příbuzné (Poláková aj., 2006). Většina restitučních nároků 

byla uspokojena do roku 1993. Sunega (2005) uvádí, ţe se restituce týkala 

přibliţně 10 % bytového fondu
78

. V části restituovaného bytového fondu zůstalo 

zachováno regulované nájemné. Část restituovaného bytového fondu byla 

transformována na nebytové, resp. komerční prostory, coţ vedlo k poklesu 

objemu bytového fondu v 90. letech 20. století.  

Na změnu vlastnické struktury bytového fondu měl vliv také převod 

nerestituovaného bytového fondu do vlastnictví obcí. Stát se vzdal své role 

vlastníka převáţné části bytového fondu na základě zákona č. 172/1991 Sb.,         

o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Tento 

převod představuje podle Sunegy (2005) důleţitou součást decentralizace státní 

moci a obnovení územní samosprávy. Převod stanovené části bytového fondu do 

vlastnictví obcí byl zahájen v roce 1991, údaje o jeho objemu se však rozcházejí. 

Sunega (2005) uvádí, ţe podle některých zdrojů to bylo zhruba 23,5 % bytového 

                                                 
78

 Restituce podle něj představovala významný zásah do vlastnické struktury, zejména v centrech 

velkých měst, například v centru Prahy bylo původním vlastníkům navráceno 70 – 75 % domů. 



113 

 

fondu, podle jiných pak přibliţně 39 % bytového fondu. Poláková aj. (2006) 

charakterizuje převedený bytový fond jako hluboce ztrátový a často zdevastovaný, 

a to v důsledku nízké úrovně nájemného před rokem 1989. 

Převod bytového fondu do vlastnictví obcí nebyl dostatečně koncepčně 

vyřešen. Obcím byla převodem přiznána role správců bytového fondu, byly 

nuceny nést náklady na provoz, správu a údrţbu získaného majetku, coţ ale 

nebylo doprovázeno posílením obecních rozpočtů o dodatečné finanční 

prostředky. Obce na tuto novou činnost nebyly dostatečně připraveny a nebyla ani 

vytvořena ţádná pravidla ani doporučení pro nakládání s bytovým fondem 

(Sunega, 2005). 

V souvislosti s převodem bytového fondu na obce se předpokládalo, ţe obce 

budou nabytý bytový fond privatizovat. Opět však nebyla stanovena celostátně 

platná doporučení, jak by měly obce při privatizaci postupovat, zejména pak na 

které byty by se privatizace měla vztahovat (Sunega, 2005). Nástrojem privatizace 

se tak staly obecní vyhlášky, jak uvádí Poláková aj. (2006). Privatizace byla 

zahájena v roce 1991, opět nejsou k dispozici přesná statistická data o jejím 

průběhu. Hlavní rozmach dle Sunegy (2005) privatizace obecních bytů 

zaznamenala v druhé polovině 90. let. Dle Polákové aj. (2006) privatizační 

tendence posílily s přijetím zákona o vlastnictví bytů v roce 1994, který umoţnil 

převod bytů do osobního vlastnictví občanů (dříve probíhal zejména prodej celých 

bytových domů do vlastnictví bytových druţstev tvořených stávajícími uţivateli 

bytů).  

Odprodej bytů, ať jiţ bytovým druţstvům vytvořeným stávajícími 

nájemníky, nebo jednotlivým uţivatelům, probíhal za výhodnějších cen                

v porovnání s trţními cenami. Sunega (2005) konstatuje, ţe i přes postupné 

zvyšování cen privatizovaných bytů, byl odkup bytu z obecního bytového fondu 

vţdy několikanásobně levnější neţ pořízení kvalitativně shodného bytu na volném 

trhu. Na trhu bydlení tak vznikla skupina domácností, které si mohly pořídit své 

vlastní byty za zvýhodněných podmínek, na druhou stranu v 90. letech nově 

vznikající domácnosti musely čelit plně trţním podmínkám.  

Dalším významným aspektem transformace trhu bydlení v České republice 

bylo zahájení deregulace nájemného. Proces postupné deregulace nájemného byl 

zahájen v roce 1992. Od 1. ledna 1992 byly nejprve deregulovány ceny za sluţby 

spojené s bydlením ve státních bytech a zrušeny sociální slevy z nájemného 

(Poláková aj., 2006). Od 1. července téhoţ roku pak došlo poprvé k celoplošnému 

zvýšení nájemného, kdy maximální sazba měsíčního nájemného za m
2
 podlahové 
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plochy byla zvýšena z dosavadních 2,50 Kč (platné od roku 1964) na 5 Kč. 

V následujících letech byl průběţně upravován systém určení maximálního 

nájemného
79

 a také bylo stanoveno, na které byty se deregulace vztahuje. 

Poláková aj. (2006) uvádí, ţe deregulace se odhadem týkala 90 % nájemních bytů.  

V červnu roku 2000 rozhodl Ústavní soud o zrušení vyhlášky ministerstva 

financí, kterou byla upravena regulace nájemného, s odůvodněním, ţe dosavadní 

způsob regulace nájemného znemoţňuje úhradu oprávněných nákladů vlastníků 

rezidenčních nemovitostí a ţe nájemné je moţné regulovat pouze právní normou 

vyšší právní síly, tj. zákonem. Vyhláška byla zrušena k 31. prosinci 2001. Od roku 

2006 byl postup při stanovení výše regulovaného nájemného určen zákonem        

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu (viz dále).  

 

Tab. 5.2 Vývoj čistého nájemného v ČR letech 1991 – 2001 

Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nájemné 134 268 268 375 460 580 864 1082 1183 1241 1291 

Zdroj: Poláková aj. (2006, s. 64), vlastní úprava  

Pozn.: Čisté nájemné vyjadřuje průměrné regulované nájemné v Kč/měsíc za byt 

3+1 o velikosti 68 m
2
.  

 

Transformační proces se nevyhnul ani druţstevnímu bytovému fondu. Na 

základě změny právní úpravy bytových druţstev byl změněn jejich právní status, 

přičemţ hlavním cílem byl převod druţstevního bytového fondu do rukou členů 

bytových druţstev. Členové bytových druţstev získali právo poţádat si o převod 

bytů do osobního vlastnictví a také právo prodávat své členské podíly na volném 

trhu. Druţstevní bydlení se tím velmi výrazně přiblíţilo vlastnickému bydlení.  

Transformace trhu bydlení měla mimo jiné vliv na strukturu bytového 

fondu, především v průběhu první dekády existence trhu bydlení v České 

republice – tedy v období let 1991 – 2001 (za začátek je povaţován rok 1991 

vzhledem k zahájení většiny transformačních kroků) došlo ke zvýšení podílu bytů 

v osobním vlastnictví a bytů v druţstevním vlastnictví na celkovém obydleném 

bytovém fondu a naopak klesl podíl nájemních bytů. Tento trend pokračuje           

i nadále, podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) bydlelo 

v nájemním bydlení v roce 2006 jen 25 % domácností.  

 

                                                 
79

 Od roku 1995 byla plošná deregulace nahrazena novým systém, kdy byly maximální sazby 

měsíčního nájemného vyhlašovány diferencovaně v závislosti na velikosti obce, kategorii bytu, 

zohledněna byla míra inflace, a také obce získaly moţnost v omezené míře ovlivňovat výši 

regulovaného nájemného, blíţe viz například Poláková aj. (2006), Sunega (2005).  
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Tab. 5.3 Trvale obydlené byty a osoby v bytech podle právního důvodu uţívání 

v období 1961 – 2001 (v %)  

Rok 

sčítání 

Právní důvod uţívání 

byt ve 

vlastním 

domě 

byt 

v osobním 

vlastnictví 

nájemní 

byt 

druţstevní 

byt 

jiné 

bezplatné 

uţívání 

bytu 

jiný 

důvod, 

nezjištěno 

celkový 

počet 

bytů  

1961 43,7 0,0 47,9 0,2 7,3 0,9 2 836 385 

1970 43,6 0,1 41,2 7,1 4,7 3,3 3 088 841 

1980 40,4 0,9 40,5 13,1 3,4 1,7 3 494 846 

1991 36,9 0,8 39,5 18,8 2,6 1,3 3 705 681 

2001 35,8 11,0 28,6 14,3 4,5 5,7 3 827 678 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2008) - Vybrané údaje o bydlení 2008, 

vlastní úprava 

 

Ve struktuře bytového fondu v kontextu rozlišení právního důvodu uţívání 

bytů lze vysledovat značné rozdíly mezi jednotlivými kraji v České republice.  

Největší podíl osob bydlících v bytě ve vlastním domě je ve Zlínském kraji a na 

Vysočině (zhruba 55,5 %), nejmenší podíl je pak v hlavním městě Praze (zhruba 

13 %). V hlavním městě Praze ţije většina domácností v nájemních bytech, a to 

46 %, coţ je největší podíl v rámci všech krajů České republiky. Například            

v  Moravskoslezském kraji pro změnu bydlí nejmenší podíl osob v bytech 

v osobním vlastnictví (ve srovnání s ostatními kraji). Blíţe viz příloha č. 1.  

 

5.2 Bytový fond a bytová výstavba  

 Nabídka bydlení je, jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části disertační práce, 

představována subjekty vlastnícími bytový fond, coţ mohou být v případě České 

republiky soukromé fyzické nebo právnické osoby a obce, příp. ve velmi 

omezeném rozsahu stát. Vlastníci vyuţívají bytový fond buď k uspokojení své 

bytové potřeby, nebo byty nabízejí k uţívání (na základě nájemní smlouvy) jiným 

subjektům.  

V rámci teoretické části práce byl pouţíván pro vyjádření jednotek bytového 

fondu pojem bytová jednotka. V dalším textu je pouţit pojem byt, a to při 

respektování jeho definice v českém právním řádu (viz 2. kapitola). Pro 

hodnocení nabídky bydlení je nutno hodnotit jednak rozsah a úroveň stávajícího 

bytového fondu a jednak rozsah nové bytové výstavby. V úvahu je nutno vzít také 

úbytky bytového fondu, a to zejména z důvodu fyzické likvidace, převodu bytů 

k nebytovému uţití apod.  

V České republice lze získat poměrně podrobné informace o celkovém 

objemu bytového fondu a vybraných charakteristikách bytů z censu nazvaného 

Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB), který provádí v desetiletých 
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intervalech Český statistický úřad, přičemţ za srovnatelné lze povaţovat údaje 

počínaje SLDB z roku 1970. Zatím poslední SLDB, jehoţ výsledky jsou 

k dispozici, proběhlo v roce 2001.  

 

Bytový fond  

Velikost bytového fondu je zpravidla hodnocena na základě ukazatele 

celkového počtu bytů v bytovém fondu, resp. je hodnocen počet bytů připadající 

na tisíc obyvatel. Tento ukazatel umoţňuje jednak mezinárodní srovnání velikosti 

bytového fondu a jednak jeho vývoj lépe vypovídá o fyzické dostupnosti bydlení.  

 

Tab. 5.4 Bytový fond, obydlené a neobydlené byty dle SLDB z roku 1970, 1980, 

1991 a 2001  

Rok 
Byty celkem 

(absolutně) 

Změna oproti 

předchozímu 

SLDB 

Byty na 1000 

obyvatel 

Podíl obydlených 

bytů na celkovém 

počtu bytů 

(v %) 

1970 3 216 631 x 328 96,0 %  

1980 3 781 411 564 780 367 92,4 % 

1991 4 077 193 295 782 396 90,9 % 

2001 4 366 293
80

 289 100 427 87,7 % 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) - Struktura bytového fondu, vlastní úprava  

Pozn.: Obydlené byty jsou byty, v nichţ má trvalý nebo dlouhodobý pobyt 

alespoň 1 osoba; neobydlené byty jsou byty, v nichţ není ţádná osoba hlášena ani 

k trvalému ani dlouhodobému pobytu.  

 

V České republice došlo na základě údajů ze SLDB v letech 1970 aţ 2001 

k výraznému nárůstu počtu bytů v bytovém fondu, a to celkově o 1 149 662 bytů. 

Tempo růstu bytového fondu bylo vyšší neţ tempo růstu počtu obyvatel, neboť 

došlo také ke zlepšení ukazatele počtu bytů na 1000 obyvatel, v roce 1970 

připadalo na 1000 obyvatel 328 bytů, v roce 2001 jiţ 427 bytů.  

Skutečné přírůstky velikosti bytového fondu však přírůstkům zjištěným ze 

SLDB nemusejí odpovídat, jak upozorňuje ČSÚ. Přinejmenším skutečný nárůst 

počtu bytů mezi SLDB 2001 a SLDB 1991 rozdílu zjištěnému ze SLDB 

neodpovídá. Podle informací ČSÚ (2004) sice dle údajů z daných dvou SLDB 

došlo ke zvýšení počtu bytů o 289 100, ale ve stejném období byla vykázána 

bytová výstavba jen ve výši 243 tis. bytů, navíc pokud je zohledněn úbytek počtů 

                                                 
80

 Ministerstvo pro místní rozvoj odhaduje, ţe v roce 2009 po započtení nové bytové výstavby činil bytový 

fond 4,64 mil. bytů.  
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bytů (dle odhadů zhruba 100 tis. bytů), pak by měl čistý absolutní přírůstek počtu 

bytů činit pouhých 143 tis. bytů
81

.  

V České republice se mezi jednotlivými SLDB zvyšoval podíl 

neobydlených bytů na bytovém fondu. To ovšem neznamená, ţe by byl dostatek 

bytů - mezi neobydlené byty patří zpravidla byty k trvalému bydlení nevhodné. 

V roce 2001 bylo 538 615 neobydlených bytů, nejpočetnější část těchto bytů 

tvořily podle informací Českého statistického úřadu byty k rekreaci (zhruba 175,2 

tis.), dále pak přechodné byty (obývané osobami bez trvalého pobytu k danému 

bytu) - zhruba 117,2 tis. a zhruba 53,2 tis. bytů bylo nezpůsobilých k bydlení. 

Určitá část bytového fondu zůstává vţdy neobydlená, např. z důvodu přestavby, 

řešení pozůstalosti apod.  

V rámci teoretické části disertační práce bylo bydlení pro účely jeho 

mikroekonomické analýzy mimo jiné vymezeno jako soubor jeho jednotlivých 

charakteristik. Za základní charakteristiky bytu lze povaţovat jeho stáří, velikost – 

podlahová/obytná plocha nebo počet místností, a základní parametry technického 

vybavení. Tyto charakteristiky bytů pak představují také vhodné ukazatele pro 

hodnocení vývoje kvality a vybavenosti bytového fondu.  

 

Graf 5.1 Sloţení bytového fondu z hlediska období výstavby (rekonstrukce) domu 

dle SLDB  z roku 2001 (v %) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) - Struktura bytového fondu, vlastní výpočty   

a zpracování  

                                                 
81 Zjištěný rozdíl lze dle ČSÚ (2004) vysvětlit následujícím způsobem: 

 Odhadem 60 – 65 tisíc bytů představují tzv. „navíc“ sečtené byty. Jedná se o skupinu bytů a domů, které 

byly obcemi v roce 1991 zahrnuty do soupisu objektů pro individuální rekreaci (objekty v tomto soupisu 

nepodléhaly SLDB), ale nebyly vyčleněny z bytového fondu. 

 Odhadem 20 – 25 tisíc bytů bylo v období 1991 – 2001 vráceno zpět k bytovému účelu. Jedná se o případy 

objektů vyčleněných dle tehdejších předpisů z bytového fondu, které nebyly a také neměly být předmětem 

SLDB v roce 1991. Po roce 1991 však tyto objekty jiţ vyčleněny nebyly a staly se předmětem SLDB 

v roce 2001.  

 Řada domácností deklarovala při SLDB v roce 2001 dva byty, zatímco v předchozích letech                      

(z nejrůznějších obav) deklarovala jen jednu bytovou jednotku, odhadem se to týká 15 – 20 tis. bytů.  

 Ostatní důvody, např. stavební úpravy v restituovaných domech, přestavby ubytoven na byty, avšak bez 

nahlášení na stavebních úřadech.  
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Graf 5.1 zachycuje sloţení bytového fondu v roce 2001, a to z hlediska 

období výstavby, příp. rekonstrukce domu. Z grafu je zřejmé, ţe největší část 

bytového fondu byla postavená (příp. rekonstruována) v období let 1971 – 1980,  

a to 22,52 % bytového fondu. 

 

Tab. 5.5 Sloţení bytového fondu z hlediska vybraných charakteristik velikosti 

bytů 

Charakteristika SLDB 1970 SLDB 2001 

Podíl bytů v % s 1 obytnou místností  31,50 % 13,60 % 

Podíl bytů v % se 3 a více pokoji 30,20 % 55,80 % 

Průměrný počet místností na jeden byt              2,10              2,72 

Průměrná obytná plocha na místnost   18,60 m
2
   18,20 m

2
 

Průměrná obytná plocha na byt   39,10 m
2
   49,50 m

2
 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) - Struktura bytového fondu, vlastní 

zpracování   

 

Velikost bytů a počet místností na byt se však liší mezi jednotlivými druhy 

domů (rodinný versus bytový dům). Rodinné domy mají podstatně vyšší 

průměrné plochy bytů a vyšší počty obytných místností. V roce 2001 byla 

průměrná obytná plocha bytu v bytovém domě jen 49,1 m
2
, přičemţ v rodinných 

domech to bylo 62,2 m
2
. Počet místností připadající na jeden byt v bytovém 

domě byl 2,4; v rodinném domě 3,3.  

 

Tab. 5.6 Vybrané ukazatele technické vybavenosti bytů – počet bytů s daným 

technickým vybavením (v %) 

Ukazatel 1970 1980 1991 2001 

Plyn v bytě 35,6 42,9 50,0 64,1 

Vodovod v bytě 81,4 92,4 96,9 98,5 

Kanalizační přípojka 59,1 63,2 68,1 74,8 

Ústřední, etáţové topení 31,9 58,4 77,6 81,7 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) - Struktura bytového fondu, vlastní úprava 

 

V rozmezí let 1970 aţ 2001 se nezvýšila jen průměrná obytná plocha na byt, 

ale také se zlepšila technická vybavenost bytového fondu, a tím i jeho kvalita. Pro 

posouzení změn v kvalitě bytového fondu je vhodné sledovat strukturu bytového 

fondu z hlediska tzv. kategorií bytů. Za nejkvalitnější jsou povaţovány byty         

I. kategorie, tj. podle Českého statistického úřadu byty s ústředním topením          

a úplným základním příslušenstvím. V roce 1970 spadalo do I. kategorie 741 209 

bytů (tj. zhruba 24 % celkového počtu bytů), v roce 2001 pak do této kategorie 

spadalo 3 385 965 bytů, coţ je zhruba 88 % bytů (v současné době jiţ nejsou 

kategorie bytů rozlišovány, neboť většina bytů spadá do I. kategorie).  
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Bytová výstavba 

Před rokem 1989 byla bytová výstavba v České republice velmi výrazně 

podporovaná státem, jak jiţ bylo uvedeno výše. Výsledkem byl velký objem 

bytové výstavby a zvyšování celkového počtu bytů v bytovém fondu. Po roce 

1990 stát ze své pozice spolufinancovatele bytové výstavby ustoupil, coţ mělo za 

následek pokles objemu bytové výstavby zejména v 90. letech 20. století. 

 

Graf 5.2 Počty dokončených bytů v letech 1970 – 2009  

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2008) – Vybrané údaje o bydlení 2008 

s doplněním o aktuální údaje ČSÚ, vlastní výpočty a zpracování 

 

V letech 1991 – 2000 bylo dokončeno pouze 242 612 bytů, coţ je zhruba 

polovina mnoţství bytů postavených v období let 1981 – 1990, ve srovnání 

s obdobím let 1971 – 1980 bylo postaveno dokonce o 578 493 bytů méně. 

V období let 2001 – 2009 došlo k určitému oţivení bytové výstavby a bylo 

dokončeno celkem 292 998 bytů (toto období není z důvodu kratšího časového 

období plně srovnatelné s ostatními), přičemţ vrcholu bylo dosaţeno v roce 2007, 

kdy počet dokončených bytů byl 41 650
82

.  

V roce 2008 a 2009 se tempo růstu bytové výstavby sníţilo, především 

v souvislosti s makroekonomickým vývojem v České republice a jeho vlivem na 

trh bydlení a trh s hypotečními úvěry.   

 

 

 

 

                                                 
82

 Bytovou výstavbu je nutno hodnotit také v souvislosti s úbytky bytového fondu, neboť část 

bytové výstavby vţdy slouţí k náhradě vyřazeného bytového fondu. Bohuţel data o přesném 

rozsahu úbytku bytového fondu nejsou k dispozici.  
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Graf 5.3 Vývoj HDP a vývoj počtu dokončených a zahájených bytů v období let 

2000 – 2009 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2010b) - Analýza bytové výstavby v roce 2009, 

Český statistický úřad - Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele 

červenec 2010, vlastní výpočty a zpracování 

 

Obdobně jako velikost bytového fondu se bytová výstavba hodnotí také 

pomocí ukazatelů přepočtených na 1000 obyvatel. Nejpouţívanějším ukazatelem 

je ukazatel tzv. intenzity bytové výstavby, který udává počet dokončených bytů na 

1000 obyvatel. Hodnota tohoto ukazatele se v České republice vyvíjí příznivě, 

v roce 2000 bylo dokončeno 2,45 bytů na 1000 obyvatel; v roce 2004 3,16            

a v roce 2008 pak 3,7.  

 

5.3 Segmenty trhu bydlení  

Z hlediska právního důvodu uţívání lze byty v bytovém fondu členit na 

vlastnické, druţstevní a nájemní. V důsledku transformace trhu bydlení v České 

republice, jak bylo uvedeno v podkapitole 5.1, došlo k výraznému poklesu počtu 

bytů uţívaných na základě nájemní smlouvy, naopak výrazně posílil segment 

vlastnického bydlení tvořený byty ve vlastních domech (zpravidla rodinných 

domech) a byty v osobním vlastnictví v bytových domech. Zatímco segment 

vlastnického bydlení zaznamenal od počátku transformace trhu bydlení prudký 

rozvoj a jeho nabídka se průběţně zvyšuje, segment nájemního bydlení je v České 

republice nedostatečně rozvinutý. 
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Graf 5.4 Struktura bytového fondu z hlediska právního důvodu uţívání bytu dle 

SLDB 2001 (v %) 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2009b) - Vybrané údaje o bydlení 2009, 

vlastní úprava  

 

5.3.1 Vlastnické bydlení  

Vlastnický vztah k bydlení představuje často preferovaný právní důvod 

uţívání bydlení ze strany dané domácnosti, i kdyţ, jak uvádí Lux aj. (2008), záleţí 

do velké míry na kulturním prostředí, ve kterém se domácnost pohybuje. Mezi 

obecně domácnostmi vnímané výhody vlastnického bydlení patří především 

moţnost disponovat s daným bytem (moţnost jej prodat, zastavit, pronajmout). 

Byt také představuje významnou investici a zdroj bohatství domácností v případě 

jeho prodeje. Výrazná preference vlastnického bydlení je ovlivněna také situací na 

trhu bydlení před rokem 1989, kdy domácnostem byla tato moţnost investice       

a potaţmo bydlení odpírána (s výjimkou bytů v rodinných domech). Řada 

domácností vnímá pořízení vlastního bydlení jako znak vyššího sociálního            

a příjmového statusu.  

Právní úprava vlastnictví bytů je v České republice obsaţena v zákoně č. 

72/1994 Sb.
83

, který byl přijat 24. března 1994 s účinností od 1. května 1994. 

Základy právní úpravy bytového vlastnictví je však moţno nalézt uţ v Občanském 

zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), který v paragrafu 125 uvádí, ţe vlastnictví 

k bytům je upraveno zvláštním právním předpisem.  

Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 se vlastnické bydlení 

podílelo na celkovém bytovém fondu 47 %. V průběhu let 2000 – 2009 prodělal 

segment vlastnického bydlení prudký rozvoj (rozvíjel se nejvíce ze všech tří 

segmentů trhu bydlení), spojený s rostoucí poptávkou domácností po vlastnickém 

                                                 
83

  Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňuje některé zákony (zákon o vlastnictví 

bytů). 
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bydlení a s ní spojenou rostoucí nabídkou této právní formy bydlení. Nabídka 

vlastnického bydlení je zvyšována nejen novou bytovou výstavbou (ať jiţ 

v podobě rodinných domů nebo bytů v bytových domech stavěných investory       

a developery určených k okamţitému prodeji domácnostem, příp. jiným 

investorům), ale také postupnou privatizací obecních bytů a převody druţstevních 

bytů do osobního vlastnictví.  

V segmentu vlastnického bydlení fungují v České republice plně trţní 

vztahy, to znamená, ţe cena konkrétního bytu, příp. rezidenční nemovitosti, je 

určována vztahem mezi nabídkou a efektivní poptávkou na příslušném místním 

trhu, resp. u příslušné rezidenční nemovitosti. Sledovat průměrný vývoj cen bytů 

v České republice lze na základě indexu cen bytů, který zveřejňuje Český 

statistický úřad od roku 1998
84

.  

Z důvodu vysoké pořizovací ceny vlastnického bydlení je tato forma 

bydlení vyhledávána zpravidla domácnostmi se středními a zejména pak vyššími 

příjmy, které jsou schopny hradit splátky hypotečních úvěrů. Bohuţel v důsledku 

deformace segmentu nájemního bydlení v České republice se na vlastnické 

bydlení orientují i domácnosti, které by si jinak volily nájemní bydlení.  

 

5.3.2 Nájemní bydlení  

Nájemní bydlení má v České republice dlouhou tradici. Většina domácností 

před rokem 1989 uţívala své bydlení na základě nájemní smlouvy. V současné 

době je právní úprava nájmu bytu obsaţena v Občanském zákoníku.  

V důsledku transformace trhu bydlení (zejména privatizace obecních           

a podnikových bytů) a nízkého objemu výstavby nájemních bytů postupně došlo 

ke sníţení podílu nájemních bytů na celkovém bytovém fondu. Podle údajů ze 

Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 se nájemní byty podílely na celkovém 

bytovém fondu zhruba 27 %, přičemţ 17 % tvořily obecní nájemní byty (tzv. 

veřejné nájemní bydlení) a 12 % tvořilo soukromé nájemní bydlení, tedy byty ve 

vlastnictví soukromých fyzických a právnických osob nabízené k pronájmu. 

Segment nájemního bydlení je dlouhodobě negativně ovlivněn zejména stále 

nedokončenou plnou deregulací nájemného v části tohoto segmentu (deregulace 

stále ještě není dokončena v zákonem stanovených obcích – viz dále).  

Po zrušení vyhlášky upravující postup deregulace nájemného Ústavním 

soudem (jak jiţ bylo uvedeno výše) byla deregulace nájemného ukotvena právním 

předpisem vyšší právní síly. Od roku 2006 byla deregulace nájemného upravena 

                                                 
84

 Analýze vývoje cen vlastnického bydlení v České republice je věnována podkapitola 6.5. 
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zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
85

, který byl 

přijat 14. března 2006 a nabyl účinnosti 31. března téhoţ roku. Cílem zákona bylo 

postupně zvyšovat jednostranně
86

 nájemné, a to počínaje 1. lednem 2007, přičemţ 

deregulace měla být ukončena v roce 2010. Postupnou deregulací mělo být 

dosaţeno výše ročního nájemného, která by odpovídala 5 % ceny dané rezidenční 

nemovitosti.  

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu upravoval způsob 

výpočtu cílových hodnot měsíčního nájemného za 1 m
2
, ale i procento 

maximálního přírůstku měsíčního nájemného u zákonem vymezených bytů.  

Původně zákon předpokládal, ţe deregulace bude završena v roce 2010, na 

základě novely zákona č. 107/2006 Sb. z května roku 2009
87

 se u v zákoně 

vymezených obcí
88

 deregulace nájemného prodlouţila aţ do konce roku 2012. 

Tím došlo ke zpomalení postupu deregulace - cílové hodnoty nájemného bude 

dosaţeno ve vymezených obcích v roce 2012 (paradoxní však je, ţe cílová 

hodnota nájemného dosaţená v roce 2012 bude odpovídat hodnotě platné pro rok 

2010). Vývoj výše regulovaného nájemného ve vybraných městech v letech 2008 

– 2010 je uveden v příloze č. 2. V důsledku pomalé deregulace se na trhu 

„rozevíraly nůţky“ mezi regulovaným a trţním nájemným. 

Podle studie Deloitte a Hyposervisu (2010) tvořily v roce 2009 nájemní byty 

zhruba 20 – 22 % trvale obydlených bytů, coţ představuje 800 – 880 tis. bytů. 

Zhruba ve 20 – 25 % nájemních bytů bylo placeno nájemci smluvní nájemné, 

zbytek nájemních bytů podléhal zákonu o jednostranném zvyšování nájemného. 

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR se deregulace týkala zhruba 

760 tis. bytů, tj. 17 % bytového fondu a zhruba 20 % trvale obydlených bytů.  

 

Veřejné a sociální nájemní bydlení  

V rámci teoretické analýzy trhu bydlení bylo zdůrazněno, ţe je nutné 

rozlišovat mezi veřejným a soukromým nájemním bydlením. V České republice 

fungují oba segmenty trhu bydlení, přičemţ role veřejného nájemního bydlení 

není v České republice plně vyjasněna. Na jedné straně se od obcí očekává, ţe 

                                                 
85

 Plný název zákona je 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. 
86

 Nájemné je zvyšováno bez dohody s nájemcem, nájemce však musí být písemně v zákonem 

stanovené lhůtě o zvýšení nájemného vyrozuměn.  
87

 Původní zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu byl novelizován zákonem             

č. 150/2009 Sb. přijatým 15. května 2009 s účinností od 1. června 2009.  
88

 Hlavní město Praha, obce ve Středočeském kraji s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším neţ 

9 999, města České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, 

Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín.  
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budou plnit funkci řádného hospodáře a budou maximalizovat výnos ze svého 

majetku (a tedy i z pronájmu obecních bytů), a budou tak poskytovat byty 

domácnostem, které jsou schopny hradit náklady spojené s jeho uţíváním. Na 

druhou stranu však obce mají pečovat o rozvoj podmínek pro své občany, a to 

včetně bydlení, a byty by tak měly nabízet i domácnostem s nízkými příjmy, které 

si nejsou schopny je opatřit za plně trţních podmínek a je u nich potenciálně vyšší 

riziko spojené s neplacením nákladů za jejich uţívání.  

V rámci vládní Koncepce bytové politiky se předpokládalo, ţe dojde 

k vyjasnění role obecního bytového fondu, přičemţ záměrem bylo, aby obecní 

nájemní byty slouţily především k naplňování veřejného zájmu, to znamená, aby 

byly nabízeny a byly uţívány zejména těmi domácnostmi, které si nemohou 

obstarat bydlení za trţních podmínek. Přesto toto stále v řadě měst České 

republiky neplatí, a to přesto, ţe stát výstavbu nájemních bytů pro příjmově nebo 

jinak znevýhodněné domácnosti podporuje.  

Stát podporuje výstavbu bytů pro nejniţší příjmové skupiny domácností 

prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení na základě Nařízení vlády č. 

333/2009 Sb. o podmínkách pouţití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou 

dotace právnickým a fyzickým osobám (poslední novelizace tohoto předpisu byla 

provedena Nařízením vlády č. 228/2010 Sb.). Podpora je směřována na výstavbu 

nájemních bytů určených pro domácnosti, které opakovaně pobírají dávky 

v hmotné nouzi, domácnosti s čistým příjmem stanoveným v nařízení (maximální 

čistý příjem je stanoven v závislosti na velikosti domácnosti
89

). Podporu mohou 

čerpat jak obce, tak soukromé fyzické a právnické osoby. I přes tuto podporu je 

však nabídka bytů pro nejniţší příjmové skupiny domácností nedostatečná.  

Koncepce bytové politiky vlády počítala pro období let 2005 – 2010 

se vznikem tzv. neziskového nájemního bydlení. Cílem vytvoření segmentu 

neziskového nájemního bydlení bylo především zajistit nabídku cenově 

dostupného bydlení pro domácnosti, které nejsou schopny se na pořízení svého 

bydlení finančně spolupodílet. Neziskové nájemní bydlení mělo být nabízeno 

právnickými osobami, které by dodrţovaly zásady obecné prospěšnosti a na 

jejichţ činnosti by se mohly podílet obce (například tím, ţe by poskytly dané 

právnické osobě zainventované pozemky pro výstavbu bytů daného typu bydlení). 

                                                 
89

 Například u jednočlenné domácnosti nesmí průměrný čistý měsíční příjem za 12 kalendářních 

měsíců před uzavřením nájemní smlouvy přesáhnout 0,8 násobek průměrné mzdy, u čtyřčlenné 

domácnosti pak 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy.  
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Zákon o neziskovém, resp. sociálním bydlení však nebyl dosud přijat (podle stavu 

k prosinci 2010).  

 

Soukromé nájemní bydlení  

Soukromé nájemní bydlení je v České republice nabízeno soukromými 

fyzickými a právnickými osobami. Nabídka soukromého nájemního bydlení je 

poměrně nízká. Nová bytová výstavba téměř vůbec neprobíhá, mimo jiné 

z důvodu toho, ţe pro případné investory je zajímavější výstavba vlastnického 

bydlení. Vlastnické bydlení, na rozdíl od nájemního, zabezpečuje rychlou 

návratnost investice, neboť investované prostředky získává investor zhodnocené 

zpět ihned po odprodeji bytu do osobního vlastnictví domácnosti, příp. jiného 

subjektu
90

. V případě nájemního bydlení je naopak výnos z investice realizován 

postupně z toku ročního nájemného. Doba návratnosti investice je poměrně 

dlouhá. Výnosnost investice do nájemního bydlení ve vybraných městech je 

obsaţena v příloze č. 2. 

Vláda ve své Koncepci bytové politiky předpokládá, ţe soukromé nájemní 

bydlení by mělo projít revitalizací a tato forma bydlení by tak, jak je to obvyklé 

v jiných vyspělých zemích, měla být určena pro domácnosti poţadující mobilitu    

a flexibilitu v oblasti bydlení nebo domácnosti hledající krátkodobé řešení své 

bytové situace.  

 

5.3.3 Druţstevní bydlení  

Druţstevní bydlení má v České republice dlouhou tradici. V roce 1989 

fungovalo v Československu, dle Kreuzigerové (2009), 750 bytových druţstev. 

V rámci procesu transformace českého trhu bydlení proběhla také transformace 

bytových druţstev. Poláková aj. (2006) za první etapu transformace všech 

druţstev povaţuje rok 1990, kdy byly přijaty dva zákony, a to zákon č. 162/1990 

Sb. o zemědělském druţstevnictví a zákon č. 176/1990 Sb. o bytovém, spotřebním, 

výrobním a jiném druţstevnictví. Tyto zákony obsahovaly změny týkající se druhů 

druţstev, předmětu jejich činnosti, jejich vzniku a zániku, členství v druţstvu, ale 

také upravovaly vztahy mezi státem a druţstvy.  

Od 1. ledna 1992 vstoupil v platnost Obchodní zákoník, tj. zákon                

č. 513/1991 Sb., který obsahoval právní úpravu vzniku, zániku a činnosti 

                                                 
90

 V době největšího rozmachu trhu bydlení byly byty zpravidla rozprodány domácnostem, příp. 

jiným subjektům, ještě před zahájením vlastní výstavby. Investor tak ve své podstatě nenesl ţádné 

riziko investice. V důsledku makroekonomického vývoje v České republice v letech 2008 – 2009 

se však zvyšuje počet neprodaných nově postavených bytů a vlastníci rezidenčních nemovitostí tak 

v některých případech přistupují k jejich pronájmu.  
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druţstev
91

. Druţstva vzniklá před tímto dnem se musela povinně transformovat,   

a to na základě zákona č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků v druţstvech. Cílem transformace bylo, jak uvádí Poláková 

aj. (2006), přizpůsobit druţstva novým společensko-ekonomickým podmínkám,   

a tím i novým podmínkám právním.  

 V současné době se druţstevní bydlení blíţí vlastnickému bydlení, a to 

zejména v souvislosti s tím, ţe členové druţstva mohou převádět svá členská 

práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém druţstvu bez souhlasu orgánů 

druţstva. Domácnostem se také otevřela moţnost vyuţít nové finanční nástroje 

(hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření) k financování pořízení 

druţstevních bytů. Cena druţstevních bytů se ve velkých městech blíţí cenám 

bytů v osobním vlastnictví (příp. je o něco málo niţší), coţ však vede ke sníţení 

dostupnosti druţstevního bydlení pro domácnosti se středními příjmy, pro které 

by druţstevní bydlení mělo být určeno (dle vládní Koncepce bytové politiky).  

Nabídka druţstevního bydlení je tvořena zejména byty postavenými pomocí 

panelové technologie, které jsou ve vlastnictví bývalých stavebních bytových 

druţstev, případně ve vlastnictví bytových druţstev, která vznikla privatizací 

obecního bytového fondu (v rámci transformace trhu bydlení). Nová bytová 

výstavba druţstevních bytů je nízká, a to přes určitou státní podporu této 

výstavby. Státní podpora druţstevní bytové výstavby je obsaţena zejména 

v zákoně 378/2005 Sb. o podpoře výstavby druţstevních bytů a v nařízení vlády   

č. 465/2005 Sb. o rozsahu podpory výstavby druţstevních bytů pro bytová 

druţstva.  

Podpora je poskytována prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení od 

1. ledna 2006. Podporována je výstavba nájemních druţstevních bytů ve 

vlastnictví bytového druţstva, jehoţ členové se budou na výstavbě finančně 

spolupodílet a stanou se následně nájemci postavených bytů. Příjemcem podpory 

je bytové druţstvo, podpora je poskytována ve formě dotace (100 tis. Kč na jeden 

byt) a úvěru (aţ do výše 700 tis. Kč na jeden byt). Dle výroční zprávy Státního 

fondu rozvoje bydlení bylo v roce 2007 uzavřeno pouze 15 smluv o poskytnutí 

podpory na výstavbu 249 druţstevních bytů. Hlavní důvody malého zájmu 

bytových druţstev o tuto podporu vidí Státní fond rozvoje bydlení (2010b) 

zejména ve sloţitých podmínkách a nepřiměřeném omezení potenciálních 

                                                 
91

 Vymezil také pojem druţstvo a bytové druţstvo. Druţstvem dle Obchodního zákoníku je 

společenství neuzavřeného počtu osob zaloţené za účelem podnikání nebo zajištění 

hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Bytové druţstvo je pak druţstvo 

zajišťující bytové potřeby svých členů. 
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investorů. Z důvodu nízkého zájmu investorů se dle Kreuzigerové (2009) jiţ 

s touto formou podpory v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení  v roce 2008    

a 2009 nepočítalo, ani pro rok 2010 nejsou podle informací Fondu na podporu 

druţstevní bytové výstavby určeny ţádné prostředky. V roce 2010 však došlo 

podle Kreuzigerové (2009) k oţivení druţstevní výstavby, a to paradoxně kvůli 

hospodářské krizi.  

 

5.4 Shrnutí 5. kapitoly  

Pátá kapitola byla rozdělena na tři části. V první části je stručně popsán 

proces vzniku a formování českého trhu bydlení, přičemţ za jeho vznik byl 

povaţován začátek 90. let 20. století, kdy byla zahájena transformace celé národní 

ekonomiky a všech jejích částí, a tedy i trhu bydlení, na kterém byly 

implementovány trţní vztahy. Základními prvky transformace trhu bydlení se 

staly restituce, privatizace, převod části bytového fondu na obce a deregulace 

nájemného. 

Ve druhé části kapitoly byl stručně popsán stav bytového fondu v České 

republice a jeho vývoj (bytová výstavba). Pozornost byla věnována nejen stavu    

a vývoji celkového objemu bytového fondu, ale také jeho struktuře, vybavenosti   

a kvalitě bytů. 

Ve třetí části kapitoly byl popsán stav ve třech základních segmentech trhu 

bydlení, a to v segmentu vlastnického, nájemního a druţstevního bydlení. 

Pozornost byla věnována zejména jejich základním atributům a také rámcově 

jejich stavu a vývoji. Nejdynamičtěji se rozvíjel jiţ od 90. let segment 

vlastnického bydlení, naopak segment nájemního bydlení je dlouhodobě 

negativně ovlivněn především regulací nájemného v části segmentu (která byla ve 

většině měst ukončena od 1. ledna 2011). Dlouhodobě stagnoval také segment 

druţstevního bydlení, jeho oţivení v závěru sledovaného období (období let 2000 

– 2009) souviselo především s dopady finanční a hospodářské krize na segment 

vlastnického bydlení.  
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6. ANALÝZA VYBRANÝCH ASPEKTŮ POPTÁVKY PO 

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

Kapitola je zaměřena na zhodnocení vývoje trţní poptávky po bydlení 

v České republice, v kontextu analýzy vývoje vybraných faktorů ovlivňujících 

poptávku po bydlení a realizovaných cen bytů. Analýza je zaměřena na období let 

2000 – 2009. Jak uvádí Lux aj. (2008) většina analytiků se přiklání k názoru, ţe 

příjmy domácností a demografický vývoj jsou hlavními faktory, které ovlivňují 

trţní poptávku po bydlení. Pro vlastní analýzu pak kromě těchto dvou faktorů 

byly zvoleny i další faktory, a to dostupnost hypotečních úvěrů (jako faktor 

spojený s vlastnickým bydlením) a makroekonomický vývoj (v souvislosti 

s aktuální situací v české ekonomice).  

V teoretické části disertační práce byly zmíněny základní dva přístupy 

k vyjádření poptávky po bydlení, a to přístup pracující s konceptem tzv. bytových 

sluţeb a přístup respektující heterogenitu bydlení, kdy poptávaným předmětem 

jsou jednotlivé charakteristiky, resp. atributy bydlení. Oba přístupy však, jak jiţ 

bylo uvedeno, naráţejí na určitá omezení, a to zejména v souvislosti s vyjádřením 

empirické trţní poptávky po bydlení.   

V rámci empirické analýzy celkové trţní poptávky po bydlení se zpravidla 

abstrahuje od jednotlivých charakteristik bydlení a byty se povaţují za 

homogenní, příp. se rozlišují alespoň základní druhy bydlení z hlediska právní 

formy, neboť některé faktory působí rozdílně na tyto segmenty celého trhu 

bydlení. 

Na obtíţe spojené s vyjádřením poptávky po bydlení upozorňuje i Kupka 

(2007). Kupka konstatuje, ţe měření poptávky po bytech není triviální záleţitostí 

a pro vyjádření poptávky pouţívá tzv. demograficky vymezenou „poptávku“, 

přičemţ za její nejlepší indikátor povaţuje změny v počtu domácností. Vyuţití 

tohoto indikátoru pro odhad trţní poptávky po bydlení v případě českého trhu 

bydlení naráţí na problém spojený s absencí dostatečně dlouhé časové řady tohoto 

ukazatele, navíc je tento přístup také velmi zjednodušující, neboť umoţňuje pouze 

vyjádřit poptávku po dalších bytech, nedokáţe měřit poptávku po lepších bytech. 

Avšak efektivní poptávka na trhu bydlení je jen z části tvořena nově vznikajícími 

domácnostmi. Needleman (1969) odhaduje, ţe ve Velké Británii jen                      

¼ domácností, které se stěhovaly, byly nově vzniklé domácnosti. Zbývající část 

připadala na domácnosti, které jiţ nějaký druh samostatného bydlení měly, ale 

chtěly své bydlení „zlepšit“ v kontextu svých skutečných potřeb.  
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Matematické vyjádření funkce poptávky po bydlení je tak značně 

problematické, ne-li nemoţné. Lze pouze sledovat vývoj hlavních faktorů, které 

ovlivňují chování domácností na trhu bydlení, a z nich pak odhadnout jejich vliv 

na vývoj poptávky po bydlení. Úroveň efektivní poptávky po bydlení se odráţí ve 

vývoji cen bytů, přičemţ je nutno brát v úvahu to, ţe vývoj realizovaných cen na 

trhu bydlení je odrazem nejen poptávkových faktorů (tedy faktorů determinujících 

výši a strukturu poptávky), ale i faktorů nabídky (zejména cen pozemků                

a stavebních prací).  

 

6.1 Makroekonomický vývoj a poptávka po bydlení  

Z teoretické části disertační práce vyplývá, ţe trh bydlení představuje 

důleţitou součást národní ekonomiky. Fluktuace v národní ekonomice se tak 

projevují i na trhu bydlení, resp. celková makroekonomická situace má vliv na 

chování jednotlivých subjektů na trhu bydlení. 

Bydlení, zejména vlastnické, představuje pro velkou část domácností 

nejvýznamnější investici, kterou během svého ţivota realizují a pro jejíţ 

financování zpravidla vyuţívají cizí zdroje (zejména hypoteční úvěry). 

Domácnosti při svém rozhodnutí o pořízení a způsobu financování bydlení zvaţují 

zejména výši svých příjmů, jistotu svého zaměstnání, ale také výši a stabilitu 

úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a další podmínky pro jejich získání             

a čerpání. Ochotu domácností vstoupit na trh bydlení pak posilují jejich pozitivní 

očekávání ohledně dalšího vývoje těchto základních fundamentů.  

Pro analýzu vlivu makroekonomického vývoje v České republice na 

poptávku po bydlení je nutno sledované období let 2000 – 2009 rozdělit na dvě 

části, neboť období let 2000 – 2007 lze charakterizovat jako období příznivé pro 

rozvoj poptávky po bydlení. Reálný hrubý domácí produkt (HDP) rostl průměrně 

o 4,4 % ročně, přičemţ nejniţší růst byl zaznamenán v roce 2002 (1,9 %). Od 

roku 2003 se meziroční tempo růstu HDP postupně zrychlovalo, vrcholu bylo 

v tomto období růstu dosaţeno v roce 2006 (6,8 %).  

Ve druhé polovině roku 2007, a zejména pak v roce 2008, se projevilo 

v české ekonomice zpomalení tempa ekonomického růstu. Z hlediska 

národohospodářských výsledků, jak uvádí ČSÚ (2009c), patřil však rok 2008 ještě 

k obdobím poměrně silného ekonomického růstu. Meziroční tempo růstu reálného 

HDP bylo v tomto roce 2,5 %, oproti tempu růstu reálného HDP v roce 2007 to 

byl však pokles o 3,6 p. b. Pokles v české ekonomice byl způsoben především 

oslabením ekonomické aktivity ve světové ekonomice, ke kterému došlo ve druhé 
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polovině roku 2008. V roce 2009 pak upadla světová ekonomika do recese. Podle 

České národní banky (2010) vstoupila česká ekonomika do recese v závěru roku 

2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009, kdy došlo k mezičtvrtletnímu poklesu HDP  

o 4,1 %. I přes částečné oţivení zahraniční poptávky od třetího čtvrtletí roku 2009 

dosáhl meziroční propad HDP na úroveň 4,1 %.  

Nepříznivý vývoj ekonomické výkonnosti se negativně odrazil především 

ve vývoji na trhu práce, kdy došlo k prudkému zvýšení nezaměstnanosti                

a zpomalení tempa růstu reálných mezd. Meziroční zvýšení míry nezaměstnanosti 

ze 4,4 % v roce 2008 na 6,7 % v roce 2009 je moţno povaţovat za nejvyšší 

v celém sledovaném období, i přesto však byla roční míra nezaměstnanosti v roce 

2009 niţší neţ roční míry nezaměstnanosti v období let 2000 – 2006. Její zvýšení 

však velmi výrazně ovlivnilo očekávání domácností ohledně dalšího vývoje, coţ 

mělo vliv také na jejich sklon ke spotřebě a k investicím.  

Makroekonomický pokles v české ekonomice se promítl také do zpomalení 

tempa růstu mezd. V roce 2009 se meziročně zvýšily nominální mzdy 

zaměstnanců „jen“ o 4,0 % (coţ byl nejniţší růst nominálních mezd v celém 

sledovaném období), meziroční růst reálných mezd byl však poměrně vysoký (3,0 

%), na čemţ se kromě růstu nominálních mezd podílel i příznivý vývoj 

spotřebitelských cen.  

Spotřebitelské ceny se v průběhu celého sledovaného období (s výjimkou 

roku 2008) vyvíjely poměrně příznivě, míra inflace se dlouhodobě pohybovala 

zhruba okolo 2,8 %, nejniţší byla míra inflace v roce 2003 (pouze 0,1 %), 

nejvyšší pak v jiţ zmíněném roce 2008
92

, a to 6,3 %. Vysoká míra inflace měla 

vliv na znehodnocení příjmů a úspor domácností, meziroční růst reálné mzdy 

v roce 2008 tak byl nejniţší za celé sledované období, a to 1,9 %.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92

 Na zvýšení inflace se v roce 2008 podle údajů Českého statistického úřadu (2009c) podílel 

zejména růst administrativně ovlivňovaných cen, zvýšení sníţené sazby DPH z 5 % na 9 %, 

zvýšení spotřebitelských daní u tabákových výrobků, zvýšení cen energií, deregulace nájemného    

a zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. V první polovině roku pak působil proinflačně 

také růst cen energií a potravin na světových trzích. 



131 

 

Tab. 6.1 Vybrané ukazatele makroekonomického vývoje v období let 2000 – 2009    

(v %) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Meziroční změna reálného HDP  3,6 2,5 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 

Obecná míra nezaměstnanosti  8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

Meziroční změna nominálních mezd x 8,8 8,0 5,8 6,3 5,0 6,6 7,2 8,3 4,0 

Meziroční změna reálných mezd  x 3,9 6,1 5,7 3,4 3,0 4,0 4,3 1,9 3,0 

Roční míra inflace  3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Zdroj: Český statistický úřad - Česká republika: hlavní makroekonomické 

ukazatele červenec 2010, vlastní úprava  

 

Analýzou makroekonomického vývoje bylo zjištěno, ţe nejpříznivěji 

působila celková makroekonomická situace v České republice na poptávku po 

bydlení v letech 2005 – 2007. V tomto období přesahoval meziroční růst reálného 

HDP 6 %, sniţovala se míra nezaměstnanosti a reálné mzdy zaměstnanců rostly 

průměrně meziročně o 3,8 %. Poměrně příznivý vývoj z let 2000 – 2004 pak 

posiloval jejich pozitivní očekávání ohledně dalšího vývoje. 

 

6.2 Příjmy domácností a poptávka po bydlení  

Příjmy domácností jsou ve většině studií povaţovány za jeden z hlavních 

faktorů ovlivňujících poptávku po bydlení. Příjmy ovlivňují kupní sílu domácností 

a tím také efektivní poptávku po bydlení.  

 

6.2.1 Příjmy domácností a jejich sklon k úsporám, spotřebě a zadluţování  

Mikroekonomická analýza přiznává příjmům domácností rozhodující 

význam při jejich rozhodování o spotřebovávaném mnoţství jednotlivých statků. 

V rámci jednoduché analýzy se předpokládá, ţe domácnost nemůţe utratit za 

nakupované statky více, neţ činí její aktuální příjem. V rámci sloţitějších analýz 

se pak kromě aktuální výše příjmů domácností berou v úvahu také jejich úspory 

akumulované v předchozích obdobích (kdy domácnosti preferovaly úspory před 

spotřebou), příp. cizí zápůjční zdroje, které domácnost můţe vyuţít pro zvýšení 

své současné spotřeby na úkor spotřeby budoucí.  

Přesto jsou příjmy stále tou rozhodující veličinou, protoţe jak uvádí 

Hlaváček a Komárek (2009), disponibilní příjem ovlivňuje akumulaci úspor         

a bohatství domácnosti, ale také dostupnost a rizikovost úvěru na bydlení.  
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Disponibilní důchod a příjmy domácností  

Disponibilní důchod domácností patří mezi základní veličiny sledované 

Českým statistickým úřadem. Vychází ze systému národních účtů a lze jej pouţít 

pro analýzu změn v nakládání s penězi domácností – na straně jejich tvorby           

i uţití
93

.  

V České republice došlo dle údajů Českého statistického úřadu mezi léty 

2000 a 2008 k výraznému nárůstu hrubého disponibilního důchodu domácností, 

kdy v roce 2000 dosáhl výše 1 231,1 mld. Kč a v roce 2008 pak 1 986,6 mld. Kč, 

coţ představuje jeho nárůst o 61,4 %. Disponibilní důchod domácností v přepočtu 

na jednoho obyvatele se zvýšil ze 120 tis. Kč v roce 2000 na 190 tis. Kč v roce 

2008. Ve sledovaném období rostl také čistý disponibilní důchod domácností 

(vypovídající do značné míry o úrovni materiálního bohatství domácností), kdy 

v roce 2000 dosahoval v přepočtu na jednoho obyvatele výše 113 398 Kč a v roce 

2008 pak 181 728 Kč (nárůst o 60 %). 

Největší část disponibilního důchodu domácností je tvořena mzdami a platy, 

přičemţ podíl mezd a platů na disponibilním důchodu v průběhu let 2000 aţ 2006 

rostl, následně začal stagnovat na úrovni přesahující mírně 62 %. Naopak 

v období let 2000 aţ 2008 klesal podíl příjmů z podnikání na disponibilním 

důchodu, v roce 2008 se tyto příjmy podílely na disponibilním důchodu pouze 

27,3 %. Objem mezd a platů vzrostl v období let 2000 aţ 2008 z úrovně 688 mld. 

Kč na 1 232 mld. Kč (tj. o 79 %) a rostl tak nejrychleji ze všech sloţek 

disponibilního důchodu domácností.  

V průběhu let 2000 aţ 2008 rostla také průměrná hrubá měsíční mzda. Mezi 

rokem 2000 a 2008 se zvýšila o 10 276 Kč, přičemţ v České republice 

dlouhodobě existují výrazné regionální rozdíly ve výši průměrné hrubé mzdy (viz 

příloha č. 3).   

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Za zdroje disponibilního důchodu povaţuje ČSÚ prvotní důchody domácností a čisté druhotné 

důchody. Pokud je sledován vznik obou kategorií důchodů z pohledu výrobních faktorů, jsou 

prvotní důchody sloţeny z důchodů plynoucích z pracovní činnosti a dále z důchodů z vlastnictví   

a podnikání. Druhotné důchody pak v čistém vyjádření tvoří saldo důchodů domácností 

z přerozdělení.  
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Tab. 6.2 Průměrná hrubá měsíční mzda v letech 2000 – 2009 (údaje v Kč) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná 

hrubá 

mzda 

13 322 14 478 15 550 16 457 17 566 18 419 19 605 21 034 22 691 23 598 

Zdroj: Český statistický úřad (2010f) – Vývoj cen, příjmů a spotřebních vydání 

domácností v letech 2000 aţ 2008, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

(2010a) - Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2009 a predikce 

na další období, vlastní úprava  

 

S růstem průměrných mezd dochází v České republice také k růstu mzdové 

diferenciace. V roce 2000 zaměstnanci nejčastěji pobírali mzdu okolo 12 tis. Kč, 

v roce 2008 pak okolo 20 tis. Kč. Zaměstnanců, kteří jsou placeni podprůměrně 

(tedy vydělávají méně neţ průměrnou mzdu), bylo v roce 2000 64 % a v roce 

2008 pak 66 %.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, příjmy domácností mají vliv na výši jejich 

spotřeby a úspor, ale také ovlivňují dostupnost úvěrů, a paradoxně tak mají vliv     

i na jejich sklon k zadluţování.   

 

Úspory a spotřeba domácností    

V předchozí části kapitoly byl popsán vývoj disponibilního důchodu 

domácností, přičemţ tento disponibilní důchod (navýšený o změny podílu 

domácností na rezervách penzijních fondů) můţe být domácnostmi vynakládán na 

individuální spotřebu a nespotřebovaná část tvoří úspory domácností. Individuální 

spotřebu domácností podle ČSÚ tvoří končená spotřeba domácností, tj. nákupy 

výrobků a sluţeb
94

, nákupy samotných předmětů dlouhodobé potřeby a platby za 

osobní a finanční sluţby; individuální spotřeba ale zahrnuje také naturální 

spotřebu a tzv. imputované nájemné.  

V období let 2000 aţ 2008 došlo k výraznému nárůstu individuální spotřeby 

domácností, v roce 2000 byl objem individuální spotřeby 1 134,7 mld. Kč a v roce 

2008 pak činil 1 803,7 mld. Kč (nárůst o 59 %). V některých letech ve 

sledovaném období si české domácnosti tzv. „ţily nad poměry“, neboť přírůstek 

jejich disponibilního důchodu nestačil pokrýt přírůstek spotřeby domácností, např. 

v roce 2001 stoupl disponibilní důchod o 62,1 mld. Kč, ale konečná spotřeba        

o 70,4 mld. Kč, coţ se projevilo v poklesu objemu úspor (obdobná situace nastala 

v letech 2003 a 2004). 

                                                 
94

 Mezi výrobky a sluţby jsou ČSÚ zahrnovány potraviny, předměty průmyslové povahy, materiály pro malé 

opravy obydlí a údrţbu a předměty dlouhodobé spotřeby (které se nepovaţují za mezispotřebu).  
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Pro období let 2000 – 2004 je charakteristická podle ČSÚ (2010f) faktická 

stagnace výše ročních hrubých úspor domácností (hrubé roční úspory domácností 

se pohybovaly zhruba okolo 100 mld. Kč), a to i přes růst hrubého disponibilního 

důchodu. To naznačuje, ţe domácnosti preferovaly svou současnou spotřebu před 

úsporami (a tedy i budoucí spotřebou)
95

. Pokles hrubých úspor při současném 

růstu hrubého disponibilního důchodu tak prakticky vedl k poklesu míry hrubých 

úspor – v letech 2001, 2003 a 2004 objemy úspor meziročně klesaly (ČSÚ, 

2010f). Naopak pro období let 2005 – 2008 je charakteristický příklon domácností 

k úsporám, resp. domácnosti do úspor odkládaly větší část svého příjmu; v roce 

2004 byly hrubé úspory pouze 91,8 mld. Kč, v roce 2008 jiţ 207,2 mld. Kč (ČSÚ, 

2010f). To vedlo k obratu ve vývoji ukazatele hrubá míra úspor, který nastal od 

roku 2005. Pro rok 2008 a 2009 je charakteristický opětovný meziroční pokles 

v míře hrubých úspor, patrně v důsledku nepříznivého makroekonomického 

vývoje.  

 

Tab. 6.3 Míra hrubých úspor v letech 2000 – 2009 (údaje v %) 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Míra 

hrubých 

úspor 

8,4 7,4 8,3 7,4 5,4 8,2 9,6 10,9 10,4 9,4 

Zdroj: Český statistický úřad - Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele, 

červenec 2010, vlastní úprava  

Pozn.: Míra hrubých úspor vyjadřuje podíl hrubých úspor domácností 

k disponibilnímu důchodu a charakterizuje průměrný sklon domácností k úsporám
96

. 

 
Zadluženost domácností  

V průběhu let 2000 – 2009 se neměnily pouze preference domácností ve 

vztahu k úsporám a ke spotřebě, ale také se změnily jejich preference a postoje     

k  zadluţování. Od roku 2000 je pro české domácnosti charakteristický růst jejich 

zadluţenosti, i kdyţ makroekonomická situace let 2008 a 2009 vedla v těchto 

letech ke sníţení tempa zadluţování českých domácností. 

Dubská (2010) dává příčiny růstu zadluţenosti českých domácností do 

souvislosti jednak s výše uvedenou změnou preferencí domácností (spotřeba 

versus úspory) - nárůst spotřebních výdajů byl domácnostmi kryt nejen vlastními 

                                                 
95 Dubská (2008) uvádí, ţe ještě na začátku 90. let preferovaly české domácnosti spoření před 

spotřebou. Aţ do poloviny 90. let pak podle ní byly tyto preference domácností podporovány 

rozvojem bankovního sektoru. Sklon k úsporám byl motivován především vysokými úrokovými 

sazbami (nabízenými zejména malými a středními bankami). Pro chování domácností v posledních 

zhruba 10 letech je podle Dubské charakteristické to, ţe růst jejich příjmů je fakticky pohlcován 

vyšší spotřebou, resp. závislost mezi těmito dvěma parametry je podle ní velmi těsná.  
96

 Recipročním ukazatelem je sklon domácností ke spotřebě. 
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příjmy, ale také s vyuţitím cizích dluhových zdrojů (jejichţ dostupnost byla 

poměrně vysoká); a jednak s růstem ţivotní úrovně a s příklonem domácností 

k vlastnickému bydlení. Nárůst zadluţenosti souvisí také mimo jiné se změnou 

náhledu společnosti na čerpání úvěru; vyuţití úvěru k uspokojení potřeb jiţ není 

vnímáno společností „jako selhání“ domácnosti v hospodaření s jejími příjmy.  

Růst příjmů vedl domácnosti, podle Dubské (2010), k přesvědčení, ţe 

mohou hradit hypoteční úvěry a vybavovat své pořízené byty předměty 

dlouhodobé spotřeby. V období let 2000 – 2009 tak rostla zejména zadluţenost 

domácností hypotečními úvěry, pozvolný nárůst je však patrný                               

i u spotřebitelských úvěrů. Podle České národní banky (2010) čerpají úvěry na 

bydlení zejména domácnosti ze dvou nejvyšších příjmových skupin, zatímco 

spotřebitelské úvěry čerpají domácnosti ze dvou nejniţších příjmových skupin    

(z hlediska decilového rozdělení domácností podle příjmů). 

 

Graf 6.1 Vývoj jednotlivých druhů úvěrů obyvatelstvu (v mil. Kč)  

 

Zdroj: Dubská (2010, s. 4)   

 

Dubská (2010) uvádí, ţe na konci roku 2009 dluţily české domácnosti 

bankám 897,4 mld. Kč, zatímco v roce 2000 to bylo pouze 39,7 mld. korun, 

relativní zadluţenost českých domácností se zvýšila v období let 2000 aţ 2008     

z 13 % na 49,6 %.  I přes výrazný nárůst dluhů je relativní zadluţenost českých 

domácností (podle stavu půjček v poměru k příjmům domácností vyjádřených 

jejich hrubým disponibilním důchodem) téměř o polovinu niţší neţ v zemích 

eurozóny. 

Podle České národní banky (2010) bylo v souvislosti s nepříznivým 

makroekonomickým vývojem - zhoršující se situací v podnikové sféře a rostoucí 

nejistotou ohledně budoucích disponibilních příjmů, patrné zvolňování tempa 

zadluţenosti domácností, nepříznivým faktorem pro zadluţené domácnosti jsou 

ale zejména rostoucí náklady na obsluhu dluhu. To vše zvyšuje problémy 
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domácností se splácením úvěrů. Nadprůměrné problémy se splácením úvěrů měly 

zejména domácnosti ve dvou nejniţších příjmových skupinách, přičemţ v lednu 

2010 dosáhl podíl nesplacených úvěrů 4 %.  

Na základě výše provedené analýzy údajů o příjmech a výdajích domácností 

lze konstatovat, ţe v průběhu sledovaného období let 2000 – 2009 se postupně 

měnily preference domácností, a to ve vztahu ke spotřebě a zadluţenosti. Zejména 

změna pohledu na vyuţití úvěrů domácnostmi pro financování jejich potřeb vedla 

k prudkému nárůstu počtu čerpaných úvěrů. V průběhu sledovaného období se 

především zvýšil zájem o úvěry na bydlení. Ochota domácností zadluţit se při 

financování bytových potřeb vedla ke zvýšení efektivní poptávky po bydlení.  

 

6.2.2 Vztah mezi příjmy domácností a cenami vlastnického bydlení  

Cena vlastnického bydlení zpravidla přesahuje roční disponibilní příjem 

domácnosti. Pro hodnocení finanční dostupnosti vlastnického bydlení se pouţívají 

zejména dva ukazatele, a to podíl trţní ceny bydlení na průměrném čistém ročním 

příjmu domácnosti (tzv. price-to-income ratio – dále jen P/I
97

) a podíl trţní ceny 

bydlení navýšené o cenu úvěru vyuţitého pro financování pořízení bydlení na 

průměrném čistém ročním příjmu domácnosti (tzv. lending multiplier).  

Ukazatel P/I patří mezi nejčastěji sledované ukazatele vývoje trhu bydlení,  

a to z důvodu toho, ţe představuje významný indikátor pro hodnocení 

dlouhodobého vývoje cen bydlení. Obvykle se předpokládá, ţe dlouhodobá 

průměrná hodnota tohoto indikátoru se nemění, to znamená, ţe změny cen bydlení 

kopírují v dlouhém období změny v příjmech domácností, neboli, jak uvádí Lux 

aj. (2009), se cenová elasticita bydlení vzhledem k reálnému příjmu blíţí jedné. 

Hodnocení cenového vývoje na trhu bydlení lze pak zaloţit na sledování 

dlouhodobého vývoje hodnot ukazatele P/I
98

, resp. na analýze odchylek jeho 

aktuálních hodnot od jeho dlouhodobé hodnoty (vypočítané jako geometrický 

průměr jednotlivých hodnot). Pokud je v určitém období aktuální hodnota 

ukazatele vyšší/niţší  neţ jeho dlouhodobý průměr, lze očekávat do budoucna 

pokles/růst cen bydlení.  

                                                 
97 V literatuře je nejčastěji ukazatel P/I sledován jako podíl průměrné (mediánové) ceny bydlení 

k průměrnému (mediánovému) celkovému čistému příjmu domácnosti, neboli vyjadřuje, 

kolikanásobek čistých ročních příjmů by průměrná domácnost musela vynaloţit na pořízení 

průměrného bydlení (Lux aj., 2009).  
98

 Zaměření pozornosti pouze na vztah mezi cenou a příjmy představuje hlavní nedostatek 

ukazatele. Při hodnocení vývoje cen bydlení pomocí ukazatele P/I nejsou totiţ brány v úvahu další 

faktory, které mohou mít na cenu bydlení rovněţ vliv; navíc ukazatel předpokládá, ţe nabídka 

pruţně reaguje na poptávku, coţ v praxi nemusí platit a zpravidla kvůli např. územní regulací 

neplatí (Lux, Sunega, 2010).  
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V průběhu období let 2000 – 2009 se vyvíjela hodnota ukazatele P/I za 

celou Českou republiku nerovnoměrně, jak je zřejmé z grafu 6.2. Pro rok 2009 je 

charakteristický pokles jeho hodnoty na úroveň okolo 4, coţ znamená, ţe 

průměrně česká domácnost za uvedený druh bytu zaplatí 4násobek svého ročního 

příjmu. 

 

Graf 6.2 Ukazatel P/I pro vybraná města v ČR 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká národní banka (2010, s. 53) - Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 

Pozn.: Podíl ceny bytu 68 m
2
 a součtu mzdy za poslední 4 čtvrtletí; rok 2009 

předběţné údaje.  

 

Z grafu 6.2 je také patrná vyšší hodnota ukazatele P/I pro hlavní město 

Prahu, v porovnání s dalšími vybranými městy a hodnotou za celou Českou 

republiku. Podle Luxe aj. (2009) byla hodnota P/I pro Českou republiku v roce 

2007 3,7; zatímco v Praze byla více neţ dvojnásobná, a to 7,6
99

.  

Porovnání vývoje cen bytů a mezd v krajích České republiky je obsaţeno 

v příloze č. 3. Je v ní vypočítán tzv. modifikovaný ukazatele P/I, který je určen 

jako podíl průměrné ceny bytu k průměrné roční hrubé nominální mzdě 

jednotlivce. Ukazatel je vypočítán pro jednotlivé kraje České republiky pro 

období let 2005 – 2007. 

 

 

                                                 
99 Lux aj. (2009) zkoumali hodnotu P/I ve vybraném vzorku evropských zemí a zjistili, ţe 

poměrně vysoké hodnoty tohoto ukazatele dosahovalo Irsko (v roce 2005 byla hodnota 8,2), dále 

pak Nizozemsko (rok 2005 – hodnota 7,9) a Velká Británie (rok 2004 - hodnota 7,1). Jako 

poměrně „levné“ země pak jim z analýzy vyšly Finsko (rok 2004 – hodnota 2,9) a do jisté míry 

také Francie (rok 2003 – 4,3). Při porovnání hodnoty ukazatele P/I pro celou Českou republiku      

s hodnotami zjištěnými ve vybraných zemích je zřejmé, ţe Česká republika patří mezi tzv. „levné 

země“, neboť průměrné domácnosti stačí k pořízení průměrného bydlení necelý čtyřnásobek jejího 

ročního příjmu.  
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6.2.3 Vztah mezi příjmy domácností a výdaji na uţívání bydlení  

Předchozí podkapitola hodnotila vztah mezi příjmy domácností a cenami 

vlastnického bydlení a bylo ukázáno, kolikanásobek svého příjmu musí česká 

domácnost vynaloţit na pořízení daného druhu bydlení. Byl tak naznačen vztah 

mezi příjmem domácnosti a poptávkou po bytovém aktivu.  Jiný pohled na vztah 

mezi příjmy a poptávkou po bydlení vychází z pojetí bydlení jako toku bytových 

sluţeb za určité období. V tomto pojetí je nutno věnovat pozornost tomu, jakou 

část svého příjmu vynaloţí domácnost na výdaje na bydlení, resp. zda jsou pro ni 

výdaje na bydlení finančně únosné. 

V České republice jsou výdaje domácností na bydlení zjišťovány Českým 

statistickým úřadem ve dvou statistikách, a to v šetření označovaném jako 

„Statistika rodinných účtů“ a v šetření nazvaném „Ţivotní podmínky“. Výběrové 

statistické šetření „Ţivotní podmínky“ je podrobnější, účastní se ho větší vzorek 

domácností a zahrnuje větší mnoţství informací o bydlení českých domácností,    

a to zejména údaje o druhu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavenosti 

domácností předměty dlouhodobé spotřeby apod., přičemţ základní jednotkou 

zjišťování je jeden byt
100

.  

Pro účely šetření „Ţivotní podmínky“ rozděluje Český statistický úřad 

domácnosti zahrnuté do šetření do několika skupin, a to mimo jiné v závislosti na 

postavení „osoby v čele domácnosti“
101

 (domácnosti jsou dále rozlišovány 

například podle výše jejich příjmů). Při zohlednění postavení osoby v čele jsou 

rozlišovány tyto skupiny domácností: domácnosti celkem (skupina reprezentuje 

průměrnou českou domácnost), domácnosti zaměstnanců, domácnosti samostatně 

činných osob, domácnosti důchodců, domácnosti nezaměstnaných a ostatní 

domácnosti
102

.  

                                                 
100 Vyuţití dat obsaţených v tomto šetření pro hlubší analýzu ţivotních a bytových podmínek českých 

domácností však brání nedostatečně dlouhá časová řada, kdy šetření bylo poprvé provedeno v roce 2005, 

zatím poslední šetření zachycuje údaje o domácnostech za rok 2009.   
101 Osoba v čele domácnosti je v úplných rodinách muţ (bez ohledu na svou ekonomickou aktivitu), 

v neúplných rodinách a nerodinných domácnostech je prvním hlediskem pro určení osoby v čele domácnosti 

ekonomická aktivita, druhým pak výše peněţního příjmu jednotlivých členů domácností.  
102 Vymezení jednotlivých skupin domácností.  

 domácnosti zaměstnanců, tj. domácnosti s osobou v čele v pracovním nebo sluţebním poměru, příp. ve 

zvolené nebo jmenované funkci; domácnosti samostatně činných osob, kdy osoba v čele podniká nebo 

vykonává nezávislé povolání, 

 domácnosti důchodců, tj. domácnost, v jejímţ čele je nepracující důchodce, přičemţ dále je tato skupina 

domácností rozlišována podle toho, zda má nebo nemá pracující členy, 

 domácnosti nezaměstnaných, kdy v čele domácnosti je osoba nezaměstnaná (ostatní členové domácnosti 

pak mohou pracovat), 

 ostatní domácnosti, kde jsou zařazeny domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele, která 

nepobírala ani důchod (jedná se zpravidla o osoby pobírající rodičovský příspěvek, studenty, osoby ţijící 

z majetku apod.).   
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Je zřejmé, ţe kaţdá ze sledovaných skupin domácností má jiné peněţní 

příjmy, ale také výdaje spojené s uţíváním bydlení. Český statistický úřad 

pouţívá pro označení výdajů na bydlení pojem náklady, přičemţ pod náklady na 

bydlení zahrnuje náklady na nájemné, elektřinu, plyn z dálkového zdroje, teplo     

a teplou vodu, vodné a stočné, ostatní sluţby, tuhá a tekutá paliva.  

 

Tab. 6.4 Čisté roční příjmy
103

 na osobu v domácnosti (v Kč) v letech 2005 – 2008  

Skupina domácností 2005 2006 2007 2008 

Domácnosti celkem 109 059 118 027 127 956    139 733 

Zaměstnanci 113 108 122 702 132 342 142 938 

Samostatně činní 128 379 140 186 150 439 167 747 

Důchodci 99 347 107 546 115 756 125 187 

Nezaměstnaní 56 506 58 275 65 799 67 570 

Ostatní  62 738 65 354 75 805 76 377 

Zdroj: Český statistický úřad - Ţivotní podmínky 2005 – 2009, vlastní zpracování 

Pozn.: Hrubé peněţní příjmy jsou v rámci šetření „Ţivotní podmínky“ tvořeny 

příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, sociálními příjmy a ostatními 

příjmy. Čisté peněţní příjmy pak představují hrubé peněţní příjmy sníţené           

o platby daně z příjmu a platby sociálního a zdravotního pojištění.   

 

Z tabulky 6.4 vyplývá, ţe v letech 2005 – 2008 dosahovala nejvyššího 

čistého ročního příjmu na osobu skupina domácností samostatně činní, nejniţšího 

příjmu skupina domácností nezaměstnaní. Rozdíl mezi jejich příjmy v roce 2008 

činil více neţ 100 tis. Kč.  

 

Tab. 6.5 Měsíční náklady na bydlení na domácnost celkem v Kč v letech 2005 - 

2009 (v Kč) 

Skupina domácností 2005 2006 2007 2008 2009 

Domácnosti celkem 3 507 3 780 3 988 4 333 4 824 

Zaměstnanci 3 676 4 019 4 272 4 645 5 149 

Samostatně činní 4 297 4 504 4 649 4 964 5 540 

Důchodci 2 893 3 119 3 313 3 629 4 070 

Nezaměstnaní 3 527 3 674 3 892 4 266 4 634 

Ostatní  3 722 4 304 4 188 4 547 4 952 

Zdroj: Český statistický úřad - Ţivotní podmínky 2005 – 2009, vlastní zpracování  

 

Z tabulky 6.5 je zřejmé, ţe v celém sledovaném období měla nejvyšší 

měsíční náklady na bydlení skupina domácností „samostatně činní“, naopak 

nejniţší skupina „důchodci“. Průměrná česká domácnost platila v roce 2009 za 

bydlení 4 824 Kč, coţ v porovnání s rokem 2005 představuje nárůst o 1 317 Kč. 

V průběhu sledovaného období se náklady na nájemné podílely na celkových 

                                                 
103 Šetření za příslušný vţdy uvádí roční příjmy domácností na osobu za předcházející rok.  
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nákladech zhruba 20 % (v roce 2009 21,7 % a v roce 2005 20,0 %), 

nejvýznamnější sloţkou byly náklady na elektřinu, jejichţ podíl na celkových 

nákladech byl zhruba 26 % (v roce 2009 26,8 % a v roce 2005 25,8 %). Výše 

nákladů na bydlení je ovlivněna několika faktory, kromě počtu osob uţívajících 

dané bydlení, je to právní důvod uţívaní bydlení, typ hrazeného nájemného          

a velikosti bytu.  

Vybrané údaje o charakteristikách bydlení skupiny domácností s nejniţšími 

náklady na bydlení - skupina domácností důchodci; skupiny s nejvyššími příjmy – 

skupina domácností samostatně činní a skupiny reprezentující průměrnou českou 

domácnost - domácnosti celkem - jsou obsaţeny v příloze č. 4.  

Náklady na bydlení je nutno analyzovat v kontextu příjmu dané domácnosti. 

Pro zhodnocení míry finančního zatíţení domácnosti náklady na bydlení byl 

zvolen ukazatel podílu průměrných ročních nákladů na bydlení (12násobek 

měsíčních nákladů) k průměrnému čistému ročnímu příjmu na domácnost 

(vypočteného jako součin průměrného čistého ročního příjmu na osobu 

v domácnosti a průměrného počtu členů domácnosti). Hodnota podílu byla 

vypočítána pro období let 2005 – 2008 (za toto období jsou k dispozici údaje jak  

o výši měsíčních nákladů na bydlení, tak o průměrných čistých příjmech na osobu 

v domácnosti).  

 

Graf 6.3 Podíl ročních nákladů na bydlení na čistých ročních příjmech domácností 

v letech 2005 – 2008 (v %)  

 

Zdroj: Český statistický úřad - Ţivotní podmínky 2005 – 2009, vlastní výpočty      

a zpracování  

Pozn.: Podklady pro výpočet a konkrétní hodnoty podílu nákladů na bydlení na 

příjmech domácností jsou obsaţeny v příloze č. 4. 
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K interpretaci celkové míry zatíţení českých domácností náklady na bydlení 

je však nutno přistoupit velmi opatrně. Zejména je nutné zmínit, ţe náklady na 

bydlení vykazované Český statistickým úřadem v rámci šetření „Ţivotní 

podmínky“ nezohledňují případné dluhové financování bydlení. Při jejich 

zohlednění by se zvýšila finanční zátěţ náklady na bydlení u těch skupin 

domácností, které ve větší míře vyuţívají vlastnické bydlení s dluhovým 

financováním.  

 Součástí šetření „Ţivotní podmínky“ jsou také otázky zaměřené na 

subjektivní hodnocení zatíţení domácností náklady na bydlení. V případě dotazů 

ohledně problémů s hrazením nákladů na bydlení mají domácnosti ve své 

odpovědi zohlednit období předcházejících 12 měsíců. Odpovědi domácností, zda 

pro ně představují náklady na bydlení nějakou zátěţ, jsou obsaţeny v následující 

tabulce 6.6.  

 

Tab. 6.6 Subjektivní hodnocení zatíţení domácnosti náklady na bydlení v letech 

2008 a 2009 (odpovědi v %) 

Skupina domácností 

Náklady na bydlení jsou  

velká zátěţ určitá zátěţ vůbec nejsou zátěţí 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Domácnosti celkem 22,4 23,3 67,6 67,2 10,0 9,5 

Zaměstnanci 19,1 21,0 70,0 68,9 10,9 10,1 

Samostatně činní 13,7 15,4 71,5 71,4 14,9 13,1 

Důchodci 24,6 25,3 67,5 67,0 7,9 7,7 

Nezaměstnaní 64,5 61,0 32,0 35,7 3,6 3,3 

Ostatní  45,5 48,3 51,1 40,2 3,3 11,5 

Zdroj: Český statistický úřad - Ţivotní podmínky 2008 a 2009, vlastní úprava   

 

Z tabulky 6.6 vyplývá, ţe nejčastěji se odpověď „velká zátěţ“ objevuje       

u skupiny domácností nezaměstnaní a u skupiny ostatní, coţ odpovídá 

předchozímu zjištění, ţe tyto dvě skupiny domácností jsou nejohroţenější 

skupinou z hlediska míry jejich zatíţení náklady na bydlení. Celkově lze říci, ţe u 

všech sledovaných skupin (s výjimkou skupiny nezaměstnaní) se meziročně 

zvýšilo procento odpovědí „velká zátěţ“.  

 

6.2.4 Příspěvek na bydlení 

Úhrada nákladů na bydlení můţe, jak vyplývá z předchozí podkapitoly, 

představovat pro určité skupiny domácností nepřiměřenou zátěţ, z hlediska vztahu 

mezi jejich příjmy a náklady na bydlení. Pomoci vymezeným skupinám 

domácností s úhradou nákladů na bydlení se snaţí i stát - finanční dostupnost 

bydlení pro obyvatelstvo patří k dlouhodobě deklarovaným cílům bytové politiky 

v České republice, a to formou poskytování dávky státní sociální podpory nazvané 
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příspěvek na bydlení, jejíţ poskytování je upraveno zákonem č. 117/1995 Sb.,      

o státní sociální podpoře.  

Od 1. ledna 2007 je příspěvek na bydlení poskytován těm domácnostem, 

které splňují zákonem stanovené podmínky; zejména náklady na bydlení musí 

přesahovat částku odpovídající součinu rozhodného příjmu
104

 a koeficientu 0,30 

(pro Prahu 0,35) a zároveň součin rozhodného příjmu s daným koeficientem není 

vyšší neţ hodnota normativních nákladů na bydlení
105

.  

Příspěvek na bydlení mohou čerpat domácnosti bez ohledu na právní důvod 

uţívání bydlení; v případě nájemního bydlení se za náklady na bydlení povaţují 

nájemné a výdaje za plnění poskytovaná v souvislosti s uţíváním bytu, v případě 

druţstevního a vlastnického bydlení tzv. srovnatelné náklady, a dále pak jsou       

u všech právních forem pod náklady na bydlení zahrnovány výlohy za energie, 

vodné a stočné, odpady a vytápění.  

Pro výpočet výše příspěvku na bydlení jsou důleţité tzv. normativní náklady 

na bydlení, které jsou obdobně jako srovnatelné náklady stanoveny vţdy na jeden 

rok nařízením vlády
106

. Při výpočtu příspěvku na bydlení jsou pak maximálně 

uznatelnými náklady na bydlení tyto normativní náklady, to znamená, ţe skutečné 

náklady domácnosti přesahující tuto normativní hranici, nejsou jiţ z příspěvku 

hrazeny.  

Výše příspěvku na bydlení se rovná rozdílu mezi normativními náklady na 

bydlení a 0,30, resp. 0,35 násobkem rozhodného příjmu. Jsou-li však skutečné 

náklady na bydlení niţší neţ normativní, náleţí podle zákona domácnosti 

příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným 

příjmem vynásobeným příslušným koeficientem.  

Příspěvek na bydlení je hrazen státem, a to jako součást dávek státní sociální 

podpory. Kromě ní se stát snaţí pomoci domácnostem s úhradou nákladů na 

bydlení také pomocí tzv. doplatku na bydlení, coţ je dávka pomoci v hmotné 

nouzi (podmínky jejího poskytnutí upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi – 

zákon č. 111/2006 Sb.) Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po 

zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, sluţeb s bydlením 

                                                 
104

 Rozhodný příjem je dán součtem příjmů všech členů domácnosti, a to včetně některých dávek 

státní sociální podpory, konkrétně se jedná o přídavky na děti a rodičovský příspěvek. Rozhodný 

příjem je vţdy posuzován za předcházející čtvrtletí (rozhodné období).  
105 Za sociálně únosné jsou tedy v České republice povaţovány náklady na bydlení nepřesahující 

30 % příjmu domácnosti. 
106

 Srovnatelné i normativní náklady jsou stanoveny diferencovaně, a to v závislosti na velikosti 

obce a počtu osob v příslušné domácnosti. Jejich výše pro rok 2009 a rok 2010 je uvedena 

v příloze č. 5.  
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spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka 

ţivobytí
107

. 

 

Tab. 6.7 Podíl příspěvku na bydlení na celkovém objemu vyplácených dávek 

státní sociální podpory v roce 2000, 2005 a 2008  

Rok 

Celkový objem dávek 

státní sociální podpory 

v mil. Kč 

Celkový objem příspěvku 

na bydlení v mil. Kč 

Podíl na celkovém 

objemu dávek státní 

sociální podpory  

2000 31 854,7 2 518,0 7,9 % 

2005 32 953,7 2 458,6 7,5 % 

2008 41 883,1 1 619,2 3,9 % 

Zdroj: Český statistický úřad (2010f) - Vývoj cen, příjmů a spotřebních vydání 

domácností v letech 2000 aţ 2008, vlastní výpočty a úprava 

Pozn.: Od 1. ledna 2007 se zásadním způsobem změnily podmínky pro přiznání 

nároku na tuto dávku státní sociální podpory a také výpočet její výše
108

.  

 

6.3 Moţnosti dluhového financování bydlení 

Pořízení nebo výstavba vlastního bydlení je pro většinu domácností 

významná, ne-li nejvýznamnější investice. Jak vyplývá z předcházející 

podkapitoly, cena pořízení vlastnického bydlení představuje v České republice 

průměrně zhruba čtyřnásobek ročního příjmu domácnosti. Domácnosti tak 

k financování koupě nebo výstavby vyuţívají v případě nedostatku vlastních 

disponibilních zdrojů různé formy úvěrů, zejména pak hypoteční úvěry a úvěry ze 

stavebního spoření.   

 

6.3.1 Hypoteční úvěry  

Obnova hypotečních úvěrů, jako nástrojů finančního trhu, představuje 

významný prvek transformace trhu bydlení v České republice. Jejich prvotní 

právní úprava byla obsaţena v zákoně o dluhopisech (tj. zákon č. 530/1990 Sb.). 

Ten vymezil pojem, podstatu a krytí hypotečních zástavních listů, a také pojem 

hypoteční úvěr. Na počátku 90. let však neexistovaly, jak upozorňuje Poláková aj. 

(2006), další předpoklady pro moţné emise hypotečních zástavních listů, a tím 

pro poskytování hypotečních úvěrů.  

Skutečný vznik hypotečního bankovnictví je tak Polákovou aj. (2006) 

datován aţ do roku 1995, kdy byl přijat zákon č. 84/1995 Sb. (ze dne 18. dubna 

1995 s účinnosti od 1. července téhoţ roku), který je zjednodušeně označován 

                                                 
107

 Pojem „částka ţivobytí“ vymezuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, tj. zákon č. 111/2006 Sb. 
108

 Dříve byl při rozhodování o vyplacení dávky zohledňován pouze příjem domácností, nikoliv     

i náklady na bydlení a základem pro výpočet bylo ţivotní minimum.  
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jako „hypoteční zákon“
109

. Po přijetí tohoto zákona se hypoteční úvěry staly 

jedním ze základních pilířů financování bydlení (Poláková aj., 2006). Podle 

Dubské (2005) byly zpočátku hypoteční úvěry nabízeny bankami (s oprávněním 

ČNB) bez výrazného úspěchu, coţ bylo podle ní způsobeno jednak tím, ţe pro 

českou ekonomiku té doby byly charakteristické vysoké úrokové sazby a jednak 

přísným posuzováním bonity ţadatelů o úvěr hypotečními bankami. Hypoteční 

úvěry se tak staly produktem pro úzkou skupinu bankovních klientů. Obrat na trhu 

hypotečních úvěrů dává Dubská (2005) do souvislosti s privatizací České 

spořitelny, kdy součástí smlouvy o prodeji státního podílu byl i závazek nového 

vlastníka podpořit českou ekonomiku zvýhodněnými úvěry pro malé a střední 

podniky, a také úvěry na bydlení.  

V současné době je pojem a podstata hypotečních úvěrů právně upravena 

zejména v zákoně o dluhopisech (tj. zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004), 

který zrušil předchozí právní úpravu obsaţenou v zákoně č. 530/1990 Sb. Zákon  

o dluhopisech definuje hypoteční úvěr jako úvěr, jehoţ splácení včetně 

příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné, kdyţ 

pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty zastavené 

nemovitosti. Úvěr se za hypoteční povaţuje dle tohoto zákona dnem vzniku 

právních účinku zástavního práva k této nemovitosti.    

Banky nabízejí hypoteční úvěry jako účelové (to znamená, ţe poskytnuté 

peněţní prostředky musí být pouţity na předem dohodnutý účel), ale také jako 

neúčelové (pak se někdy hovoří o tzv. „amerických hypotékách“). Nejčastěji jsou 

domácnostmi vyuţívané hypoteční úvěry ke koupi nebo výstavbě rezidenční 

nemovitosti (rodinného domu, bytu v bytovém domě), k rekonstrukci, 

modernizaci a údrţbě rezidenční nemovitosti, splácení úvěrů nebo půjček 

pouţitých na investici do rezidenční nemovitosti, ale také k vypořádání dědictví 

nebo společného jmění manţelů.  

Atraktivita vyuţití hypotečních úvěrů k financování pořízení bydlení se 

z pohledu domácností zvyšuje s nízkými úrokovými sazbami (a s tím související 

délkou období, po kterou jsou fixovány), s růstem podílu objemu úvěru na 

hodnotě kupované nemovitosti a mírnějším posuzováním jejich bonity při ţádosti 

                                                 
109

 Plný název zákona je: Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon     

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb.,           

o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  
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o úvěr. Při rozhodování domácnosti o jeho vyuţití jsou však velmi důleţitá 

příznivá očekávání domácnosti, zejména ohledně dalšího vývoje jejích příjmů. 

Hypoteční úvěr umoţňuje domácnostem rozloţit náklady na pořízení 

bydlení do delšího období, a tím zvyšuje finanční dostupnost vlastnického 

bydlení. Domácnost se však tím vystavuje zvýšenému riziku souvisejícímu 

s nejistotou ohledně dalšího vývoje jejího příjmu, případně úrokových sazeb 

z čerpaného úvěru (banky zpravidla nabízejí úvěry s 1, 3 a 5letou fixací 

úrokových sazeb, příp. sazby variabilní). Toto riziko lze však alespoň částečně 

sniţovat prostřednictvím pojištění. Přesto v období nepříznivého 

makroekonomického vývoje (spojeného s růstem nezaměstnanosti, poklesem 

počtu volných pracovních míst a s případným poklesem mezd zaměstnanců) klesá 

ochota domácnosti zadluţovat se. 

 

Vývoj trhu s hypotečními úvěry a poptávka po bydlení  

Trh hypotečních úvěrů (jako segment celého finančního trhu) velmi výrazně 

ovlivňuje poptávku po vlastnickém bydlení. Podle Hlaváčka a Komárka (2009) 

rozvoj finančního trhu, projevující se mimo jiné v růstu úvěrů na bydlení, sniţuje 

likvidní omezení domácnosti při pořizování bydlení, a má tak vliv na růst cen 

rezidenčních nemovitostí (v důsledku růstu efektivní poptávky po bydlení).  

V období let 2001 – 2007 (resp. ještě v části roku 2008) český hypoteční trh 

výrazně rostl. Meziročně docházelo k nárůstu počtu poskytnutých hypotečních 

úvěrů, coţ je mimo jiné odrazem rostoucí poptávky domácností po vlastnickém 

bydlení, která byla z jiného úhlu pohledu umocňována zvýšenou dostupností 

hypotečních úvěrů. Průměrně bylo v tomto období ročně poskytnuto podle 

informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR 42 373 hypotečních úvěrů, přičemţ 

vrcholem růstu byl právě rok 2007, kdy bylo poskytnuto 83 344 úvěrů – blíţe viz 

příloha č. 6.  

Rozvoj hypotečního trhu souvisel nejen s výše uvedenými skutečnostmi 

(růst příjmů a ţivotní úrovně domácností), ale také s příznivým vývojem 

úrokových sazeb (jejichţ vývoj lze sledovat pomocí Fincentrum Hypoindexu
110

), 

kdy zejména v období zhruba od 2. čtvrtletí roku 2003 aţ po 4. čtvrtletí roku 2007 

se úrokové sazby pohybovaly pod úrovní 5 %, přičemţ minima dosáhly úrokové 

                                                 
110

 FINCENTRUM HYPOINDEX  hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to váţená průměrná 

úroková sazba, za kterou jsou v daném kalendářním měsíci poskytovány nové hypoteční úvěry pro 

fyzické osoby. Váhami jsou objemy poskytovaných úvěrů. Vstupní data pro výpočet poskytují tyto 

banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, 

Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.  
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sazby v polovině roku 2005 (průměrná úroková sazba měřená pomoci Fincentrum 

Hypoindexu dosáhla úrovně 3,6 %). 

 

Graf 6.4 Vývoj průměrných úrokových sazeb z hypotečních úvěrů v období leden 

2003 aţ duben 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.hypoindex.cz/, zveřejněno dne 21. července 2010 

(aktualizováno 23. července 2010) 

 

V období let 2008 – 2009 začal klesat počet poskytnutých hypotečních 

úvěrů, přičemţ meziroční pokles počtu úvěrů dosáhl v roce 2008 26,4 % a v roce 

2009 29,8 %. Studie Deloitte a Hyposervisu (2010) hovoří o tom, ţe v roce 2009 

prodělal český hypoteční trh největší rozkolísání ve své historii. Pokles v počtu 

poskytnutých úvěrů a růst úrokových sazeb z hypotečních úvěrů byly způsobeny 

především dopadem celosvětové finanční a hospodářské krize na Českou 

republiku.  

Na počátku roku 2009 nejprve banky přistoupily ke zvýšení rizikových 

přiráţek při konstrukci úrokových sazeb z hypotečních úvěrů
111

, sníţily objemy 

úvěrů ve vztahu k hodnotě nemovitosti a zpřísnily hodnocení bonity klientů        

(v reakci na situaci na hypotečních trzích v některých evropských zemích,             

a především ve Spojených státech amerických). Cílem byla eliminace rizikových 

hypotečních úvěrů. Pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2009 je pak podle výše uvedené 

studie typické zejména vyčkávání poptávajících, a to jak na pokles úrokových 

sazeb z hypotečních úvěrů, tak na další pokles cen nemovitostí. Pozvolný pokles 

úrokových sazeb v závěru roku 2009 je způsoben především zmírněním omezení 

ze strany bank. Pro celý rok 2009 se však dle studie Deloitte a Hyposervisu 

                                                 
111

 Úrokové sazby z hypotečních úvěrů neklesly ani poté, co Česká národní banka opakovaně 

přistoupila ke sníţení jí vyhlašovaných úrokových sazeb.  
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(2010) projevovala obava domácností ze zadluţování, a to především v souvislosti 

s rostoucí nezaměstnaností a poklesem počtu volných pracovních míst.  

Hypoteční úvěry nepředstavují jedinou moţnost dluhového financování 

pořízení bydlení českými domácnostmi. Významným nástrojem finančního trhu 

ovlivňujícím efektivní poptávku po bydlení je také stavební spoření.  

 

6.3.2 Úvěry ze stavebního spoření  

Stavební spoření představuje produkt finančního trhu, který byl v České 

republice zaveden jako součást transformace trhu bydlení. Stavební spoření je 

upraveno zákonem č. 96/1993 Sb.
112

. Zákon vymezuje stavební spoření jako 

účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření, 

v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku 

účastníkům stavebního spoření (tzv. státní podpora stavebního spoření).  

U stavebního spoření jsou rozlišována dvě stádia, a to stádium spoření         

a úvěrové stádium, kdy můţe domácnost čerpat úvěr aţ do výše rozdílu mezi 

cílovou částkou
113

 (dohodnutou ve smlouvě) a částkou naspořenou v rámci stádia 

spoření (tyto úspory jsou zvýšeny o úroky ze stavebního spoření a státní podporu). 

Čerpání úvěru je podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem                

o stavebním spoření a podmínkami stanovenými stavebními spořitelnami. 

Stavebním spořitelnám umoţňuje zákon poskytnout domácnostem úvěr ještě před 

nárokem na úvěr ze stavebního spoření, jedná se o tzv. překlenovací úvěr.  

Úvěr získaný domácností jako úvěr ze stavebního spoření můţe být vyuţit 

pouze na financování tzv. bytových potřeb. Těmi se podle zákona zejména rozumí 

výstavba nebo koupě bytového, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, změna 

stavby na bytový, rodinný dům nebo byt, koupě pozemku v souvislosti 

s výstavbou nebo koupí jiţ uvedených druhů rezidenčních nemovitostí, změna      

a údrţba stavby, udrţovací práce apod.  

Stát podporuje akumulaci úspor domácností v rámci systému stavebního 

spoření prostřednictvím státní podpory vyplácené v závislosti na výši uspořené 

částky. U smluv o stavebním spoření uzavřených do 31. prosince 2003 činila 

státní podpora 25 % z uspořené částky, maximálně však 4 500 Kč za příslušný 

kalendářní rok (optimální výše vkladu, která zabezpečovala maximální státní 

                                                 
112

 Plný název zákona je 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., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. 
113

 Podle zákona o stavebním spoření se cílová částka rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru 

ze stavebního spoření a úroků z vkladu a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.  
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podporu, byla 18 000 Kč ročně). Pro smlouvy uzavřené po 1. lednu 2004 byla 

státní podpora stanovena ve výši 15 % z částky uspořené v daném kalendářním 

roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximální výše státní podpory činila 

3 000 Kč (podmínky pro získání státní podpory upravuje zákon o stavebním 

spoření)
114

. Naspořenou částku, včetně státní podpory, lze vyuţít k jakémukoliv 

účelu
115

, coţ je často předmětem diskusí, například Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR navrhuje, aby poskytnutí příspěvku ke stavebnímu spoření bylo podmíněno 

vyuţitím naspořených prostředků pouze na bydlení.  

 

Tab. 6.8 Přiznaná státní podpora ke stavebnímu spoření v letech 2000 – 2009 

(v mld. Kč)  

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Státní 

podpora 
7,719 9,313 11,059 13,261 15,337 16,086 15,772 14,976 14,22 13,262 

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz, zveřejněno dne 22. června 2010, vlastní 

zpracování  

Pozn.: Údaje byly na serveru převzaty od Ministerstva financí České republiky.  

 

Analýza základních ukazatelů stavebního spoření  

Podrobnou statistiku ukazatelů stavebního spoření sleduje v České republice 

Ministerstvo financí. Obdobně jako v případě hypotečních úvěrů je sledován 

především celkový počet uzavřených smluv o stavebním spoření a dále pak počet 

a objem čerpaných úvěrů.  

V období let 2000 – 2003 se stavební spoření těšilo velké oblibě a mnoho 

domácností je vyuţívalo nejen k financování pořízení bydlení, ale také 

k akumulaci a zhodnocení volných peněţních prostředků. Ročně bylo v těchto 

letech uzavřeno průměrně 1,5 mil. smluv, přičemţ nejvyšší počet byl uzavřen 

v roce 2003, kdy bylo uzavřeno více neţ 2 mil. smluv o stavebním spoření. Toto 

„rekordní“ číslo souvisí především se změnou zákona o stavebním spoření, který 

pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2004 sníţil maximální výši státní podpory,       

o čemţ svědčí i následný výrazný pokles počtu zavřených smluv v roce 2004. 

Počet uzavřených smluv v období let 2004 – 2009 jiţ nikdy nepřekročil hranici    

                                                 
114 V souvislosti se snahou české vlády o úsporu veřejných prostředků byla schválena v roce 2010 

novela zákona o stavebním spoření. Podle této novely dojde počínaje 1. lednem 2011 ke sníţení 

maximální výše státní podpory z 15 % na 10 % z maximální naspořené částky 20 000, a to 

s platností pro všechny smlouvy o stavebním spoření, tj. i ty, které byly uzavřeny před tímto 

datem. Přiznána státní podpora za rok 2010 bude zdaněna 50 %, její maximální výše tedy poklesne 

na 1 500 Kč, resp. na 2 250 Kč. Nově také budou zdaňovány úroky z vkladů a úroky ze státní 

podpory, a to 15 % sazbou daně z příjmu (do přijetí nové právní úpravy byly úroky od daně           

z příjmu osvobozeny). Na novelu zákona však podala opozice stíţnost u Ústavního soudu. 
115

 Kupka (2007) upozorňuje, ţe část prostředků stavebního spoření není investována do bydlení,   

a tudíţ netvoří finanční krytí pro efektivní poptávku po bydlení.  
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1 mil, přičemţ v roce 2009 bylo uzavřeno 575 292 smluv o stavebním spoření         

s průměrnou sjednanou cílovou částkou 309 tis. Kč (Deloitte, Hyposervis, 2010).  

 

Graf 6.5 Počet nově uzavřených smluv v letech 2000 – 2009 a v 1. čtvrtletí roku 

2010  

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR (2010a) - Základní ukazatele vývoje stavebního 

spoření v České republice - ke dni 31. 03. 2010, vlastní zpracování    

 

Úvěry ze stavebního spoření představují moţnou alternativu (k hypotečním 

úvěrům) pro financování bytových potřeb. Vývoj celkového počtu poskytnutých 

úvěrů, počtu úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů v letech 2000 aţ 

2009 je obsaţen v příloze č. 7. Celkově bylo k 31. březnu 2010 poskytnuto 

988 849 úvěrů, z toho 57 % připadalo na úvěry ze stavebního spoření a 43 % na 

úvěry překlenovací.  

Obdobně jako u hypotečních úvěrů, je stavební spoření hodnoceno 

z hlediska podílu nesplacených úvěrů na celkovém počtu úvěrů. Podíl dlouhodobě 

nesplacených úvěrů na celkovém počtu úvěrů v roce 2009 činil pouze 1,7 – 1,8 %, 

coţ je méně neţ v případě hypotečních úvěrů. 

Domácnosti v České republice mají k dispozici celou řadu dalších moţností, 

resp. úvěrových produktů, které mohou vyuţít k dluhovému financování pořízení 

bydlení. Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření představují produkty 

základní, resp. standardní a nejvýznamnější, mimo jiné z  hlediska státní podpory 

bydlení zaměřené přímo na jednotlivé domácnosti.  

 

6.3.3 Státní podpora úvěrového financování pořízení bydlení 

Stát poskytuje podporu domácnostem při úvěrovém financování bytových 

potřeb dvojím způsobem, a to jednak podporou vztahující se na úvěry na bydlení 

získané domácnostmi za plně trţních podmínek a jednak poskytováním 
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zvýhodněných úvěrů ze Státního fondu rozvoje bydlení. Cílem je pomoci 

domácnostem při naplňování jejich bytových potřeb.  

 

Státní podpora úvěrového financování bydlení   

První forma podpory, kterou stát zvýhodňuje čerpání úvěrů na bydlení, 

vyplývá ze zákona č. 586/1992 Sb., tj. zákona o daních z příjmů. Podle tohoto 

zákona je domácnostem (resp. příslušné fyzické osobě čerpající hypoteční úvěr, 

příp. úvěr ze stavebního spoření) dána moţnost odečíst si od základu daně částku 

odpovídající úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z hypotečního úvěru 

(příp. úvěru ze stavebního spoření) poskytnutého bankou. Úhrnná částka odpočtu 

úroků u poplatníků daně z příjmů nesmí v jedné domácnosti překročit 300 tis. Kč, 

v případě placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu 

dvanáctinu této maximální částky za kaţdý měsíc placení úroků, tj. za kaţdý 

měsíc lze uplatnit maximálně 25 tis. Kč. Podmínky pro uplatnění „úrokového 

odpočtu“ jsou obsaţeny v zákonu č. 586/1992 Sb., v §15, odstavce 3 a 4. 

Druhá forma státní podpory se vztahuje pouze na hypoteční úvěry a je 

zacílená na věkově mladé domácnosti, tj. domácnosti s osobami mladšími 36 let, 

které si pořizují tzv. starší byty. Cílem je zvýšit pro ně dostupnost vlastnického 

bydlení, přičemţ podmínky pro získání této formy podpory vyplývají z nařízení 

vlády č. 249/2002 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb.). Podpora má formu 

úrokové dotace poskytované prostřednictvím příspěvků ke splátkám hypotečního 

úvěru čerpaného příjemcem podpory.  

Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů, a to 

v závislosti na průměrné výši úrokové sazby, za kterou byly poskytnuty bankami 

hypoteční úvěry se státní podporou v předešlém roce. Klesne-li průměrná úroková 

sazba pod 5 %, je výše podpory nulová (pro nově uzavřené smlouvy i smlouvy 

v tomto termínu přepočtené). Úroková dotace můţe být vyuţita po celou dobu 

splácení úvěru, maximálně však po dobu 10 let a je poskytována k hypotečnímu 

úvěru nebo jeho části, která nepřekročí 800 tis. Kč v případě bytu a 1 500 tis. Kč 

v případě rodinného domu s jedním bytem. Zbývající část hypotečního úvěru pak 

dotována není.  
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Tab. 6.9 Výše podpory hypoték pro mladé lidi na starší byty  

Pro smlouvy o hypotečním úvěru, u kterých proběhlo 1. čerpání úvěru v termínu 

1.9.2002 - 31.1.2003 státní podpora 3% body 

1.2.2003 - 31.1.2004 státní podpora 2% body  

1.2.2004 - 31.1.2005 státní podpora 1% bod 

1.2.2005 - 31.1.2009 státní podpora 0% bodů 

1.2.2009 - 31.1.2011 státní podpora 1% bod  

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (2010b) – Podpora hypoték pro mladé lidi 

na starší byt, vlastní úprava  

 

Státní fond rozvoje bydlení a úvěrové financování bytových potřeb domácností  

Stát poskytuje podporu domácnostem při financování bytových potřeb nejen 

dvěma výše uvedenými formami podpory, ale také prostřednictvím přímého 

poskytování úvěrů z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)
116

. 

Poskytované úvěry jsou zacíleny na vymezený okruh domácností a umoţňují jim 

částečně krýt náklady například na pořízení nebo modernizaci bydlení. Státní fond 

rozvoje bydlení nabízí domácnostem moţnost získat úvěr za výhodnějších 

podmínek neţ za plně trţních. Přehled druhů úvěrů poskytovaných SFRB českým 

domácnostem dle stavu k červenci 2010 je obsaţen v příloze č. 8. Kromě 

domácností poskytuje Státní fond rozvoje bydlení podporu také dalším subjektům, 

a to mimo jiné na výstavbu nájemního bydlení (blíţe viz 5. kapitola).  

 

6.4 Demografický vývoj a poptávka po bydlení  

Z teoretické části disertační práce vyplývá, ţe vztah mezi demografickým 

vývojem a trhem bydlení je velmi těsný a ve své podstatě je dvoustranný, neboť je 

realizován jednak na základě vazby mezi demografickým vývojem a poptávkou 

po bydlení a jednak na základě vazby mezi nabídkou bydlení a demografickým 

vývojem. Celková velikost populace a počet domácností ovlivňují výši poptávky 

po bydlení, její věková struktura pak strukturu poptávky po bydlení (z hlediska 

druhu poptávaného bydlení); finančně a fyzicky dostupné bydlení má vliv na 

vznik nových domácností, stěhování stávajících domácností, ale také na porodnost 

(tedy zvyšování počtu členů domácností).  

 

6.4.1 Změny v počtu a struktuře českých domácností  

Bydlení jako statek uspokojující potřebu bydlet je na trhu poptáván jak 

domácnostmi nově vznikajícími, tak domácnostmi jiţ existujícími, jak jiţ bylo 

                                                 
116 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, jejíţ činnost je upravena zákonem č.211/2000 Sb. ze dne 21. června 2000. Ten 

vymezuje účel Fondu, jeho příjmy, pouţití jeho prostředků, orgány apod. Účelem Fondu je 

podpora rozvoje bydlení v České republice, a to v souladu s koncepcí bytové politiky schválené 

vládou České republiky.  
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uvedeno dříve. Změny v počtu domácností mohou být v omezeném rozsahu 

pouţity jako indikátor změn v poptávce po bydlení. V České republice dochází, na 

základě údajů zjištěných z jednotlivých cenzů Sčítání lidu, domů a bytů, 

dlouhodobě ke zvyšování počtu domácností.  

Růst počtu domácností však není vţdy jen odrazen zvyšování počtu 

obyvatel, ale je způsoben také řadou dalších faktorů. V případě České republiky 

jsou to růst ţivotní úrovně a příjmů obyvatel, které umoţňují téměř kaţdé 

domácnosti mít své vlastní bydlení, zvyšování dostupnosti bydlení
117

 a změny 

v preferencích a postojích domácností.  

 

Vývoj počtu a struktury domácností v letech 1970 – 2001  

V období let 1970 – 2001 se průběţně zvyšoval počet domácností ve všech 

sledovaných úrovních
118

 -  mezi SLDB z roku 1970 a SLDB z roku 2001 se počet 

domácností zvýšil o více neţ 20 %, nejvíce pak počet hospodařících domácností,  

a to o 25,28 %. Růst počtu obyvatel nebyl tak výrazný, mezi SLDB  z roku 1970  

a z roku 2001 se počet obyvatel zvýšil o 4,31 %, Je tedy zřejmé, ţe změna v počtu 

domácností souvisela i s jinými faktory, neţ jen zvýšením v počtu obyvatel. 

 

Tab. 6.10 Počet obyvatel a domácností dle SLDB 1970, 1980, 1991 a 2001  

Počet Sčítání lidu, domů a bytů z roku 

1970 1980 1991 2001 

Obyvatelstvo celkem 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 

Cenzové domácnosti 3 502 718 3 875 681 4 051 583 4 270 717 

Hospodařící domácnosti 3 365 407 3 790 977 3 983 858 4 216 085 

Bytové domácnosti  3 088 841 3 494 846 3 705 681 3 827 678 

Zdroj: Český statistický úřad (2005e) - Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 

1970 aţ 2001, vlastní úprava  

 

Podle údajů Českého statistického úřadu lze změny v počtu domácností 

připsat především způsobu vyčlenění a vytváření nových domácností ze 

stávajícího „potenciálu“ domácností, který vede také ke změnám ve struktuře 

domácností. Změny v modelu chování české populace, zejména pokles 

                                                 
117

 Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů připadalo v České republice v roce 1970 na 1000 

obyvatel 328 bytů, podle posledního Sčítání z roku 2001 to bylo jiţ 427 bytů.  
118 V rámci Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) sleduje Český statistický úřad počty domácností ve 

třech úrovních, které byly pro účely SLDB 2001 vymezeny takto:  

 bytové domácnosti, které tvoří osoby bydlící v jednom bytě.  

 hospodařící domácnosti, které tvoří společně bydlící osoby, které společně hospodaří, tj. hradí 

společně hlavní výdaje dané domácnosti, 

 cenzové domácnosti, které tvoří osoby společně bydlící v jednom bytě na základě jejich 

příbuzenských a jiných vztahů v rámci jedné hospodařící domácnosti.  
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sňatečnosti, růst rozvodovosti a odklad zakládání rodin do vyššího věku vedou 

mimo jiné k nárůstu počtu domácností jednotlivců, sníţení podílu úplných rodin 

na celkovém počtu domácností a naopak k nárůstu v počtu neúplných rodin          

a vícečlenných nerodinných domácností, coţ má výrazný vliv na poptávku po 

bydlení.  

 

Tab. 6.11 Sloţení cenzových domácností (v %), dle SLDB 1970, 1980, 1991        

a 2001  

Druh cenzové domácnosti 
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 

     1970     1980      1991    2001 

Úplné rodiny  71,0 66,0 62,0 54,6 

Neúplné rodiny 8,8 8,4 10,7 13,5 

Vícečlenné nerodinné domácnosti
119

 1,1 1,4 0,4    2,0 

Domácnosti jednotlivců 19,1 24,2 26,9 29,9 

Zdroj: Český statistický úřad (2005e) - Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 

1970 aţ 2001, vlastní úprava  

 

Mezi SLDB z roku 1970 a SLDB z roku 2001 se změnila také struktura 

bytových domácností. V roce 1970 se na celkovém počtu bytových domácností 

nejvýrazněji podílely dvou-, tří- a čtyřčlenné domácnosti (dohromady 66 %, 

přičemţ kaţdá skupina byla zastoupena něco málo přes 20 %). V roce 2001 se 

sníţil podíl tříčlenných a čtyřčlenných domácností na celkovém počtu bytových 

domácností a vzrostl význam jedno- a dvoučlenných domácností (dohromady se 

na celkovém počtu domácností podílely 52,4 %). To se promítlo také do sníţení 

počtu osob připadajících na jednu bytovou domácnost.  

 

Tab. 6.12 Průměrný počet osob na jednu bytovou domácnost dle SLDB 1970, 

1980, 1991 a 2001 

Rok 1970 1980 1991 2001 

Průměrný počet osob na 1 

bytovou domácnost 
3,15 2,92 2,76 2,64 

Zdroj: Český statistický úřad (2005e) - Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 

1970 aţ 2001, vlastní úprava  

 

Podle údajů Českého statistického úřadu bydlelo v roce 1970 samostatně (tj. 

bez další domácnosti) 77,5 % cenzových domácností, v roce 1991 to bylo jiţ 83,6 

% domácností, v roce 2001 pak 80,9 %. Pokles mezi léty 1991 a 2001 je způsoben 

poklesem objemu bytové výstavby a také zhoršením finanční dostupnosti bydlení 

(v důsledku růstu cen vlastnického bydlení a postupné deregulace nájemného).  

                                                 
119

 Nízký podíl vícečlenných nerodinných domácností na celkovém počtu cenzových domácností 

v roce 1991 je způsoben dle ČSÚ změnou metodiky ve vymezení tohoto druhu domácností. 
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Vyuţití údajů o českých domácnostech pro hlubší analýzu vztahu mezi 

změnami v jejich počtu a trhem bydlení brání především skutečnost, ţe údaje 

nejsou dostupné v dostatečné časové řadě, která by umoţnila zjistit případné 

závislosti mezi vývojem trhu bydlení (jeho vybraných ukazatelů) a vývojem změn 

v počtu domácností.  

 

Projekce počtu domácností do roku 2030 podle Českého statistického úřadu  

Pro odhad budoucího vývoje poptávky po bydlení v kontextu budoucích 

změn v počtu a struktuře domácností lze vyuţít řadu projekcí, například projekci 

Českého statistického úřadu, která byla zveřejněna v září roku 2005 a obsahuje 

projekci počtu cenzových domácností v České republice do roku 2030. Český 

statistický úřad pracuje se třemi variantami projekce - základní, rodinnou              

a nerodinnou
120

. Výpočet projekce podle ČSÚ (2005f) dokumentuje synergický 

vliv sniţování celkového počtu obyvatelstva, jeho demografické stárnutí, 

sniţování intenzity ve tvorbě rodinných domácností a růst významu domácností 

jednotlivců. Tyto trendy ve vývoji českých domácností započaly jiţ dříve, jak 

vyplývá z předchozí části podkapitoly.  

Předpokládaný vývoj celkového počtu a struktury cenzových domácností 

dle jednotlivých variant je obsaţen v příloze č. 9. Všechny tři varianty projekce 

počítají s postupným růstem počtu domácností.  Základní varianta předpokládá, ţe 

v roce 2030 bude v České republice 4 811 cenzových domácností a ţe dojde         

k poklesu průměrného počtu členů připadajících na jednu cenzovou domácnost,   

a to z 2,38 na 2,10. Základní varianta také počítá například s poklesem podílu 

úplných rodin na celkovém počtu cenzových domácností (z 54,6 % v roce 2001 na 

50,6 % v roce 2030) a s nárůstem podílu domácností jednotlivců (z 29,9 % v roce 

2001 na 33,94 % v roce 2030 
121

).  

 

 

 

                                                 
120

 Základní varianta předpokládá kontinuální vývoj sňatečnosti, rozvodovosti a míry nesezdaných 

souţití bez velkých výkyvů v čase; rodinná varianta předpokládá niţší tempo sniţování sňatečnosti 

aţ její stagnaci, obdobně i u rozvodovosti (a tedy vyšší podíl rodin s dětmi a vyšší podíl starších 

manţelských párů bez závislých dětí); nerodinná varianta pak předpokládá „pesimistický“ vývoj 

tvorby rodin - nízká sňatečnost, vysoká míra rozpadu souţití, vyšší podíl neúplných rodin              

a domácností jednotlivců (ČSÚ, 2005f).  
121 Podle Českého statistického úřadu (2005f) je vývoj domácností jednotlivců sloţitým procesem, 

neboť se zde uplatňují vlivy změn věkové struktury, trendu osamostatnění dospělých dětí před 

sňatkem včetně jejich samostatného bydlení, vysoké rozvodovosti, růstu počtu nesezdaných souţití 

při zachování oddělených trvalých bydlišť. Opačně pak působí sniţování úmrtnosti ve vyšším 

věku, coţ má za následek přetrvávání souţití starších párů.  
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6.4.2 Vybrané faktory ovlivňující změny v počtu domácností a poptávka po 

bydlení 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí podkapitole, změny v počtu domácností 

v České republice nejsou jen výsledkem změn v počtu obyvatel, ale především 

jsou způsobeny změnami v preferencích a postojích české populace. Ty se, 

z pohledu utváření domácností, projevují zejména v: 

 poklesu sňatečnosti, případně v odkládání uzavírání sňatků do vyššího 

věku
122

, přičemţ ale samostatné bydlení není jiţ vázáno na uzavření 

manţelství nebo partnerský vztah, coţ má vliv na růst počtu domácností 

jednotlivců,  

 růstu rozvodovosti, coţ se projevuje mimo jiné v nárůstu počtu neúplných 

rodinných domácností a domácností jednotlivců, 

 odklad zakládání rodin do vyššího věku
123

 a pokles porodnosti, kdy se 

sniţuje počet dětí připadajících na jednu domácnost, coţ vede ke sniţování 

průměrného počtu členů v jedné domácnosti. 

 

Tab. 6.13 Vybrané ukazatele o pohybu obyvatelstva v letech 1971 – 2009  

Hodnota ukazatele na 1000 obyvatel 
Průměrná roční hodnota v letech   

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 

Počet sňatků  9,33 7,78 6,17 5,09 

Počet rozvodů  2,47 2,86 2,94 3,05 

Počet ţivě narozených dětí  17,47 13,31 10,33 9,97 

Počet zemřelých  12,43 12,66 11,36 10,43 

Zdroj: Český statistický úřad (2009b) - Demografická ročenka 2008, doplnění      

o odhady hodnot ukazatelů za rok 2009 (dle ČSÚ), vlastní výpočty a zpracování  

Pozn.: Průměrné hodnoty za jednotlivá období byly vypočítány jako aritmetický 

průměr hodnot zjištěných za jednotlivé roky příslušného období.  

 

Na změny v počtu domácností v období let 2000 – 2009 nepůsobily jen 

změny v sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti a úmrtností, ale významně se na 

nich podílela také zahraniční migrace, a to zejména v období let 2005 – 2008, kdy 

v roce 2007 dosáhl ukazatel přírůstku stěhováním hodnoty 83 945 a v roce 2008 

pak 71 790.  

Z hlediska analýzy poptávky po bydlení je nutno věnovat pozornost nejen 

změnám v počtu domácností (a faktorům, které je způsobují), ale také věkové 

struktuře populace. Jednak jednotlivci zakládají domácnosti a poptávají bydlení aţ 

                                                 
122 Zatímco v roce 1970 byl průměrný věk ţeny při uzavření prvního sňatku 21,7 let a u muţe 24,4 

let, v roce 2009 to byl u ţeny 29,2 let a u muţe 32,0 let.   
123

 Mezi rokem 1970 – 2009 se zvýšil průměrný věk matky při narození prvního dítěte z 22,5 let na 

27,4; ukazatel však začal růst aţ od roku 1992.  
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po dosaţení určitého věku a jednak jednotlivé věkové skupiny domácností 

zpravidla upřednostňují určitý druh bydlení, zejména z hlediska právního důvodu 

jeho uţívání – s ohledem na jejich preference a výši jejich příjmů. Vývoj věkové 

struktury obyvatelstva České republiky v letech 1970 – 2008 a projekce jejího 

dalšího vývoje jsou obsaţeny v příloze č. 10.  

Z hlediska věkové struktury se nevyvíjí česká populace příznivě, zvyšuje se 

podíl osob starších 50 let na celkovém počtu obyvatel. Zatímco v roce 1970 se 

podílely osoby starší 50 let na celkové populaci 28,8 %, v roce 2008 to jiţ bylo 

35,9 %. Tento stav souvisí se zvyšováním průměrné délky ţivota, ale také 

s poklesem porodnosti typickým zejména pro léta 1995 – 2004, kdy se narodilo 

zhruba 90 tisíc dětí ročně.  Z hlediska bytové politiky je významné také zvyšování 

počtu osob v nejvyšší věkové kategorii (osoby starší 65 let – tedy 

v postproduktivním věku), protoţe domácnosti seniorů představují jednu ze 

skupin domácností potenciálně ohroţených finanční nedostupností bydlení
124

.  

 

 6.5 Analýza vývoje cen vlastnického bydlení v kontextu vývoje 

faktorů ovlivňujících poptávku po bydlení   

Cena kaţdého statku je v kontextu ekonomické teorie formována na trhu,    

a to vzájemným střetem nabídky a poptávky. Úroveň výsledné ceny závisí na trţní 

síle jednotlivých trţních subjektů, která determinuje vliv jak nabízejícího, tak 

poptávajícího na výslednou tzv. realizovanou cenu. Baková aj. (1997) označuje 

prostředí pro obchodování s byty jako nabídkový oligopol, který dle ní 

představuje regulérní formu trţního prostřední, která můţe ve většině případů 

uspokojit potřeby jak nabízejících, tak poptávajících.  

Pro analýzu vývoje cen bydlení v kontextu vývoje vybraných faktorů 

ovlivňujících poptávku po bydlení bylo zvoleno vlastnické bydlení, a to z důvodu 

dostupnosti dostatečného mnoţství dat o vývoji jeho cen. Vývoj cen vlastnického 

bydlení lze v České republice sledovat prostřednictvím indexu realizovaných cen 

bytů
125

, který je konstruován Českým statistickým úřadem na základě údajů         

o cenách bytů získaných z daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí. 

                                                 
124

 Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR demografický vývoj obyvatelstva naznačuje, ţe bude nutné 

zvýšit bytovou výstavbu bytů pro seniory. Aktuální potřebu by pokryla výstavba 2 000 bytů pro seniory 

ročně, v současné době můţe Ministerstvo podpořit výstavbu pouze zhruba 300 takových bytů ročně.  
125

 Metodika výpočtu indexů je následující: Individuální cenové indexy počítá ČSÚ na úrovni             

kraj x velikostní kategorie obce x pásmo morálního a technického opotřebení, přičemţ před tímto jsou 

jednotkové kupní ceny „narovnány“ na úroveň obvyklého vybavení stavby. V indexu jsou zohledněny 

pouze obchody mezi fyzickými osobami, neboť neexistuje zákonná povinnost podávat daňová přiznání 

k dani z převodu nemovitosti pro developery a realitní kanceláře, jejichţ obchody se významnou měrou 

podílejí na objemu obchodu trhu.  
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Hlavní výhodou tohoto indexu je, ţe plně respektuje reálné, skutečně placené 

(přiznané) ceny bytů.   

Je však nutno si uvědomit, ţe výsledná cena realizovaná na trhu neodráţí 

jen poptávkové faktory (jejichţ vývoji byly věnovány předchozí podkapitoly), ale 

také faktory nabídky, přičemţ mezi nejdůleţitější nabídkové faktory ovlivňující 

realizovanou cenu bytů patří samotný rozsah a struktura nabídky, ale také náklady 

na bytovou výstavbu, a to včetně cen pozemků.  

 

Poptávka po bytech a ceny bytů v letech 2000 – 2008  

Při analýze vývoje cen bytů lze v letech 2000 – 2007 identifikovat dva 

výrazné meziroční růsty cen, a to v letech 2002 – 2003 a v letech 2006 – 2007      

s udrţením vysokého tempa růstu cen i v první polovině roku 2008. První období 

prudší akcelerace cen bytů lze podle Českého statistického úřadu (2009a) vysvětlit 

vysokými očekávání ohledně budoucího vývoje trhu bydlení v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie (byl očekáván prudký nárůst cen 

bytů). Jak je ale zřejmé z grafu 6.6 tento růst se nepotvrdil, protoţe v následujícím 

období let 2003 – 2004, ceny bytů meziročně poklesly, případně stagnovaly (2004 

– 2005).   

 

Graf 6.6 Index cen bytů – realizované ceny, v letech 1999 -  pol. 2008 (v %, rok 

2000 = 100) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2009a) - Realitní trh České republiky: cenová 

bublina ano či ne?, vlastní úprava  

 

Druhý nárůst cen bytů dává Český statistický úřad (2009a) do souvislosti 

s konjunkturou české ekonomiky – tj. nárůstem reálných mezd domácností, 

dobrou situací na trhu práce, zvyšujícím se bohatstvím českých domácností 
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v mezinárodním srovnání (v souvislosti s posilujícím směnným kurzem)               

a příznivými očekáváními domácností ohledně budoucího vývoje. Poptávka však 

byla podle Českého statistického úřadu (2009a) posilována i neekonomickými 

faktory, zejména pak dostupností hypotečních úvěrů a demografickým vývojem. 

Příznivý vývoj těchto faktorů v období let 2006 – 2008 (první polovině) byl 

potvrzen vlastním výzkumem provedeným v předchozích podkapitolách.  

Studie Deloitte a Hyposervisu (2010) charakterizuje období let 2006 – 2008 

jako období výrazného růstu cen bytů, přičemţ tento růst dává do souvislosti 

především s výraznou konjunkturou české ekonomiky, demografickým vývojem, 

ale také změnami v ţivotním stylu obyvatelstva.  

Význam vlivu poptávkových faktorů na vývoj cen bytů potvrzuje i Česká 

národní banka, podle její Zprávy o finanční stabilitě (ČNB, 2010) byl vývoj cen 

nemovitostí taţen hlavně poptávkou, a to především demografickými faktory        

a faktory trhu práce (příznivý vývoj míry nezaměstnanosti, počet volných 

pracovních míst a růst mezd). Část poptávky pak dle České národní banky byla 

podle standardních modelů ekonomického chování taţena i spekulací na další růst 

cen nemovitostí v budoucím období.  

Na základě analýzy vývoje vybraných faktorů ovlivňujících poptávku po 

vlastnickém bydlení, situace na hypotečním trhu a vývoje indexů cen bytů lze 

tedy konstatovat, ţe v letech 2005 – 2008 se výrazně zvyšovala poptávka 

domácností po této formě bydlení. Její růst však přerušil dopad celosvětové 

finanční a hospodářské krize na českou ekonomiku.  

 

Poptávka po bytech a ceny bytů v letech 2008 – 2009  

V letech 2008 – 2009 došlo v České republice k poklesu poptávky po 

bytech, coţ se projevilo ve zpomalení tempa růstu cen bytů a následně v jejich 

poklesu. Pokles poptávky po bytech byl způsoben dvěma skutečnostmi: 

  Zvýšením sazby daně z přidané hodnoty na stavební práce u bytové 

výstavby z 5 na 19 % v roce 2008, coţ se na trhu projevilo tzv. 

„předzásobením“. Domácnosti si pořídily nové byty ještě před zavedením 

zvýšené sazby. 

  Nepříznivým makroekonomickým vývojem, který měl vliv na vývoj 

hlavních determinant poptávky po bytech.  

 

Podle České národní banky (2010) došlo v roce 2009 ke zhoršení všech 

faktorů poptávky, které stály za vysokou poptávkou a vysokými cenami bytů 
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v předchozím období. Zhoršení poptávkových faktorů (přirozený přírůstek 

obyvatelstva, přírůstek migrací, počet pracovních míst) vysvětluje dle ČNB 

(2010) valnou většinu sledovaného poklesu cen bytů, pouze malá část odpovídá 

splasknutí „bubliny“ z let 2007 a 2008 (zhruba 15 % poklesu cen). V důsledku 

zhoršení makroekonomické situace a jejího vlivu na hlavní determinanty 

poptávky po bydlení (včetně růstu obav domácností ohledně dalšího vývoje) došlo 

k poklesu poptávky po vlastnickém bydlení
126

, coţ, jak jiţ bylo uvedeno výše, 

vedlo k poklesu cen bytů.  

 

Tab. 6.14 Indexy cen bytů – realizované ceny bytů v letech 2005 – 2009 (v %, rok    

2005 = 100) 

Průměr roku   2005 2006 2007 2008 2009 

ČR 100 108,4 142,2 166,7 151,7 

ČR bez Prahy 100 109,3 145,0 170,7 154,1 

Praha  100 106,4 136,5 158,4 147,0 

Zdroj: Český statistický úřad (2010d) – Ceny bytů, vlastní úprava   

Pozn.: Průměr roku 2005 = 100, za rok 2009 jsou pro výpočet průměru roku 

pouţita pouze data za 1. a 2. čtvrtletí.  

 

Z tabulky 6.14 je zřejmé, ţe v roce 2009 došlo k výraznému poklesu 

realizovaných cen bytů, ve srovnání s rokem 2008. Podle ČNB (2010) poklesly 

ceny rezidenčních nemovitostí v roce 2009 o 14 %, přičemţ tento pokles souvisel 

především s ekonomickým poklesem a zhoršenou situací na trhu práce. Ve třetím 

čtvrtletí roku 2008 se zpomalilo tempo růstu cen bytů a v čtvrtém čtvrtletí téhoţ 

roku ceny bytů poprvé, ve srovnání s předchozím čtvrtletím, poklesly. V prvním  

a druhém čtvrtletí roku 2009 pak ceny bytů nadále mezičtvrtletně klesaly.  

 

Tab. 6.15 Indexy cen bytů – realizované ceny bytů v letech 2008 – 2009 (v %, 

předchozí období = 100) 

Období  1. Q 2008 2. Q 2008 3. Q 2008 4. Q 2008 1.Q 2009 2.Q 2009 

ČR 105,0 105,5 101,8 98,2 94,4 91,4 

ČR bez Prahy 105,0 105,1 102,0 98,1 94,1 90,3 

Praha  105,1 106,2 101,2 98,3 95,0 93,7 

Zdroj: Český statistický úřad (2010d) – Ceny bytů, vlastní úprava  

Pozn.: Q znamená kvartál, tj. čtvrtletí  

 

Kromě realizovaných cen bytů sleduje Český statistický úřad také tzv. 

nabídkové ceny, které vypovídají o očekávání nabízejících ohledně ceny, za 

                                                 
126

 Naopak se zvýšila v roce 2008 a 2009 poptávka po nájemních bytech, podle studie Deloitte       

a Hyposervisu (2010) v roce 2008 o 5 % a za rok 2009 je odhadován její růst o 10 – 15 %. Přesto 

se zvýšení poptávky neprojevilo v růstu trţního nájemného, ba naopak v důsledku zvýšené 

nabídky bytů k nájmu došlo k jeho poklesu – blíţe viz příloha č. 2.  
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kterou uskuteční směnu na trhu. Od čtvrtého čtvrtletí roku 2006 byly realizované 

ceny bytů vyšší neţ ceny nabídkové (v období 2005 – 2006 vývoj realizovaných 

cen bytů zhruba odpovídal vývoji cen nabídkových), coţ mimo jiné potvrzuje 

výrazný nárůst poptávky po bytech. V důsledku poklesu poptávky po bytech došlo 

v závěru roku 2009 k obratu, tj. nabídkové ceny byly vyšší neţ ceny realizované. 

Srovnání vývoje nabídkových a realizovaných cen bytů v období let 2005 – 2009 

obsaţeno v následujícím grafu 6.7. 

 

Graf 6.7 Srovnání vývoje realizovaných a nabídkových cen bytů (v %) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2010d) – Ceny bytů, vlastní úprava  

Pozn.: Rok 2005 = 100 

 

Přes výše uvedené výsledný pokles cen bytů v roce 2009 nebyl tak výrazný, 

jak se původně předpokládalo. To lze vysvětlit zejména tím, ţe u nově 

postavených bytů přistoupili investoři výstavby a developeři nejprve                     

k poskytování určitých bonusů nakupujícím domácnostem a aţ poté ke sníţení 

cen; ale také tím, ţe řada prodávajících vyčkávala s prodejem na příznivější 

období, a byty tak zůstaly neobsazeny nebo byly nabídnuty k pronájmu. Výrazné 

rozdíly v poklesu cen bytů však lze vysledovat mezi jednotlivými druhy bytů, 

zejména z hlediska jejich strukturálních charakteristik a lokality, ve které jsou 

umístěny. Nejvýrazněji poklesly ceny bytů v panelové zástavbě, a to aţ o 25 % 

(coţ mimo jiné vypovídá o tom, ţe ceny bytů v panelové zástavbě byly 

v předchozím období výrazně nadhodnoceny). Srovnání poklesu cen bytů 

v cihlové zástavbě v centru města a panelové zástavbě na periferii ve vybraných 

městech je obsaţeno v příloze č. 11.  

Z hlediska dalšího vývoje poptávky po bytech a cen bytů jsou klíčovými 

faktory zejména další makroekonomický vývoj, situace na trhu práce a situace na 
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hypotečním trhu. Klíčovými se mohou stát také opatření vlády v souvislosti se 

snahou o stabilizaci veřejných výdajů
127

.   

 

6.6 Shrnutí 6. kapitoly  

Šestá kapitola byla zaměřena na analýzu vybraných aspektů poptávky po 

bydlení v České republice, zejména však na analýzu vztahu mezi vývojem 

vybraných faktorů majících vliv na poptávku po bydlení a vývojem cen bytů. 

Analýza byla zaměřena na období let 2000 – 2009. Z důvodu nedostatečného 

mnoţství dostupných dat o segmentu nájemního bydlení byla hlavní pozornost 

věnována bydlení vlastnickému. 

V první části kapitoly byl naznačen makroekonomický vývoj v České 

republice. Z hlediska poptávky po bydlení byla makroekonomická situace 

nejpříznivější v období let 2005 – 2007. V tomto období přesahoval meziroční 

růst reálného HDP 6 %, sniţovala se míra nezaměstnanosti a reálné mzdy 

zaměstnanců rostly průměrně meziročně o 3,8 %. To vše mělo vliv na sklon 

domácností k dlouhodobým investicím, a tudíţ i na poptávku po bydlení. 

V rámci druhé podkapitoly byla zaměřena pozornost na vztah mezi příjmy 

domácností a poptávkou po bydlení, který je mnohými ekonomy povaţován za 

klíčový. V první části byl zkoumán sklon domácností k úsporám, spotřebě            

a zadluţování, kdy v průběhu sledovaného období došlo k výrazné změně 

v preferencích domácností ve prospěch spotřeby a zadluţování. Jelikoţ, jak 

vyplývá z teoretické části práce, na bydlení lze pohlíţet jednak jako na aktivum 

(statek dlouhodobé spotřeby), a jednak jako na spotřební statek (ve významu 

bytových sluţeb), byl v dalším kroku zkoumán odděleně vztah mezi cenou 

bytového aktiva (v případě vlastního bydlení) a příjmy domácností a vztah mezi 

výdaji (resp. náklady) na uţívání bydlení a příjmy domácností.  

Pořízení bytového aktiva zpravidla převyšuje několikanásobně roční příjem 

domácností (v roce 2009 potřebovala průměrná domácnost k pořízení bytu do 

osobního vlastnictví 4násobek svého ročního čistého příjmu) a domácnosti musí 

na jeho pořízení zpravidla vyuţívat cizích zápůjčních zdrojů. Z tohoto důvodu 

byla věnována pozornost také moţnostem dluhového financování bydlení, a to 

zejména hypotečním úvěrům, úvěrům ze stavebního spoření, ale také státní 

podpoře v této oblasti. Zájem domácností o vyuţití úvěrových zdrojů pro 

financování jejich bytových potřeb je závislý především na výši jejich příjmů 

(nejen současných, ale i budoucích) a podmínkách čerpání úvěrů. Celkově lze říci, 

aţ na reakci českého hypotečního trhu na finanční a hospodářskou krizi ve světě, 

ţe se český trh hypotečních úvěrů vyvíjel ve sledovaném období 2000 – 2009 

z hlediska dostupnosti hypotečních úvěrů příznivě.  

Kromě příjmů je klíčový význam při analýze poptávky po bydlení přiznáván 

také demografickému vývoji, zejména pak změnám ve velikosti populace, její 

věkové skladbě a v procesu tvorby domácností. Z tohoto hlediska je ve vztahu 

k poptávce po bydlení v České republice klíčový jednak nepříznivý vývoj 

                                                 
127

 Z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem 5. ledna 2011 vyplývá, ţe v roce 2010 

pokračoval pokles nabídkových cen bytů (i přes nepatrné zvýšení v lednu roku 2010). Pokles 

nabídkových cen však byl ve srovnání s předchozím obdobím (viz graf 6.7) pozvolený.  



162 

 

některých demografických ukazatelů (zejména porodnost, sňatečnost                     

a rozvodovost), příznivý vývoj ukazatele úmrtnosti, a jednak změny v chování 

české populace. To vše má za následek pokles počtu rodinných domácností, 

pokles velikosti domácností a zvyšování počtu jednočlenných domácností. To vše 

ovlivňuje zejména charakteristiky poptávaného bydlení (i kdyţ protisměrně 

působí růst ţivotní úrovně obyvatelstva spojený s růstem spotřeby bydlení).  

V poslední části kapitoly byla pozornost zaměřena na analýzu vývoje cen 

bytů v České republice v kontextu vývoje výše uvedených faktorů. Z provedené 

vlastní analýzy i ze zpráv Českého statistického úřadu a České národní banky, 

příp. ze studie Deloitte a Hyposervisu, vyplynulo, ţe období let 2000 – 2007       

(a částečně i v začátku roku 2008) byly hlavními faktory růstu cen bytů především 

příznivý makroekonomický vývoj v České republice (doprovázený růstem mezd   

a zaměstnanosti), příznivá situace na hypotečním trhu, ale také např. příznivý 

demografický vývoj.   

 V závěru sledovaného období, zejména v letech 2008 – 2009, byl vývoj 

trhu bydlení nepříznivě poznamenán dopadem celosvětové finanční a hospodářské 

krize na českou ekonomiku. Ten se nepříznivě projevil zejména na trhu práce, ale 

také na hypotečním trhu (zejména na začátku roku 2009). Tyto skutečnosti měly 

vliv na pokles poptávky po bytech v České republice a tím i na pokles cen bytů.  
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7. ANALÝZA POPTÁVKY PO BYDLENÍ NA ZVOLENÉM 

MÍSTNÍM TRHU BYDLENÍ – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V BOHUMÍNĚ  

V 5. a 6. kapitole byla věnována pozornost národnímu trhu bydlení v České 

republice, přičemţ pozornost byla zaměřena především na vývoj poptávky po 

bydlení v kontextu analýzy vybraných faktorů ji ovlivňujících. Na základě 

provedené analýzy bylo zjištěno, ţe hlavními determinantami poptávky po 

bydlení v období let 2000 – 2009, a zejména pak v období 2005 – 2008, byly 

příznivý makroekonomický vývoj, doprovázený růstem mezd zaměstnanců, 

sniţováním nezaměstnanosti a snadná dostupnost hypotečních úvěrů, ale také 

demografický vývoj a změny v postojích a preferencích domácností. 

Národní trh bydlení představuje souhrn jednotlivých místních trhů bydlení 

nebo také, podle Dipasquale a Wheatona (1996), průměrné chování napříč 

jednotlivými místními trhy. Situace na jednotlivých místních trzích se však můţe 

od tohoto průměru odchylovat, a to ať v kladném, tak záporném slova smyslu. 

Analýza místního trhu bydlení, s určitými specifickými charakteristikami 

(ekonomickými i neekonomickými), umoţňuje vyslovit konkrétní závěry ohledně 

poptávky po bydlení, resp. o postojích a preferencích domácností ve vztahu 

k bydlení.  

Pro empirický výzkum postojů a preferencí domácností ve vztahu k bydlení 

byl zvolen trh bydlení města Bohumín. Město Bohumín bylo zvoleno zejména 

z důvodu toho, ţe je rodištěm a současně bydlištěm autorky disertační práce.  

 

7.1 Vybrané údaje o městě Bohumín  

Bohumín je přibliţně 23tisícové město rozkládající se na ploše 3 103 ha (dle 

údajů Českého statistického úřadu) v ostravské pánvi severní části 

Moravskoslezského kraje. Město je významnou křiţovatkou ţelezničních tratí      

a hraničním městem s Polskou republikou. Město má poměrně dlouhou historii, 

první písemná zpráva o vsi Bogun (dnešní městská část Starý Bohumín) pochází 

z roku 1256, trvale osídlená osada zde však byla patrně jiţ dříve. Rozvoj města 

v minulosti souvisel především se zavedením ţeleznice do města (rok 1847) a se 

zaloţením Hahnových ţelezáren (rok 1885) a později i drátoven (rok 1896). 

Druhá polovina 20. století je spojená především s rozvojem města jako 

průmyslového centra, přičemţ dominující byl těţký průmysl (nejvýznamnějším 

podnikem byly Ţelezárny a drátovny Bohumín - ŢDB). Transformace českého 

průmyslu v 90. letech 20. století se dotkla také výrobních podniků na území 
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města, kdy došlo k restrukturalizaci a sníţení výroby v ŢDB, do podniků na území 

města vstoupili noví investoři a v současné době je průmyslová výroba ve městě 

výrazněji diverzifikována.  

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo lokalizováno na území města 

k 31. prosinci 2009 3 476 podnikatelských subjektů, přičemţ z hlediska druhu 

činnosti jich bylo zaměřeno například na průmysl 396 a na stavebnictví 393;  

dominantním zaměřením však byl obchod, prodej, opravy motorových vozidel     

a spotřebního zboţí, a pohostinství (1 292 subjektů, tj. 37 % všech 

podnikatelských subjektů). Z hlediska právní formy pak převaţovali ţivnostníci 

(2 769 subjektů) a obchodní společnosti (230 subjektů).  

Hlavní zaměstnavatelé se dlouhodobě ve městě nemění, přičemţ mezi 

nejvýznamnější se řadí ŢDB Group, a. s.; Bonatrans Group, a. s.; Uzlová 

ţelezniční stanice Bohumín; Depo kolejových vozidel Ostrava, provozní jednotka 

Bohumín; Bochemie, a. s; Rockwool, a. s.; Bekaert Bohumín, s. r. o.  

Město Bohumín patří mezi obce s rozšířenou působností, to znamená, ţe 

vykonává určité úkony státní správy i pro sousední obec Rychvald. Z hlediska 

územního je moţno Bohumín rozdělit do sedmi městských částí, a to Nový 

Bohumín, Pudlov, Starý Bohumín, Záblatí, Skřečoň, Vrbice a Šunychl. 

Nejvýznamnější částí je Nový Bohumín, který představuje střed města, je sídlem 

všech významných městských orgánů a institucí, ale je také nejlidnatější částí 

města – ţije zde více neţ 60 % obyvatel, a to převáţně v bytových domech. Pro 

další městské části je pak charakteristická především zástavba rodinnými domy.  

 

Tab. 7.1 Vybrané ukazatele stavu a pohybu obyvatelstva v Bohumíně v letech 

2001 – 2009  

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet obyvatel 

celkem 
23 289 23 272 23 194 23 079 22 999 22 952 22  947 22 894 22 796 

Přirozený 

přírůstek 
-83 -2 -103 -61 -56 18 -8 -1 -62 

Migrační saldo -48 -15 44 -4 -23 -65 -19 13 -41 

Počet uzavřených 

sňatků 
110 103 132 109 94 146 158 133 118 

Počet rozvodů 86 78 79 52 59 44 64 60 67 

Zdroj: Výroční zpráva města Bohumín za rok 2009, 2008, 2007 a 2006, Český 

statistický úřad, vlastní zpracování 

Pozn.: Údaje o počtu obyvatel města zveřejňované Městským úřadem 

v Bohumíně se liší od údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.  

 

Podle údajů Českého statistického úřadu ţilo na území města Bohumína 

k 31. prosinci 2009 22 818 obyvatel, přičemţ 71 % obyvatel (tj. 16 244 obyvatel) 
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bylo ve věku od 15 do 64 let. Podle Sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2001 na 

území města 9 811 hospodařících domácností, průměrně měla jedna hospodařící 

domácnost 2,35 členů. Cenzových domácností bylo ve městě 9 886, průměrný 

počet členů byl 2,33;  nejčetněji byly v cenzových domácnostech zastoupeny 

úplné rodiny – podíl na celkovém počtu cenzových domácností 54,2 %, a dále pak 

domácnosti jednotlivců s podílem 31 %.  Na jeden byt pak ve městě podle SLDB 

z roku 2001 připadalo 1,08 cenzových domácností.  

 Podle Sčítání lidu, domů a bytů bylo v roce 2001 na území města 11 808 

ekonomicky aktivních obyvatel (celkově bylo 19 395 obyvatel starších 15 let), 

přičemţ převaţoval počet obyvatel s dosaţeným středoškolským a niţším
128

 

vzděláním – 17 229 obyvatel (tj. 89 % obyvatel), vysokoškolské vzdělání mělo 

pouze 1 228 obyvatel (tj. 6 % obyvatel).  

Jedním z dlouhodobých problémů města je především vysoká míra 

nezaměstnanosti, která, s výjimkou roku 2008, vţdy ve sledovaném období 

převyšovala úroveň 10 %. Největší počet uchazečů o zaměstnání byl ve městě 

registrován v roce 2002, kdy bylo bez práce 2 669 obyvatel. Meziročně došlo 

v roce 2009 k prudkému skokovému zvýšení nezaměstnanosti, a to z 8,69 % 

v roce 2008 na 13,19 %. Nárůst míry nezaměstnanosti souvisel především se 

sníţením počtu zaměstnanců u hlavních zaměstnavatelů ve městě
129

.  

 

Tab. 7.2 Míra nezaměstnanosti v Bohumíně v letech 2001 – 2009 (údaje v %)  

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Míra 

nezaměstnanosti 
15,88 18,35 18,30 16,73 14,82 13,30 10,41 8,69 13,19 

Zdroj: Výroční zpráva města Bohumín za rok 2009, vlastní úprava  

 

7.2 Popis situace na trhu bydlení – podkladová analýza pro vlastní 

dotazníkové šetření   

Trh bydlení ve městě Bohumín je součástí národního trhu bydlení v České 

republice. Je tedy zřejmé, ţe proces transformace národního trhu bydlení, který 

byl popsán v 5. kapitole, se nevyhnul ani městu Bohumín. Přesto má trh bydlení 

ve městě řadu specifických charakteristik, které jej odlišují od průměru České 

republiky. V této souvislosti je pak nutno zmínit zejména výrazně dominantní 

postavení města v segmentu nájemního bydlení a rozdílný přístup ke dvěma 

                                                 
128

 Obyvatelé se vzděláním učňovským, střední odborným bez maturity, se základním vzděláním   

a obyvatelé bez vzdělání. 
129

 Například společnost ŢDB Group, a. s. měla dle své výroční zprávy z roku 2009 v roce 2008 

2 764 zaměstnanců a v roce 2009 pak jiţ jen 2 043 zaměstnanců (ŢDB, 2010).  

 



166 

 

základním skupinám uţivatelů městských bytů mající za následek vznik 

„privilegovaných“ a „neprivilegovaných“ domácností.  

 

7.2.1 Vybrané údaje o bytovém fondu a bytové výstavbě v Bohumíně 

Ve městě existují tři tradiční segmenty trhu bydlení, a to segment 

vlastnického, nájemního a druţstevního bydlení. Jejich vznik souvisí především 

s transformací trhu bydlení započatou v České republice na začátku 90. let 20. 

století, která byla spojená ve městě především s restitucí části bytového fondu      

a převodem podnikových bytů na město. Formování trhu bydlení ve městě však 

stále ještě není ukončeno, neboť město dosud nepřistoupilo k výraznější 

privatizaci svého bytového fondu a zachovává si tak v segmentu nájemního 

bydlení výrazně dominantní postavení. Za nerozvinutý je pak moţno povaţovat 

také segment vlastnického bydlení, konkrétně segment s byty v osobním 

vlastnictví, kterých je ve městě výrazný nedostatek.  

 

Tab. 7.3 Osoby v bytech podle právního důvodu uţívání bytů podle SLDB 2001 

(údaje v %) 

Právní důvodu uţívání bytu Bohumín Moravskoslezský kraj Česká republika 

Byt ve vlastním domě 27,1 33,3 40,1 

Byt v osobním vlastnictví 1,4 6,5 10,1 

Nájemní byt  52,2 33,8 26,7 

Byt člena SBD 14,2 18,0 14,2 

Byt člena druţstva nájemců 0,6 2,1 2,5 

Ostatní (příp. nezjištěno)  4,5 6,3 6,5 

Celkem 100,0 100,0 100,1 

Zdroj: Český statistický úřad (2003a) – Sčítání lidu, domů a bytů, okres Karviná, 

Ministerstvo pro místní rozvoj (2008) – Vybrané údaje o bydlení 2008, vlastní 

zpracování  

 

Z tabulky 7.3 vyplývá, ţe většina obyvatel Bohumína uţívala v roce 2001 

nájemní byty, přičemţ ve srovnání s údaji za Českou republiku jako celek, příp. za 

Moravskoslezský kraj, byl podíl osob v této právní formě bydlení ve městě 

výrazně vyšší neţ v dalších sledovaných celcích. Výrazné zastoupení osob 

v nájemních bytech na celkovém počtu osob v bytech je však typické pro celý 

okres Karviná. Celkově tvořily nájemní byty v okrese Karviná v roce 2001 více 

neţ polovinu celkového počtu trvale obydlených bytů (55 %). Podle Českého 

statistického úřadu (2003a) to souvisí především s velkým váhovým podílem 

rozhodujícího druhu – bytových domů. Jejich bytový fond se skládal z 69,7 % 

z bytů nájemních. V rodinných domech pak činil podíl nájemních bytů jen 8,2 %.   
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Z hlediska vlastnictví trvale obydlených domů ve městě Bohumíně jsou 

dominantní skupinou fyzické osoby s podílem 77,7 %, dále pak obec a stát (15,2 

%) a stavební bytová druţstva (3,3 %), příp. ostatní právnické osoby (2,3 %). 

Zbývající část domů měla kombinované vlastnictví. Celkově bylo v roce 2001 

v Bohumíně 2 719 trvale obydlených domů, přičemţ rodinné domy se na tomto 

počtu podílely zhruba 79 %.  Přehled struktury trvale obydlených bytů z hlediska 

právního důvodu uţívání je obsaţen v následující tabulce 7.4.  

 

Tab. 7.4 Trvale obydlení byty z hlediska právního důvodu uţívání bytů v roce 

2001 

Právní důvod uţívání bytu  Počet bytů Podíl v % 

Byt ve vlastním domě  2 127 23,3 

Byt v osobním vlastnictví  149 1,6 

Byt nájemní (včetně LBD) 4 892 53,6 

Byt člena SBD 1 425 15,6 

Byt člena druţstva nájemců zaloţeného za účelem 

privatizace 
54 0,6 

Domovnický, sluţební byt 33 0,4 

Jiné bezplatné uţívání 286 3,1 

Jiný důvod (příp. nezjištěno) 155 1,7 

Celkem  9 121 100,0 

Zdroj: Český statistický úřad (2003a) – Sčítání lidu, domů a bytů 2001, okres 

Karviná, vlastní výpočty a úprava  

 

Celkový počet trvale obydlených bytů se v Bohumíně průběţně zvyšuje, 

v období let 1970 – 2001 se zvýšil o 16 %, coţ při zvýšení celkového počtu 

obyvatel v tomto období o 4,8 % vedlo ke sníţení ukazatele počtu osob 

připadajících na jeden byt z 2,83 v roce 1970 na 2,55 v roce 2001.  

 

Tab. 7.5 Vybrané ukazatele velikosti bytového fondu v letech 1970 – 2001  

Ukazatel  1970 1980 1991 2001 

Počet trvale obydlených domů  2 692 2 738 2 705 2 719 

Počet trvale obydlených bytů 7 851 9 039 8 822 9 121 

Počet obyvatel celkem 22 223 25 177 23 686 23 284 

Počet osob na jeden byt  2,83 2,79 2,68 2,55 

 Zdroj: Český statistický úřad (2003a) – Sčítání lidu, domů a bytů 2001, okres 

Karviná, vlastní výpočty a zpracování,  

Pozn.: Z celkového počtu 9 121 bytů jich bylo 2 571 umístěno v rodinných 

domech, 6 493 v bytových domech a 57 v ostatních budovách.  

 

Kvalita a úroveň bytového fondu je v Bohumíně poměrně vysoká, srovnání 

základních ukazatelů kvality bytového fondu v tomto městě a za Českou 

republiku jako celek je obsaţeno v tabulce 7.6. Z tabulky mimo jiné vyplývá, ţe 

bytový fond v Bohumíně zaostává za průměrem České republiky zejména 
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v ukazatelích velikosti bytů, naopak lépe jsou byty na území města vybaveny 

vodovodem, plynem a ústředním topením.  

 

Tab. 7.6 Vybrané ukazatele velikosti a technické vybavenosti bytů v roce 2001 

Ukazatelé kvality bytového fondu Bohumín Česká republika 

Obytná plocha na byt       44,1 m
2
  49,5 m

2
 

Podíl bytů s 3 a více pokoji 46,7 % 55,8 % 

Podíl bytů s jednou obytnou místností 16,0 % 13,6 % 

Podíl bytů s plynem v bytě 80,6 % 64,1 % 

Podíl bytů s vodovodem v bytě  98,9 % 98,5 % 

Podíl bytů s kanalizační přípojkou  53,7 % 74,8 % 

Podíl bytů s ústředním, etáţovým topením 82,2 % 81,7 % 

Zdroj: Český statistický úřad (2004) – Struktura bytového fondu, Český statistický 

úřad (2003a) – Sčítání lidu, domů a bytů 2001, okres Karviná, vlastní výpočty      

a zpracování  

 

Základní údaje o bytové výstavbě jsou v případě Bohumína dostupné pouze 

jako údaje za správní obvod obce s rozšířenou působností, tj. za město Bohumín   

a obec Rychvald.  Podle údajů Českého statistického úřadu byla v období let 2000 

– 2007 dokončena výstavba v rámci tohoto správního obvodu u 232 bytů, největší 

část z nich jako byty v rodinných domech (146 bytů), příp. jako nástavby, 

přístavby a vestavby k rodinným domům (44 bytů), a stavebními úpravami 

nebytových prostor (31 bytů). V bytových domech nebyl v tomto období 

dokončen ani jeden byt.   

 

7.2.2 Vybrané aspekty fungování trhu bydlení v Bohumíně  

Ve městě Bohumíně existují všechny tři tradičně rozlišované segmenty trhu 

bydlení, a to nájemní, druţstevní a vlastnické bydlení. Jak jiţ bylo uvedeno 

v předchozích podkapitolách, obecní nájemní bydlení má ve městě výrazné 

zastoupení, naopak segment vlastnického bydlení (ve vztahu k bytům v osobním 

vlastnictví) je nedostatečný. V současné době uplatňovaná bytová politika města 

není nastavena tak, aby mohla tento nepříliš (z hlediska dotvoření plně trţního 

prostředí s bydlením) pozitivní stav zlepšit.  

 

Obecní bytový fond a bytová politika města  

Z předchozí podkapitoly je zřejmé, ţe dominantním subjektem nabídky 

nájemního bydlení na trhu v Bohumíně je samotné město Bohumín. Podle výroční 

zprávy města za rok 2009 vlastnilo město k 31. prosinci 2009 4 506 bytů
130

, 

                                                 
130

 Podle informací Majetkového odboru Městského úřadu v Bohumíně tvořilo obecní bytový fond 

v září 2010 4 498 bytů.  
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z čehoţ bylo 117 bytů neobsazeno (byty se sníţenou kvalitou – dříve byty IV. 

kategorie).  

Z hlediska velikostní struktury byly nejčetněji zastoupeny v obecním 

bytovém fondu byty o velikosti 2+1 a 3+1 (zhruba 70 % bytového fondu, tj. 3 145 

bytů), z hlediska kvality byty I. kategorie – 3 416 bytů. Největší část obecního 

bytového fondu je lokalizována v městské části Nový Bohumín, v městské části 

Šunychl město nevlastní ţádný byt (blíţe viz tabulka 7.7).  

 

Tab. 7.7 Vybrané ukazatele obecního bytového fondu
131

 a městských části 

v Bohumíně v roce 2009 

Městská část  
Obyvatelstvo Obecní byty 

počet v % počet v % 

Nový Bohumín  14 058 61,7 3 794 84,2  

Starý Bohumín 1 538 6,8 167 3,7 

Skřečoň 2 533 11,1 90 2,0 

Záblatí 2 208 9,7 154 3,4 

Pudlov 1 444 6,3 278 6,2 

Vrbice 464 2,0 23 0,5 

Šunychl 551 2,4 0 0,0 

Celkem  22 796 100,0 4 506 100,0 

Zdroj: Výroční zpráva města Bohumín za rok 2009, vlastní úprava  

 

Domácnosti uţívající obecní bytový fond v Bohumíně lze v kontextu 

uplatňované bytové politiky a podmínek, za nichţ uţívají své byty, rozdělit do 

dvou skupin, a to na domácnosti: 

 hradící nájemné, jehoţ výše je určována na základě zákona o jednostranném 

zvyšování nájemného z bytu (zákon č. 107/2006 Sb.), 

 hradící nájemné, jehoţ výše je určena na základě tzv. licitací obecních 

nájemních bytů (smluvní nájemné).  

 

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu byl v roce 2010 

uplatňován v Bohumíně ve zhruba 80 % obecního bytového fondu. Deregulace 

nájemného se netýkala bytů v domech s pečovatelskou sluţbou, bytů postavených 

se státní dotací po roce 1993 a nájemních bytů uţívaných nájemníky na základě 

tzv. licitací (pokud je hrazené smluvní nájemné vyšší neţ regulované nájemné).  

Od 1. ledna 2010 přistoupilo město ke zvýšení regulovaného nájemného na 

maximální zákonem povolenou hranici, tj. 38 Kč/m
2
. Současně však poskytlo 

nájemníkům slevu z nájmu, která má za následek rozloţení zvýšení nájemného aţ 

                                                 
131

 Pro bytový fond ve vlastnictví města Bohumín je v dalším textu pouţito označení obecní 

bytový fond.  
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do roku 2012. Poskytnutá sleva se netýká nájemníků, kteří získali své byty 

v rámci tzv. licitace obecních bytů, s níţ je spojeno hrazení smluvního nájemného.  

 

Tab. 7.8 Postup deregulace nájemného v letech 2009 – 2011 v Bohumíně  

Nájemné platné od  
Výše nájemného za m

2
 

v bytech I. kategorie v bytech IV. kategorie 

1. ledna 2009 25 Kč 18 Kč 

1. ledna 2010 30 Kč 22 Kč 

1. ledna 2011 34 Kč 25 Kč 

Cílová hodnota 

nájemného 
38 Kč 34 Kč 

Zdroj: http://www.regionycr.cz (2009), http://magazin.ceskenoviny.cz (2010), 

http://www.mesto-bohumin.cz (2010), vlastní zpracování 

 

Druhou část bytového fondu tvoří byty uţívané nájemníky na základě 

nájemních smluv uzavřených formou tzv. licitací, a to podle Zásad města 

Bohumína pro uzavírání nájemních smluv na obecní byty. Podstata přidělování 

nájemních bytů formou licitací spočívá v tom, ţe městem nabídnutý volný byt 

získá ta domácnost splňující Zásadami stanovené podmínky
132

, která je ochotna 

platit nejvyšší smluvní nájemné za 1 m
2 

plochy bytu. Město omezuje maximální 

licitovanou částku nájemného pouze zdola, přičemţ tato dolní hranice byla pro 

rok 2010 stanovena na 38 Kč/m
2
.  

Na základě licitací jsou přidělovány ve městě také byty pro příjmově 

vymezené osoby (město má pouze dva bytové domy s těmito byty), kde se 

licitovaná částka nájemného za 1 m
2
 musí pohybovat v rozmezí od 38 Kč do 49 

Kč, a to podle Zásad pro sjednávání nájemních smluv – Slunečnice (příp. Slezská 

26)
133

. 

 

 

                                                 
132

 Mezi které patří například podmínka délky pobytu na území města (5 let), příp. doba 

zaměstnání na území města (1 rok); dále pak licitující domácnost nesmí pobírat dávky hmotné 

nouze, příp. nesmí být členem domácnosti s jako jediným zdrojem příjmů rodičovským 

příspěvkem (s výjimkou, kdyţ před pobíráním tohoto příspěvku měla domácnost příjem ze 

zaměstnání nebo podnikání). Je zřejmé, ţe těmito podmínkami se město brání před přidělením 

městského bytu osobám potenciálně ohroţeným platební neschopností, podmínky jsou však 

diskriminační – zejména ve vztahu k určitým skupinám domácností – např. domácnosti matky 

samoţivitelky pobírající rodičovský příspěvek.  
133

 Průměrný měsíční příjem vícečlenné domácnosti v takto vymezených bytech nesmí 12 měsíců 

před uzavřením nájemní smlouvy přesáhnout 1,5 násobek průměrné hrubé mzdy v národním 

hospodářství dle ČSÚ. V průběhu uţívání bytu, jak vyplývá ze Zásad města, jiţ nejsou příjmy 

domácnosti testovány (coţ povaţuje autorka práce za více neţ sporné). Je také paradoxní, ţe, 

přestoţe jsou byty určeny pro příjmově slabší domácnosti, jsou přidělovány za trţních podmínek 

(byt získá ten, kdo nabídne více). Domácnosti mohou v konečném důsledku platit za takovýto byt 

vyšší částku neţ domácnosti uţívající byty s nájemným určeným dle zákona č. 107/2006 Sb., které 

jsou uţívány domácnostmi bez ohledu na jejich příjmy.  
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Tab. 7.9 Počet uzavřených nájemních smluv licitací a průměrná licitovaná částka 

za 1 m
2
 plochy bytu

134
  

Rok Počet uzavřených nájemních smluv 
Průměrné licitované nájemné 

za 1 m
2
 

2006 133 43,39 

2007 138 46,69 

2008 161 56,38 

2009 193 51,03 

Zdroj: Výroční zpráva města Bohumín za rok 2009, interní materiály Odboru 

majetkového Městského úřadu města Bohumín, vlastní úprava 

 

V letech 2006 – 2008 mělo o jeden byt průměrně zájem 5 – 6 domácností. 

Ne o všechny byty nabídnuté městem v rámci licitací mají domácnosti poptávající 

obecní nájemní bydlení zájem. Například za rok 2008 město evidovalo 18 

neúspěšných licitací, z čehoţ o 13 bytů neprojevila zájem ţádná domácnost (podle 

informací Majetkového odboru Městského úřadu v Bohumíně). Zpravidla se však 

jednalo o byty velikosti 0+1 v panelových věţových domech, příp. o byty 

velikosti 1+1 v okrajových a „problémových“
135

 lokalitách města. Pokud není byt 

úspěšně licitován při prvním nabídnutí, město licitaci opakuje, přičemţ licitující 

jiţ nemusí splňovat všechny podmínky stanovené Zásadami pro první kolo licitací 

(například délku pobytu na území města).  

Nájemníci uţívající obecní bytový fond s regulovaným nájemným mají 

v porovnání s druhou skupinou domácností řadu výhod
136

, a jsou ve své podstatě 

privilegovanou skupinou (ve smyslu Sunegy – viz kapitola 4). V současné době 

však nově vzniklé domácnosti nebo domácnosti poptávající obecní nájemní byty 

nemohou na bytový fond s regulovaným nájemným dosáhnout, neboť nájemní 

byty jsou přidělovány pouze na základě výše popsaného systému licitací (Zásady 

města ale připouští přidělení městského bytu bez licitace v mimořádných 

případech na základě rozhodnutí rady města).  

                                                 
134

 Teprve na začátku roku 2011 Městský úřad Bohumín přistoupil ke zveřejňování skutečné výše 

vylicitovaného nájemného u jednotlivých bytů (dříve bylo zveřejňováno pouze roční průměrné 

licitované nájemné). Ze zveřejněných  údajů mimo jiné vyplývá, ţe vylicitované částky u bytů 

v nízké zástavbě a s dobrým umístěním se pohybují vysoce nad zveřejněnými průměry – zpravidla 

od 60 do 70 Kč. Průměrné částky jsou niţší především z důvodu toho, ţe byty v domech nízké 

kvality (zejména věţové bytové domy bez rekonstrukce a revitalizace) a byty v  méně atraktivních 

lokalitách (okrajové části města) jsou získávány za vyvolávací cenu.  
135

 Za problémové lokality povaţuje autorka práce lokality spojené se segregací společensky 

nepřizpůsobivého obyvatelstva a větším výskytem sociálně patologických jevů. Typickým 

příkladem takovéto lokality je městská část Pudlov.  
136

 Mimo niţšího nájemného za 1 m
2
, příp. aktuálně poskytnuté slevy z nájemného za 1 m

2
, mají 

také ve většině případů uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, zatímco při uzavírání 

nájemních smluv licitací je smlouva nejprve uzavírána na dobu určitou (vţdy na jeden rok 

v celkově 5letém období), přičemţ nájemníci musejí sami ţádat město o její prodlouţení.   
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Je otázkou, zda smluvní nájemné hrazené domácnostmi v bytech 

přidělených na základě licitací skutečně odpovídá trţnímu nájemnému ve městě, 

neboť jak vyplývá z podkapitoly 7.2.1, ve městě je 4 892 nájemních bytů a z toho 

je zhruba 90 % obecních, tudíţ většina domácností poptávajících nájemní bydlení 

je nucena poptávat tuto právní formu bydlení v obecním bytovém fondu (a je 

nucena vstoupit do systému licitací). Mnoţství bytů nabízených k pronájmu 

soukromými subjekty je nízké, zpravidla jsou nabízeny k pronájmu byty, které se 

stávajícím vlastníkům nedaří prodat v segmentu vlastnického, příp. druţstevního 

bydlení.  

Z hlediska výše poptávky po bytech v obecním bytovém fondu sehrává svou 

roli také nízká nabídka vlastnického bydlení. Nízká nabídka vlastnických bytů 

(bez bytů ve vlastních rodinných domech) ve městě souvisí především s velmi 

nízkou bytovou výstavbou bytů určených k odprodeji do osobního vlastnictví, 

s nízkým počtem druţstevních bytů převedených do osobního vlastnictví, ale také 

s dosud neuskutečněnou rozsáhlejší privatizací obecního bytového fondu.  

Prodej městských bytových domů do soukromého vlastnictví je upraven 

Zásadami prodeje obytných domů z majetku města Bohumína. Zásady vymezují 

všechny podmínky pro úplatný převod bytových domů
137

 z majetku města do 

soukromého vlastnictví právnických osob, které jsou zaloţeny stávajícími 

nájemníky příslušného bytového domu (ve vzniklé právnické osobě musí být 

účastni nájemníci uţívající nadpoloviční většinu bytů)
138

.  

Prodejní cenu bytových domů město stanoví jako 100 % ceny podle 

znaleckého posudku
139

, nabývajícím domácnostem je umoţněno zaplatit cenu ve 

dvou splátkách – první část – 70 % ceny musí kupující uhradit do dne podpisu 

smlouvy (příp. do 120 dnů od podpisu smlouvy pokud je nákup financován 

pomocí úvěru) a druhou část – 30 % ceny do tří let od podpisu smlouvy
140

. 

                                                 
137

 Město umoţňuje pouze prodej celých bytových domů, nikoliv jednotlivých bytů.  
138

 Statutární město Karviná (zvolené pro srovnání) umoţňuje aţ na určité výjimky také jen prodej 

celých bytových domů, přičemţ upřednostňuje prodej podle tohoto pořadí a pro tyto skupiny 

kupujících:  

1. prodej po jednotlivých bytech podle zákona č. 72/1994 Sb., a to za předpokladu 100 % prodeje 

nebo prodeje právnické osobě vytvořené z nadpoloviční většiny nájemníků domu;  

2. prodej právnické osobě vytvořené z menšiny nájemníků domu; 

3. prodej jednomu nájemci; 

4. prodej jiné osobě nemající nájemních vztah k prodávané nemovitosti.  
139

 Statutární město Karviná má při prodeji bytů z majetku města stanovenu jednotnou základní 

cenu, a to 2 000 Kč/m
2
 celkové plochy bytu.  

140
 Tato druhá splátka můţe být sníţena o výdaje nabývajícího subjektu na opravy získaného 

bytového domu realizované v době do tří let od jeho získání.  
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Prostředky získané prodejem obecních bytů město dle Zásad dále investuje do 

oprav, modernizace a rekonstrukce svého bytového fondu.  

V období let 1996 – 2010 (září) město odprodalo podle informací 

poskytnutých Oborem majetkovým Městského úřadu v Bohumíně ze svého 

majetku pouze 123 bytů (tedy zhruba pouze 2,7 % svého stávajícího bytového 

fondu), přičemţ k prodeji nejsou nenabízeny byty v domech s pečovatelskou 

sluţbou, bezbariérové byty a sociální byty, příp. byty v atraktivních lokalitách
141

.  

 

Družstevní a vlastnické bydlení  

V souvislosti s poptávkou po obecním nájemním bydlení bylo v předchozí 

části kapitoly uvedeno, ţe ve městě Bohumíně je nízká nabídka bytů v osobním 

vlastnictví a také důvody tohoto stavu. Podle SLDB z roku 2001 bylo ve městě 

pouze 149 bytů v osobním vlastnictví (1,6 % celkového bytového fondu). Byty 

umístěné ve vlastních domech se na celkovém bytovém fondu podílely 23,3 % (tj. 

2 127 bytů). Ve srovnání s údaji za celou Českou republikou je segment 

vlastnického bydlení ve městě téměř poloviční
142

.   

Významný segment trhu bydlení ve městě tvoří druţstevní byty, které se 

v roce 2001 dle SLDB podílely na celkovém bytovém fondu 16,2 %, coţ zhruba 

odpovídá stavu za celou Českou republiku, kdy podle SLDB z téhoţ roku se 

druţstevní byty podílely na celkovém bytovém fondu v ČR 14,3 %. Na základě 

vlastního pozorování lze konstatovat, ţe kvalita druţstevního bydlení je ve městě 

vyšší neţ kvalita obecního bydlení (většina panelových domů v druţstevním 

vlastnictví prošla modernizací a revitalizací).  

Dopad hospodářské krize na národní trh bydlení se samozřejmě projevil i na 

místním trhu ve městě Bohumíně. Ceny bytů zde začaly klesat zhruba na začátku 

roku 2010, přičemţ ve 2. čtvrtletí 2010 bylo moţno sledovat opětovný mírný 

nárůst cen vlastnického a druţstevního bydlení. Cenový pokles se týkal především 

bytů v panelových domech a bytů v méně atraktivních lokalitách. Dlouhodobě lze 

vysledovat (na základě vlastního pozorování nabídkových cen v realitních 

kancelářích a v inzerci) rozdíly mezi cenami vlastnických a druţstevních bytů 

lokalizovaných v centru města (městské části Nový Bohumín), umístěnými v niţší 

                                                 
141

 Město má v příloze Zásad taxativně vyjmenováno, které domy jsou určeny k prodeji a které ne.   
142

 Na národním trhu bydlení v České republice je vlastnické bydlení zastoupeno 46,8 % - blíţe viz 

podkapitola 5.1.  
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zástavbě a cenami těchto dvou právních forem bytů v panelových domech 

lokalizovaných v městských částech – a to v městské části Záblatí
143

.  

Rozdíly v cenách bytů mezi těmito dvěma městskými částmi jsou 

demonstrovány v tabulce 7.10, která porovnává průměrné nabídkové ceny m
2
 

obytné plochy bytů v bytových domech zjištěné vlastním pozorováním cen 

druţstevních a vlastnických bytů na realitním trhu podle inzerce ze dne 22. září 

2010. Sledovány byly ceny a podlahová plocha u bytů ve starší zástavbě 

v městské části Nový Bohumín a v městské části Záblatí (v jiných městských 

částech nebyly v době zpracování nabízeny ţádné byty). Z pozorování byly 

vyňaty byty v nově dokončených domech, neboť byly nabízeny pouze byty 

umístěné v jednom bytovém domě.  

 

Tab. 7.10 Vlastní pozorování nabídkových cen vlastnických a druţstevních bytů 

(22. září 2010)  

Ukazatel 
Druţstevní byty Vlastnické byty 

Nový Bohumín Záblatí Nový Bohumín Záblatí 

Průměrná cena 

za 1 m
2
 plochy 

bytu  

12 240 10 301 12 521 11 868 

Maximální cena 

za 1 m
2
 plochy 

bytu 

18 182 15 281 16 875 12 603 

Minimální cena 

za 1 m
2
 plochy 

bytu 

8 298 7 375 10 139 10 685 

Celkový počet 

bytů zahrnutý 

do pozorování 

24 7 4 3 

Zdroj: http://www.sreality.cz (22. září 2010), vlastní zpracování a výpočty  

Pozn.: U jednotlivých bytů v nabídce realitních kanceláří byla zjištěna průměrná 

cena za jeden m
2
 obytné plochy, výsledná průměrná cena uvedená v tabulce pak 

byla spočítána jako aritmetický průměr takto zjištěných cen za všechny byty 

v nabídce. 

 

Cena konkrétního vlastnického nebo druţstevního bytu závisela, jak bylo 

zjištěno vlastním pozorováním, nejen na lokalitě, ale také na stavebních 

charakteristikách bytového domu (panelový dům versus cihlový dům, 

revitalizovaný dům versus dům v původním stavu). 

 

 

                                                 
143

 V městské části Záblatí je lokalizováno sídliště s panelovými domy, jejichţ výstavba byla 

dokončena na začátku 90. let 20. století a představuje lokalitu s vyšší koncentrací bytů v bytových 

domech. Lokalita má niţší občanskou vybavenost a horší dopravní dostupnost neţ městská část 

Nový Bohumín, navíc je v její blízko umístěno několik velkých průmyslových podniků.  
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7.3 Vlastní dotazníkové šetření postojů a preferencí domácností 

na trhu bydlení v Bohumíně 

Výzkum trhu bydlení ve zvoleném městě – v Bohumíně zahrnoval kromě 

analýzy sekundárních dat (viz předchozí podkapitoly 7.1 a 7.2), také sběr              

a vyhodnocení primárních dat - vlastní dotazníkový průzkum. Průzkum byl 

zaměřen na zjištění poptávky po bydlení, preferencí a postojů domácností ve 

vztahu k bydlení, a spokojenosti obyvatel s bytovou politikou města. 

 

7.3.1 Metodologie vlastního dotazníkového průzkumu 

Provedení vlastního dotazníkového průzkumu na trhu bydlení v Bohumíně 

předcházela přípravná fáze, která mimo jiné zahrnovala vymezení metod sběru     

a zpracování dat, stanovení základní jednotky šetření a velikosti vzorku.    

 

Technika sběru dat, podoba dotazníku 

Na základě zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých výzkumných technik 

byla zvolena dotazníková metoda sběru dat
144

. Disman (2008) označuje 

dotazníkovou techniku sběru dat jako vysoce efektivní – můţe podle něj 

postihnout veliký počet jedinců při relativně malých nákladech a v poměrně 

krátkém čase. Zdůrazňuje také s ní spojenou „relativně přesvědčivou“ (Disman, 

2008, s. 141) anonymitu. Za nevýhody dotazníku Disman (2008) povaţuje 

především to, ţe klade vysoké nároky na ochotu dotazovaného, neboť je podle něj 

snadné vůbec neodpovědět na dotazník, příp. neodpovědět na některé otázky. 

S tím souvisí také nízká návratnost dotazníků, čímţ můţe dojít, jak opět 

upozorňuje Disman (2008), ke ztrátě reprezentativnosti vzorku.  

Čihovský (2006, s. 14) označuje dotazník jako „nejpouţívanější výzkumnou 

techniku pro jeho nespornou výhodu – poměrně snadno, rychle, ekonomicky 

nenáročně získat informace (odpověď) od většího počtu respondentů“. Za 

nevýhodu povaţuje především obtíţe při ověřování platnosti a správnosti 

odpovědí – lidé mohou na poloţené otázky v dotazníku odpovědět něco jiného, 

neţ si myslí, příp. neţ dělají.  

Postup tvorby a obsah dotazníku pouţitého ve vlastním výzkumu na trhu 

bydlení v Bohumíně byly konzultovány s Ing. Luborem Hruška-Tvrdým, Ph.D.    

a Ing. Davidem Slavatou, Ph.D. Dotazník, který byl pouţit, obsahoval některé 

                                                 
144

 Dalšími uvaţovanými technikami byl standardizovaný rozhovor a pozorování.  
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shodné, příp. podobné otázky jako dotazník pouţitý při zpracování Koncepce 

bydlení statutárního města Havířova
145

.  

  

Dotazník pouţitý v rámci výzkumu obsahuje 41 otázek, které jsou rozděleny 

do tří částí, a to
146

: 

 část I – Identita s městem (obsahující otázky zaměřené na zjištění délky 

pobytu respondenta ve městě a charakteristiky městských částí); 

 část II – Bydlení (otázky obsaţené v této části tvořily samotné jádro 

výzkumu); 

 část III – Respondent (obsahující otázky vyuţité pro statistické zpracování 

odpovědí respondentů).  

 

V rámci jednotlivých částí byly vyuţity různé typy otázek – tj. jak otázky 

uzavřené (alternativní i s více moţnostmi odpovědi), polouzavřené, otevřené         

i otázky vyuţívající k odpovědi škálu - kombinující grafické, číselné a slovní 

vyjádření 5stupňové škály. Některé otázky byly konstruovány jako filtrační a byly 

následně vyuţity k rozdělení respondentů do různých skupin.  

 

Populace a vzorek, způsob sběru dat  

Základní jednotkou šetření byla jedna cenzová domácnost. V  podkapitole 

7.2.1 bylo uvedeno, ţe ve městě Bohumíně je 9 121 bytů. Cílem výzkumu bylo 

oslovit 6 % domácností na území města, v rámci výzkumu bylo tedy osloveno 

celkově 600 domácností. Domácnosti zahrnuty do šetření byly osloveny buďto 

pomocí tištěného dotazníku (500 domácností) nebo pomocí elektronického 

dotazníku rozesílaného pomocí elektronické pošty (100 domácností). Domácnosti, 

oslovené v rámci průzkumu byly vybírány nahodile (nebyla vyuţita metoda 

pravděpodobnostního výběru). Domácnosti oslovené v průzkumu byly vybírány 

tak, aby byla zajištěna očekávaná reprezentativnost vzorku ve vztahu k zaměření 

prováděného výzkumu a byla zajištěna jejich snadná dosaţitelnost.  

Tištěné dotazníky byly distribuovány jednak přímo (potenciální respondenti 

byli shromáţděni na jednom místě, kde jim byl rozdán dotazník k vyplnění přímo 

                                                 
145

 Koncepce bydlení statutárního města Havířova byla zpracována v září roku 2005, přičemţ 

hlavními řešiteli byli prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., Ing. David Slavata, Ph.D. a Ing. Lubor 

Hruška-Tvrdý, Ph.D. Shodné, příp. obdobné otázky byly do dotazníku zařazeny záměrné, 

z důvodu moţného dalšího vyuţití výsledků výzkumu provedeného v Bohumíně ke komparaci 

s výsledky zjištěnými ve městě Havířově.  
146

 Znění dotazníku je obsaţeno v příloze č. 12. 
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na místě – coţ zvýšilo výrazným způsobem návratnost dotazníků
147

) nebo 

prostřednictvím roznášky dotazníků vybraným
148

 domácnostem a jejich 

opětovném sběru po uplynutí stanoveného časového období (při tomto způsobu 

oslovení domácností došlo ke sníţení míry návratnosti vyplněných dotazníků). 

V druhém případě pak byly domácnosti poţádány, zda mohou předat dotazník      

i dalším domácnostem, které by byly ochotny se výzkumu zúčastnit. To umoţnilo 

postihnout širší spektrum domácností.  

V případě elektronického dotazování byla elektronická verze dotazníku 

(umoţňující přímé vyplnění v Microsoft Office Word) distribuována na osobní 

emailové adresy – takto byli zejména osloveni ţivnostníci na území města 

Bohumína (mající uvedený emailový kontakt v databázi firem na webových 

stránkách města). Opět byli respondenti poţádáni, zda mohou předat (přeposlat) 

dotazník dalšími domácnostem, které by se chtěly výzkumu zúčastnit. Tento 

způsob oslovení domácností však byl spojen s nejniţší mírou návratností 

vyplněných dotazníků.  

Domácnosti byly osloveny ve dvou etapách – hlavní šetření se uskutečnilo 

v období květen 2009 – prosinec 2009, doplňkové šetření (zaměřené na doplnění 

vzorku respondentů v určitých věkových skupinách – zejména ve věkové skupině 

A a C) pak v období duben – červen 2010. Celkově se vyplněný dotazník vrátil od 

188 respondentů, tj. míra návratnost 31,33 %, přičemţ ne všechny dotazníky byly 

vyplněny ve všech otázkách. Z důvodu neúplných odpovědí byly z šetření ihned 

vyloučeny 4 dotazníky.  

 

Analýza dat  

Po sběru vyplněných dotazníků byla provedena jejich kontrola, zda 

respondenti odpověděli na stěţejní otázky výzkumu. Jak jiţ bylo uvedeno výše, 

ihned byly z vyhodnocení vyloučeny 4 dotazníky, které buďto neobsahovaly 

odpovědi na podstatné otázky II. části dotazníku, příp. neobsahovaly identifikační 

údaje o respondentovi (vyuţité pro roztřídění respondentů do jednotlivých 

podskupin). 
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 Takto byli osloveni studenti večerního studia na Střední škole, Bohumín, příspěvkové 

organizaci; členové Senior klubu v Bohumíně a členové Sdruţení tělesně postiţených v Bohumíně.  
148

 Domácnosti byly vybírány tak, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorku (zejména z hlediska 

zastoupení všech věkových skupin v šetření). Takto byli například osloveni zaměstnanci 

Městského úřadu v Bohumíně, zaměstnanci některých firem na území města, příp. členové 

vybraných zájmových a občanských sdruţení na území města.  
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V dalším kroku byly dotazníky roztříděny do čtyř věkových skupin, přičemţ 

v jednotlivých věkových skupinách byly zastoupeny počty respondentů poměrně 

nerovnoměrně, a to takto: 

 ve věkové skupině A (19 – 30 let) 30 dotazníků – do vyhodnocení jich bylo 

zahrnuto 29; 

 ve věkové skupině B (31 – 45 let) 61 dotazníků – do vyhodnocení jich bylo 

zahrnuto 59; 

 ve věkové skupině C (46 – 60 let) 34 dotazníků – do vyhodnocení jich bylo 

zahrnuto 33; 

 ve věkové skupině D (61 a více let) 63 dotazníků a všechny byly zahrnuty 

do vyhodnocení.  

 

Věkové skupiny respondentů se staly základními podskupinami celého 

souboru respondentů a vztahy mezi příslušností respondenta k věkové skupině      

a odpověďmi na otázky v dotazníku patřily mezi základní ověřované závislosti 

v následné analýze dat. U některých otázek však byl předpokládán také vliv 

příjmu respondenta (resp. jeho domácnosti) a úrovně stávajícího bydlení na jeho 

odpovědi, proto byla pozornost věnována i těmto závislostem.  

V první fázi vyhodnocování informací získaných průzkumem bylo 

provedeno kódování odpovědí respondentů a kódované odpovědi byly přepsány 

do tabulek vytvořených pro jednotlivé věkové skupiny. Vyhodnocení odpovědí 

respondentů - samotná statistická analýza získaných informací byla provedena 

s pomocí tabulkového procesu Microsoft Office Excel 2007.  

V rámci vyhodnocení odpovědí respondentů na jednotlivé otázky byly 

vyuţity základní statistické nástroje - informace (odpovědi respondentů) byly 

zpracovány pomocí tradičních metod statistické analýzy. Uplatněné metody byly 

závislé především na charakteru jednotlivých proměnných (na formě otázky         

a tomu odpovídající formě odpovědi).  

Disman (2008) rozlišuje tři základní typy proměnných, a to nominální, 

pořadové a intervalové, přičemţ je charakterizuje takto: 

 Nominální proměnné, neboli proměnné kvalitativní – jejich kategorie jsou 

pouhá jména a nemá smysl se ptát zda, je určitá kategorie vyšší nebo niţší 

neţ druhá. 

 Pořadové proměnné, neboli proměnné ordinální – u těchto proměnných 

mohou být jejich kategorie seřazeny do určité hierarchie, je tedy moţné se 
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ptát, zda sledovaná vlastnost je u určitého respondenta vyšší (niţší, silnější, 

lepší) neţ u jiného. Otázka o kolik je vyšší (lepší, větší) však nedává smysl. 

 Intervalové proměnné – u těchto proměnných má smysl se ptát, zda je určitá 

kategorie vyšší neţ jiná, smysl má také otázka kolikrát je vyšší. 

 

Gregor aj. (1993) pouţívá pro intervalové proměnné označení „kardinální“ 

znaky. U těchto znaků pak podle něj nabízí statistika nejúčinnější nástroje, neboť 

je moţno hodnotu znaku (proměnné) změřit s plným pouţitím vlastností čísel. 

Disman (2008) však poukazuje na to, ţe takových proměnných (znaků) nebývá 

v sociologických výzkumech mnoho.  

 

V rámci analýzy dat zjištěných empirickým sociologickým výzkumem byly 

vyuţity tyto statistické metody:  

1. Charakteristiky popisné statistiky:  

 rozdělení četností 

V rámci jednotlivých věkových skupin byly u jednotlivých otázek 

sledovány četnosti zvolených moţností odpovědí u uzavřených otázek, příp. 

četnosti vypsaných shodných (obdobných) odpovědí u otevřených otázek.           

U kaţdé moţnosti odpovědi byl zjištěn počet respondentů, kteří danou moţnost 

zvolili, čímţ byla vypočítána tzv. absolutní četnost. Jelikoţ však bylo účelem 

vyhodnocení porovnání odpovědí respondentů mezi jednotlivými věkovými 

skupinami, které se lišily svým rozsahem, byly absolutní četnosti přepočítány na 

tzv. relativní četnosti. Relativní četnost byla počítána pomocí následujícího 

vztahu (Hindls aj., 2002): 





k
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i
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n

n
p

1

 (7.1)

 

kde jednotlivé veličiny představují: 

pi je relativní četnost, 

ni absolutní četnosti u jednotlivých moţností odpovědi i aţ k (v rámci příslušné 

otázky).   

 

 míra úrovně (polohy) 

Při popisu statistického souboru – zjištěných odpovědí respondentů – je 

důleţité zjistit především tzv. úroveň (polohu) rozdělení četností a variabilitu 

rozdělení.  Hindls aj. (2002) uvádí, ţe za základní vlastnost rozdělení je moţno 

povaţovat jeho úroveň, která se měří prostřednictvím různých středních hodnot. 

Střední hodnoty podle něj představují jednoduché číselné charakteristiky, pomocí 



180 

 

kterých je moţno nahradit a zobecnit hodnoty souboru. Ze všech moţných 

přístupů k měření úrovně (polohy) byl zvolen aritmetický průměr. V rámci 

analýzy dat v disertační práci byl vyuţit váţený aritmetický průměr, který byl 

počítán podle následujícího vztahu (Hindls aj., 2002): 
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 (7.2) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

xi jednotlivé moţnosti odpovědi respondentů (v rámci příslušné otázky), 

ni absolutní četnosti u jednotlivých moţností odpovědi (v rámci příslušné otázky).  

 

 míry variability  

Míry variability umoţňují posoudit vypovídací schopnost průměru. Hindls 

aj. (2002) uvádí, ţe vypovídací schopnost průměru je tím větší, čím je variabilita 

sledovaného znaku v souboru menší. V rámci statistické analýzy lze sledovat 

celou řadu měr variability (za nejdůleţitější se povaţují míry absolutní variability 

a míry relativní variability). Nejjednodušší a nejčastěji pouţívanou mírou 

absolutní variability je tzv. variační rozpětí. Variační rozpětí je definováno takto:  

minmax xxR   (7.3) 

kde jednotlivé veličiny představují:  

xmax je největší hodnota znaku, 

xmin je nejmenší hodnota znaku.  

 

Kromě variačního rozpětí byla při analýze odpovědí respondentů                 

u některých otázek dána přednost takovým mírám variability, jejichţ velikost je 

závislá na variabilitě všech hodnot v rámci statistického souboru. Za 

nejvýznamnější z takovýchto měr povaţuje Hindls aj. (2002) rozptyl. Rozptyl je 

definován jako průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot znaku od jejich 

aritmetického průměru, lze jej tedy vypočítat takto – v případě výpočtu rozptylu 

z tabulky rozdělení četnosti (Hindls aj., 2002):  
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kde jednotlivé veličiny představují: 

xi   je příslušná hodnota znaku x, 

je průměr hodnot znaku x, 

ni  je absolutní četnosti výskytu znaku xi. 
x
_
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xsx 
_

Z důvodu snaţší intepretace dává statistika přednost při prezentaci výsledků 

kladné odmocnině rozptylu, tzv. směrodatné odchylce. Směrodatná odchylka pak 

přibliţně udává, ţe většina hodnot sledovaného znaku (tj. více neţ 50 %) se 

nepohybuje od průměru o více neţ zjištěnou hodnotu směrodatné odchylky 

v obou směrech; neboli platí, ţe v intervalu         se pohybuje více neţ 50 % 

všech hodnot souboru (Přibová aj., 1996).  

Kromě měr absolutní variability lze vyuţít také míry relativní variability, 

které umoţňují srovnání míry variability více souborů, které se navzájem liší 

úrovni znaku nebo srovnání variability několika znaků vyjádřených v různých 

měrných jednotkách. Nejčastěji pouţívanou charakteristikou relativní variability 

je variační koeficient, který je moţno definovat takto (Hindls aj., 2002): 

_

x

s
V x
x   (7.5) 

kde jednotlivé veličiny představují:  

sx    je směrodatná odchylka, 

je aritmetický průměr.  

 

Pokud je výpočtem zjištěna hodnota variačního koeficientu vyšší neţ 50 %, 

je to znakem značné nesourodosti statistického souboru. Příbová aj. (1996) hovoří 

v případě hodnoty variačního koeficientu do zhruba 30 % o tom, ţe daný soubor 

obsahuje údaje poměrně homogenní.  

V rámci vyhodnocení otázek, které nabízely respondentům „škálu 

odpovědí“ byl vyuţit poměrový koeficient diferenciace škálového hodnocení. Ten 

vymezuje Přibová aj. (1996) jako poměr rozptylu škálových odpovědí a rozsahu 

škály a podává obraz o tom, do jaké míry respondenti vyuţili ve svých 

odpovědích nabízený rozměr škály. Poměrový koeficient diferenciace (PKD) lze 

definovat takto: 

2

24

R

s
P

x
  (7.6) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

s
2

x je rozptyl, 

R je variační rozpětí (rozsah škály).  

 

Podle Přibové aj. (1996) má PKD velmi dobré statistické vlastnosti – 

nabývá hodnot mezi 0 a 1. Nulové hodnoty nabývá tehdy, jestliţe všichni 

respondenti v rámci odpovědi na příslušnou otázku odpověděli stejným stupněm 

škály. Druhou krajní hodnotu 1 má ukazatel v tom případě, pokud přesně jedna 

x
_
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polovina respondentů dala nejlepší moţné ohodnocení a druhá polovina pak 

nejhorší moţné hodnocení.  

 

2. Metody zkoumání příčin a souvislostí  

Součástí vyhodnocení dotazníkového šetření bylo také zjistit případné 

souvislosti, resp. závislosti, mezi vybranými proměnnými (znaky). V rámci 

analýzy odpovědí respondentů na některé otázky byly vyuţity především nástroje 

statistické analýzy, které umoţňují zkoumat souvislosti kategoriálních dat
149

, 

přičemţ Přibová aj. (1996) uvádí, ţe prostředkem k určení souvislostí mezi 

zkoumanými kategoriálními proměnnými jsou tzv. míry kontingence, jejichţ 

základem jsou kontingenční tabulky. Sledovaným koeficientem je pak tzv. 

koeficient kontingence, při jeho výpočtu je moţno postupovat takto: 

 Na základě empirického šetření je nutno sestavit kontingenční tabulku 

obsahující zjištěné empirické absolutní četnosti, které lze označit jako nij , tj. 

absolutní četnost v poli (i,j) kontingenční tabulky.   

 K empirickým absolutním četnostem je nutno následně stanovit 

odpovídající teoretické (očekávané) četnosti.  

Teoretická četnost v kaţdém poli tabulky je vypočítána jako podíl součinu 

součtu četností v příslušném řádku a součtu četností v příslušném sloupci 

(součin marginálních četností) a celkového počtu prvků v souboru, tj. 

například pro pole (i,j) v kontingenční tabulce, je moţno teoretickou četnost 

určit ze vztahu:  

n

nn
n

ji
ij


´

 (7.7) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

ni je součet četností v příslušném řádku (tedy počet respondentů splňující 

znak v řádku), 

nj je součet četností v příslušném sloupci (tedy počet respondentů splňující 

znak ve sloupci), 

n celkový počet respondentů. 
 

 

 V dalším kroku je nutno porovnat původní empirické četnosti s četnostmi 

teoretickými. Pro určení toho, zda existuje mezi dvěma proměnnými určitá 

souvislost je nutno stanovit jakési testovací kritérium, které lze označit jako 

G (Přibová aj., 1996). Základem G je aritmetický výraz – zlomek – v jehoţ 

                                                 
149

 Za kategoriální data je moţno povaţovat především kvalitativní znaky, tzn. nominální               

a ordinální proměnné.  
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čitateli je druhá mocnina rozdílu mezi empirickou a teoretickou četností a ve 

jmenovateli teoretická četnost. G je nutno vypočítat pro kaţdé pole 

v tabulce a následně je nutno všechny tyto hodnoty sečíst. Celkové G lze dle 

výše pouţité symboliky vypočítat takto (za předpokladu, ţe kontingenční 

tabulka má r řádků a s sloupců): 
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 (7.8) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

nij je empiricky zjištěná četnost v poli tabulky (i,j), 

n
´
ij je vypočtená teoretická (očekávaná) četnost v poli tabulky (i,j).  

 V posledním kroku pak je moţno vypočítat hodnotu samotného koeficientu 

kontingence (tzv. Pearsonova), a to takto: 

nG

G
C


  (7.9) 

kde jednotlivé veličiny představují: 

G je součet hodnot G za všechna pole tabulky, 

n je celkový počet pozorování (respondentů).   

 

Pearsonův koeficient kontingence umoţňuje změřit sílu (intenzitu) závislosti 

dvou kategoriálních proměnných a můţe nabývat hodnot z intervalu <0,1), 

přičemţ pro nezávislé znaky (proměnné) nabývá hodnoty 0, čím více se blíţí 1, 

tím je závislost mezi analyzovanými kategoriálními znaky silnější. Hodnoty         

1 však nemůţe - vzhledem ke konstrukci koeficientu viz vztah (7.9) - nikdy 

dosáhnout. Marek aj. (2007, s. 185) však upozorňuje na to, ţe „interpretaci tohoto 

koeficientu komplikuje skutečnost, ţe jeho maximum závisí na rozměrech 

kontingenční tabulky, neboť 

mmC /)1(max  , kde m = min (r,s) (7.10) 

Se zvyšujícím se počtem řádků a sloupců tabulky se maximum koeficientu 

přibliţuje 1.“ 

 

7.3.2 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu  

V předchozí podkapitole byly popsány základní nástroje popisné statistiky   

a koeficienty pro měření závislostí mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách, 

které jsou v rámci této podkapitoly pouţity k analýze a hodnocení odpovědí 

respondentů na jednotlivé otázky dotazníkového průzkumu. Uplatněné nástroje 

v rámci vyhodnocení jednotlivých otázek byly závislé na charakteru proměnných.  



184 

 

Prezentace výsledků analýzy a hodnocení odpovědí respondentů jsou 

rozděleny do dvou částí, které kopírují vlastní strukturu dotazníku. V první části 

dotazníku byly respondentům poloţeny otázky zaměřené na jejich identitu 

s městem, teprve druhá část představovala samotné jádro výzkumu – otázky byly 

zaměřeny na identifikaci poptávky po bydlení, postojů a preferencí domácností na 

trhu bydlení v Bohumíně, a zhodnocení jejich spokojenosti s bytovou politikou 

města. Z důvodu zaměření disertační práce je v rámci prezentace výsledků šetření 

věnována hlavní pozornost druhé části dotazníku.  

 

I. část dotazníku - Identita respondentů s městem 

V rámci I. části dotazníku bylo respondentům poloţeno šest otázek, které 

byly zaměřeny na jejich identitu s městem. Otázky se týkaly: 

 délky pobytu respondentů na území města, příp. důvodu přistěhování se;  

 zájmu respondentů o případné přestěhování se z města (včetně důvodů);  

 charakteristik městských částí, ve kterých respondenti bydlí; 

 slov, příp. slovních spojení, které se respondentům vybaví při vyslovení 

pojmu „Bohumín“.  

 

 Délka pobytu na území města  

První otázka, na kterou měli respondenti odpovědět v rámci I. části 

dotazníku, byla zaměřená na vymezení délky trvalého pobytu na území města. 

Otázka byla formulována jako polouzavřená, při volbě 2. moţnosti odpovědi 

(respondent se na území města přistěhoval) byl respondent poţádán, aby napsal 

před kolika léty a z jakého důvodu se na území města přistěhoval. Ze 184 

respondentů, kteří zodpověděli na tuto otázku, se jich na území města narodilo 

108 a 76 se jich na území města přistěhovalo. Délka pobytu na území města         

u těchto respondentů byla různá, pohybovala se od 1 roku po 66 let.  

Respondenty uváděné odpovědi na otázku důvodu přistěhování se na území 

města byly velmi stejnorodé, přestoţe otázka byla formulována jako otevřená. Ve 

své podstatě se objevovaly pouze tři důvody, a to důvody rodinné (uzavření 

sňatku, příp. rozvod – a to jak u respondenta, tak jeho rodičů), bytové (získání 

bytu ve městě respondentem nebo rodiči) a pracovní (opět ve vztahu 

k respondentovi i rodičům). Bytové důvody uvedlo celkově 26 respondentů, 

nejčastěji se tato moţnost odpovědi objevila ve věkových skupinách C a D         

(20 respondentů), zatímco ve skupině A tuto odpověď uvedli pouze 2 respondenti.  

Vyšší četnost této odpovědi u respondentů starších 46 let lze dát do souvislosti 

s rozsáhlou výstavbou podnikových bytů ve městě v 60. a 70. letech 20. století.  
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 Slova, příp. slovní spojení váţící se k městu  

V rámci I. části dotazníku byla také respondentům poloţena otevřená otázka 

týkající se tří slov, příp. slovních spojení, které se jim vybaví při vyslovení pojmu 

„Bohumín. Vyhodnocení této otázky bylo provedeno ve dvou fázích – nejprve 

byly přepsány všechny varianty odpovědi jednotlivých respondentů, případná 

různá vyjádření shodné, resp. obdobné, odpovědi byla shrnuta pod jednotně 

formulovanou odpověď, a následně byla zjištěna četnost opakovaně uváděných 

odpovědí. Tři nejčastěji uváděná slova, příp. slovní spojení v kaţdé z věkových 

skupin jsou obsaţena v následující tabulce 7.11.  

 

Tab. 7.11 Tři nejčastěji uváděná slova, či slovní spojení při vyslovení pojmu 

„Bohumín“  

Věková 

skupina 

Počet 

respondentů 

Slovo, příp. slovní spojení  

relativní četnost odpovědí 

A 19 – 30 let 26 
Romové 

34,6 % 

Průmysl 

27 % 

Ţiv.prostředí/Domov 

23,1 % /23,1 % 

B 31 – 45 let 57 
Průmysl 

35,1 % 

Romové 

28,1 % 

Vyţití 

21,1 % 

C 46 – 60 let 29 
Průmysl 

48,3 % 

Ţeleznice 

34,5 % 

Romové 

24,1 % 

D 61 a více let 51 
Průmysl 

29,4 % 

Vyţití 

25,5 % 

Ţeleznice 

21,6 % 

Zdroj: vlastní výzkum  

Pozn.: Sloupec počet respondentů udává počet respondentů, kteří na otázku 

odpověděli.  

Pojem „průmysl“ zahrnuje odpovědi respondentů, kteří uvedli název některého 

z průmyslových podniků na území města, příp. přímo tento obecný pojem. 

Pojem „vyţití“ zahrnuje odpovědi respondentů, kteří uvedli slovní spojení 

„sportovní a kulturní vyţití“ (příp. jen „sportovní“ nebo jen „kulturní vyuţití“), 

příp. konkrétní příklad sportovního vyţití (nejčastěji aquacentrum a park) nebo 

konkrétní příklad kulturních zařízení (nejčastěji kino). 

Pojem „ţivotní prostředí“ zahrnuje odpovědi respondentů, kteří uvedli buďto 

přímo toto slovní spojení, nebo některé z aspektů nepříznivého ţivotního prostředí 

– nejčastěji prach.  

 

Z tabulky 7.11 je zřejmé, ţe kaţdá z věkových skupin si, i kdyţ v různé 

míře, spojuje Bohumín s průmyslovými podniky umístěnými na území města 

(nejčastěji se společností ŢDB Group, a. s.). U respondentů ve věku vyšším neţ 

46 let se objevuje pojem „ţeleznice“, coţ souvisí s tím, ţe město bylo v minulosti 

povaţováno za významný ţelezniční uzel celé České republiky. Respondenti ve 

věku 19 – 60 let také poměrně často uváděli pojem „Romové“. Zde je nutno 

poznamenat, ţe „romská otázka“ je ve městě velmi aktuální, a to zejména 

v souvislosti se segregací příslušníků této etnické menšiny do určitých lokalit ve 
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městě a podle autorky s nedostatečnou aktivitou představitelů města při řešení 

s tím souvisejících otázek a problémů.  

 

 Charakteristika městské části  

Třetí a čtvrtá otázka I. části dotazníku spolu velmi úzce souvisely. Ve třetí 

otázce měli respondenti zvolit část města, ve které bydlí. Otázka pak byla vyuţita 

jako filtrační k roztřídění respondentů do sedmi skupin, a to podle městských 

částí, ve kterých bydlí. V úvahu nebyl brán věk respondentů.  V otázce č. 4 byli 

respondenti poţádáni, aby charakterizovali městskou část, ve které bydlí. 

Respondenti měli vyjádřit svůj názor (pomocí škálového hodnocení) na úroveň 

zkoumaných charakteristik ve své městské části, přičemţ zkoumáno bylo              

6 charakteristik.  U jednotlivých zkoumaných charakteristik byla zjištěna četnost 

zvolených stupňů škály respondenty dané městské části a průměrné hodnocení 

příslušné charakteristiky.  

Tab. 7.12 Charakteristika městských částí města Bohumín
150

 

Městská část Ruch Znečištění Vzhled Zeleň 
Volná 

plocha 
Bezpečnost 

Počet 

respondentů 

Nový Bohumín 2,55 2,95 3,44 3,59 3,20 3,06 121 

Starý Bohumín 2,80 2,71 3,50 3,92 3,46 2,64  16 

Skřečoň 3,15 3,09 3,36 4,20 3,00 3,46  14 

Záblatí 3,88 3,63 4,12 4,47 4,00 3,69  17 

Pudlov  2,63 2,71 2,43 3,63 3,88 2,33   9 

Vrbice  3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,50   2 

Šunychl 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50   2 

Zdroj: vlastní výzkum  

Pozn.: Formulace krajních hodnot škály byla následující, např. pro rušnost:           

1-velmi rušná a 5-velmi klidná. Obdobně byly formulovány i další krajní hodnoty. 

Čím vyšší je tedy zjištěný průměr, tím lépe je daná charakteristika v městské části 

hodnocená.  

 

Při porovnání průměrného hodnocení zkoumaných charakteristik                 

u městských částí s počtem respondentů vyšším neţ 10 je zřejmé, ţe nejlépe 

hodnocenou městskou částí je Záblatí. Je však zajímavé, ţe v této městské části se 

dlouhodobě průměrné ceny vlastnického a druţstevního bydlení pohybují pod 

úrovní cen nemovitostí ve středu města – tedy městské části Nový Bohumín (blíţe 

viz podkapitola 7.2.2). Tento určitý rozpor však lze vysvětlit tím, ţe 

charakteristiky zkoumané v jednotlivých městských částech nezahrnují dopravní 

dostupnost městské části a občanskou vybavenost, které jsou v Záblatí na niţší 

úrovni neţ v centru města.  

 

                                                 
150

 Podrobné výsledky pro jednotlivé městské části jsou obsaţeny v příloze č. 13. 
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 Přestěhování z města  

V rámci I. části dotazníku byla respondentům poloţena také otázka týkající 

se jejich případného přestěhování se z města (otázka č. 5), přičemţ respondentům 

byly nabídnuty čtyři moţnosti odpovědi. Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

jsou uvedeny v tabulce 7.13. U kaţdé z moţností odpovědi na otázku byla 

vypočtena relativní četnost.  

 

Tab. 7.13 Zájem respondentů o přestěhování se z města Bohumín 

Věková 

skupina 

Počet 

respondentů 

Moţnost odpovědi 

relativní četnost 

Ne Spíše ne Ano Spíše ano 

A 19 – 30 let 29 41,4 % 24,2 % 17,2 % 17,2 %  

B 31 – 45 let 58 50,0 % 25,9 % 13,8 % 10,3 % 

C 46 – 60 let 33 57,6 % 36,4 % 6,0 % 0,0 % 

D 61 a více let 61 93,5 %  3,3 %  1,6 % 1,6 % 

Zdroj: vlastní výzkum  

Pozn.: Sloupec počet respondentů udává počet respondentů, kteří zodpověděli na 

tuto otázku. 

 

Z tabulky 7.13 vyplývá, ţe nejčastěji uvaţují o přestěhování se z města 

respondenti ve věkové skupině A a ve věkové skupině B. Pro zjištění intenzity 

vztahu mezi příslušností respondenta k věkové skupině a jeho postoji 

k přestěhování se z města byl vypočítán Pearsonův koeficient kontingence
151

, 

přičemţ jeho hodnota byla v tomto případě 0,45 (při maximu 0,87), coţ odpovídá 

zhruba střední míře závislosti mezi věkem respondenta a jeho „úvaze“                  

o případném přestěhování se z města. 

 Další závislost, která byla v rámci vyhodnocení postojů respondentů 

k přestěhování se z města ověřována, byl vztah mezi příslušností respondenta 

k příjmové skupině domácností a zvolenou moţností odpovědi. Bez ohledu na 

příslušnost k věkové skupině byli respondenti rozděleni podle jimi uvedeného 

příjmu domácnosti na dvě skupiny, a to na domácnosti s niţšími příjmy (tj. 

domácnosti s příjmy do 22 000 Kč) a domácnosti s vyššími příjmy (tj. příjmy nad 

22 000 Kč). Pro zjištění intenzity vztahu mezi příslušností respondenta k příjmové 

skupině domácností a zvolenou moţností odpovědi byl opět pouţit Pearsonův 

koeficient kontingence
152

. Výpočtem byla zjištěna jeho hodnota 0,33 (při maximu 

0,71), tedy byla (obdobně jako při zkoumání závislosti mezi věkem a zvolenou 

moţností odpovědi) zjištěna střední závislost mezi příslušností respondenta 

                                                 
151

 Podklady pro výpočet a vlastní výpočet koeficientu jsou uvedeny v příloze č. 14. 
152

 Podklady pro výpočet a vlastní výpočet koeficientu jsou uvedeny v příloze č. 14. 
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k příjmové skupině domácností a ním zvolené moţnosti odpovědi – jeho postoje 

k přestěhování se z města.  

Celkově vyjádřilo svůj kladní postoj (moţnosti odpovědi „ano“, příp. „spíše 

ano“) k přestěhování se z města 28 ze 181 respondentů, tj. zhruba 15,5 % 

respondentů. Pokud respondent zvolil moţnost odpovědi „ano“ nebo „spíše ano“, 

byl vyzván ke specifikaci důvodů zájmu o přestěhování se z města (otázka č. 6). 

Otázka byla formulována jako polozavřená. Svůj záměr přestěhovat se z města 

z důvodu špatné situace na trhu bydlení uvedli pouze 3 respondenti (a to ve 

věkových skupinách A a B)
153

. Všichni tři respondenti také odpověděli na otázku 

ohledně pořízení nebo výměny bytu ve II. části dotazníku. Dva z nich se chtějí 

stěhovat do většího bytu v osobním vlastnictví, třetí pak poţadované nové bydlení 

nespecifikoval. Z tohoto hlediska je nutno připomenout skutečnost uvedenou 

v podkapitole 7.2.2, a to dlouhodobě nízkou nabídku bytů v osobním vlastnictví 

na území města. To můţe vést k záměru dvou zmíněných respondentů vystěhovat 

se z města z důvodu špatné situace na trhu bydlení.  

 

II. část dotazníku – Bydlení  

Ve II. části dotazníku, která představovala samotné jádro výzkumu, bylo 

respondentům poloţeno celkově 26 otázek, přičemţ některé z nich byly vyuţity 

k roztřídění respondentů do skupin se shodnými znaky (především otázka č. 4 

týkající se vlastníka bytu a otázka č. 5 týkající se velikosti domácnosti). Z důvodu 

nízkého počtu odpovědí, příp. „nesmyslných odpovědí“
154

 u otázek č. 6. a 7. 

nebyly tyto otázky vyhodnoceny.  

 

 Subjektivní hodnocení výše výdajů na bydlení  

První otázkou, která byla vyhodnocena v rámci II. části dotazníku, byla 

otázka č. 9 týkající se subjektivního hodnocení výše výdajů na bydlení. 

Respondenti měli vyjádřit svůj názor na to, zda jsou pro ně výdaje na bydlení 

nízké (příp. velmi nízké), přiměřené nebo vysoké (příp. velmi vysoké). Četnost 

jednotlivých moţností odpovědi byla sledována v rámci jednotlivých věkových 

skupin, a to v závislosti na velikosti domácnosti (byly rozlišeny jednočlenné         

a vícečlenné domácnosti), a dále pak podle právní formy uţívaného bydlení. 

Podrobné výsledky jsou pro všechny věkové skupiny respondentů uvedeny 

v příloze č. 15.   

                                                 
153

 Nejčastěji byla volena moţnost odpovědi  „z důvodu špatného ţivotního prostředí ve městě“. 
154

 Z odpovědí respondentů bylo zřejmé, ţe nerozlišují mezi pojmy „výdaje na bydlení“                 

a „nájemné“ (např. odpovědi ohledně výše nájemného se objevovaly i u vlastnického bydlení), 

věkově starší respondenti pak nerozlišují pojmy „regulované“ a „trţní/licitované“ nájemné.  



189 

 

Nejčastěji hodnotí respondenti (bez ohledu na věk, velikost domácnosti       

a právní formu bydlení) své výdaje na bydlení jako přiměřené – 54,6 % 

respondentů, jako vysoké 36,2 % respondentů a jako „velmi vysoké“ pak 3,45 %. 

Naopak jako nízké, příp. velmi nízké hodnotí své výdaje na bydlení pouze 10 

respondentů, tj. 5,75 %. Podrobné výsledky jsou obsaţeny v tabulce 7.14.  

 

Tab. 7.14 Subjektivní hodnocení výdajů na bydlení v Bohumíně 

Vlastník bydlení Počet respondentů 

Moţnost odpovědi 

absolutní četnost 

1 2 3 4 5 

Stát 2 0 0 2 0 0 

Město 70 1 1 32 34 2 

Druţstvo 38 2 1 21 13 1 

Soukromá FO a PO 12 0 0 6 5 1 

Domácnost respondenta 52 1 4 34 11 2 

Absolutní četnost možnosti odpovědi 174 4 6 95 63 6 

Relativní četnost možnosti odpovědi v % - 2,30 3,45 54,60 36,21 3,45 

Zdroj: vlastní výzkum  

Pozn.: Sloupec počet respondentů zachycuje počet respondentů, kteří odpověděli 

na danou otázku. 

Moţnosti odpovědi: 1 – velmi nízké, 2 – nízké, 3 – přiměřené, 4 – vysoké, 5 – 

velmi vysoké.  

 

Ve věkové skupině A (19 – 30 let) nejvíce respondentů – 48,2 % zvolilo 

moţnost odpovědi „přiměřené“. Pouze jeden respondent označil výdaje své 

domácnosti na bydlení za „velmi vysoké“. Jednalo se o příslušníka vícečlenné 

domácnosti, která obývá vlastnické bydlení o velikosti obytné plochy 130 m
2
 

umístěné v rodinném domě. Měsíční výdaje domácnosti na toto bydlení jsou 

17 tis. Kč, přičemţ příjmy své domácnosti respondent zařadil do nejvyššího 

příjmového pásma, tj. 42 001 Kč a více.  

Ve věkové skupině B (31 – 45 let) nejvíce respondentů – 63,8 % označilo 

své výdaje na bydlení za „přiměřené“. Opět pouze jeden respondent označil své 

výdaje za „velmi vysoké“. Respondent byl příslušníkem vícečlenné domácnosti, 

uţívající druţstevní byt o velikosti 2+1 umístěný v panelovém domě. Měsíční 

výdaje jeho domácnosti na bydlení jsou 6 200 Kč, příjem domácnosti byl pak 

zařazen do kategorie 18 001 Kč – 22 000 Kč.  

Ve věkové skupině C (46 – 60 let) ţádný z respondentů neoznačil své 

výdaje na bydlení jako „velmi vysoké“, nejčastěji volili respondenti moţnost 

odpovědi „přiměřené“ – a to 60,6 % respondentů.  
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Ve věkové skupině D (61 a více let) bylo před vyhodnocením odpovědí 

očekáváno největší mnoţství respondentů, kteří označí své výdaje za „vysoké“, 

příp. „velmi vysoké“ (a to zejména z důvodu velkého počtu seniorů pobírajících 

starobní důchod ve skupině), coţ se výzkumem potvrdilo. Za „vysoké“ označilo 

své výdaje 44,6 % respondentů (stejný počet respondentů označil své výdaje za 

„přiměřené“) a za „velmi vysoké“ pak 7,1 % (to jsou 4 respondenti). 

Z respondentů, kteří hodnotili výdaje své domácnosti jako „velmi vysoké“, byli tři 

členy vícečlenných domácností. Respondent – jednočlenná domácnost – obýval 

obecní nájemní byt o velikosti 56 m
2
 umístěný v cihlové zástavbě. Výši výdajů na 

bydlení neuvedl, svůj příjem přiřadil ke kategorii 10 001 Kč – 14 000 Kč.  

Z hlediska respondentů patřících do skupiny vícečlenných domácností jsou 

zajímavé odpovědi dvou respondentů, neboť v určitém smyslu obývají 

„nadstandardní“ bydlení. První domácnost obývá byt ve vlastnictví jiné fyzické 

nebo právnické osoby o velikosti 100 m
2
 umístěný v rodinném domě. Její měsíční 

výdaje na bydlení jsou 6 000 Kč, příjem pak 10 001 Kč – 14 000 Kč. Druhá 

domácnost obývá vlastnické bydlení o velikosti 180 m
2
, opět umístěné v rodinném 

domě, s měsíčními výdaji 12 500 Kč, přičemţ její příjem je 18 001 Kč – 22 000 

Kč.  

 

 Vybrané aspekty poptávky po bydlení  

Dotazníkové šetření preferencí a postojů domácností na trhu bydlení 

v Bohumíně bylo zaměřeno zejména na identifikaci potenciální poptávky po 

bydlení. Pro zjištění potenciální poptávky po bydlení byla v II. části dotazníku 

zahrnuta otázka č. 10, tj. „Uvaţujete o pořízení nebo výměně bytu (změně druhu 

bydlení)?“ Pokud respondent vyjádřil záměr pořídit si byt nebo vyměnit byt, byl 

jeho dotazník zahrnut do dalšího hodnocení zaměřeného na identifikaci jim 

poţadovaného bydlení
155

.  

V rámci vyhodnocení otázek zaměřených na identifikaci potenciální 

poptávky po bydlení byli respondenti nejprve rozděleni do věkových skupin          

a následně byly podrobně vyhodnoceny jejich poţadavky na základní 

charakteristiky poţadovaného bytu. Cílem hodnocení bylo potvrzení nebo 

vyvrácení třech hypotéz formulovaných takto: 

1. hypotéza – O výměně nebo pořízení nového bytu budou uvaţovat spíše 

domácnosti v niţších věkových skupinách (zejména ve skupině A ve skupině 

                                                 
155

 Je však nutno si uvědomit, ţe odpovědi respondentů na tuto otázku vyjadřovaly jejich 

subjektivní potřebu. Jak vyplývá z teoretické části práce, subjektivní potřeba však nemusí vést ke 

vzniku efektivní poptávky po bydlení.  
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B). Lze však očekávat i zájem o výměnu, příp. pořízení nového bytu 

v nejvyšší věkové skupině (v souvislosti se snahou seniorů sníţit své výdaje 

na bydlení). 

2. hypotéza – Věkově mladší domácnosti (věkové skupiny A a B) budou 

poţadovat zejména vlastnické bydlení
156

.  

3. hypotéza – Věkově mladší respondenti budou poţadovat byty větší; naopak 

domácnosti v nejvyšší věkové skupině budou poţadovat byty menší              

(v komparaci se stávajícími byty)
157

. 

 

Jednotlivé otázky týkající se identifikace potenciální poptávky po bydlení 

byly vyhodnoceny nejprve pro jednotlivé věkové skupiny, následně byly srovnány 

odpovědí respondentů mezi jednotlivými věkovými skupinami
158

. Na základě 

tohoto srovnání pak byly potvrzeny nebo vyvráceny, případně upřesněny tři výše 

formulované hypotézy.  

Ve věkové skupině A (19 – 30 let) odpovědělo na otázku č. 10 všech 29 

respondentů, přičemţ o změně stávajícího bydlení uvaţuje 10 respondentů, tj. 

34,5 %.  Přičemţ 70 % z těchto 10 respondentů poţaduje v porovnání se svým 

současným bytem byt větší a stejný počet respondentů dává přednost bytu 

umístěnému v cihlovém vícepatrovém domě. Nejţádanější právní formou je 

vlastnické bydlení, které opět poţaduje 70 % respondentů.  

V rámci další specifikace poţadovaného bytu byli respondenti poţádáni, 

aby uvedli přijatelnou cenu v případě pořízení druţstevního nebo vlastnického 

bytu. Otázka byla formulována jako volná. Pro vyhodnocení byla vybrána 

podskupina respondentů, kteří poţadovali větší byty uvedených právních forem 

(celkově 6 respondentů). Respondenty uvedené ceny se pohybovaly v rozpětí od 

250 tis. Kč do 2 000 tis. Kč. Průměrná cena pak byla 1 075 tis. Kč (se 

směrodatnou odchylkou 558,1 tis. Kč). Je zřejmé, ţe u některých respondentů,       

s ohledem na  nimi uvedené přijatelné ceny, nedojde k transformaci jejich 

subjektivní potřeby na efektivní poptávku po bytech (při zohlednění aktuálních 

cen bytů v Bohumíně – viz tabulka č. 7.10).  

                                                 
156 Věkově mladší domácnosti mají snazší přístup k hypotečním úvěrům (jako zdrojům 

financování vlastnického bydlení) a vlastnické bydlení představuje (s odkazem na teoretickou část 

práce) nejpreferovanější formu bydlení.  
157

 Věkově mladší respondenti budou poţadovat větší byty v souvislosti se zakládáním rodiny, 

příp. zvyšováním počtu členů rodiny, naopak domácnosti v nejvyšší věkové skupině budou 

poţadovat byty menší, a to v souvislosti s poklesem počtu členů a příjmů jejich domácností. 
158

 V příloze č. 16 jsou uvedeny pro věkové skupiny A, B a D tabulky obsahující rozdělení četností 

moţností odpovědí respondentů na otázky č. 12 – 14, které byly zaměřeny na specifikaci 

vybraných charakteristik poţadovaných bytů.   
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Respondentům byla poloţena také otázka týkající se způsobu financování 

pořízení poţadovaného bytu, přičemţ jim byly nabídnuty čtyři moţnosti 

odpovědi: úspory, půjčka od přátel (příbuzných), bankovní úvěr a nebankovní 

úvěr. Na tuto otázku odpovědělo 8 respondentů, přičemţ 3 respondenti by 

financovali pořízení bytu z úspor a 5 by vyuţilo bankovní úvěr.  

Ve věkové skupině B (31 – 45 let) odpovědělo na otázku č. 10 všech 59 

respondentů, pouze 14 odpovědělo kladně, 1 však blíţe poţadované bydlení 

nespecifikoval, proto byl z vyhodnocení vyloučen. Celkově tak byly vyhodnoceny 

odpovědi 13 respondentů. Respondenti ve věkové skupině B upřednostňují byty 

větší (v komparaci se stávajícími byty) a byty v osobním vlastnictví. Oproti 

skupině A však dávají častěji přednost bytům umístěným v rodinných domech.  

Cena poţadovaného bytu se v této věkové skupině pohybuje v rozmezí od 

500 tis. Kč do 2 000 tis. Kč, přičemţ průměrná cena je 1 111,1 tis. Kč (se 

směrodatnou odchylkou 608,17 tis. Kč). Opět lze tedy předpokládat, ţe část 

respondenty vyjádřené subjektivní potřeby nevyústí ve vznik efektivní poptávky 

po bytech.  

Z hlediska způsobu financování upřednostňují respondenti věkové skupiny 

B bankovní úvěr, a to celkově 54,6 % respondentů, dále pak úspory (27,3 %). 

Nejméně respondentů by vyuţilo půjčku od příbuzných a přátel a nebankovní 

úvěr/půjčku – shodně 9,1 % respondentů (celkově na otázku o způsobu 

financování odpovědělo 11 respondentů).   

Ve věkové skupině C (46 – 60 let) vyjádřili svůj záměr pořídit si nové nebo 

změnit své stávající bydlení 2 z 33 respondentů, kteří celkově na otázku 

odpověděli. Z důvodu nízkého počtu členů v podskupině respondentů 

poţadujících nové nebo jiné byty nebyly vyhodnoceny podrobně další otázky 

týkající se základních charakteristik poţadovaných bytů, jejich ceny, příp. 

způsobu financování. Oba respondenti poţadují ve srovnání se stávajícím bytem 

byt větší, umístěný v obecním nájemním cihlovém vícepatrovém domě. Pokles 

zájmu o pořízení nového nebo změnu stávajícího bytu a upřednostněnou právní 

formu lze dát do souvislosti s věkem respondentů, neboť s růstem věku členů 

domácností klesá ochota ke stěhování, obtíţně dostupnými se stávají také 

hypoteční úvěry, coţ vede k upřednostnění nájemního bydlení.  

Ve věkové skupině D (61 a více let) odpovědělo na otázku č. 10 pouze 59 

respondentů (z celkového počtu 63 respondentů), přičemţ kladně na otázku 

odpovědělo 11,9 % respondentů (tj. 7 respondentů). Pouze pět respondentů však 

blíţe charakterizovalo poţadované byty (byli proto zahrnuti do vyhodnocení 
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otázky). Všichni respondenti z věkové skupiny D, kteří uvaţují o změně svého 

bydlení, poţadují byty menší (v porovnání s jejich stávajícími byty). Menší 

velikost poţadovaných bytů se projevila také v uvedených přijatelných cenách 

vlastnického a druţstevního bydlení. Přijatelné ceny se pohybovaly od 200 tis. Kč 

do 300 tis. Kč v případě poptávky po bytech v bytových domech. Přesto je 

zřejmé, ţe respondenti této věkové skupiny jen velmi obtíţně převedou svou 

subjektivní potřebu v efektivní poptávku na trhu.  Z hlediska způsobu financování 

pořízení bytu dávají dva respondenti přednost úsporám, jeden by čerpal bankovní 

úvěr a jeden by bezplatně chtěl směnit svůj stávající druţstevní byt za menší byt 

stejné právní formy.  

Komparace rozloţení absolutních četností odpovědí respondentů (na otázky 

týkající se vybraných charakteristik poţadovaných bytů) mezi  jednotlivými 

věkovými skupinami je obsaţena v následujících tabulkách 7.15 aţ 7.17. Tabulky 

jsou vyuţity pro potvrzení nebo vyvrácení, příp. upřesnění hypotéz 

formulovaných výše. Nízký počet respondentů uvaţujících o pořízení nebo 

výměně bytu neumoţňuje vztáhnout zjištěné výsledky na celou populaci na 

místním trhu bydlení. Výsledky je proto nutno brát pouze jako orientační a nelze 

na základě nich vyvodit konkrétní závěry o poptávce po bydlení ve městě.  

 

Tab. 7.15 Počet respondentů uvaţujících o pořízení nebo výměně bytu 

Věková skupina A (19 – 30 let) B (31 – 45 let) C (46 – 60 let) D (61 a více let) 

Počet 
respondentů 10 14 2 7 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z tabulky 7.15 vyplývá, ţe ochota respondentů, resp. jejich domácností, 

stěhovat se je nejvyšší ve věkových skupinách A a B. 7 respondentů pak uvaţuje 

o změně svého bydlení ve věkové skupině D. Zjištěné výsledky tak potvrzují výše 

formulovanou 1. hypotézu.  

 

Tab. 7.16 Poţadovaná právní forma bytu 

Věková skupina 

Právní forma bytu 

absolutní četnosti 
Počet 

respondentů 

celkem 
obecní 

nájemní 

soukromé 

nájemní 
druţstevní vlastnické 

A (19-30 l.) 1 1 1 7 10 

B (31-45 l.) 1 0 1 11 13 

C (46-60 l.) 2 0 0 0 2 

D (61 a více l.) 1 0 2 2 5 
Počet 
respondentů 
celkem 

5 1 4 20 30 

Zdroj: vlastní výzkum  
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Z tabulky 7.16 je zřejmé, ţe většina respondentů (66,7 %), bez ohledu na 

věkovou skupinu, upřednostňuje vlastnické bydlení.  Druhou nejčastěji uváděnou 

právní formou poţadovaného bydlení je obecní nájemní bydlení. Nelze však 

jednoznačně říci, ţe se zvyšováním věku respondentů klesá zájem o vlastnické, 

příp. druţstevní bydlení (coţ lze dát do souvislosti zejména s moţností akumulace 

úspor domácností v průběhu jejich ţivota, tedy dostupností vlastních zdrojů 

vyuţitelných pro financování pořízení bytu). Lze však potvrdit 2. hypotézu 

formulovanou výše, neboť z tabulky 7.16 je zřejmé, ţe většina respondentů ve 

věkových skupinách A a B poţaduje tuto právní formu bydlení.  

 

Tab. 7.17 Velikost poţadovaných bytů 

Věková 

skupina 

V porovnání se stávajícím bydlením Poţadovaná velikost 

větší stejné menší průměr 
směr. 

odch. 
var. koef. 

A 7 0 3 68,7 m
2
 21,1 m

2
 30,6 % 

B 11 1 1 99,1 m
2
 26,8 m

2
 27,0 % 

C 2 0 0 85,0 m
2
 5,0 m

2
 5,9 % 

D 0 0 5 53,8 m
2
 9,6 m

2
 17,9 % 

Počet 

respondentů 

celkem 

20 1 9 

   

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z tabulky 7.17 je zřejmé, ţe nejmenší průměrná velikost poţadovaných bytů 

byla zjištěna ve věkové skupině D, kde také všichni respondenti poţadují menší 

byty v porovnání se stávajícími. Největší průměrná plocha poţadovaných bytů 

byla zjištěna ve věkové skupině B, coţ lze dát do souvislosti s ustálením velikosti 

domácností (zejména počtu dětí v domácnostech), ale také s dosaţením určité 

úrovně příjmů těchto domácností. Výsledky uvedené v tabulce potvrzují              

3. hypotézu formulovanou výše. 

Pro zjištění míry závislosti mezi příslušností respondenta k věkové skupině 

a poţadovanou velikostí bytu (ve smyslu větší, stejná a menší v porovnání se 

stávajícím bytem), byl vyuţit Pearsonův koeficient kontingence. Výpočtem bylo 

zjištěno, ţe hodnota Pearsonova koeficientu je 0,60 (při maximu 0,82), coţ 

vypovídá o poměrně silné závislosti.  

Druhá závislost, která byla při vyhodnocování odpovědí na tuto otázku 

zkoumána, byl vztah mezi příjmem domácnosti respondenta a velikostí 

poţadovaného bytu. Respondenti uvaţující o změně bydlení byli bez ohledu na 

svou příslušnost k věkové skupině rozděleni do dvou skupin, a to skupiny 

domácností s niţšími příjmy (tj. s příjmem do 22 000 Kč) a domácnosti s vyššími 
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příjmy (tj. příjmem nad 22 000 Kč) a následně byla zjištěna velikost 

poţadovaných bytů (opět v porovnání se stávajícími byty).  Míra závislost byla 

měřena pomocí Pearsonova koeficientu kontingence. Jeho hodnota byla v tomto 

případě 0,51 (při maximu 0,71), coţ opět svědčí o poměrně vysoké závislosti mezi 

příslušností respondenta k příjmové skupině domácností a jim poţadované 

velikosti bytu
159

.  

Z hlediska vzniku efektivní poptávky po bytech představují perspektivní 

skupiny především věkové skupiny A a B – s ohledem na průměrnou přijatelnou 

cenu při pořízení bytu do osobního vlastnictví.  

V dalším kroku analýzy odpovědí respondentů na otázky týkající se 

vybraných charakteristik poţadovaných bytů byl ověřován také vztah mezi právní 

formou stávajícího bytu a právní formou poţadovaného bytu.  Ke zjištění 

intenzity tohoto vztahu byl opětovně zvolen Pearsonův koeficient kontingence. 

V následující tabulce 7.18 je provedeno roztřídění respondentů z hlediska právní 

formy stávajícího bytu a právní formy poţadovaného bytu
160

.  

 

Tab. 7.18 Právní forma stávajících a poţadovaných bytů   

 Požadovaný 

byt 

Obecní 

nájemní 
Druţstevní 

Soukromé 

nájemní 
Vlastnické Celkem 

Stávající 

byt 

      

Obecní nájemní                                                                                                                                                                                                                         4 0 1 10 15 

Druţstevní 0 3 0 6 9 

Soukromé nájemní 1 1 0 1 3 

Vlastnické 0 0 0 2 2 

Celkem  5 4 1 19 29 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Vlastním výpočtem bylo zjištěno
161

, ţe hodnota koeficientu kontingence se 

rovná 0,52 (při maximu 0,87); tj. vztah mezi právní formou stávajícího bytu         

a právní formou poţadovaného bytu lze povaţovat za spíše silný.  

 

 Vliv makroekonomické situace na potenciální poptávku po bydlení  

V souvislosti s otázkami zaměřenými na identifikaci potenciální poptávky 

po bydlení byli respondenti poţádáni o vyjádření svého názoru na to, zda 

současná situace v české ekonomice („krize“)“ ovlivnila jejich rozhodnutí            

o setrvání ve stávajícím bytě, příp. o výměně, resp. pořízení nového bytu. Svou 

                                                 
159

 Podklady pro výpočet obou koeficientu kontingence jsou uvedeny v příloze č. 17. 
160

 Při výpočtu  koeficientu kontingence byl vyloučen respondent, který obývá státní nájemní byt, 

neboť tato právní forma bytu nebyla respondentům v rámci odpovědí na otázku č. 14 nabídnuta. 
161

 Podklady pro výpočet koeficientu kontingence jsou uvedeny v příloze č. 18.  
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odpověď měli vyjádřit na škále od 1 do 5, přičemţ krajní hodnoty byly určeny 

takto: 1 – rozhodně ne, 5 – rozhodně ano. V souvislosti s tím, ţe nepříznivá 

makroekonomická situace roku 2009 postihla zejména obyvatelstvo 

v produktivním věku (růst nezaměstnanosti, pokles mezd, zpřísnění podmínek pro 

získání hypotečních úvěrů), bylo očekáváno, ţe při výpočtu průměrného 

hodnocení vlivu „krize“ na rozhodnutí domácností budou vyšší hodnoty zjištěny   

u respondentů v niţších věkových skupinách.  

 

Tab. 7.19 Vliv krize na potenciální poptávku po bydlení v Bohumíně 

Stupeň škály  

Věková skupina 

absolutní četnost odpovědí 

A (19-30 let) B (31-45 let) C (46-60 let) D (61 a více let) 

1 14 29 18 36 

2 2 9 6 5 

3 5 3 1 2 

4 3 6 3 0 

5 5 8 4 2 

Počet 

respondentů  
29 55 32 45 

Průměrné 

hodnocení 
2,41 2,18 2,03 1,38 

PKD 0,61 0,57 0,52 0,21 

Zdroj: vlastní výzkum 

Pozn.: Řádek počet respondentů vyjadřuje počet respondentů, kteří na tuto otázku 

odpověděli. 

 

Výše formulovaný předpoklad o vlivu „krize“ na chování domácností na 

trhu bydlení se potvrdil, tj. nejvyšší hodnota průměrného hodnocení otázky byla 

zjištěna v nejniţší věkové skupině respondentů a postupně se zvyšováním jejich 

věku se zjištěná průměrná hodnota sniţovala. Přesto nelze říci, ţe by „krize“ 

výrazným způsobem ovlivnila chování domácností na trhu bydlení ve městě.  

 

 Zájem o koupi obecních nájemních bytů 

V souvislosti s otázkami zaměřenými na identifikaci poptávky po bydlení 

byly respondentům poloţeny také otázky zaměřené na zjištění postojů 

respondentů k privatizaci obecního bytového fondu, resp. ke zjištění jejich zájmu 

o koupi obecního bytu. 

Nejprve byla zjišťována míra souhlasu respondentů se dvěma tvrzeními 

týkajícími se privatizace obecních bytů (otázka č. 19), a to: 

 tvrzení 1: Město by mělo privatizovat všechny obecní byty.  

 tvrzení 2: Některé obecní byty by město mělo privatizovat, ale některé by si 

mělo nechat pro sociální případy.  
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Pro vyjádření míry souhlasu s tvrzeními byla respondentům k dispozici 

tradiční 5stupňová škála, přičemţ krajní hodnoty škály byly určeny takto:              

1 – rozhodně ne, 5 – rozhodně ano. Otázka byla vyhodnocena v jednotlivých 

věkových skupinách, a to pomocí zjištění průměrné míry souhlasu respondentů 

v dané věkové skupině s oběma tvrzeními. Výsledky hodnocení jsou obsaţeny 

v tabulce 7.20.  

 

Tab. 7.20 Privatizace obecního bytového fondu – míra souhlasu s tvrzeními 1. a 2.  

Stupeň škály 

Moţnosti odpovědí respondentů  

absolutní četnosti  

Věková skupina 

A (19-30 l.) 

Věková skupina 

B (31-45 l.) 

Věková skupina 

C (46-60 l.) 

Věková skupina 

D (61 a více l.) 

T_1 T_2 T_1 T_2 T_1 T_2 T_1 T_2 

1 4 0 20 8 5 3 23 5 

2 3 5 9 7 3 3 4 3 

3 11 14 14 6 10 5 11 6 

4 7 6 3 15 4 2 2 3 

5 4 4 11 21 8 16 7 28 

Počet 

respondentů 
29 29 57 57 30 29 47 45 

Průměrné 

hodnocení 
3,14 3,31 2,58 3,60 3,23 3,86 2,28 4,02 

PKD 0,36 0,21 0,55 0,52 0,48 0,51 0,54 0,51 

Zdroj: vlastní výzkum 

Pozn.: Řádek počet respondentů vyjadřuje počet respondentů, kteří odpověděli na 

tuto otázku. T_1 a T_2 jsou zkratky pro tvrzení 1 a tvrzení 2. 

 

Z tabulky 7.20 je zřejmé, ţe nejvyšší míra souhlasu s tvrzením 1 byla 

zjištěna ve věkové skupině C, a to 3,23. Přesto nelze říci, ţe by souhlas s tímto 

tvrzením byl výrazný, průměrná hodnota se pohybuje v okolí středu škály. 

V případě tvrzení 2 byla zjištěna nejvyšší míra souhlasu ve věkové skupině D, a to 

4,02. V tomto případě lze říci, ţe tato věková skupina s tvrzením souhlasí. 

Celkově je moţno říci, ţe ve všech věkových skupinách je vyšší míra souhlasu 

s tvrzením 2 neţ s tvrzením 1.  

V rámci dalších otázek č. 20. – 22. byl zjišťován zájem respondentů o koupi 

obecního bytu. Zde byli respondenti opět rozděleni do věkových skupin                

a následně v kaţdé věkové skupině byly vytvořeny dvě podskupiny, a to 

respondenti uţívající v současné době obecní nájemní bydlení a respondenti 

uţívající ostatní právní formy bydlení. Z důvodu nastavení podmínek města pro 

prodej obecních bytů – tj. moţnost prodeje obecních bytů pouze stávajícím 

nájemníkům (blíţe viz podkapitola 7.2.1), byla pozornost věnována pouze první 

podskupině respondentů, tj. uţivatelům obecního bytového fondu. 
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Tab. 7.21 Zájem respondentů o koupi obecních bytů v Bohumíně 

Věková skupina 

Počet respondentů Počet uţivatelů obecních bytů 

Celkem 
Z toho se zájmem 

o koupi bytu 
Celkem 

Z toho se zájmem 

o koupi bytu 

A (19-30 l.) 
29 

100,00 % 

13 

44,83 % 

13 

100,00 % 

9 

69,23 % 

B (31-45 l.) 
57 

100,00 % 

19 

33,33 % 

18 

100,00 % 

10 

55,56 % 

C (46-60 l.) 
33 

100,00 % 

9 

27,27 % 

11 

100,00 % 

5 

45,45 % 

D (61 a více l.) 
63 

100,00 % 

9 

14,29 % 

26 

100,00 % 

8 

30,77 % 

Zdroj: vlastní výzkum 

Pozn.: Sloupec počet respondentů vyjadřuje celkový počet respondentů ve věkové 

skupině, sloupec počet uţivatelů obecních bytů celkový počet respondentů, kteří 

uţívají obecní bytový fond.  

 

Z tabulky 7.21 je zřejmé, ţe největší relativní četnost kladné odpovědi na 

otázku č. 20 „Vyuţil/la byste nabídku na koupi městského bytu?“ byla zjištěna ve 

věkové skupině A, přičemţ celkově na tuto otázku odpovědělo kladně 44,83 % 

respondentů, z hlediska uţivatelů obecních bytů pak 69,23 % respondentů.  

Pro zjištění míry závislosti mezi příslušností respondenta k věkové skupině 

a jeho zájmem o koupi obecního bytu byl vypočítán Pearsonův koeficient 

kontingence. Míra závislosti byla zkoumána pouze pro respondenty uţívající 

v současné době obecní nájemní bydlení. Na základě provedeného výpočtu bylo 

zjištěno, ţe hodnota koeficientu je v tomto případě 0,28 (při maximu 0,71), 

závislost mezi příslušností respondenta k věkové skupině a jeho zájmem o koupi 

městského bytu je tak poměrně nízká
162

.  

Rozdíly mezi jednotlivými věkovými skupinami byly zjištěny také při 

vyhodnocení otázky č. 21, která byla formulována jako volná, a respondenti v ní 

měli napsat cenu, za kterou by chtěli obecní byt odkoupit. Pro vyhodnocení byly 

vyuţity dvě charakteristiky, a to absolutní rozpětí a průměr. Otázka byla 

vyhodnocena pouze pro uţivatele obecních bytů se zájmem o jejich koupi.  

 

Tab. 7.22 Přijatelná cena obecního bytu pro respondenty v Bohumíně 

Věková 

skupina 
Absolutní rozpětí 

Průměrná cena za všechny respondenty ve skupině 

průměrná cena směr. odchylka var. koeficient 

A (19-30 l.) 50 tis. – 500 tis. Kč 221,25 tis. Kč 168,23 tis. Kč 76,35 % 

B (31-45 l.) 20 tis. – 400 tis. Kč 191,11 tis. Kč 111,34 tis. Kč 58,29 %  

C (46-60 l.) 90 tis. – 200 tis. Kč 135,00 tis. Kč 43,88 tis. Kč 32,50 %  

D (61 a více l.) 70 tis. – 250 tis. Kč 133,75 tis. Kč 58,72 tis. Kč 43,90 % 

Zdroj: vlastní výzkum 

                                                 
162

 Podklady pro výpočet koeficientu kontingence jsou uvedeny v příloze č. 19. 
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Z tabulky 7.22 vyplývá, ţe nejvyšší přijatelná cena při koupi obecního bytu 

se objevila v odpovědích respondentů ve věkové skupině A, následně pak ve 

věkové skupině B. Průměrná cena za všechny respondenty v jednotlivých 

věkových skupinách se postupně s věkem respondentů sniţuje. Bohuţel město 

nezveřejňuje ceny, za které je moţno odkoupit obecní byt, nelze tedy vyslovit 

závěry o tom, zda by zájem respondentů o koupi obecního bytu mohl být 

transformován do podoby skutečné efektivní poptávky po obecních bytech.  

V rámci otázky č. 22 byli respondenti poţádáni, aby uvedli důvod koupě 

obecního bytu. Opět byli do vyhodnocení zahrnuti pouze uţivatelé obecního 

bytového fondu. 29 z 31 respondentů zahrnutých do vyhodnocení by si koupilo 

obecní byt za účelem vlastního bydlení, případně bydlení rodinných příslušníků. 

Jeden respondent by koupil obecní byt za účelem pronájmu a 1 respondent za 

účelem dalšího prodeje.  

 

 Bytová politika města  

V rámci 2. části dotazníku byli respondenti poţádáni, aby vyjádřili míru své 

spokojenosti s bytovou politikou města, a to obecně formulovanou otázkou „Jste 

spokojen/a se současnou bytovou politikou města?“ (otázka č. 24) a otázkou 

zaměřenou na jeden z uplatňovaných nástrojů bytové politiky. Ta se týkala 

způsobu přidělování obecních bytů formou licitací a byla formulována takto: „Jste 

spokojen/a se systémem přídělovými městských bytů na základě licitací 

v budoucnu placeného nájemného za m
2
 (byt získá nájemník, který se zaváţe 

platit nejvyšší nájemné)?“ (otázka č. 25). Pro vyjádření míry spokojenosti byla     

u obou otázek dána respondentům k dispozici škála s takto vymezenými krajními 

hodnotami: 1 – rozhodně nejsem spokojen, 5 – rozhodně jsem spokojen.  

Hodnocení míry spokojenosti respondentů s bytovou politikou města je 

obsaţeno pro jednotlivé věkové skupiny a v rámci nich pak pro uţivatele obecních 

bytů v příloze č. 20 V rámci vyhodnocení odpovědí respondentů na obě otázky 

byla sledována u jednotlivých stupňů škály absolutní četnost a dále byla 

hodnocena průměrná míra spokojenosti respondentů. Pro zhodnocení vyuţití 

stupňů škály respondenty byl vypočítán poměrový koeficient diferenciace (PKD).  

Před komparací vyhodnocení otázek mezi jednotlivými věkovými 

skupinami bylo předpokládáno, ţe vyšší průměrná míra spokojenosti s bytovou 

politikou města bude zjištěna zejména ve vyšších věkových skupinách, a to 

v souvislosti s rozdíly v uplatňovaných nástrojích bytové politiky pro 

„privilegované“ a „neprivilegované“ domácnosti (blíţe viz podkapitola 7.2.1). 
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Jelikoţ status „neprivilegovaných“ domácností je obecně přiznáván zejména 

domácnostem vstupujícím nově na trh bydlení, lze očekávat, ţe větší část těchto 

domácností je zastoupena v niţších věkových skupinách. Bohuţel z důvodu 

častého pochybení respondentů při odpovědi na otázku č. 7 týkající se druhu 

hrazeného nájemného (a tedy uplatňovaného nástroje obecní bytové politiky) 

nemohli být respondenti dále rozděleni z tohoto hlediska. Komparaci průměrné 

míry spokojenosti mezi věkovými skupinami tak lze provést pouze pro 

podskupinu uţivatelů obecních bytů bez zohlednění tohoto uplatněného nástroje 

bytové politiky. 

 

Tab. 7.23 Průměrná míra spokojenosti s bytovou politikou města – uţivatelé 

obecního nájemního bydlení v Bohumíně 

Věková skupina 
Průměrná míra spokojenosti 

bytovou politikou 

Průměrná míra spokojenosti 

s „licitacemi“ 

A (19 – 30 let) 2,92 1,85 

B (31 – 45 let) 2,76 2,06 

C (46 – 60 let) 3,09 2,45 

D (61 a více let)  3,00 2,67 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z tabulky 7.23 vyplývá, ţe předpoklad o vztahu mezi mírou spokojenosti    

a věkem respondentů se nepotvrdil u otázky č. 24 (spokojenost s bytovou 

politikou), platí však v případě otázky č. 25 (spokojenost s „licitacemi“), která je 

nejniţší ve věkové skupině A a nejvyšší ve věkové skupině D. Avšak u obou 

otázek byla míra spokojenosti respondentů spíše průměrná, neţ výrazně 

vyhraněná v kladném nebo v záporném slova smyslu.  

 

 Sociální bydlení  

S bytovou politikou města, resp. s přidělováním obecního nájemního 

bydlení, souvisela také otázka č. 23 v II. části dotazníku. V ní byli respondenti 

poţádáni, aby vybrali z uvedených skupin domácností ty, které by měly získávat 

obecní nájemní bydlení za zvýhodněných podmínek. Respondenti mohli vybrat 

jednu nebo více druhů domácností určitým způsobem znevýhodněných na trhu 

bydlení, příp. mohli uvést další skupinu. Rozloţení četností odpovědí respondentů 

jsou obsaţeny v následující tabulce 7.24.  
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Tab. 7.24 Obecní nájemní bydlení za zvýhodněných podmínek – znevýhodněné 

skupiny domácností  

Varianta odpovědi  

Věková skupina respondentů 

absolutní četnost 

Celkem za 

všechny věkové 

skupiny  A B C D 

Rodiny s malými dětmi 20 46 19 37 122 

Sociálně slabí občané 9 14 13 20 56 

Nezaměstnaní 3 4 1 11 19 

Senioři 7 25 10 30 72 

Zdravotně postiţení 19 39 20 19 97 

Mladí lidé (do 29 let) 17 11 6 5 39 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z tabulky 7.24 vyplývá, ţe 122 respondentů ze 184, kteří se zúčastnili 

průzkumu, by přidělovalo obecní nájemní bydlení za zvýhodněných podmínek 

rodinám s malými dětmi. Je paradoxní, ţe tyto domácnosti při současném 

nastavení podmínek pro přidělování obecních nájemních bytů, nedosáhnou na 

bydlení se stále ještě regulovanou cenou a naopak jsou nuceny získat obecní 

nájemní byt na základě licitace. Druhou nejčastěji respondenty vybíranou 

skupinou domácností byly domácnosti zdravotně postiţených a třetí pak 

domácnosti seniorů. 

 

 Celková charakteristika trhu bydlení ve městě   

Poslední otázka II. části dotazníku byla zaměřena na identifikaci míry 

hodnocení základních charakteristik trhu bydlení ve městě jako celku, a to cenové 

a fyzické dostupnosti bydlení, kvality bytového fondu a existenci černého trhu 

bydlení. Vyhodnocení otázky, bez ohledu na věkovou skupinu respondentů, je 

obsaţeno v následující tabulce 7.25
163

.  

 

Tab. 7.25 Charakteristika trhu bydlení ve městě Bohumín 

Charakteristika 

bydlení/trhu 

bydlení 

Krajní hodnoty škály 
Průměrné 

hodnocení 

Cenová dostupnost  1-rozhodně cenově nedostupné  5-rozhodně cenově dostupné 2,59 

Kvalita  1-velmi nekvalitní 5-velmi kvalitní 2,69 

Černý trh  1-je velký problém 5-není ţádný problém 2,65 

Dostupnost  1-výrazný nedostatek 5-výrazný dostatek  2,55 

Zdroj: vlastní výzkum  

 

Z tabulky 7.25 vyplývá, ţe respondenti hodnotí všechny zkoumané základní 

charakteristiky trhu bydlení spíše průměrně, přičemţ mezi průměrnými 

hodnoceními u jednotlivých charakteristik byly zjištěny jen nepatrné rozdíly         
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 Podklady pro výpočet jsou obsaţeny v příloze č. 21. 
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a nelze ţádnou z charakteristik označit jako výrazně kladně, příp. záporně 

hodnocenou, ve srovnání s ostatními charakteristikami. Jednotlivé charakteristiky 

hodnotilo průměrně 145 respondentů, u všech otázek pak byla nejčetněji 

zastoupenou moţností odpovědi moţnost 3 – tedy střed škály.  

 

7.3.3 Závěry vyplývající z dotazníkového průzkumu a doporučení 

tvůrcům bytové politiky ve městě  

Dotazníkový průzkum provedený v Bohumíně byl zaměřen na zjištění 

vybraných aspektů poptávky po bydlení, postojů a preferencí domácností na trhu 

bydlení, a spokojenosti domácností s uplatňovanou obecní bytovou politikou. 

Přestoţe do vyhodnocení odpovědí respondentů bylo zahrnuto pouze 184 

dotazníků (celkově bylo osloveno 600 domácností – návratnost byla tedy 31 %), 

lze výsledky průzkumu vyuţít k formulaci určitých charakteristik poptávky po 

bydlení ve městě a doporučení pro tvůrce obecní bytové politiky. 

Z hlediska poptávky po bydlení jsou důleţitá tato zjištění: zhruba              

1/6 respondentů vyjádřila svou subjektivní potřebu získat nové nebo vyměnit své 

stávající bydlení, přičemţ většina z těchto respondentů by poţadovala vlastnické, 

příp. druţstevní bydlení. Segment trhu s byty v osobním vlastnictví je však ve 

městě nedostatečně rozvinutý a nabídka těchto bytů je poměrně nízká. Nízká je 

však také koupěschopnost domácností – přijatelná cena uváděná respondenty při 

pořízení těchto bytů se v některých případech pohybovala hluboko pod úrovní 

aktuálních trţních cen bytů v osobním vlastnictví, příp. druţstevních bytů ve 

městě.  

V současné době uplatňovaná obecní bytová politika není nastavena 

z ekonomického hlediska správně, neboť vede ke vzniku dvou skupin domácností 

uţívajících obecní bytový fond – privilegovaných (hradících nájemné na základě 

zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu) a neprivilegovaných 

(hradících smluvní nájemné). Smluvní nájemné v obecních bytech převyšuje 

nájemné stanovené dle uvedeného zákona. Výhod niţšího nájemného však 

vyuţívají domácnosti bez ohledu na výši svého příjmu, zatímco domácnosti         

(i nízkopříjmové) aktuálně poptávající obecní nájemní bydlení musí hradit 

smluvní nájemné. Ve městě také neexistuje adekvátní sociální bydlení. Tvůrci 

bytové politiky by měli přistoupit ke zvýšení nájemného u privilegované skupiny 

domácností, čímţ by došlo k poklesu nájemného v bytech nově přidělovaných na 

základě systému licitací (spojených se smluvním nájemným), a to v souvislosti     

s „rozhýbáním“ tohoto segmentu trhu bydlení (zvýšení počtu uvolněných bytů, 
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stěhování domácností mezi většími – menšími, příp. menšími – většími byty 

apod.). 

Další doporučení tvůrcům bytové politiky jsou směřována na privatizaci 

obecního bytového fondu. Obecní bytový fond je ve městě příliš velký, město je 

dominantním subjektem v segmentu nájemního bydlení. Město by mělo přistoupit 

k rozsáhlejší privatizaci obecního bytového fondu. Téměř 50 % respondentů – 

uţivatelů obecních bytů – projevilo zájem o koupi obecního bytu. Město však 

dosud k rozsáhlejší privatizaci, případně alespoň diskusi o privatizaci obecního 

bytového fondu, jejích podmínkách, výhodách a nevýhodách, v posledních letech 

nepřistoupilo. Privatizace obecního bytového fondu by vedla také ke zvýšení 

nabídky bytů v osobním vlastnictví, a tudíţ k poklesu cen těchto bytů ve městě. 

Pokles cen by se projevil v nárůstu koupěschopné poptávky domácností.  

Celkově lze trh bydlení ve městě povaţovat za dosud ne plně funkční. To 

můţe posílit záměr domácností (zejména věkově mladších), v kontextu nedostatku 

pracovních míst a velmi znečištěného ţivotního prostředí, přestěhovat se z města, 

coţ povede k poklesu produktivní pracovní síly ve městě.  

 

7.4 Shrnutí 7. kapitoly  

Sociologický výzkum provedený na trhu bydlení v Bohumíně se skládal ze 

dvou částí.  

V první fázi byla provedena analýza sekundárních dat týkajících se jak 

celkové socio-ekonomické charakteristiky města, tak trhu bydlení (analýza se 

stala podkladem pro provedení vlastního dotazníkového šetření). Hodnoty 

vybraných ukazatelů místního trhu bydlení v Bohumíně byly srovnány 

s hodnotami za celou Českou republiku. Zjištěno například bylo, ţe ve městě 

Bohumíně uţívá větší procento osob nájemní byty, neţ je charakteristické pro 

celou Českou republika, a tudíţ menší počet osob uţívá v Bohumíně vlastnické 

bydlení. Dále bylo zjištěno, ţe bytový fond na území města Bohumín zaostává za 

průměrem České republiky v ukazatelích charakterizujících velikost bytů, naopak 

jsou byty ve městě lépe vybaveny vodovodem, plynem a ústředním topením 

(podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001). 

V rámci analýzy místního trhu bydlení byla pozornost věnována také stavu   

a vývoji hlavních tří segmentů trhu bydlení ve městě, největší prostor byl věnován 

obecnímu nájemnímu bydlení (obecní nájemní byty se podílí na celkovém 

nájemním bytovém fondu zhruba 90 %). Zhodnoceny byly také vybrané nástroje 

bytové politiky města, zejména způsob určení nájemného a způsob přidělování 

obecních bytů.  

Ve druhé fázi sociologického výzkumu byl proveden vlastní průzkum 

zaměřený na identifikaci postojů a preferencí domácností na trhu bydlení. Byla 

zvolena metoda dotazníkového průzkumu, k analýze výsledků byly vyuţity 

metody standardní statistické analýzy (metody popisné statistiky a analýzy 
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závislostí). Dotazník byl distribuován v rámci průzkumu 600 domácnostem, 

návratnost vyplněných dotazníků byla 31 %.  

Jádro dotazníkového šetření představovala identifikace potenciální poptávky 

po bydlení ve městě, ověřovány byly tři hypotézy týkající se vztahu mezi věkem 

respondenta a charakteristikami poţadovaného bydlení. Hypotézy byly 

formulovány v souladu s teoretickými předpoklady o existenci závislosti mezi 

věkem respondenta a druhem poptávaného bydlení.  

K prezentaci výsledků dotazníkového průzkumu byly vyuţity tabulky. 

Výsledky šetření je nutno povaţovat pouze za orientační, z důvodu nízké 

návratnosti dotazníků se nepodařilo zajistit plnou reprezentativnost vzorku ve 

vztahu k celé populaci na místním trhu bydlení. Přesto mohou výsledky poslouţit 

zejména orgánům místní správy jako vhodný podklad pro úvahy o dalším 

směřování bytové politiky ve městě.  
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ZÁVĚR 

Bydlení představuje z hlediska mikroekonomické analýzy velice specifický 

statek, jehoţ vlastnosti mají vliv na přístupy a metody vyuţívané při 

mikroekonomické analýze jeho trhu. Jeho specifičnost ale souvisí i s tím, ţe jako 

statek uspokojující potřebu bydlet hraje velice důleţitou roli v ţivotě kaţdého 

jednotlivce, resp. domácnosti, a ve své podstatě není ve spotřebě domácnosti 

zastupitelný jiným statkem (nemá ţádný blízký substitut). Kaţdý člověk dříve 

nebo později vstoupí na trh bydlení jako subjekt poptávky. Analýza poptávky po 

bydlení, resp. analýza chování domácností na trhu, má proto své opodstatnění       

a význam, a to nejen z pohledu subjektů nabídky a tvůrců bytové politiky.  

V úvodu disertační práce bylo uvedeno, ţe práce je rozdělena do dvou částí, 

a to teoretické části (kapitoly 1. – 4.) a prakticko-aplikační části (kapitoly 5. – 7.). 

První část disertační práce byla ryze teoretická a představovala významné 

východisko pro empirickou analýzu provedenou ve druhé části práce. V rámci 

druhé části práce byla pozornost věnována poptávce na trhu bydlení v České 

republice v období let 2000 – 2009
164

.  

V rámci první kapitoly disertační práce byla věnována pozornost vybraným 

přístupům k analýze chování spotřebitele. Hlavní pozornost byla zaměřena jednak 

na tradiční přístupy k teorii spotřebitele, a jednak na vybrané alternativní přístupy. 

Nejprve byly vymezeny kardinalistická a ordinalistická teorie uţitečnosti a jejich 

přínos k analýze chování spotřebitele, obě teorie představují jedny ze stěţejních 

témat výuky ekonomie. Z tohoto důvodu byla oběma teoriím věnována pozornost 

jen okrajově. Z hlediska alternativních přístupů k teorii spotřebitele byla 

pozornost věnována pouze těm přístupům, které mají vazbu na hlavní předmět 

prováděného výzkumu (analýzu poptávky po bydlení). Bydlení je statkem 

heterogenním, který lze popsat pomocí velkého počtu charakteristik, z tohoto 

důvodu mikroekonomická analýza jeho trhu vychází (v jednom z moţných 

přístupů k jeho analýze) z tzv. „nového“ přístupu k teorii spotřebitele. Ten můţe 

být reprezentován modely Kelvina Lancastera a Garyho Beckera, které pracují 

s heterogenními statky popsanými v modelech pomocí vektorů jejich jednotlivých 

charakteristik. Spotřebitel v pojetí tohoto přístupu usiluje o maximalizaci uţitku 

ze spotřeby charakteristik.  

                                                 
164

 Období let 2000 – 2009 bylo vybráno z důvodu dostupnosti všech dat potřebných pro analýzu. 

Práce se také pokouší navázat na disertační práce zpracované v minulých letech na Katedře 

ekonomie, Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava – zejména na práci Ing. Hany Janáčkové, Ph.D.  
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Jelikoţ preference spotřebitele nejsou pozorovatelné, má význam při 

empirické analýze jakéhokoliv trhu také další přístup k analýze chování 

spotřebitele, a to projevené preference Paula Samuelsona. Samuelsonův přístup 

vychází z jednoduché myšlenky, ţe spotřebitel skutečnými nákupy na trhu 

odhaluje své preference. Jestliţe jsou pro spotřebitele dostupné určité dvě 

kombinace statků a on si vybere jednu z nich, odhaluje svou volbou své 

preference. Teorie projevených preferencí má význam zejména v hedonickém 

oceňování heterogenních statků.  

Druhá kapitola byla zaměřena na vymezení pojmu bydlení. V první 

 podkapitole bylo provedeno vymezení základních pojmů pouţitých v práci 

v souvislosti s bydlením (bydlení, byt, bytová jednotka, bytová sluţba).  Druhá 

podkapitola byla zaměřena na vymezení bydlení jako předmětu mikroekonomické 

analýzy. Nejprve bylo bydlení charakterizováno z hlediska různých přístupů ke 

klasifikaci statků v ekonomické teorii (bylo konstatováno, ţe bydlení je statkem 

ekonomickým, vzácným, soukromým, polotrţním a normálním nezbytným). 

Následně byla vymezena hlavní specifika bydlení mající vliv na přístupy              

a metody vyuţitelné při mikroekonomické analýze poptávky po bydlení. Zde byly 

zdůrazněny především tři jeho vlastnosti, a to heterogenita
165

, dlouhodobost 

produkce a spotřeby
166

  a fixace v prostoru
167

.  

Ve třetí kapitole (tvořící společně se čtvrtou kapitolou jádro teoretické části 

práce) byly představeny tři vybrané přístupy k vyjádření a  k analýze poptávky po 

bydlení, a to přístup pracující s konceptem bytových sluţeb, přístup respektující 

heterogenitu bydlení a přístup respektující dvojí podobu bydlení (bydlení jako 

investiční a spotřební statek). 

Bytové sluţby představují z hlediska mikroekonomické analýzy velmi 

významný koncept. Umoţňují vyjádřit bydlení jako homogenní statek, a tudíţ 

vyuţít při analýze nástroje tradiční neoklasické (ordinalistické) teorie uţitečnosti. 

Konceptu je v zahraniční literatuře věnována značná pozornost. Jednak 

                                                 
165

 Bydlení je moţno popsat pomocí řady charakteristik (vybavení, velikost, umístění, lokalita 

atd.). Z pohledu poptávky individuální domácnosti pak nejsou ţádná dvě bydlení totoţná.  
166

 Bydlení představuje statek s poměrně dlouhou dobou produkce (výstavby), coţ má vliv 

zejména na povahu nabídky v krátkém období (je povaţována za neelastickou, příp. dokonale 

neelastickou). Bydlení je také statkem dlouhodobé spotřeby, coţ se mimo jiné projevuje v tom, ţe 

aktuální nákupy na trhu se nekryjí s velikostí aktuální spotřeby bydlení ze strany všech 

domácností.  
167

 Mající za následek vznik řady místních trhů bydlení, které se liší úrovni své nabídky, poptávky 

a ceny. Nedostatek bydlení na určitém místním trhu nemůţe být kompenzován přebytkem na 

jiném trhu (pokud samozřejmě nejsou domácnosti ochotné se stěhovat a poptávat bydlení na jiném 

trhu).  
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představuje základ většiny modelů vyuţitých v učebnicích ekonomie bydlení,       

a jednak významné východisko pro mnohé empirické studie. Koncept byl do 

ekonomie bydlení zaveden Richardem Muthem v roce 1960 jako nástroj 

umoţňující abstrahovat od enormní heterogenity bydlení. Bytové sluţby je moţno 

charakterizovat jako uspokojení poskytované bytovou jednotkou za určité časové 

období, přičemţ mnoţství bytových sluţeb poskytovaných jednotlivými bytovými 

jednotkami se liší (a má za následek rozdíly v cenách bytových jednotek, neboť 

koncept pracuje s předpokladem jednotné ceny za jednotku bytových sluţeb).  

Někteří ekonomové však koncept podrobují kritice, neboť je podle nich 

velmi zjednodušující nebo není jasné, co představuje bytové sluţby. Praktická 

aplikace přístupu naráţí na určité problémy. Především na trhu není přímo 

zjistitelné ani mnoţství bytových sluţeb poskytované bytovými jednotkami, ani 

cena za jednotku bytových sluţeb. Pozorovatelné jsou pouze ceny bytových 

jednotek, které odpovídají součinu těchto dvou veličin. Nelze však předpokládat, 

ţe cena vţdy plně odráţí mnoţství bytových sluţeb a také, ţe na trhu existuje 

jednotná cena za jednotku bytových sluţeb.  

Jako druhý byl představen přístup k vyjádření poptávky po bydlení, který 

respektoval heterogenní povahu tohoto statku. Bydlení je v rámci tohoto přístupu 

popsáno vektorem jeho charakteristik. Cena bydlení můţe být vyjádřená pomocí 

hedonické cenové funkce, která je funkcí mnoţství jednotlivých charakteristik 

obsaţených v bydlení
168

. Sestavení empirické hedonické cenové funkce (pomocí 

metod regresní analýzy) vyţaduje dostatečně velké mnoţství dat o cenách 

bytových jednotek a jejich charakteristikách. Pokud však domácnosti na trhu 

nejsou dokonale informovány o těchto dvou skutečnostech, budou se ceny bydlení 

a implicitní ceny jednotlivých charakteristik lišit prodej od prodeje a zjištěný 

vztah mezi cenou a charakteristikami nebude odpovídat skutečné hedonické 

cenové funkci.  

V další části třetí kapitoly byl představen přístup k analýze poptávky po 

bydlení, který rozlišoval poptávku po bydlení jako spotřebním statku (bytových 

sluţbách) a poptávku po bydlení jako aktivu (bytových jednotkách). Při vstupu na 

trh bydlení poptává kaţdá domácnost bytové sluţby. Ty můţe získat dvojím 

způsobem – buď nájmem bytové jednotky (pak domácnost poptává pouze bytové 

sluţby), nebo koupí vlastní bytové jednotky (pak domácnost kromě bytových 

sluţeb poptává také investiční aktivum – bytovou jednotku). V případě poptávky 

po vlastnickém bydlení tak domácnost vystupuje na trhu ve dvojí roli, a to jako 

                                                 
168

 Nebo také jako součet implicitních cen jednotlivých charakteristik bydlení.  
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spotřebitel a jako investor. Tato dvojí role však není zpravidla vnitřně 

konzistentní. Jako spotřebitel domácnost usiluje o maximalizaci uţitku ze 

spotřeby bytových sluţeb, jako investor musí zvaţovat návratnost investice do 

bytového aktiva.  

S uvedeným přístupem k analýze poptávky po bydlení velmi úzce souvisí 

problematika označovaná v anglicky psané literatuře jako „tenure choice“ (tj. 

volba právního důvodu uţívání bydlení - tedy volba domácnosti, zda si bydlení 

najmout, nebo je vlastnit). Volba domácnosti je ovlivněna řadou faktorů. Pokud 

jsou zredukovány na porovnání výdajů domácnosti na obě právní formy bydlení 

(vlastnické versus nájemní), je moţno provést jednoduchou analýzu umoţňující 

stanovit, která právní forma bydlení je spojena s niţšími náklady (počítána je 

současná hodnota budoucích výdajů na bydlení
169

). Pokud je současná hodnota 

výdajů na obě právní formy bydlení shodná (u přesně specifikované bytové 

jednotky), nastává tzv. „tenure neutrality“, neboli domácnost je indiferentní         

(z finančního hlediska) mezi vlastnictvím nebo nájmem bytové jednotky.  

V závěrečné části třetí kapitoly byly shrnuty poznatky o vlivu vybraných 

necenových faktorů (demografický vývoj, nabídka bydlení, ekonomická situace 

domácností, makroekonomický vývoj) na trţní poptávku po bydlení. Uvedené 

faktory byly vybrány záměrně, neboť v rámci 6. kapitoly práce byl zkoumán vliv 

těchto faktorů na poptávku po bydlení v České republice. 

Ve čtvrté kapitole byla věnována pozornost bytové politice a nástrojům 

bytové politiky, které mají vliv na chování domácností na trhu bydlení. V úvodu 

kapitoly byly prezentovány nejčastěji uváděné argumenty na podporu nutnosti 

vládních zásahů na trhu bydlení. Nejčastěji se tyto argumenty pojí s efektivností
170

 

(resp. neefektivností) fungování trhu bydlení a se zajištěním spravedlnosti na trhu. 

Teoreticky, pomocí jednoduchých modelů trhu bydlení, byly analyzovány účinky 

tří vybraných nástrojů bytové politiky, a to regulace nájemného, veřejného 

(neziskového, sociálního) bydlení a příspěvku na bydlení. Praktickému vyuţití 

těchto nástrojů na trhu bydlení v České republice byla věnována pozornost 

v rámci prakticko-aplikační části práce.  Z hlediska individuální domácnosti lze za 

                                                 
169

 Vlastnické bydlení je spojeno s úhradou nákladů na údrţbu a opravy bydlení, příp. s úhradou 

splátek úvěrů vyuţitých pro pořízení bytové jednotky. Nájemní bydlení je spojeno s platbou 

nájemného. U obou právních forem bydlení vznikají domácnosti výdaje na komplementy 

statku bydlení (voda, energie, další sluţby).  
170

 Modelově je trh bydlení zpravidla pojímán jako dokonale konkurenční. Ve skutečnosti se na 

něm projevují všechna  v ekonomii tradičně rozlišovaná trţní selhání, a to externality, veřejné 

statky, asymetrie informací a dominantní postavení některých trţních subjektů.  
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nejefektivnější nástroj bytové politiky povaţovat příspěvek na bydlení
171

. 

Z hlediska fungování trhu bydlení je nejméně efektivním nástrojem regulace 

nájemného
172

.  

V páté a šesté kapitole práce byla pozornost věnována vybraným aspektům 

trhu bydlení, a zejména poptávce po bydlení v České republice. V  páté kapitole 

byly rámcově charakterizovány vybrané prvky transformace trhu bydlení v České 

republice po roce 1989. Následně byl popsán vývoj a současná situace ve třech 

hlavních segmentech trhu bydlení, a to v segmentu vlastnického, nájemního          

a druţstevního bydlení. Od 90. let 20. století se nejdynamičtěji vyvíjel segment 

vlastnického bydlení. V průběhu let 2000 – 2009 se zvýšit podíl bytů a domů 

v osobním vlastnictví na celkovém bytovém fondu a vlastnické bydlení 

představovalo nejpreferovanější formu bydlení z pohledu českých domácností      

(z důvodu nefunkčnosti segmentu nájemního bydlení v České republice se na 

vlastnické bydlení orientovaly i domácnosti, které by jinak volily nájemní 

bydlení). Vývoj v segmentu nájemního bydlení byl ve sledovaném období 

negativně poznamenán přetrvávající regulací nájemného v části segmentu (která 

byla ve většině obcí a měst ukončena aţ k 1. lednu 2011), ale také nedostatečnou 

výstavbou nájemních bytů. Ve sledovaném období stagnoval také segment 

druţstevního bydlení, a to přesto, ţe tato forma bydlení má v České republice 

dlouhou tradici.  

Šestá kapitola byla zaměřena na identifikaci a zhodnocení hlavních trendů 

vývoje vybraných poptávkových faktorů, poptávky a cen na trhu bydlení v České 

republice. V rámci první podkapitoly byly stručně zhodnoceny vybrané ukazatele 

makroekonomického vývoje v České republice (v letech 2000 – 2009). Z hlediska 

poptávky po bydlení bylo z makroekonomického úhlu pohledu nejpříznivější 

období let 2005 – 2007. V tomto období přesahoval meziroční růst reálného HDP 

6 %, sniţovala se nezaměstnanost a rostly reálné mzdy zaměstnanců (meziročně 

průměrně o 3,8 %). To vše mělo příznivý vliv na chování domácností na trhu 
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 Ponechává na domácnosti rozhodnutí o objemu spotřeby bytových sluţeb.  
172

 Na trhu bydlení se regulace nájemného pod jeho trţní úrovní projevuje nedostatkem bydlení 

(zejména ve vztahu k domácnostem nově vstupujícím na trh), naopak u jiţ existujících domácností 

dochází k nadspotřebě bydlení (spotřebovávají například bydlení s lepšími charakteristikami, neţ 

jsou, z hlediska velikosti, struktury a příjmů domácností, pro ně adekvátní). Regulace má negativní 

dopad na trh bydlení také tehdy, je-li uplatňována jen v části trhu, coţ bylo typické ve sledovaném 

období pro Českou republiku. V důsledku takovéto regulace vznikají na trhu dvě skupiny 

domácností – privilegované (uţívající výhod regulovaného nájemného) a neprivilegované. Pokud 

nejsou přesně vymezeny podmínky, na které domácnosti se regulace vztahuje, můţe nastat určitá 

sociální nespravedlnost. V  České republice uţívaly výhod regulovaného nájemného i domácnosti 

s vysokými příjmy, které například získaly svá bydlení před rokem 1989. Naopak domácnosti 

vznikající v 90. letech musely čelit plně trţním podmínkám.  



210 

 

bydlení. Poměrně příznivý vývoj z let 2000 – 2004 pak posiloval jejich pozitivní 

očekávání ohledně dalšího vývoje.  

V podkapitole 6.2 byla pozornost zaměřena na analýzu vztahu mezi příjmy 

domácností a poptávkou po bydlení. V rámci podkapitoly byly identifikovány 

hlavní trendy ve vývoji disponibilního důchodu a příjmů domácností, jejich úspor, 

spotřeby a zadluţování. V průběhu sledovaného období let 2000 – 2009 se 

podstatně změnily preference domácností zejména ve vztahu ke 

spotřebě, úsporám a zadluţování
173

. Nárůst zadluţenosti českých domácností 

souvisel mimo jiné s jejich příklonem k vlastnickému bydlení.   

V dalším části podkapitoly 6.2 byla pozornost věnována vztahu mezi výší 

příjmů domácností a cenami bydlení. Bydlení bylo nejprve pojato jako bytové 

aktivum, a byl tak analyzován vztah mezi vývojem příjmů domácností (resp. 

mezd fyzických osob) a cenami vlastnických bytů. Základem analýzy se stal 

ukazatel P/I (price-to-income ratio), tedy podíl průměrné (mediánové) ceny bytu k 

průměrnému (mediánovému) ročnímu čistému příjmu domácnosti
174

. Ukazatel P/I 

se vyvíjel v celé České republice ve sledovaném období nerovnoměrně 

(nejvyšších hodnot nabýval v letech 2006 – 2008). Zjištěny byly také regionální 

rozdíly v jeho výši
175

. Průměrná hodnota ukazatele za celou Českou republiku 

byla v roce 2009 zhruba 4 (při pouţití základní verze ukazatele P/I), to znamená, 

ţe průměrná česká domácnost potřebuje k získání průměrného bytu 4násobek 

svého čistého ročního příjmu.  

Ve druhém kroku bylo bydlení pojato jako tok bytových sluţeb spojený 

s úhradou pravidelných nákladů na bydlení. Hodnocen byl tedy vztah mezi příjmy 

a náklady na bydlení (neboli míra zatíţení domácností náklady na bydlení). 

Základem se stalo statistické šetření České statistického úřadu „Ţivotní 

podmínky“. Na základě porovnání průměrných ročních nákladů na bydlení           

a průměrných ročních čistých příjmů domácností, při zohlednění členění 

domácností podle osoby v čele, byly jako domácnosti s nejvyšší mírou zatíţení 

                                                 
173

 V určitých letech si dokonce české domácnosti ţily tzv. nad poměry, to znamená, ţe přírůstek 

jejich disponibilních důchodů nestačil pokrýt nárůst spotřeby. Zvýšená spotřeba byla financována 

z úspor (meziročně klesaly zejména v letech 2001, 2003 a 2004) nebo pomocí různých forem 

úvěrů – to se projevilo v nárůstu zadluţenosti českých domácností (na konci roku 2009 dluţily 

české domácnosti 897,4 mld. Kč, zatímco v roce 2000 to bylo pouze 39,7 mld. Kč).  
174

 Pro účely vlastní analýzy byl ukazatel modifikován, místo průměrného čistého příjmu 

domácnosti byla vyuţita hrubá nominální mzda fyzických osob. Ukazatel byl vypočítán za období 

let 2005 – 2007 (za toto období byly k dispozici jak údaje o realizovaných cenách bytů, tak           

o průměrných hrubých nominálních mzdách fyzických osob). Modifikovaný ukazatel tak vypovídá 

o tom, kolikanásobek svého ročního příjmu musí jednotlivec vynaloţit na nákup bytu.  
175

 Při pouţití modifikovaného ukazatele P/I se jeho hodnota v Praze v letech 2005 – 2007 

pohybovala od 7,5 do 9,1, zatímco v Ústeckém kraji pouze od 2,0 do 2,3.   
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identifikovány dvě skupiny domácností - domácnosti s nezaměstnanou osobou 

v čele a domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele
176

.  

Z důvodu toho, ţe cena bydlení zpravidla přesahuje roční disponibilní 

příjem domácnosti, je nutno při identifikaci faktorů ovlivňujících poptávku po 

bydlení věnovat pozornost také vývoji hypotečního trhu. Zhodnocení vývoje 

vybraných ukazatelů hypotečního trhu bylo provedeno v rámci podkapitoly 6.3. 

Z hlediska vzniku efektivní poptávky po bydlení se trh hypotečních úvěrů vyvíjel 

poměrně příznivě. Z důvodu konkurence mezi hypotečními bankami byla 

dostupnost hypotečních úvěrů poměrně vysoká. K jejímu zhoršení došlo aţ 

v závěru sledovaného období let 2000 – 2009, a to v souvislosti s reakcí bank        

i domácností na projevy hospodářské krize v české ekonomice.   

Při analýze trţní poptávky po bydlení je nutno kromě příjmů domácností 

věnovat pozornost také demografickému vývoji. Identifikaci hlavních trendů 

demografického vývoje v České republice byla věnována podkapitola 6.4. 

Z hlediska poptávky po bydlení bylo zjištěno, ţe významné jsou zejména tyto 

trendy: pokles sňatečnosti, růst rozvodovosti, pokles porodnosti a úmrtnosti, 

stárnutí populace, změny postojů jednotlivců k uzavírání sňatků a zakládání rodin. 

To vše má za následek nárůst počtu domácností jednotlivců, nerodinných 

vícečlenných domácností, coţ má vliv na poptávku po bydlení
177

.  

V  podkapitole 6.5 byl dán do souvislosti vývoj výše uvedených 

poptávkových faktorů s vývojem realizovaných cen bytů v České republice
178

. Na 

základě analýzy dat o realizovaných cenách bytů byly identifikovány hlavní 

trendy jejich vývoje. Ve sledovaném období let 2000 – 2009 byly identifikovány 

dvě období výrazného růstu realizovaných cen bytů, a to období let 2002 – 2003 

(resp. 2001 – 2003) a 2006 – 2007 (s udrţením vysokého tempa růstu i v začátku 

roku 2008). První cenový nárůst je zpravidla dáván do souvislosti se vstupem 

České republiky to Evropské unie
179

, druhý pak především do souvislosti 

s příznivým vývojem poptávkových faktorů (zejména růst zaměstnanosti, růst 
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 Pro rok 2008 bylo zjištěno, ţe tyto skupiny domácností vydaly průměrně ročně na náklady na 

bydlení 30 %, resp. 32 % procent svých průměrných ročních čistých příjmů.  
177

 Roste počet domácností při současném poklesu průměrného počtu jejich členů. Do budoucna 

však lze v souvislosti s poklesem porodnosti očekávat také pokles poptávky po bydlení.  
178

 Pro hlubší analýzu vztahu mezi vývojem poptávky po bydlení a jejich vybraných determinant 

chybí v České republice dostatečná datová základna. Data o vývoji poptávaného mnoţství bytů      

a realizovaných obchodech nejsou dostupná, u mnohých dat chybí dostatečně dlouhá časová řada. 

Nedostatečná jsou především data o vývoji v segmentu nájemního bydlení, z tohoto důvodu byla 

pozornost věnována pouze vlastnickému bydlení.  
179

 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl očekáván výrazný nárůst cen 

nemovitostí. To se však nepotvrdilo, neboť realizované ceny bytů meziročně mezi léty 2003          

a 2004 poklesly, v roce 2005 pak stagnovaly na úrovni roku 2004. 
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mezd, příznivý demografický vývoj, změny v preferencích a postojích 

domácností). Cenový vývoj v záměru sledovaného období (4. čtvrtletí roku 2008   

a rok 2009) byl negativně ovlivněn dopady celosvětové finanční a hospodářské 

krize na českou ekonomiku.  

Na analýzu vybraných aspektů poptávky na trhu bydlení v České republice 

navázal vlastní sociologický výzkum, jehoţ výsledky jsou prezentovány v 7. 

kapitole. Výzkum byl zaměřen na identifikaci vybraných aspektů potenciální 

poptávky po bydlení na zvoleném místním trhu bydlení a zhodnocení postojů       

a preferencí domácností ve vztahu k bydlení a bytové politice města. Pro výzkum 

bylo zvoleno město Bohumín. Provedený výzkum se skládal ze dvou hlavních 

částí. Nejprve byla provedena analýza sekundárních dat o vybraných aspektech 

trhu (za účelem zjištění základních aspektů fungování trhu a vztahu mezi 

jednotlivými trţními subjekty), následně bylo provedeno dotazníkové šetření 

zaměřené na identifikaci potenciální poptávky po bydlení (a charakteristik 

poptávaných bytů) a postoje domácností k bydlení a bytové politice města.  

Při analýze sekundárních dat o trhu bydlení v Bohumíně byly zjištěny tyto 

významné skutečnosti (mající vliv na chování domácností na trhu bydlení):   

 Struktura trhu bydlení v Bohumíně (z hlediska zastoupení jednotlivých 

právních forem bydlení) se nekryje se strukturou celého trhu bydlení v České 

republice. Výrazně je ve městě zastoupen zejména segment nájemního bydlení (na 

bytovém fondu na území města se dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 

podílel 53,6 %). Dominantním subjektem v rámci tohoto segmentu je samotné 

město Bohumín. 

 Segment vlastnického bydlení reprezentují ve městě především byty 

umístěné ve vlastním domě (23,3 % bytů v bytovém fondu), bytů v osobním 

vlastnictví bylo v roce 2001 (dle výše uvedeného Sčítání) pouze 149, tj. 1,6 % 

bytového fondu. 

 Bytová výstavba na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Bohumín je velmi nízká, stavěny jsou především byty v rodinných domech.  

 Některé uplatňované nástroje obecní bytové politiky vedou ke vzniku dvou 

skupin domácností na trhu. V rámci obecního nájemního bydlení jsou zvýhodněny 

domácnosti hradicí nájemné na základě zákona o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu, oproti domácnostem získávajícím obecní nájemní byty v rámci 

licitací (hrazeno je smluvní nájemné, které bylo v roce 2009 průměrně 

dvojnásobné v porovnání s regulovaným nájemným).  
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Dotazníkové šetření proběhlo v období květen – prosinec 2009, osloveno 

bylo 600 domácností, míra návratnosti vyplněných dotazníků byla 31 % (celkově 

byly vyhodnoceny odpovědi 184 respondentů). Z kaţdé domácnosti se šetření 

mohl zúčastnit pouze jeden člen, který však v dotazníku měl zohlednit údaje         

o celé domácnosti. Dotazníky byly distribuovány jak v tištěné, tak elektronické 

podobě. Otázky v dotazníku byly rozděleny do tří částí: I – identita s městem, II – 

bydlení, III – respondent. Pro analýzu odpovědí byli respondenti rozděleni do 

podskupin, a to v závislosti na jejich věku, příp. příjmu jejich domácností.  

V rámci první části vymezili respondenti délku svého pobytu na území 

města (příp. důvody přistěhování se), zhodnotili úroveň vybraných charakteristik 

(ruch, znečištění, vzhled, dostatek zeleně a volných prostranství, bezpečnost) 

městské části, ve které bydlí, a svůj pohled na případné přestěhování se z města 

(příp. důvody). V rámci této části dotazníku měli respondenti také uvést slova 

(slovní spojení), která se jim vybaví při vyslovení pojmu Bohumín. Ve všech 

věkových skupinách se mezi nejčastěji uváděnými slovy objevoval průmysl 

(buďto toto slovo nebo název některého z podniků na území města).  

Jádro průzkumu představovala druhá část dotazníku, ve které respondenti 

blíţe specifikovali vybrané charakteristiky jejich stávajícího bydlení, hodnotili 

výši svých výdajů na bydlení, vyjádřili svůj postoj ke změně stávajícího bydlení   

a hodnotili bytovou politiku města. V souvislosti s identifikací potenciální 

poptávky po bydlení byly v práci formulovány tři hypotézy o vztahu mezi věkem 

respondenta a charakteristikami potenciálně poptávaného bytu. K potvrzení nebo 

vyvracení hypotéz, příp. jejich upřesnění, byla vybrána podskupina respondentů, 

kteří vyjádřit svůj záměr pořídit si nový byt nebo vyměnit svůj stávající byt, tj. 

celkově 33 respondentů. První a třetí hypotéza byly na základě analýzy odpovědí 

respondentů potvrzeny, druhá hypotéza byla upřesněna (vlastnické bydlení 

představovalo nejpreferovanější právní formu poţadovaných bytu ve všech 

skupinách, s výjimkou věkové skupiny C).  

 

Z analýzy a hodnocení odpovědí respondentů vyplynuly mimo jiné tyto 

skutečnosti:  

 54,60 % respondentů hodnotí své současné výdaje na bydlení jako 

přiměřené, 36,21 % jako vysoké.  

 Nejpreferovanější právní formou bydlení u subjektů uvaţujících o pořízení 

nového nebo výměně stávajícího bytu je vlastnické bydlení. 



214 

 

 Ekonomická situace v České republice v roce 2009 měla největší vliv na 

postoj domácností k setrvání ve stávajícím bytě, příp. ke stěhování, ve 

věkové skupině A (věk 19 – 30 let). 

 Respondenti převáţně souhlasí (průměrná míra souhlasu od 3,31 – věková 

skupina A do 4,02 – věková skupina D)
180

 s tvrzením, ţe město by mělo 

některé obecní byty privatizovat, ale část by si mělo ponechat pro sociální 

případy.  

 27,47 % respondentů vyjádřilo svůj zájem o koupi obecního bytu. 

Podmínky pro odprodej bytů z majetku města umoţňují koupi obecního 

bytu pouze stávajícími nájemci. Z 68 uţivatelů obecních bytů (kteří 

odpověděli na příslušnou otázku) mělo zájem o koupi obecního bytu zhruba 

47 %. Přijatelná cena se pohybovala v rozmezí od 20 tis. Kč po 500 tis. Kč. 

Téměř všichni by vyuţili získaný byt k vlastnímu bydlení, příp. k bydlení 

rodinných příslušníků.  

 Spokojenost respondentů s bytovou politikou je spíše průměrná (průměrná 

míra spokojenosti se pohybuje okolo hodnoty 3
181

). Průměrná míra 

spokojenosti respondentů se systémem přidělování obecních bytů 

(licitacemi) se pohybuje od 1,85 (ve věkové skupině A) do 2,67 (ve věkové 

skupině D).  

 Bydlení za zvýhodněných podmínek by respondenti přidělovali nejčastěji 

těmto skupinám domácností: domácnosti s malými dětmi (122 respondentů), 

zdravotně postiţení (97 respondentů), senioři (72 respondentů).  

 Celkově hodnotí respondenti trh bydlení (cenovou a fyzickou dostupnost 

bytů a jejich kvalitu, existenci černého trhu) spíše průměrně – průměrné 

hodnocení charakteristik se pohybuje zhruba okolo 2,6
182

. 

 

V rámci vyhodnocení odpovědí respondentů byly analyzovány také vztahy 

mezi příslušností respondenta k věkové (resp. příjmové) skupině a zvolenou 

moţností odpovědi u otázek, u kterých byl předpokládán vliv příslušnosti 

respondenta ke stanovené skupině na jeho odpověď.  

Třetí část dotazníku, ve které respondenti měli uvést své pohlaví, věk, 

vzdělání, pracovní zařazení, rodinný stav, velikost domácnosti, počet dětí             

                                                 
180

 Při krajních hodnotách škály 1-rozhodně ne, 5-rozhodně ano.  
181

 Při krajních hodnotách škály 1-rozhodně nejsem spokojen, 5-rozhodně jsem spokojen.  
182

 Při takto stanovených krajních hodnotách škály: 1. cenová dostupnost bydlení 1-rozhodně 

cenově nedostupné a 5-rozhodně cenově dostupné; 2. kvalita bydlení 1-velmi nekvalitní a 5-velmi 

kvalitní; 3. černý trh s byty 1-velký problém a 5-není ţádný problém, 4. fyzická dostupnost bytů   

1-výrazný nedostatek a 5-výrazný dostatek.  



215 

 

a příjem, byla pouţita pro statistické vyhodnocení odpovědí. K roztřídění 

respondentů do podskupin byly pouţity pouze charakteristiky věk a příjem. Data 

zjištěná průzkumem však nabízejí moţnosti analyzovat i další vztahy (například 

vliv vzdělání, velikosti domácnosti na postoje a preference respondentů na trhu 

bydlení). Dotazník můţe být také snadno modifikován pro jinou obec a je moţno 

vyuţít zjištěné výsledky v Bohumíně ke vzájemné komparaci postojů a preferencí 

respondentů na různých místních trzích bydlení.   

 

Disertační práce je přínosná v několika směrech: 

 Práce komplexně charakterizuje a hodnotí vybrané přístupy k vyjádření 

poptávky po bydlení, které tvoří základ analýzy poptávky v ekonomii bydlení. 

Jednoduché modely prezentované v práci mohou být vyuţity v rámci výuky 

ekonomie.  

 Práce uceleně shrnuje poznatky o vývoji hlavních faktorů ovlivňujících 

poptávku po bydlení v České republice v letech 2000 – 2009. Identifikované 

hlavní trendy jejich vývoje mohou být vyuţity jako východisko pro analýzu 

dalšího vývoje trhu bydlení v České republice (zejména pro analýzu postupného 

zotavování trhu z dopadů hospodářské krize, příp. pro analýzu dopadu plné 

deregulace nájemného na chování domácností na trhu). 

 Výsledky dotazníkového šetření nelze v ţádném případě zobecnit na celý 

trh bydlení v České republice (z důvodu řady specifik místního trhu a socio-

ekonomické situace ve městě). Také, z důvodu nereprezentativnosti vzorku, nelze 

výsledky vztáhnout na všechny domácnosti ve městě. Výsledky však mohou být 

v určité míře vyuţity tvůrci bytové politiky ve městě k úvahám o adekvátnosti 

uplatňovaných vybraných nástrojů bytové politiky, příp. k diskusi o vytvoření 

skutečného sociálního bydlení na území města (autorka práce předloţí 

k nahlédnutí, dle předchozí domluvy, souhrnné výsledky průzkumu 

představitelům města).  

 

Přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení prezentované v práci 

představují pouze výběr z moţných přístupů a pohledů na analýzu chování 

spotřebitele na trhu bydlení. Charakteristika a zhodnocení dalších, v zahraniční 

literatuře vyuţívaných, přístupů se můţe stát námětem pro další výzkum v této 

oblasti. Další výzkum můţe být také směřován na komparaci trhu bydlení v České 

republice s trhy bydlení v jiných zemích v regionu střední a východní Evropy      

(z důvodu určitých shodných rysů v období centrálně plánovaného hospodářství), 

příp. Evropy západní.  



216 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS FOR FURTHER 

RESEARCH 

Doctoral thesis entitled “Microeconomic Analysis of Selected Aspects of 

Housing Demand in the Czech Republic” is focused on analysis of demand for 

very specific good – housing. First theoretical part is represented with first four 

chapters and defines theoretical framework for analysis of housing demand in the 

Czech Republic and at selected local housing market. Second - practical and 

application – part is represented with next three chapters and describes main 

aspects of the Czech housing market and of local housing market in Bohumín; 

analyzes and evaluates market demand for housing in the Czech Republic; 

identifies and evaluates households´ attitudes and preferences to housing and 

housing policy at local housing market in Bohumín. 

The core of the theoretical part of this doctoral thesis describes and 

evaluates main approaches to analysis of housing demand. Housing is very 

specific good – the most important attributes (from the microeconomic analysis 

point of view) are heterogeneity, local fixation, durability in consumption and 

production. These attributes cause certain complications connected with the 

expression of demanded housing quantity. There are three main approaches to 

analysis of housing demand identified, described and evaluated in the thesis. The 

first approach introduced works with housing services that enable to work with 

housing as homogenous commodity. Second approach tries to emphasise the 

heterogeneity of housing and works with attribute approach to demand analysis. 

The last approach introduced distinguishes between housing as consumption good 

and housing as capital good and leads to analysis of tenure choice. These three 

approaches represent only a sample of approaches that are used in foreign, 

English written, literature concentrated on housing economics. Next research can 

be focused on further approaches that can be in foreign literature found (because 

only a little scientific effort is devoted to housing economics and analysis of 

demand for housing in Czech literature).  

The core of practical and application part is focused on Czech housing 

market and on market housing demand generally, but also it gives attention to one 

segment of this national housing market – to housing market in Bohumín. 

Development of market demand for housing (in period within years 2000 and 

2009) is evaluated and analysed on the basis of analysis of development of main 

factors influencing this demand and on the basis of analysis of housing prices 

development. Market demand for housing was in selected period influenced 
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especially with macroeconomic and demographic development, as well as with 

increasing households´ incomes and wealth, and with increasing availability of 

mortgages. Next research can be focused on the further development of housing 

demand (after economic crisis that affected Czech Republic in 2008 and 2009 or 

after the full deregulation of rents at one part of housing market). But next 

research can be also focused on comparison of Czech housing market with other 

housing markets in Central and Eastern Europe (because of the same history 

during socialistic period) or with housing markets in Western Europe. 

Practical and application part also identifies and evaluates households´ 

attitudes and preferences to housing and housing policy. This analysis is based on 

own survey that was made at local housing market in Bohumín in 2009. After the 

analysis it can be said that this housing market is not fully developed and 

municipal housing policy should be defined better. Next research can be focused 

on comparison of this local housing market with other local housing markets in 

the Czech Republic.  
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