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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 výši 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 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    
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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 pojímají 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.  

 

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 tržní 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. Kapitola vymezuje základní teoretická 

východiska pro mikroekonomickou analýzu poptávky po bydlení.  

V první kapitole jsou představy vybrané přístupy k analýze chování spotřebitele, 

které vznikly v období od druhé poloviny 19. století do druhé poloviny 20. století a které 

vytvářejí metodologická východiska pro analýzu poptávky v ekonomii bydlení.  

Druhá kapitola je 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.   
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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 rozlišující mezi pojetím bydlení jako spotřebním a investičním statkem. 

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.  

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 vývoj samotné poptávky po bydlení. Následně jsou vyuţita primární 

data, získaná vlastním dotazníkovým šetřením, k specifikaci 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 České republice, jeţ je provedena v rámci šesté kapitoly. Ta 

shrnuje poznatky o vývoji hlavních faktorů ovlivňujících poptávku po bydlení v období let 

2000 – 2009. 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. Jeho výsledky 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 v roce 

2009 za účelem zjištění postojů a preferencí domácností ve vztahu k bydlení a bytové 

politice města.   
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1. CÍL PRÁCE A METODY POUŽITÉ V PRÁCI  

Disertační práce je zaměřená na mikroekonomickou analýzu vybraných aspektů 

poptávky po bydlení v České republice. Pozornost je věnována jak trţní poptávce, tak 

preferencím a postojům jednotlivých domácností na 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 tržní 

poptávky po bydlení v České republice v letech 2000 – 2009. 

Teoretickým východiskům mikroekonomické analýzy chování domácností                

a poptávky po bydlení je v česky psané literatuře, jak jiţ bylo uvedeno výše, věnována 

pozornost pouze okrajově. Před přistoupením k samotné analýze poptávky po bydlení 

v České republice bylo proto nutné nejprve provést vymezení různých moţných přístupů 

k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení, a to při vyuţití zejména zahraniční (anglicky 

psané) literatury. Následně bylo nutno identifikovat hlavní faktory, které působí na 

poptávku po bydlení, a teoreticky analyzovat a zhodnotit to, jakým způsobem samotné 

chování domácností ovlivňují. Na základě tohoto bylo nutno vybrat tu skupinu faktorů, 

které jsou stěţejními z hlediska vývoje poptávky po bydlení v České republice.  

Trh bydlení v České republice patří mezi poměrně mladé trhy bydlení. Za jeho 

počátek lze povaţovat rok 1989, resp. počátek 90. let 20. století, kdy byl zahájen proces 

politické a ekonomické transformace. V řadě aspektů je tak český trh bydlení velmi 

specifický a je nutno věnovat pozornost, před samotnou analýzou poptávky po bydlení, 

jeho základním rysům – zejména jeho stavu a vývoji, struktuře a uplatňované bytové 

politice. Celý národní trh bydlení v České republice je pak sloţen z jednotlivých místních 

(obecních) trhů (v důsledku fixace bydlení v prostoru), které se liší úrovni nabídky, 

poptávky, cen, uplatňovanou obecní bytovou politikou apod. Tyto rysy pak mají vliv na 

chování domácností na těchto trzích, na jejich preference a postoje ve vztahu k bydlení      

a dané bytové politice. 

Z důvodů uvedených výše jsou na podporu hlavního cíle práce formulovány také 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 tržní poptávku po bydlení;          

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

trhu bydlení. 

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) 
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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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2. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z DISERTAČNÍ PRÁCE  

Základní metodou uplatněnou při zpracování disertační práce, jak jiţ bylo uvedeno 

výše, byla metoda dedukce. To znamená, ţe práce nejprve vymezuje teoretická východiska 

pro mikroekonomickou analýzu poptávky po bydlení a následně věnuje pozornost 

poptávce na trhu bydlení v České republice, resp. na zvoleném místním trhu – 

v Bohumíně. 

 

2.1 Teoretická část disertační práce (kapitoly 1. – 4.)  

V rámci první kapitoly jsou představeny hlavní přístupy k teorii chování spotřebitele. 

Rámcově je pozornost věnována přínosu neoklasické teorie pro analýzu chování 

spotřebitele, podrobněji jsou představeny přístupy tří ekonomů, jejichţ koncepce 

představují určitou alternativu k tradičnímu přístupu představovanému kardinalistickou      

a ordinalistickou teorii uţitečnosti. Podrobně jsou popsány modely Kelvina Lancastera      

a Gary Beckera, které patří mezi tzv. „nové“ přístupy k teorii spotřebitele. Oba představené 

modely jsou zaloţeny na jednoduchém předpokladu, ţe hlavním zdrojem uţitku 

spotřebitele nejsou trţní statky, ale různé entity, které jsou z těchto statků získávány. 

„Nový“ přístup k teorii spotřebitele představuje významné metodologické východisko pro 

analýzu heterogenních statků, kterým bydlení bezesporu je. V rámci alternativních přístupů 

k teorii spotřebitele je představena také teorie projevených preferencí, jeţ je povaţována za 

stěţejní přínos Paula Samuelsona k teorii chování spotřebitele. Ta vychází z jednoduché 

myšlenky, ţe na základě skutečného (pozorovaného) chování spotřebitele lze odvodit jeho 

preference. Teorie je dnes v ekonomii spojená s tzv. slabým a silným axiomem 

projevených preferencí, jejichţ odvození je v práci věnována pozornost.  

 Před samotným vymezením východisek pro mikroekonomickou analýzu poptávky 

po bydlení je v druhé kapitole věnována pozornost také vymezení základních pojmů – 

zejména pojmu bydlení (který je různými ekonomy chápán různě). Autorka práce vztahuje 

tento obecný termín k bytu, jako typickému příkladu statku uspokojujícímu potřebu bydlet 

v rozvinutých zemích. Při pouţití pojmu byt autorka práce respektuje definici obsaţenou 

v českém právním řádu. Pro účely následujících kapitol jsou v rámci 2. kapitoly vymezeny 

jednak základní ekonomické charakteristiky statku bydlení a jednak jeho specifické 

vlastnosti mající vliv na přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení. Z pohledu 

ekonomické teorie a jejího přístupu ke klasifikaci statků představuje bydlení statek 

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

jsou stěţejními charakteristikami především jeho heterogenita, dlouhodobost spotřeby       

a fixace bydlení v prostoru.  

Poptávce po bydlení je, na rozdíl od české literatury, v zahraniční literatuře věnován 

velmi výrazný prostor. V rámci třetí kapitoly disertační práce jsou představeny tři moţné 
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přístupy k analýze poptávky po bydlení. Nejprve je vymezen koncept bytových sluţeb, 

který umoţňuje vyjádřit bydlení jako homogenní komoditu, následně je charakterizován 

přístup respektující heterogenitu bydlení a a dále je představen přístup rozlišující mezi 

bydlením jako spotřebním a investičním statkem.  

Koncept bytových sluţeb byl do ekonomie bydlení zaveden Richardem Muthem 

s cílem eliminovat komplikace spojené s heterogenitou bydlení. Bytové sluţby představují 

uspokojení poskytované bytovými jednotkami (byty) za určité časové období. Koncept 

předpokládá, ţe bytové jednotky se od sebe liší pouze mnoţstvím bytových sluţeb, 

přičemţ cena za jednotku bytových sluţeb je na trhu bydlení jednotná. V rámci tohoto 

přístupu je v práci představen jeden z moţných tvarů funkce poptávky po bydlení. 

Empirické vyuţití tohoto konceptu však naráţí na komplikace spojené s tím, ţe mnoţství 

bytových sluţeb poskytovaných bytovou jednotkou a cena za jednotku bytových sluţeb 

nejsou na trhu pozorovatelné. Pozorovatelná je pouze cena (resp. nájemné) bytové 

jednotky, která odpovídá součinu těchto veličin. V empirických analýzách je pak 

vysvětlovanou proměnnou v případě tohoto konceptu nikoliv mnoţství poptávaných 

bytových sluţeb, ale výše výdajů na bydlení. 

Další přístup, jemuţ je v práci věnována pozornost, představuje hlavní východiska 

mikroekonomické analýzy poptávky po bydlení při respektování jeho heterogenity. 

Bydlení je popsáno prostřednictvím jednotlivých jeho charakteristik (atributů), jako je 

poloha, umístění, velikost, vybavenost atd. Uvedené charakteristiky představují zdroje 

uţitku spotřebitele a mají vliv na cenu bydlení. V souvislosti s tím jsou v práci představeny 

tzv. hedonické cenové funkce, které zachycují vztah mezi cenou bydlení a mnoţstvím 

jednotlivých charakteristik v něm obsaţených. Hedonické cenové funkce, resp. jejich 

parcinální derivace (tzv. implicitní cenové funkce jednotlivých charakteristik bydlení), 

mají stěţejní význam při oceňování bydlení. Vyuţití tohoto přístupu v empirické analýze 

poptávky po bydlení vyţaduje přijetí určitých zjednodušení, zejména co se týče počtu        

a charakteru sledovaných atributů bydlení.   

Jak přístup pracující s konceptem bytových sluţeb, tak přístup respektující 

heterogenitu bydlení mohou být pouţity k odhadu cenové a příjmové elasticity poptávky 

po bydlení. 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 rámci přístupu rozlišujícího mezi pojetím bydlení jako spotřebním statkem (bytové 

sluţby) a investičním statkem (bytová aktiva, bytový fond), jsou v práci představeny 

jednak důvody tohoto rozlišení a jednak jeho vliv na rozhodování domácnosti o volbě 

právního důvodu uţívání. Problematice volby právního důvodu uţívání bydlení je 

v zahraniční literatuře věnována velká pozornost, zejména jsou sledovány faktory 

ovlivňující tuto volbu, mezi které je moţno zařadit příjem domácnosti a její sociální statut, 
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ceny jednotlivých právních forem bydlení, ceny ostatních statků, fyzickou dostupnost 

jednotlivých právních forem bydlení, ale také módu, vkus, zvyky apod. V práci jsou za 

hlavní faktory povaţovány ceny obou právních forem bydlení a je odvozen vztah pro tzv. 

„tenure neutrality“ – neboli stav, kdy je domácnost z finančního hlediska indiferentní mezi 

vlastnictvím nebo nájmem bytové jednotky.  

V rámci třetí kapitoly jsou také identifikovány hlavní faktory, které ovlivňují 

poptávku po bydlení, a to ekonomická situace domácností, demografický vývoj, nabídka 

bydlení a makroekonomický vývoj. Faktory jsou vybrány s ohledem na následnou analýzu 

poptávky po bydlení v České republice.  

Čtvrtá kapitola disertační práce je zaměřená na teoretickou analýzu vlivu vybraných 

nástrojů bytové politiky na chování domácností na trhu bydlení. Specifická povaha statku 

bydlení (jeho nezastupitelnost ve spotřebě domácností) a existence trţních selhání 

představují dva hlavní argumenty pro existenci zásahu státu do fungování trhu bydlení. 

V práci je pozornost věnována třem nástrojům bytové politiky, a to regulaci nájemného, 

veřejnému (sociálnímu) bydlení a příspěvku na bydlení. Na základě provedeného 

zhodnocení vlivu vybraných nástrojů na chování domácností je konstatováno, ţe nejméně 

vhodným nástrojem je regulace nájemného. Hodnocení dalších dvou nástrojů je závislé na 

tom, zda je brána v úvahu jejich účinnost a efektivnost z pohledu domácnosti nebo vlády.  

 

2.2 Prakticko-aplikační část disertační práce (kapitoly 5. – 7.) 

Teoretická část disertační práce shrnuje nejdůleţitější východiska pro následnou 

analýzu poptávky na trhu bydlení v České republice, resp. na zvoleném místním trhu 

bydlení, kterým je věnována pozornost v rámci prakticko-aplikační části disertační práce. 

 

2.2.1 Tržní poptávka po bydlení v České republice v letech 2000 – 2009  

V rámci 5. kapitoly disertační práce je pozornost zaměřena na vymezení hlavních 

rysů trhu bydlení v České republice. Rámcově je představen jeho transformační proces, 

zahájený v 90. letech 20. století v souvislosti s celkovou ekonomickou a politickou 

transformací v České republice. Za stěţejní prvky transformace trhu bydlení jsou v práci 

povaţovány převod státního (resp. komunálního a podnikového) bytového fondu na obce  

a jeho následná privatizace, restituce části bytového fondu a postupná deregulace 

nájemného. 

Transformace trhu bydlení se projevila nejen ve vzniku jeho tří tradičních segmentů, 

ale také ve změnách chování subjektů nabídky a poptávky na trhu. Jak bylo zjištěno, 

nejdynamičtěji se v České republice dlouhodobě rozvíjí segment vlastnického bydlení, 

který v roce 2001 (dle Sčítání lidu, domů a bytu) tvořil téměř 47 % trvale obydlených bytů. 

Za hlavní bariéru rozvoje segmentu nájemního bydlení je v práci povaţována pomalá 
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deregulace nájemného, kdy ve většině obcí došlo k uvolnění nájemného v regulované části 

segmentu aţ od 1. ledna 2011.  

V rámci šesté kapitoly je v práci zhodnocen vývoj hlavních faktorů ovlivňujících ve 

sledovaném období let 2000 – 2009
1
 poptávku po bydlení. Hlavními faktory ovlivňujícími 

poptávku po bydlení v tomto období byly makroekonomický vývoj, příjmy domácností    

(s tím související sklon domácností k úsporám a zadluţování), vývoj na hypotečním trhu       

a demografický vývoj.  

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. 

Za hlavní faktor ovlivňující poptávku po bydlení jsou povaţovány příjmy 

domácností, neboť ty mají vliv na kupní sílu domácností a tím také na vznik efektivní 

poptávky po bydlení. Výše disponibilního příjmu má pak vliv také na akumulaci úspor 

domácností, resp. na dostupnost zápůjčních zdrojů, které také výrazným způsobem 

ovlivňují vznik efektivní poptávky po bydlení. V rámci analýzy vlivu příjmů domácností 

na poptávku po bydlení je v práci věnována pozornost nejprve tvorbě úspor a zadluţenosti 

českých domácností, neboť v průběhu sledovaného období se výrazně měnily preference 

domácností ve vztahu ke spotřebě, úsporám a zadluţování. Spotřeba domácností rostla 

rychleji neţ příjmy domácností, coţ se projevilo v nárůstu zadluţenosti českých 

domácností (v roce 2000 dluţily domácnosti 39,7 mld. korun a v roce 2009 jiţ 897,4 mld. 

korun). Za tímto prudkým nárůstem zadluţenosti stojí také příklon domácností 

k vlastnickému bydlení. 

Vztah mezi příjmy domácností a poptávkou po bydlení je sledován v práci ve dvou 

rovinách. Je hodnocen vztah, jak mezi příjmy domácností a cenami vlastnického bydlení, 

tak vztah mezi příjmy a výdaji (resp. náklady) na bydlení. V rámci prvního vztahu je 

vyuţit ukazatel price-to-income ratio, který porovnává průměrnou (mediánovou) cenu bytu 

k průměrnému (mediánovému) ročnímu čistému příjmu domácností. Tento ukazatel 

vypovídá o tom, kolikanásobek svého příjmu musí domácnost vynaloţit na pořízení 

vlastnického bydlení. Ukazatel se vyvíjel v průběhu sledovaného období poměrně 

nerovnoměrně, v roce 2009 dosáhl na hodnotu 4. Pro zjištění regionálních rozdílů v jeho 

hodnotě je v práci vypočítán modifikovaný ukazatel P/I, který porovnává průměrnou cenu 

bytu k průměrné roční hrubé nominální mzdě jednotlivce. Dlouhodobě nejvyšší hodnota 

                                                 
1
 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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tohoto ukazatele byla zjištěna v Praze (v roce 2009 měl ukazatel hodnotu 9,1), nejniţší pak 

v Ústeckém kraji (v roce 2009 byla zjištěna hodnota ukazatele 2,0). Při hodnocení vztahu 

mezi příjmy domácností a výdaji (resp. náklady) na bydlení je pozornost zaměřena na 

identifikaci těch skupin domácností (podle postavení osoby v čele domácnosti), které jsou 

potenciálně ohroţeny finanční nedostupností bydlení. Základem analýzy je statistické 

šetření Českého statistického úřadu nazvané „Ţivotní podmínky“, které sleduje jak příjmy 

domácností, tak jejich náklady na bydlení. Za skupiny domácností ohroţené finanční 

nedostupností bydlení jsou v práci označeny skupiny domácností „ostatní“                          

a „nezaměstnaní“, které vydaly za bydlení okolo 30 % svých příjmů.  

V souvislosti s úvěrovým financováním bydlení je v práci věnována pozornost také 

hypotečním úvěrům a stavebnímu spoření, jako základním nástrojům finančního trhu 

umoţňujícím financování pořízení bydlení, a státní podpoře v oblasti úvěrového 

financování 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. Rozvoj hypotečního trhu souvisel nejen s výše uvedenými 

skutečnostmi (růst příjmů a ţivotní úrovně domácností), ale také s příznivým vývojem 

úrokových sazeb. 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 %. Pokles v počtu poskytnutých úvěrů a růst úrokových sazeb z hypotečních úvěrů 

byly způsobeny především dopadem celosvětové finanční a hospodářské krize na Českou 

republiku.  

Dalším faktorem, který ve sledovaném období velmi výrazně ovlivňoval poptávku po 

bydlení, je také demografický vývoj, zejména změny v počtu a struktuře českých 

domácností a změny v modelu chování české populace – zejména pokles sňatečnosti, růst 

rozvodovosti, odklad zakládání rodin do vyššího věku. To vše vedlo ve sledovaném období 

let 2000 – 2009 k nárůstu počtu domácností jednotlivců, sníţení podílu úplných 

domácností na jejich celkovém počtu a naopak k nárůstu v počtu neúplných rodin               

a vícečlenných nerodinných domácností, coţ má vliv nejen na změny poptávaného 

mnoţství bytů, ale také na strukturu poptávky (z hlediska jednotlivých druhů bytů). 

Vývoj uvedených faktorů byl následně dát do kontextu s vývojem cen vlastnického 

bydlení v České republice. Matematickému vyjádření vztahu mezi vývojem poptávaného 

mnoţství bydlení a faktory ovlivňujícími poptávku brání nedostupnost vhodné datové 
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základny vyuţitelné pro vyjádření změn v poptávaném mnoţství. Někteří ekonomové je 

odvozují od změn v počtu domácností, tím je však abstrahováno od poptávky ze strany jiţ 

existujících domácností (navíc v České republice není k dispozici dostatečně dlouhá 

časová řada ukazatele počet domácností). Někteří ekonomové analyzující matematický 

vztah mezi cenou bydlení a faktory ovlivňujícími poptávku po bydlení, pak je nutno mít na 

paměti, ţe změny cen bydlení jsou způsobeny i nabídkovými faktory. 

V rámci analýzy vztahu mezi poptávkou po bydlení (resp. po bytech) a cenami bytů 

je v práci sledované období let 2000 – 2009 rozděleno na dvě části, a to období let 2000 – 

2008 a období let 2008 – 2009. V rámci prvního období byly na základě analýzy indexu 

cen bytů (který zveřejňuje Český statistický úřad) identifikovány dvě období výrazného 

cenového růstu 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 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 2.1 tento růst se nepotvrdil, 

protoţe v následujícím období let 2003 – 2004, ceny bytů meziročně poklesly, případně 

stagnovaly (2004 – 2005).   

Druhý nárůst cen bytů dává Český statistický úřad do souvislosti s konjunkturou 

české ekonomiky – tj. nárůstem reálných mezd domácností, dobrou situací na trhu práce, 

zvyšujícím se bohatstvím českých domácností v mezinárodním srovnání (v souvislosti 

s posilujícím směnným kurzem) a příznivými očekáváními domácností ohledně budoucího 

vývoje. Poptávka však byla podle Českého statistického úřadu 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 výzkumem provedeným v práci.  

 

Graf 2.1 Index cen bytů – realizované ceny, v letech 1999 -  pol. 2008 (v %,                    

rok 2000 = 100) 

 

Zdroj: Český statistický úřad - Realitní trh České republiky: cenová bublina ano či ne?, 
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Význam vlivu poptávkových faktorů na vývoj cen bytů potvrzuje i Česká národní 

banka, podle její Zprávy o finanční stabilitě z roku 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.  

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, a to zvýšením sazby daně z přidané hodnoty 

na stavební práce u bytové výstavby, coţ se na trhu projevilo tzv. „předzásobením“;           

a nepříznivým makroekonomickým vývojem, který měl vliv na vývoj hlavních 

determinantů poptávky po bytech.  

Podle České národní banky došlo v roce 2009 ke zhoršení všech faktorů poptávky, 

které stály za vysokou poptávkou a vysokými cenami bytů v předchozím období. Zhoršení 

poptávkových faktorů 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).  

 

2.2.2 Preference a postoje domácností ve vztahu k bydlení a k bytové politice města  

Analýza vybraných aspektů poptávky po bydlení zahrnovala také identifikaci 

poptávky po bydlení, preferencí a postojů domácností ve vztahu k bydlení a k bytové 

politice na zvoleném místním trhu bydlení – trhu bydlení v Bohumíně, a to na základě 

vlastního dotazníkového šetření provedeného ve městě v roce 2009.  

Před vlastním dotazníkovým šetřením je v práci provedena analýza vybraných 

sekundárních dat o socio-ekonomické situaci ve městě, trhu bydlení a obecní bytové 

politice. Za významné lze (z hlediska jejich vlivu na chování domácností na trhu bydlení) 

povaţovat především tyto skutečnosti: 

 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. 
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 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).  

 

Jádro výzkumu trhu bydlení v Bohumíně však tvoří vlastní dotazníkové šetření, 

jehoţ hlavní část proběhla v období květen – prosinec 2009. Základní jednotkou šetření 

byla jedna cenzová domácnost (kterých bylo v roce 2001 podle Sčítání lidu, domů a bytů 

celkově 9 121). Cílem šetření bylo oslovit prostřednictvím dotazníku 6 % domácností. 

Celkově bylo osloveno 600 domácností. Domácnosti oslovené v rámci průzkumu byly 

vybírány nahodile, současně však byl kladen důraz na zajištění očekávané 

reprezentativnosti vzorku ve vztahu k zaměření prováděného výzkumu a na zajištění 

snadné dosaţitelnosti domácností. Vyplněné dotazníky se vrátily od 188 respondentů 

(návratnost 31 %), do vyhodnocení odpovědí respondentů bylo zahrnuto 184 dotazníků. 

K vyhodnocení výsledků jsou vyuţity metody popisné statistiky a metody umoţňující 

analyzovat a měřit závislost mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách.  

Před vlastní analýzou odpovědí byly dotazníky rozděleny do 4 skupin, a to 

v závislosti na věku respondenta (vztah mezi věkem respondenta a zvolenou moţností 

odpovědi na určité otázky patřil mezi ověřované závislosti v šetření).  

Otázky obsaţené v dotazníku jsou rozděleny do tří částí, a to I. – Identita s městem, 

II. – Bydlení a část III. – Respondent. Vlastní jádro dotazníkového průzkumu tvořila druhá 

část dotazníku, která obsahuje otázky zaměřená na vybrané charakteristiky současného 

bydlení domácností, poptávku po bydlení (včetně specifikace základních charakteristik 

poţadovaného bydlení) a spokojenost s bytovou politikou města.  

Z analýzy a hodnocení odpovědí respondentů vyplývají 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. 

 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). 
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 Respondenti převáţně souhlasí (průměrná míra souhlasu od 3,31 – věková skupina  

A do 4,02 – věková skupina D)
2
 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
3
). 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
4
. 

 

V rámci identifikace vybraných aspektů poptávky po bydlení – ve smyslu specifikace 

základních charakteristik bytů poţadovaných respondenty, kteří uvaţují o pořízení nebo 

změně svého stávajícího bydlení (zhruba 1/6 všech respondentů), byla ověřována také 

platnost (potvrzení, vyvracení, příp. upřesnění) tří hypotéz formulovaných takto: 

1. hypotéza – O výměně nebo pořízení nového bytu budou uvažovat spíše domácnosti 

v nižších věkových skupinách (zejména ve skupině A ve skupině B). Lze však očekávat 

i zájem o výměnu, příp. pořízení nového bytu v nejvyšší věkové skupině (v souvislosti 

se snahou seniorů snížit své výdaje na bydlení). 

2. hypotéza – Věkově mladší domácnosti (věkové skupiny A a B) budou požadovat 

zejména vlastnické bydlení.  

3. hypotéza – Věkově mladší respondenti budou požadovat byty větší; naopak 

domácnosti v nejvyšší věkové skupině budou požadovat byty menší (v komparaci se 

stávajícími byty). 

                                                 
2
 Při krajních hodnotách škály 1-rozhodně ne, 5-rozhodně ano.  

3
 Při krajních hodnotách škály 1-rozhodně nejsem spokojen, 5-rozhodně jsem spokojen.  

4
 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.  
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Na základě vyhodnocení odpovědí respondentů jsou hypotézy 1. a 3. potvrzeny, 

hypotéza 2. je upřesněna, neboť s výjimkou věkové skupiny C představovalo vlastnické 

bydlení nejpreferovanější právní formu u poţadovaných bytů ve všech věkových 

skupinách.  

 

Na základě analýzy primárních a sekundárních dat lze formulovat tyto závěry 

týkající se poptávky po bydlení ve městě: 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.  

Kromě identifikace postojů a preferencí domácností ve vztahu k bydlení a vybraných 

aspektů poptávky po bydlení byla hodnocena také spokojenost domácností s uplatňovanou 

bytovou politikou. Zejména v niţších věkových skupinách byla patrná určitá 

nespokojenost s uplatňovaným systémem přidělování obecních nájemních bytů. Na 

základě analýzy primárních a sekundárních dat o bytové politice města autorka práce 

formulovala tato doporučení tvůrcům této politiky: 

 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, 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, 
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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 autorka práce hodnotí, na základě provedeného výzkumu, trh bydlení 

v Bohumíně takto: trh bydlení ve městě lze 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.  
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3. PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE  

Disertační práce souhrnně a uceleně charakterizuje a hodnotí v rámci své teoretické 

části vybrané přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení a faktory, které mají 

vliv na chování domácností na trhu bydlení a trţní poptávku po bydlení. V rámci své 

prakticko-aplikační části je zaměřena na vybrané aspekty poptávky po bydlení v České 

republice, resp. na zvoleném místním trhu bydlení v Bohumíně. Disertační práce je proto 

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). Autorka v práci formulovala konkrétní doporučení pro tvůrce 

bytové politiky ve městě.  
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4. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ VÝZKUMU 

POPTÁVKY PO BYDLENÍ  

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 domácností 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 rámci teoretické části disertační práce (kapitoly 1. – 4.) byly charakterizovány        

a zhodnoceny vybrané přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení a byl popsán 

vliv vybraných faktorů (demografický vývoj, nabídka bydlení, příjmy a ekonomická 

situace domácností, makroekonomický vývoj, bytová politika) na chování domácností        

a poptávku na trhu bydlení. Přístupy k vyjádření a k analýze poptávky po bydlení 

prezentované v rámci této části práce představují pouze výběr z moţných přístupů              

a pohledů na analýzu chování spotřebitele na trhu bydlení (v zahraniční odborné, anglicky 

psané literatuře, je poptávce po bydlení – na rozdíl od literatury české – věnována velmi 

výrazná pozornost). Charakteristika a zhodnocení dalších v zahraniční literatuře 

vyuţívaných přístupů se tak mohou stát námětem pro další výzkum v oblasti ekonomie 

bydlení.  

V rámci prakticko-aplikační části disertační práce byla pozornost věnována poptávce 

na trhu bydlení v České republice v období let 2000 – 2009, resp. preferencím a postojům 

domácností ve vztahu k bydlení a k bytové politice na zvoleném místním trhu bydlení – 

trhu bydlení v Bohumíně. V práci byly vymezeny hlavní prvky transformace trhu bydlení 

v České republice, která byla provedena na začátku 90. let 20. století, a to privatizace 

bytového fondu, restituce a deregulace. Byly také popsány hlavní charakteristiky tří 

hlavních segmentů českého trhu bydlení (segment nájemního, vlastnického a druţstevního 

bydlení).  

Hlavní část prakticko-aplikační části však byla zaměřena na identifikaci                     

a zhodnocení vybraných faktorů ovlivňujících poptávku po bydlení v České republice 

v letech 2000 – 2009, a to makroekonomického vývoje, příjmů domácností, dostupnosti 

zápůjčních zdrojů vyuţitelných pro financování bytových potřeb, demografického vývoje, 

ale také zhodnocení vybraných nástrojů bytové politiky v České republice. Na analýzu 

celkové (národní) trţní poptávky po bydlení navázala analýza poptávky na trhu bydlení 

v Bohumíně, která mimo jiné zahrnovala vyhodnocení výsledků vlastního dotazníkového 
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šetření zaměřeného na zjištění preferencí a postojů domácností ve vztahu k bydlení            

a k bytové politice města.  

Prakticko-aplikační část práce se můţe opět stát východiskem pro další výzkum. Ten 

je moţno zaměřit jednak na další vývoj trhu bydlení (práce postihuje období let 2000 – 

2009) a jednak na komparaci českého trhu bydlení 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. Také dotazník vyuţitý v rámci vlastního 

dotazníkového šetření můţe být po určité modifikaci vyuţit k zjištění vybraných aspektů 

poptávky po bydlení na jiném místním trhu bydlení v České republice a k následné 

komparaci zjištěných výsledků s výsledky zjištěnými pro trh bydlení v Bohumíně.  
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ABSTRACT 

Housing is very specific good. 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. 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.  

The aim the thesis, entitled Microeconomic Analysis of Selected Aspects of Housing 

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

the Czech Republic, or selected local housing market.  

 There are three main approaches used in analysis of housing demand. The first 

approach works with housing services that enable to work with housing as homogenous 

commodity. Second approach tries to emphasise the heterogeneity of housing and work 

with attribute approach to demand analysis. The last approach distinguishes between 

housing as consumption good and housing as capital good, and leads to analysis of tenure 

choice. The analysis of housing demand is especially focused on factors influencing 

demanded housing quantity. Individual demand depends especially on housing price and 

household´s income. Demographic development and households´ incomes can be 

identified as the most factors influencing market demand for housing. But market 

demanded quantity depends also on used housing policy, housing supply and 

macroeconomic development.  

Czech housing market is specific; first of all it is quite young because it started to 

operate at the beginning of 1990´s (before 1989 fully working housing market cannot be 

found) as a part of the total economic and political transformation in the Czech Republic. 

Since this transformation the segment (of whole national housing market) of private 

owned-housing has developed more successfully than cooperative and rental housing 

segments. Development of  housing demand can be identify, analyze and evaluate on the 

basis of analysis of main factors influencing it and on the basis of analysis of housing 

prices. In period 2000 – 2009 Czech housing demand was influenced especially with 
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macroeconomic and demographic development, increasing households´ incomes and 

wealth, and as well as with increasing availability of mortgages.  

Households´ attitudes and preferences to housing can be identified only on basis of 

special survey that should be done at some specific local market (national housing market 

consists of many local markets that can be described with different level and structure of 

demand, supply and prices; for the thesis local market in Bohumín is selected). This survey 

enables to identify for example subjective households´ housing needs (that can lead to 

effective housing demand), subjective evaluation of households´ present standard of 

housing and their evaluation of housing policy.  


