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Anotace 
 
V bakalářské práci je zpracována analýza vývoje cen bytů v České republice v letech 1998 

až 2008. V první části je vysvětlen vývoj v oblasti bydlení a typy vlastnictví bytů. V další 

části je zpracováno porovnání cen bytů v návaznosti na průměrnou mzdu a míru 

nezaměstnanosti v různých regionech České republiky v letech 1998 - 2008. V další části 

jsou vysvětleny cíle bytové politiky České republiky, cíl a vývoj státní podpory stavebního 

spoření. Dále jsou uvedeny přímé a nepřímé formy podpory bytové politiky. V další části 

je uveden předpokládaný vývoj cen bytů v následujících letech.  

 

Klíčová slova: ceny bytů, poptávka, nabídka, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda,  

 

 

Summary 
 

In the present work I processed an analysis of the development of apartment prices in the 

Czech Republic from 1998 to 2008. The first section explains the developments in housing 

types as well as types of ownership of the dwelling. The next section is processed to 

compare prices of dwellings in relation to average wages and unemployment rates in 

different regions of the Czech Republic from 1998 to 2008. Consequently, I analyzed the 

objectives of housing policy in the Czech Republic, and target development aid savings. 

Next are the direct and indirect forms of support for hosing policy, and finally a flat 

outlook for prices in the subsequent years. 

 

Keywords: apartment prices, supply, demand, avarage wages, unemployment 
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1. Úvod 
 

 Bytová problematika se v dnešní době dotýká každého obyvatele České republiky. 

Někteří lidé koupí nemovitostí řeší svou bytovou situaci, pro další je koupě nemovitostí 

vhodná investice.  

Již šest let pracuji v realitní kanceláři v Mostě a mám velmi dobré povědomí o 

prodeji a vývoji cen bytů v našem regionu. A právě na vývoj cen bytů se zaměřuji ve své 

bakalářské práci. Od roku 1998 dochází k nárůstu cen bytů. Samozřejmě výše cen je v 

regionech i městech České republiky rozdílná. Např. v Praze se ceny bytů pohybují 

mnohonásobně výše než v malých městech či vesnicích.  

Dříve zajišťoval stát resp. obce novou bytovou výstavbu, ale v současné době se již 

nové byty skoro nestaví. Ve městech dochází k převodu městských bytů do osobního 

vlastnictví stávajícím nájemníkům. Největší problém tak mají hlavně mladí lidé, kteří se 

chtějí osamostatnit a bydlet sami. Pro ně je jediná možnost koupě bytů formou půjčky či 

hypotéky. Stát v rámci bytové politiky činí podpůrné kroky zacílené na ty skupiny, které se 

sami o své bydlení postarat nemohou. Ve své práci se budu zabývat různými formami 

podpůrných nástrojů v oblasti bydlení, jako je  např. státní příspěvek na stavební spoření, 

kdy stát přispívá částkou až 3.150,- Kč ročně. Další formou je např. "Úvěr 300", který 

poskytuje Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem, ve výši až 300.000,- Kč na koupi či 

výstavbu bytu za velmi nízký úrok 2 % ročně.  

Dále se ve své bakalářské práci budu zabývat předpokládaným vývojem cen bytů. 

Již teď víme, že hospodářská krize, kterou v současné době prožíváme, ceny bytů velmi 

změnila. Např. ceny bytů v Mostě klesly o 20 až 30 % proti cenám původním. 

Cílem mé bakalářské práce je vypracovat analýzu vývoje cen bytů v České 

republice v období let 1998 – 2008, vyhodnotit jak na ceny bytů působí míra 

nezaměstnanosti a průměrná mzda a porovnat ceny bytů v regionech České republiky. 
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2. Analýza vývoje cen bytů v České republice 
2.1 Typy vlastnictví bytů 

V České republice v současnosti rozlišujeme tři základní typy vlastnictví bytů:  tzv. 

družstevní byty, byty nájemní a byty v osobním vlastnictví. Na obr. 1 jsou uvedeny typy 

vlastnictví v České republice v roce 2001. 

 

             

Obr. 1: Sektor bydlení v České republice v roce 2001 

          Zdroj: [5]    

V dnešní době převládá forma bytů v přímém vlastnictví – tzv. v osobním 

vlastnictví. Bytem v osobním vlastnictví se označují ty byty, které patří konkrétní fyzické 

osobě. Proti tomu vlastníkem tzv. bytů družstevních je bytové družstvo – členové družstva 

jsou nájemci daných bytů. Poslední formou jsou nájemní byty – byty státní či obecní, kdy 

obyvatelé bytu je mají v nájmu.   

Každý byt v osobním vlastnictví musí být zapsán v katastru nemovitostí a může být 

převáděn na základě kupních smluv, směnných smluv, darovacích smluv atd.  

Naproti tomu byty v družstevním vlastnictví jsou vlastněny bytovým družstvem, 

které vlastní celý dům, ve kterém se byt nachází. Členové daného družstva mají právo 

nájmu k určitému bytu, nejsou vlastníky bytu, vlastní pouze členská práva a povinnosti k 
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danému bytu. Dle stanov družstva mohou členové své členské podíly vážící se k bytu 

převádět na třetí osoby.   

Nájemním bytem může být buď byt státní, obecní, ale i byt soukromého vlastníka. 

Uživatel bytu obývá byt na základě nájemní smlouvy s vlastníkem bytu. Jeho nájemní 

právo je chráněno občanským zákoníkem.  

Můžeme se setkat ještě s další formou bydlení, jakou je podílové spoluvlastnictví 

celého domu. V Mostě a Litvínově je těchto případů poměrně hodně. K této formě bydlení 

došlo při privatizaci domů, při nichž se celý dům stal spoluvlastnictvím všech nájemníků. 

Znamená to, že každý vlastní nespecifikovaný podíl na domě, nejsou tedy vlastníky přímo 

svého bytu. Při prodeji svého podílu musí vlastník nabídnout podíl k odkupu ostatním 

spoluvlastníkům. Pokud by tak neučinil, můžou se spoluvlastníci domáhat zrušení prodeje 

pro porušení předkupního práva.   

Já se své bakalářské práci budu dále zabývat pouze byty v osobním vlastnictví. 

2.2 Vývoj v oblasti bydlení 
 

Do roku 1989 se stát finančně zaměřoval na novou bytovou výstavbu

Trh s byty je územně značně rozdílný, existují zde velké regionální propady. 

Situace v oblasti bydlení je ovlivňována mnoha faktory. K nejvýznamnějším patří situace 

na trhu práce, která způsobuje rozpor v možnosti nalézt práci a získat adekvátní bydlení. 

Ve velkých městech s vysokou nabídkou pracovních příležitostí je vyšší poptávka po 

bydlení, což má za následek zvyšování cen bytů. Naproti tomu ve městech s vysokou 

, většinou se 

jednalo o výstavbu vícepodlažních objektů.  Od roku 1990 dochází k zásadním změnám – 

odstraňuje se přidělování bytů a dochází k položení základů tržně orientovaného systému 

bytové politiky. Bohužel současně nedocházelo k vytváření podmínek zajišťujících 

dostupnost bydlení všem sociálním vrstvám. Ve velkém dochází k převodu státního 

bytového fondu do vlastnictví obcí a dále z vlastnictví obcí na nájemníky.  

Skladba bytového fondu, po změnách v rámci privatizace, odpovídá poměrům v 

jiných evropských zemích. Naše úroveň bydlení je nižší než v evropských zemích, avšak 

zhruba odpovídá ekonomické výkonnosti České republiky.  
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mírou nezaměstnanosti převažuje nabídka po bytech poptávku, což má za následek 

snižování cen bytů.  

Nejnižší poptávka po bydlení a z toho vyplývající nízké ceny bytů, je v Ústeckém 

kraji a dále v Moravskoslezském kraji. Nižší poptávka po bydlení je typická i pro další 

kraje situované na severu České republiky. Největší poptávka po bydlení, a z toho 

vyplývající vysoké ceny bytů, je v Praze a ve Středočeském kraji.  

 

Kraje České republiky lze dle situace na trhu s byty rozdělit do 3 skupin: 

• 1. skupina zahrnuje pouze Prahu. Praha disponuje největším bytovým fondem. 

Z hlediska obyvatel je zde situace neuspokojivá, jelikož poptávka po bydlení výrazně 

převyšuje nabídku, což má za následek zvyšování cen bydlení. Cenová hladina bydlení 

je zvyšována také mzdovou a příjmovou úrovní, která je nejvyšší v České republice. 

Negativní vliv to má na domácnosti s nízkými příjmy. Pro ně jsou pořizovací ceny bytů 

zcela nedostupné.   

• 2. skupina zahrnuje Ústecký a Moravskoslezský kraj, tj. kraje kde je vysoká míra 

nezaměstnanosti. Velikost bytového fondu v obou krajích je průměrná. Poptávka po 

bydlení je zde ale velmi nízká, čemuž odpovídají mimořádně nízké ceny, za které jsou 

byty na trhu nabízeny. Volné byty v těchto krajích se jen těžce obsazují, jelikož je zde 

velmi vysoká nezaměstnanost. 

• 3. skupina zahrnuje všechny zbývající kraje. Situace na lokálních trzích s byty je velmi 

rozdílná.  
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2.3 Vývoj ceny bytů 
 

Česká republika má 14 krajů, pro svou další práci jsem si vybrala 4 kraje jako 

vzorek krajů z celé České republiky.  

Jako první kraj jsem si vybrala hl. m. Praha, kraj s nejvyšší cenou bytů, nízkou 

mírou nezaměstnaností a vysokou nabídkou pracovních příležitostí. Dále jsem si vybrala 

Ústecký kraj, kraj s nejnižší cenou bytů, vysokou mírou nezaměstnanosti a nízkou 

nabídkou pracovních příležitostí. Dále jsem si vybrala Jihočeský a Olomoucký kraj, 

zástupce z různých částí České republiky, kraje s průměrnou cenou bytů. 

 

 
Obr. 2 : Vývoj cen bytů v roce 1998-2008 (ceny bytů v Kč/m2) 

 

Na obr.2 je znázorněn vývoj cen bytů v roce 1998 – 2008 ve vybraných krajích 

České republiky. Jak je na první pohled patrné, ceny bytů stoupají od roku 1998. Ceny 

bytů jsou nejvyšší v Praze, nejnižší v Ústeckém kraji. 

V roce 2003 byly průměrné ceny bytů v Praze 30.386,- Kč/m2, v Ústeckém kraji 

3.832,- Kč/m2, v Jihočeském kraji 7.377,- Kč/m2 a v Olomouckém kraji 6.793,- Kč/m2. Z 
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toho vyplývá, že průměrná cena bytu v Praze je 10x vyšší než průměrná cena bytů v 

Ústeckém kraji. 

V tab. 1 je uveden nárůst cen bytů proti předchozímu roku v procentech. 

 

Tab. 1: Nárůst cen bytů proti předchozímu roku v % 

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
hl. m. Praha   19,38 0,36 -5,22 10,61 25,82 2,88 4,76 11,63 23,27 10,61 
Ústecký kraj   -13,35 -6,17 9,08 -4,99 23,37 33,72 12,16 4,94 33,26 3,25 
Jihočeský kraj   10,44 3,98 -2,41 11,34 81,52 14,59 25,75 8,98 19,37 7,15 
Olomoucký kraj   15,55 10,26 10,45 27,79 -11,12 38,73 17,08 14,18 29,92 22,34 
 

 

 
Obr. 3: Nárůst cen bytů proti předchozímu roku v % 

 

Na obr. 3 je názorně vidět nárůst či pokles cen bytů proti předchozímu roku. 

Zajímavé je, že v hl. m. Praha nestoupají ceny tak rychle jako v jiných krajích, i když ceny 

bytů jsou zde nejvyšší. Zajímavý je např. rok 2003, kdy ceny bytů v hl. m. Praha a 

Ústeckém kraji proti roku 2002 stouply o cca 25 %, ceny bytů v Jihočeském kraji stouply o 

81 % a ceny bytů v Olomouckém kraji klesly o 11 % proti roku 2002. 
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2.4 Ceny bytů a průměrná mzda 
 

Dále se zaměřím na jednotlivé vybrané kraje a posoudím vliv průměrné mzdy na 

průměrnou cenu bytů v jednotlivých letech. 

               

Obr. 4:  Průměrné ceny bytů a průměrné mzdy v hl. m. Praha 

Na obr. 4 je znázorněna výše průměrné mzdy a cena bytů v Kč/m2 v hl. m. Praha.  

Průměrné ceny bytů v hl. m. Praha rostou rychleji než průměrná mzda.  Největší rozdíl je 

za roky 2007 a 2008, kdy ceny bytů jsou v rozmezí 45.000 – 49.000,- Kč za m2 a průměrná 

mzda je v rozmezí 26.000 – 29.000,- Kč měsíčně. Což znamená,že rozdíl mezi cenou bytů 

a průměrnou mzdou je cca 40 %.  
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Obr. 5: Průměrné ceny bytů a průměrné mzdy v Ústeckém kraji 

 

Na obr. 5 je znázorněna výše průměrné mzdy a cena bytů v Kč/m2

             

 v Ústeckém 

kraji. V Ústeckém kraji jsou mzdy vyšší než je průměrná cena bytů. V jednotlivých letech 

jsou mzdy cca o 60% vyšší než ceny bytů. 

 

Obr. 6: Průměrné ceny bytů a průměrné mzdy v Jihočeském kraji 
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Na obr. 6 je znázorněna výše průměrné mzdy a cena bytů v Kč/m2

               

 v Jihočeském 

kraji.  Proti Ústeckému kraji je vidět, že v Jihočeském kraji jsou srovnatelně stejné mzdy, 

ale cena bytů je mnohem vyšší, od roku 2003 stoupají ceny bytů průměrně o 20-25 %, proti 

tomu průměrná mzda stoupá cca o 5 %. 

 

Obr. 7: Průměrné ceny bytů a průměrné mzdy v Olomouckém kraji 

 

Na obr. 7 je znázorněna výše průměrné mzdy a cena bytů v Kč/m2 v Olomouckém 

kraji.  Výše mezd je přibližně srovnatelná jako mzdy v Ústeckém a Jihočeském kraji, ale 

ceny bytů v letech 2007 a 2008 dosahují skoro průměrné mzdy. 

Při porovnání obr. 4,5,6 a 7 zjistím, že nejvýhodnější pro bydlení je Ústecký kraj, 

mzdy jsou na stejné výši jako v Olomouckém a Jihočeském kraji, zato průměrné ceny bytů 

v Kč/m2

Roční příjem dvoučlenné domácnosti, ve které pracují oba manželé – činí průměrně 

705.792,- Kč, cena bytu 1+2 (výměra bytu je 50 m

 jsou cca o 60% nižší než jsou průměrné mzdy.  

 

Následně uvedu příklad pořízení bydlení v jednotlivých krajích. 

hl. m. Praha, rok 2008 

2) činí 2.492.100,- Kč. Z čehož vyplývá, 
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že by na tento byt museli vydělávat 3,5 roku (při zjednodušení, že vše co vydělají mohou 

investovat do bydlení). 

Ústecký kraj, rok 2008 

Roční příjem dvoučlenné domácnosti, ve které pracují oba manželé – činí průměrně 

503.088,- Kč, cena bytu 1+2 (výměra bytu je 50m2) činí 414.900,- Kč. Z čehož vyplývá, že 

by na tento byt museli vydělávat necelý jeden rok (při zjednodušení, že vše co vydělají 

mohou investovat do bydlení). 

Jihočeský kraj, rok 2008 

Roční příjem dvoučlenné domácnosti, ve které pracují oba manželé – činí průměrně 

489.336,- Kč, cena bytu 1+2 (výměra bytu je 50m2) činí 740.900,- Kč. Z čehož vyplývá, že 

by na tento byt museli vydělávat 1,5 roku (při zjednodušení, že vše co vydělají mohou 

investovat do bydlení). 

Olomoucký kraj, rok 2008 

Roční příjem dvoučlenné domácnosti, ve které pracují oba manželé – činí průměrně 

480.264,- Kč, cena bytu 1+2 (výměra bytu je 50m2

 

) činí 1.001.300,- Kč. Z čehož vyplývá, 

že by na tento byt museli vydělávat 2 roky (při zjednodušení, že vše co vydělají mohou 

investovat do bydlení). 

 Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že pro pořízení bytu je nejlépe žít v Ústeckém 

kraji, kde si na nový byt vyděláte přibližně za jeden rok. Nejdéle si na byt vydělávají v 

Praze, a to přibližně 3,5 roku. 
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2.5 Ceny bytů a míra nezaměstnanosti  
 

Dále se zaměřím na jednotlivé vybrané kraje a posoudím vliv míry nezaměstnanosti 

na průměrnou cenu bytů v jednotlivých letech. 

Jak jsem již psala, na výši cen bytů má vliv i míra nezaměstnanosti v daném kraji.  

 

 
      Obr. 8: Míra nezaměstnanosti v hl. m. Praha            Obr. 9: Průměrné ceny bytů v hl. m. Praha 

 

Na výše uvedeném obr. 8 a obr. 9 je znázorněno, jak má míra nezaměstnanosti vliv 

na výši cen bytů. V letech 2000 - 2003 byla vyšší míra nezaměstnanosti cca 4 % a nižší 

ceny bytů cca 23.000 – 30.000- Kč/m2. Proti tomu v letech 2007 a 2008 dochází k snížení 

míry nezaměstnanosti k 2 % a ceny bytů dosáhly částky 40.000 – 49.000- Kč/m2. 
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  Obr. 10: Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji          Obr. 11: Průměrné ceny bytů v Ústeckém kraji                        

 

Na obr. 10 a obr. 11 je znázorněna míra nezaměstnanosti a průměrné ceny bytů v 

Ústeckém kraji. Zde se pohybuje míra nezaměstnanosti velmi vysoko. Názorné jsou roky 

2006, 2007 a 2008 kdy klesá míra nezaměstnanosti pod 14 % a cen bytů stoupají nad 

6.000,-Kč/m2

  

.   

 

Obr. 12: Míra nezaměstnanosti  v Jihočeském kaji           Obr. 13: Průměrné ceny byt v Jihočeském kraji 
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Na obr. 12 a obr. 13 je znázorněna míra nezaměstnanosti a průměrné ceny bytů v 

Jihočeském kraji. V Jihočeském kraji se míra nezaměstnanosti pohybuje v rozmezí 6 %. 

Od roku 2003 dochází k zvyšování cen bytů od 6.000 - 15.000,- Kč/m2

  

.  

 

Obr. 14: Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji        Obr. 15: Průměrné ceny byt v Olomouckém kraji 

 

Na obr. 14 a obr. 15 je znázorněna míra nezaměstnanosti a průměrné ceny bytů v 

Olomouckém kraji. V Olomouckém kraji míra nezaměstnanosti od roku 2003 klesá z 12 % 

až na 6 %, ceny bytů od roku 2003 stoupají z 5.000,- Kč/2 až na výši 20.000,- Kč/m2

 

.  
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3. Bytová politika v České republice 
 

Cíle bytové politiky České republiky: 

- vytváření vhodného právního a ekonomického prostředí pro účastníky trhu s byty;  

- vytvoření takových možností, kdy si každá domácnost bude moci nalézt vhodné 

bydlení, odpovídající jejím potřebám i finančním možnostem; 

- zlepšení celkové a především finanční dostupnosti bydlení.  

Celková dostupnost bydlení je nabídka bytů v bytovém fondu. Dostupnost je 

podmíněna především existujícím bytovým fondem a novou bytovou výstavbou. Celková 

dostupnost bydlení je v ČR uspokojivá. Z důvodu neefektivního využití současného 

bytového fondu se však dostupnost bydlení snižuje. Důvodem je i vysoká nabídka práce ve 

velkých městech a neochota lidí migrovat či dojíždět za prací. Jednou z možností 

efektivního využití bytového fondu je zvyšování pracovních příležitostí v oblastech s 

dostatkem volných bytů. 

Finanční dostupnost bydlení je dána poměrem mezi finančními možnostmi  

domácností a cenou bytů. Vysokou finanční zátěží je pořízení vlastnického bydlení  hlavně 

v oblastech s nízkou mírou nezaměstnanosti a s tím související vyšší cenou bytů, např. v 

hl.m. Praha. 

Cíle bytové politiky jsou naplňovány právními předpisy (občanský zákoník 

obsahující informace o nájmu z bytu, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, zákon 

o vlastnictví bytů apod.) a dále pomocí podpůrných nástrojů v oblasti bydlení. Jedná se o 

programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR a o podpory financované z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. 
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3.1 Stavební spoření 
 

Od roku 1993 je zaveden do systému financování prvek zvaný stavební spoření. 

Stavební spoření se od roku 1993 velmi rozvinulo. Dochází k zvyšování počtu účastníků 

stavebního spoření a roste i objem vkladů. Jedním z faktorů, který dělá stavební spoření 

velice atraktivní je státní příspěvek, který vysoce zhodnocuje úspory. Cílem stavebního 

spoření je také motivování domácností ke spoření. Státní podpora je poskytována ve formě 

nevratného příspěvku ve výši 15% z ročně naspořené částky, maximálně však 3.150 Kč 

ročně (původně byl ve výši 25% z naspořených peněz, maximálně do výše 4.500 Kč). Je 

poskytována všem účastníkům stavebního spoření, fyzickým osobám.  Většina účastníků 

stavebního spoření využívá ale tento systém především kvůli vysokému zhodnocení 

vkladů. Úvěry jsou využívány především na pořízení staršího bydlení a na rekonstrukce.  

V tab. 2 je znázorněn vývoj stavebního spoření v letech 1998-2008. Jsou zde 

uvedeny údaje o počtu nově uzavřených smluv, přiznaná státní podpora, poskytnuté úvěry.  
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Tab. 2: Vývoj stavebního spoření v letech 1998 - 2008 

Vývoj stavebního spoření v letech 1998-2008 
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nově uzavřené smlouvy o 
stavebním spoření 

počet 638232 906867 1115926 1373258 1293890 2097338 314650 430233 516385 579730 705463 

přírůstek (%)   42,1 23,1 23,1 -5,8 62,1 -85 36,7 20 12,3 21,7 

Přiznaná státní podpora 

Objem (mld. Kč) 5068 6393 7719 9313 11059 13261 15337 16086 15772 14976 14220 

přírůstek (%)   26,1 20,7 20,7 18,7 19,9 15,7 4,9 -2 -5 -5 

Průměrná státní podpora 
přiznaná na smlouvu za 
příslušný rok 

Objem (Kč) 2803 2795 2874 2956 3138 3159 3256 3242 3173 3091 3023 

přírůstek (%)   -0,3 2,8 2,9 6,2 0,7 3,1 -0,4 -2,1 -2,6 -2,2 

Úvěry celkem 

počet 187245 286942 373463 465824 568920 685740 786483 857875 900653 942944 971176 

přírůstek (%)   53,2 30,2 24,7 22,1 20,5 14,7 9,1 5 4,7 3,2 

Úvěry celkem 

Objem (mld. Kč) 17,669 26,346 31,011 37,023 46,308 63,597 84,184 108,06 135,45 179,3 227,42 

přírůstek (%)   49,1 17,7 19,4 25,1 37,3 32,4 28,4 25,3 32,4 26,8 
 

Zdroj: [4]   
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Obr. 16: Počet nově uzavřených smluv o stavební spoření 

          Zdroj:  [4]     

 

Na obr. 16 je uveden počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Je zde 

znázorněn velký propad v počtu uzavřených nových smluv v roce 2004. V roce 2003 se 

uzavřelo 2 097 338 nových smluv a v roce 2004 pouze 314 650 nových smluv.  K tomuto 

propadu došlo z důvodu snížení státní podpory ze 4.500,- Kč na 3.150,- Kč na přelomu 

roku 2003 a 2004. Ke snížení státního příspěvku došlo z důvodu potřeby snížení výdajů 

státního rozpočtu.   Efekt této změny byl ale přesně opačný, než zákonodárci předpokládali 

a výdaje ze státního rozpočtu v roce 2004 skokově vzrostly na více než 15 miliard korun. 
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http://www.hypoindex.cz/clanky/snizeni-podpory-stavebniho-sporeni-aneb-jak-zborit-domecek-z-karet/�
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3.2 Přímé formy podpory bytové politiky – Státní fond rozvoje bydlení 
 

Jedním z nástrojů realizace bytové politiky je Státní fond rozvoje bydlení. Státní 

fond rozvoje bydlení je řízen výborem, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro místní 

rozvoj. Ostatní členové výboru jsou jmenováni vládou.  

Státní fond rozvoje bydlení financuje různé programy a podpory. Program Záruky 

za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů umožňuje poskytnout záruku za splácení 

investičních úvěrů na výstavbu nájemních bytů s dlouhodobou splatností (až do 40 let). 

Fond ručí úvěrující bance nejvýše za 70 % nesplacené části jistiny úvěru.  

Další program podporovaný Státním fondem rozvoje bydlení je Výstavba 

sociálních bytů.  Program je zaměřen na poskytování podpory na výstavbu sociálních bytů. 

Snahou je podpořit výstavbu bytů pro skupiny obyvatel, kteří si nejsou schopni, z důvodu 

nízkého příjmu, bydlení pořídit. 

 Důležitým programem je Podpora mladých. Nabízí Úvěr 300, který poskytuje 

mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení. Dále Úvěr 200, 

který poskytuje mladým lidem do 35 let věku nízkoúročené úvěry na úhradu části nákladů 

spojených s výstavbou nového bytu. A dále Úvěr 150, který poskytuje mladým lidem do 

35 let věku nízkoúročené úvěry na modernizaci bydlení. V roce 2010 nejsou pro Úvěr 200 

a Úvěr 150 určeny žádné finanční prostředky. 

Další program se jmenuje Nový panel a podporuje opravy a modernizace bytových 

domů. 

Státní fond rozvoje bydlení podporuje i obce. Nabízí obcím nízkoúročené úvěry na 

opravu a modernizaci bytového fondu. Poskytuje dotace na výstavbu nájemních bytů a 

dotace na výstavbu sociálních bytů. Dále podporuje družstva při výstavbě družstevních 

bytů. 

Na aktuální přírodní pohromy reaguje program Povodně 2009, který poskytuje 

fyzickým osobám úvěr na opravu nemovitosti postiženou povodní. Poskytuje podporu 

fyzickým osobám, které v důsledku povodní přišly o své nemovitosti určené k bydlení. 

Dále umožňuje obcím, jejichž bytový fond byl postižen povodní, požádat o úvěr z 

programu Úvěry obcím.  

http://www.sfrb.cz/o-sfrb/organy-fondu#vybor�
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu�
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu�
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/zaruky-za-splaceni-uveru-na-vystavbu-najemnich-bytu�
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/povodne-2009�
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Dále se ve své práci zaměřím na program Podpora mladých. Mladí lidé, kteří se 

chtějí osamostatnit, si musí formou půjčky či hypotéky pořídit vlastní bydlení. Hlavně pro 

obyvatele Prahy, kde se ceny nemovitostí pohybují řádově v miliónech korun, je problém 

vůbec na tak vysokou půjčku příjmově dosáhnout.  

Konkrétně se budu věnovat Úvěru 300, který poskytuje nízkoúročené půjčky 

mladým lidem do 35 let věku na pořízení bytu či rodinného domu určené pro bydlení.  

O úvěr můžou požádat mladí lidé žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z 

manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku nebo samostatné osoby, které 

v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno 

nezletilé dítě.  

Úvěr může být poskytnut do výše 300 000,- Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí 

se dvěma procenty ročně.  

Úvěr je možno využít k financování:  

• výstavby bytu;  

• výstavby bytu v rodinném domě;  

• výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně 

kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení;  

• koupě bytu;  

• koupě rodinného domu s jedním bytem;  

• úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu;  

• úhrada členského vkladu do bytového družstva.  
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Na obr. 17 je znázorněn objem poskytnutých financí z Úvěru 300 v letech 2004 - 

2008. Největší objem financí byl poskytnut v roce 2005, a to částka 1 757,14  mil. Kč.  

      

Obr. 17: Objem poskytnutých financí (mil. Kč) z "Úvěru 300" 

 

V tab. 3 jsou uvedeny údaje o Úvěru 300 jako je počet přijatých žádostí a počet 

uzavřených smluv o úvěru. Z celkového počtu 3 689 žádostí ke zpracování v roce 2008 

vedlo 75,79 % žádostí k uzavření úvěrové smlouvy, 4,23 % žádostí bylo zamítnuto a 9,98 

%  žádostí bylo vyřazeno.  

Od roku 2004 do roku 2008 bylo Státním fondem rozvoje bydlení poskytnuto 18 

011 úvěrů. Z toho v roce 2008 bylo uzavřeno celkem 2 796 úvěrových smluv. 
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Tab. 3: Úvěr 300 v číslech 

Období 
od 01.01.2008  
do 31.12.2008 

od 09.12.2004 
do 31.12.2008 

Přijaté žádosti 3020 28278 

Převod nevyřízených žádostí z r. 2007 669 x 

Počet uzavřených smluv o úvěru 2796 18011 

Zamítnuté žádosti 156 2917 

Odstoupení žadatele od podané žádosti, vyřazení 
žádosti pro nedodání podkladů 

368 6981 

Nevyřízené žádosti - převod do roku 2009 369 369 

Zdroj:  [1]     

 

V tab. 4 je uvedeno členění úvěrů dle předmětu financování v roce 2008. Nejvíce 

úvěrů bylo poskytnuto na výstavbu rodinného domu s jedním bytem, nejméně úvěrů 

využívali mladí lidé k financování výstavby bytu do osobního vlastnictví. 

Tab. 4: Počet úvěrových smluv dle předmětu financování v roce 2008 

Předmět úvěrového financování Počet úvěrových smluv 

Výstavba rodinného domu s jedním bytem 1780 

Výstavba bytu do osobního vlastnictví  24 

Změna stavby, kterou vznikne nový byt bez využití 
stávajících bytových prostor 63 

Pořízení bytu koupí 522 

Pořízení rodinného domu koupí 237 

Úhrada členského vkladu do bytového družstva 32 

Úhrada převodu členských práv 138 
Zdroj:  [1]     
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 V tab. 5 je uvedena struktura úvěrových smluv podle kraje, v němž má příjemce 

úvěru trvalé bydliště ke dni podání žádosti. Z celkového počtu 18 011 úvěrů bylo nejvíce 

poskytnuto ve Středočeském kraji (13 %) a Jihomoravském kraji (12 %), nejméně úvěrů 

bylo poskytnuto v Karlovarském kraji (1 %) a Libereckém kraji (3 %).  

 

Tab. 5: Struktura úvěrových smluv dle kraje v letech 2004 - 2008 

Kraj 

Účel použití prostředků úvěru 

výstavba 
bytu, RD 

koupě 
bytu, RD 

převod + 
nabytí čl. 

práv změna stavby 

Hl. m. Praha 522 839 198 23 

Jihočeský 940 270 68 37 

Jihomoravský 1500 474 118 69 

Karlovarský 72 73 10 4 

Královéhradecký 649 245 41 24 

Liberecký 377 105 57 13 

Moravskoslezský 1088 364 243 73 

Olomoucký 814 452 79 37 

Pardubický 809 265 65 38 

Plzeňský 522 201 19 19 

Středočeský 1493 514 101 70 

Ústecký 324 227 95 14 

Vysočina 1067 255 63 45 

Zlínský 814 304 69 45 

Mimo území ČR 401 206 72 16 

Celkem 11392 4794 1298 527 
Zdroj:  [1]     
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3.3 Nepřímé formy podpory bytové politiky - daňové úlevy 
 

Další formou podpory bytové politiky je tzv. nepřímá forma, která využívá možnost 

daňových úlev.  

Daňové úlevy vázané na daň z příjmu: 

Od daně z příjmu [2] jsou osvobozeny: 

• příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu 

nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm 

prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem;  

• příjmy z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor výše neuvedených, 

přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let; nejsou-li zahrnuty do 

obchodního majetku; 

• příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na 

transformovaném  družstvu, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti 

let; 

• úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory; 

• úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů; 

• dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu měst, obcí, vyšších územních 

samosprávných celků, státních fondů, z přidělených grantů nebo příspěvek ze 

státního rozpočtu poskytnutý na pořízení hmotného investičního majetku či na jeho 

zhodnocení; 

• příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a 

dále náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, 

že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději 

do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Obdobně 

se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených 

s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní 

smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové 

potřeby. 
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• příjmy z  regulovaného nájemného z bytů, z nájemného za garáže a z úhrad za 

plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů a garáží v domech ve vlastnictví 

a spoluvlastnictví bývalých stavebních bytových družstev a bývalých lidových 

bytových družstev a příjmy plynoucí z pronájmu bytů a garáží společníkům, 

členům nebo zakladatelům u poplatníků vzniklých za účelem, aby se stali vlastníky 

domu.  

Odečitatelné položky od základu daně z příjmu [2]    

• Fyzické osoby čerpající hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření mají 

možnost odečíst zaplacené úroky ze základu pro výpočet daně z příjmu. 

• Zrychlené odpisy z pořizovací nebo reprodukční pořizovací ceny domu. 

 

Daň z nemovitostí 

Od daně z nemovitosti [3] jsou osvobozeny: 

• stavby a pozemky ve vlastnictví státu; 

• stavby a pozemky ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí; 

• obytné domy ve vlastnictví fyzických osob sociálně potřebných a zdravotně 

postižených, slouží-li k jejich trvalému bydlení; 

• stavby s provedenými změnami způsobu vytápění z pevných paliv na systém 

využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny 

spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo 

vydáno stavební povolení (osvobození od daně na dobu 5 let); 
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4. Předpokládaný vývoj cen 
 

Ekonomické chování lidí je ovlivněno celkovou současnou hospodářskou situací v 

České republice i ve světě. Propad světové a české ekonomiky má za následek vyšší míru 

nezaměstnanosti, nízké mzdy a nejistotu udržení zaměstnání. Většina občanů je nucena 

více šetřit. Tzn. že lidé mění své požadavky na pořízení bydlení.  Zůstávají žít v bytech, 

které již vlastní. Pokud žádný byt nevlastní a musí řešit bytovou situaci, pořizují si v této 

době menší byty, než původně plánovali. V této době také výrazně vzrostla poptávka po 

pronájmech, lidé odkládají pořízení bytu na pozdější dobu. Na druhé straně lidé potřebují 

byty prodávat. Zvyšuje se nabídka bytů na prodej, naopak poptávka po bytech klesá. 

V nejbližších letech se neočekává návrat k původním cenám. Ceny nemovitostí se v  

roce 2009 propadly i o desítky procent a v současné době stagnují. V horších lokalitách se 

dá ještě očekávat mírný pokles cen, naopak v žádaných lokalitách dojde nejspíš k mírnému 

cenovému nárůstu. 

"Hloubka poklesu záleží na hloubce ekonomické recese – vzhledem k negativním 

globálním faktorům, credit crunch a předpokladu recese 2/2009 – 3/2010 orientačně 

odhadujeme, že pokles cen bytů v letech 2009-2011 by mohl činit 25-35 % (v případě 

recese v ČR). Pokud by česká ekonomika mírně rostla, případně stagnovala, očekáváme 

pokles cen do 25 %. V takovém případě by se mohly ceny nemovitostí dostat na původní 

úroveň v roce 2012 (resp. 2013). Pokud by česká ekonomika vstoupila do 

recese, očekáváme návrat cen na původní hodnoty nejdříve v roce 2013, spíše však 2014 (v 

reálných cenách v letech 2015)," uvádí Martin Lux z Oddělení socioekonomie bydlení 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR [6]. 
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5. Závěr 
 

Ve své práci jsem zpracovala analýzu vývoje cen bytů v České republice v období 

let 1998 – 2008. Od roku 1998 dochází ke stálému nárůstu cen bytů. Dochází ale k velkým 

regionálním cenovým rozdílům. V roce 1998 jsou ceny bytů v Praze 4x vyšší než ceny 

bytů v Ústeckém kraji. Dle mé analýzy, ceny bytů v Praze stoupají pomaleji než ceny bytů 

v ostatních regionech. Např. v roce 2008 jsou ceny bytů v Praze již pouze 2x vyšší než v 

Ústeckém kraji.  

Koupěschopnost obyvatelstva v jednotlivých krajích ovlivňují průměrné mzdy a 

ceny bytů. Ceny bytů v oblastech s vysokou nabídkou pracovních příležitostí, s dobrým 

přístupem ke vzdělání a kultuře jsou vyšší. Např. v roce 2008 byly průměrné ceny bytů (v 

Kč/m2) v Praze cca o 40 % vyšší než průměrná měsíční mzda. Naopak ve stejném roce 

byly průměrné ceny bytů (v Kč/m2

 Dle předpokládaného vývoje cen bytů je v současné době vhodná doba na 

investování financí do nákupu nemovitostí. Ceny bytů jsou nízké a v horizontu pěti let se 

dostanou na původní hodnoty. Doporučuji nákup nemovitostí v Ústeckém kraji, s možností 

pronájmu a následného prodeje po pěti letech. Za pět let ceny nemovitostí stoupnou a při 

prodeji budete  osvobozeni od daně z příjmu. 

) v Ústeckém kraji cca o 60 % nižší než průměrná 

měsíční mzda.  

Ceny bytů ovlivňuje i míra nezaměstnanosti. V krajích s nízkou mírou 

nezaměstnanosti (např. Praha) jsou ceny bytů vyšší. Vysoká poptávka po bytech v těchto 

oblastech zvyšuje ceny bytů, nabídka bytů se snižuje. V krajích s vysokou mírou 

nezaměstnanosti (např. Ústecký kraj) jsou ceny bytů nižší, poptávka po bytech je nízká, 

počty nabízených bytů se zvyšují.   

Bytová politika České republiky využívá přímé a nepřímé formy podpory bydlení. 

Např. státní příspěvek na stavební spoření ve výši 15 % z ročně naspořené částky, 

maximálně však 3.150,- Kč nebo úvěry poskytované Státním fondem rozvoje bydlení. 

Jedním typem často poskytovaného úvěru je Úvěr 300, který podporuje mladé lidi při 

pořízení bydlení. Od roku 2004 tento typ úvěru využilo již 18 011 osob a celkem jim bylo 

poskytnuto 5 634,45 mil Kč. Mezi nepřímé formy bytové politiky patří možnost využít 

osvobození od daně z příjmu či od daně z nemovitosti. 
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