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Abstrakt  

 Hlavním cílem této disertační práce je analyzování vztahu nájemného a ceny bytu 
v podmínkách České republiky a stanovení náhradního postupu výpočtu výše nájemného 
v závislosti na obvyklé ceně bytu. Tento postup je odvozen od vzájemného vztahu nájemného 
a ceny bytu na základě získané databáze nabídek cen bytů a nájmů. Ke splnění hlavního cíle 
disertační práce bylo nutné objasnit jednotlivé faktory, které mají vliv na závislost nájemného a 
ceny bytu.  

Práce sleduje výši nabídkových cen a nájmů bytů a jejich vzájemný vztah. V práci jsou 
analyzovány nabídkové ceny bytů a nájmů v období 45.-47. týdne roku 2007 a 46.-47. týdne roku 
2008 a dále analyzovány údaje z roku 2002 a 2003. Na tomto podkladě jsou v práci stanoveny 
závislosti nájemného na obvyklé ceně bytu v různých lokalitách, čase a podmínkách realitního 
trhu.  

Ke třem největším českým městům (Praha, Brno, Ostrava), kde byly sledovány údaje 
nabídkové ceny bytů a nájemného, byla pro porovnání přidána města Zlín, Olomouc, Šumperk a 
Rychnov n. Kněžnou pro zvýraznění regionálních rozdílů v souvislosti se vztahem nájemného a 
ceny bytu. 

Výsledkem této práce je návrh náhradní metodiky výpočtu nájemného v závislosti na ceně 
bytu. Jedná se o metodiku výpočtu nájemného využitelnou např. při nedostatku potřebného počtu 
srovnávacých nemovitostí (realizovaných nájmů či nabídek k nájmu). Poznatky a informace z této 
práce tak mají přínos jak z hlediska oboru Soudního inženýrství, tak v oblasti praxe a pedagogické 
činnosti.  

 
  
Abstract 

The main objective of this doctoral thesis is analyzing of the relation between the rent and 
flat value in conditions of Czech Republic and assessment of compensatory calculation process of 
rent based on market value. This process is deduce from mutual relation between the rent and flat 
value based on a database of prices of flat offers and rents.In order to meet the main objective of 
this thesis, the main factors, which have impact on dependence of rent & flat value, had to be 
clarified.  

Thesis follows amount of flat price and rents and their relationship in todays world. 
Hereafter, article is comparing price of flats and rents in phase of 45th-47th week of year 2007 and 
of 46th-47th week of year 2008 and the others databases. Below mentioned data study objective is 
to point out dependency of rents on usual flat price in different localities, time and real estate 
conditions.  

Appart from three main cities  (Prague, Brno, Ostrava), cities Zlín, Šumperk, Rychnov nad 
Kněžnou had been added to the studies, in order to highlight the regional discrepancies between 
rent and flat price relantionship. 

The result of this thesis is to design alternative methods of calculating the rent depending 
on the price of flat. It is therefore an alternative method of calculating the rent, such as the lack of 
a sufficient number of properties being compared (implemented rents or offers for rent). 
Knowledge and information in this thesis have a benefit in terms of the field of engineering both in 
practice and teaching. 
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1  ÚVOD 
Problematika nájemného a nájemného bydlení je společensky velice významnou otázkou, 

významně se totiž dotýká velké části populace. Nájem je v České republice, po vlastnictví, druhým  
nejrozšířenějším právním důvodem bydlení. Nájemné, zejména jeho výše, je prakticky od počátku 
devadesátých let minulého století důvodem mnoha vášnivých diskusí. Po změně politických a 
právních poměrů po roce 1989 začalo mnoho obyvatel pociťovat nespokojenost se stávajícím 
stavem. Docházelo k navrácení majetku jejich původním majitelům, současně však nebyla ze 
strany státu zrušena regulace nájemného, která v mírně pozměněných formách deformola trh až do 
konce roku 2012. Regulace nájemného byla definitivně ukončena spolu s koncem platnosti zákona 
o jednostranném zvyšování nájemného.  
Ve znalecké praxi se často setkáváme s problémem stanovení obvyklého (tržního) nájemného 
v různém čase či lokalitě. V současné době není pro stanovení nájemného vypracována žádná 
závazná metodika. Při znaleckém zkoumání výše nájemného bytů se v současné době v České 
republice obvykle používá porovnávací metoda. V případech, kdy je nutné určit nájemné zpětně, 
může být získání porovnávací databáze nájemného velice obtížné. Jako náhradní metodika se v 
některých případech ve znalecké praxi užívá vztahu, který stanovuje roční nájemné na 5 až 8 % z 
obvyklé ceny bytu. Toto rozpětí je však pro znaleckou praxi příliš velké a nepřesné a nahrává tak 
různým spekulacím, např. při ceně bytu 3 mil. je výše nájemného při použití 5 % 150 tis., při 8 % 
240 tis. Kč za rok. Tento vztah je však často užíván jako axióm bez definování důvodů proč a za 
jakých podmínek je hodnota u spodní hranice, či v jakých případe může dosahovat procentní sazba 
i jiných než výše uvedených hodnot. Tento vztah nelze tímto způsobem zobecňovat, protože na 
trhu fungují určité principy a faktory, které tento vzájemný poměr ovlivňují. Součástí této práce je 
analýza těchto faktorů. 

Disertační práce si klade za úkol zkoumat problematiku nájemného ve vztahu k cenám bytů 
v jednotlivých regionech České republiky. V této práci je na základě výzkumu trhu ověřena 
uvedená závislost a následně stanoveny metodiky pro využití zjištěné závislosti mezi cenou 
nájemného a obvyklou cenou bytu v České republice. Práce vychází z rozsáhlé databáze nabídek 
k prodeji a pronájmu bytů, kterou autor zpracoval v období prosinec 2006 až leden 2009.  

Protože je problematika nájemného široká a na výši nájemného, hodnotu bytů a nákladů 
spojených s bydlením mají vliv mnohé další faktory, které ve společnosti vznikají. Jedná se o 
důsledky právních předpisů či nařízení, aktuální ekonomické situaci na trhu s bydlením, situace na 
trhu hypotečního úvěrování, ale i mnohé sociologické aspekty. Z těchto důvodů jsou v práci 
analyzovány a popisovány i tyto vlivy. Hlavním cílem této práce je návrh náhradní metodiky pro 
výpočet obvyklého nájemného z obecné ceny bytu v různých lokalitách a různém čase v České 
republice.  
  



2  SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE NA TRHU NÁJEMNÉHO 
BYDLENÍ 
S ohledem na jeden z hlavních cílů této práce, kterým je zkoumání vzájemného vztahu nájemného 
a ceny bytu, je nezbytné shrnout veškeré platné předpisy a standardy, které se k této problematice 
vztahují. Předpisy, vyhlášky a další vlivy ovlivňují cenu bytu, nájemné, poptávku po těchto typech 
bydlení a také vzájemný vztah nájemného a ceny bytu.   

2.1 SYSTÉMY NÁJEMNÉHO 
Do roku 2012 existovali v ČR dva paralelní systémy nájemného. Nájemné volně sjednávané mezi 
pronajímatelem a nájemcem, výše nájemného je sjednaná ve smlouvě a není omezována, zpravidla 
je na úrovni místně obvyklého nájemného. Na straně druhé je zde nájemné nazývané regulované, 
jehož max. výše je stanovena cenovým výměrem MF ČR či upravena dle níže uvedeného zákona 
[41].  
V roce 2006 byl schválen zákon č. 107/2009 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
[41], který se snaží odstranit regulaci a zvyšovat nájemné na rovnovážnou úroveň, viz kapitola 2.2. 
Tento zákon s omezenou platností umožňuje postupné zvyšování nájemného na rovnovážnou 
úroveň. Platnost tohto zákona byla definitivně ukončena na konci roku 2012.  
V rámci regulace nájemného existovali do roku 2012 souběžně dva typy možného nájemného: 

• regulované nájemné, kde je stanoveno maximální základní měsíční nájemné. V takovém 
případě je nájemné za 1 m2 pevně stanoveno podle velikosti města a kategorie bytu. 
Takovéto nájemné je platné u nájemních smluv uzavřených v minulosti, které stále platí, 
bez rozlišení vlastníka nemovitosti. Toto nájemné je pak dále možné upravovat dle 
možností, které dává zákon č. 107/2009 Sb. [41]. 

• věcně usměrněné nájemné - způsob regulace nájmu platný také v nových bytech, jejichž 
výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla 
obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu 
nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace. Po vypršení platnosti 
podmínek poskytnutí dotace se na takové byty může vztahovat zákon o tzv. deregulaci - 
jednostranném zvyšování nájemného č. 107/2006 Sb. Pro věcně usměrněné nájemné 
předpis vyjmenovává náklady, které lze do nájemného započítat. Věcně usměrněné 
nájemné lze zvýšit pouze v mezích tohoto předpisu, pokud již nedosahuje maximální 
možné výše.  Věcně usměrněné nájemné se řídí zákonnou úpravou danou jednak zákonem 
526/1990 Sb. [46], jednak výměrem MF č. 01/2002 [48] ze dne 28. listopadu 2001, kterým 
se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, k němuž se také vyjadřoval svým nálezem 
[80] ze dne 20. listopadu 2002 Ústavní soud, a nakonec Vyhláška Ministerstva financí ze 
dne 8. dubna 1997 č. 85/1997 Sb. [50]. 

Dnem 31. prosince 2012 definitivně skončila platnost regulace na celkém území České 
republiky. Od tohoto termínu je nájemné možné sjednávat pouze dohodou smluvních stran. 
V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši nájemného můžou se obrátit na soud 
s žalobou o výši nájemného. 

 
Období, které předcházelo platnosti zákona [41], bylo příznačné absencí právních předpisů, 

které by upravovaly výši nájemného. V tomto „meziobdobí“ mezi zrušením vyhlášky [67] a 
výměru [74] nedošlo k změně nájemného u družstevních bytů, tuto problematiku upravovala 
vyhláška č. 85/1997 Sb. [50]. U ostatních bytů, tedy nedružstevních, docházelo k dvěma 
rozdílným situacím. Bytů s tržním nájemným se prakticky žádná změna nedotkla, výše nájemného 
závisela na dohodě pronajímatele a nájemce, regulačním momentem byl pouze zákon o cenách 
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[46]. V bytech, kde se uplatňovala regulace však byla situace problémovější. Zatímco v případě, 
kdy bylo nájemné stanoveno v nájemní smlouvě, platilo nadále v nezměněné podobě, změnu bylo 
samozřejmě možné učinit dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě, že byl v nájemní 
smlouvě odkaz na první předpis, docházelo k situaci, kdy se odkazoval na v té době už neplatný 
právní předpis, platila proto výše nájemného stanovená posledním cenovým předpisem, což byl 
v tomto případě výměr č. 06/2002 [74]. Jiná možnost než dohodou prakticky nebyla možná. Avšak 
nájemníci z pochopitelných důvodu na takovouto dohodu nechtěli přistupovat. Pronajímatele se 
opakovaně obraceli na soudy a domáhali se zvýšení nájemného. Důvody, pro které byly jejich 
žádosti neúspěšné, shrnul Nejvyšší soud ve svém rozsudku [90]: „Jednostranné zvyšování 
nájemného, které je předpokládáno ustanovením  § 696 OZ, může být stanoveno jen zvláštním 
předpisem. Přestože takový předpis v současnosti neexistuje, není občanským zákoníkem a ani 
jiným zákonem umožněno soudu zasahovat do závazkového nájemného vztahu. Oprávnění měnit 
výši nájemného přísluší moci zákonodárné a výkonně, obecné soudy proto nejsou oprávněny 
vměšovat se. Byla-li po vzniku nájemného vztahu cena nájemného a služeb regulována speciálními 
právními předpisy, jehož existenci § 691 OZ předpokládá. Ani skutečnost, že regulační předpisy 
byly později zrušeny jako protiústavní, na uvedeném závěru nemůže nic změnit.“  
Na základě těchto argumentů Nejvyšší soud odmítl dovolání pronajímatelů pro nepřípustnost. 
 

2.2 ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU 
Možnost jednostranného zvyšování nájemného ve zbývajících městech České republiky 

byla ukončena k 31.12.2012. V loňském roce (2012) bylo předmětem regulace přibližně 300 tis 
bytů v Praze, v krajských městech kromě Ostravy, Ústí nad Labem a středočeských měst nad 10 tis 
obyvatel. U zbývajících přibližně 400 tisíc bytů byla regulace ukončena ke konci roku 2010.  
V této souvislosti se ve společnosti začalo objevovat mnoho nepřesností a dezinformací. Jak autor 
poukazoval již ve svých předchozích publikacích, ne všechny informace, které proběhly medii, 
jsou hrozbou pro nájemníky.  
V některých lokalitách došlo v souvislosti s jednostranným zvyšováním nájemného k paradoxním 
situacím. V důsledku ekonomického útlumu došlo v určitých lokalitách (například jisté lokality 
Hlavního města Prahy) k poklesu poptávky po nájemním bydlení a následně i k poklesu nabídkové 
ceny. Vlastníci v bytech podléhajících regulaci zvyšovali v souladu se zákonem o jednostranném 
zvyšování nájemného nájemné o  maximální přírůstek nájemného a v některých případech se 
regulované nájemné dostalo na úroveň místně obvyklého nájmu, v extrémních případech i nad tuto 
úroveň. 
Platnost tohoto zákona definitivně skončila ke dni 31.12.2012. Od tohoto termínu je nájemné 
možné sjednávat pouze dohodou smluvních stran. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na 
výši nájemného můžou se obrátit na soud s žalobou o výši nájemného. 

2.3 ŽALOBY O VÝŠI NÁJEMNÉHO 
Možnost jednostranného zvyšování nájemného ve zbývajících městech České republiky 

byla ukončena k 31.12.2012. 
V této souvislosti se ve společnosti začalo objevovat mnoho nepřesností a dezinformací. 

Jak autor poukazoval ve svých předchozích publikacích, ne všechny informace, které proběhly 
medií jsou hrozbou pro nájemníky.  

V některých lokalitách došlo v souvislosti s jednostranným zvyšováním nájemného k 
paradoxním situacím. V důsledku ekonomického útlumu došlo v některých lokalitách (například 
některé lokality Hlavního města Prahy) k poklesu poptávce po nájemním bydlení a následně i 
poklesu nabídkové ceny. Vlastníci v bytech podléhajících regulaci zvyšovali v souladu se zákonem 
o jednostranném zvyšování nájemného [41] nájemné o  maximální přírůstek nájemného a v 
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některých případech se regulované nájemné dostalo na úroveň místě obvyklému nájmu, v 
extrémních případech i nad tuto úroveň.  

Údajná hrozba měla a má spočívat v tom, že nájemníci budou nuceni vlastníkům bytů platit 
„horentní“ sumy za nájemné. To, že končí platnost tohoto zákona neznamená automatický nárůst 
nájemného. Nájemné je ve vybraných oblastech od roku 2011 sjednáno pouze dohodou 
pronajímatele a nájemce, pro zbylou část České republiky bude tato podmínka platit od roku 2013. 
Bez souhlasu nájemce nebude možné jednostranně zvyšovat nájemné tak, jak to umožňoval zákon 
o jednostranném zvyšování nájemného. Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši nájemného, 
mohou se obrátit na soud, který určí výši nájemného. 

Velká část bytů s regulovaným nájemným, cca polovina z uvedeného počtu, je ve 
vlastnictví obcí a ty, jak známo, nepůjdou masivně proti svým potenciálním voličům a nebudou 
zvyšovat nájemné. Zbylá část těchto bytů je v rukou soukromých osob (fyzických či právnických). 
Ve společnosti se mluví o tom, že tito vlastníci se budou domáhat zvýšení nájemného u obecných 
soudů a zaplaví těmito žalobami soudy. Samozřejmě, že se vlastníci budou domáhat zvýšení 
nájemného, ale prvotně se o to pokusí dohodou s nájemcem. V případě rozhodnutí soudu o výši 
nájemného je stanovené nájemné platné ode dne podání žaloby, tudíž i zpětně.  

Jak ukázala praxe – skutečně došlo k masivnímu podávání žalob v souvislosti se 
stanovením výše nájemného. Dle zjištění autora došlo v přibližně v 80 % k částečné dohodě 
vlastníka s nájemcem a stažení žaloby. Žaloba je vždy časově, administrativně i finančně 
náročnější než kompromisní dohoda.  

Společnost RPG byty, největší vlastník bytů v České republice, ale zvolila jiný model růstu 
nájemného, kdy se na tržní úroveň chce dostat v průběhu čtyř až osmi let. Tento model zvyšování 
nájemného byl již smluvně upraven u cca 95 % bytů ve vlastnictví společnosti RPG Byty, 
u ostatních bytů probíhá vyjednávaní o výši nájemného, případně bylo podáno několik žalob 
o výši nájemného. Zatím však dle informací ze společnosti RPG byty nebylo vydáno žádné 
rozhodnutí v některém ze sporů.  

Obráceným příkladem je společnost CPI, která je obecně známa svým nekompromisním 
způsobem obchodování. Společnost CPI je jedním z největších vlastníků nájemních bytů v České 
republice a kvůli deregulaci nájemného podala již několik tisíc žalob. Většinu z nich ale v průběhu 
času na základě dohody a nájemci stáhla.  

Zatím není obecně známo mnoho soudních rozhodnutí o výši nájemného. Jedná se spíše 
o několik desítek rozhodnutí. Nutno podotknout, že soud v případě žaloby o výši nájemného 
stanovuje, na základě znaleckých posudků, výši nájemného se zpětnou účinností k datu podání 
žaloby a tedy nedává tak za pravdu žádné ze stran.  

Známé je například nedávné rozhodnutí okresního soudu v České Lípě o výši nájemného. 
Vlastník (společnost CPI Byty) navrhoval v rámci dodatků k nájemní smlouvě postupné 
navyšování nájemného v průběhu dalších tří let v následující skladbě: 

r. 2011  3 155,- Kč/měsíc/byt 
r. 2012  3 729,- Kč/měsíc/byt 
r. 2013  4 106,- Kč/měsíc/byt 
Výňatek z rozsudku Okresního soudu Česká Lípa o výši nájemného: „Žalovaní jsou 

povinni společně a nerozdílně platit vlastníkovi nájemné z bytu č. 4, umístěného ve druhém 
nadzemním podlaží domu č. p. ****, zapsaného pro katastrální území a obec Česká Lípa, ve výši 
4.339,– Kč měsíčně, a to s účinností od 21. 3. 2011, vždy do 15. dne běžného kalendářního 
měsíce.“ 

V tomto případě soud stanovil nájemné ve výši stanovené znaleckým posudkem.  
V některých případech, kde vlastník požadoval zvýšení nájemného, nájemníci namítali, že 

byt je ve špatném stavebně technickém stavu, nechal soud vypracovat i znalecký posudek o tom, 
zda je byt ve stavebně technickém stavu, který umožňuje užívání. V těchto případech je 
rozhodování komplikovanější a dle informací autora zatím nebylo v těchto věcech rozhodnuto. 
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3  DATABÁZE NABÍDKOVÝCH CEN BYT Ů A NABÍDKOVÉHO 
NÁJEMNÉHO 

Pokladem pro disertační práce a pro vypracovaní databáze obvyklých (nabízených) cen bytů a 
cen nájemného byla internetová realitní inzerce na několika největších internetových inzertních 
serverech, konkrétně se jedná o: 

• www.sreality.cz 

• www.reality.cz 

• www.ceskereality.cz 

Při sběru dat byly vyhodnocovány ceny bytových jednotek z realitní inzerce, následně pak 
byla zkoumána jejich závislost. Nabídky z inzerce byly získávány pomocí algoritmu „Inzeráty“ , 
který autor vypracoval v spolupráci s Ing. Miroslavem Hanajíkem1). Získané údaje jsou sledovány 
za účelem vyloučení duplicity nabídky a změny nabídkové ceny v inzerci. Takto získaná databáze 
byla pomocí tabulkového procesoru MS EXCEL® tříděna do různých kategorií podle dispozičního 
uspořádání, vlastnictví, technického stavu bytové jednotky a také podle umístění (oblasti) bytové 
jednotky. Pro třídění podle umístění byla zvoleno rozdělení do oblastí podle přílohy 36 k vyhlášce 
č. 540/2002 Sb. [30] ve znění vyhl. č. 617/2006 Sb. (analogicky vyhláška č. 3/2008 [36] Sb. 
platném znění)2).  

Získaná databáze byla členěna podle výše uvedených pravidel a následně selektována pro 
vyloučení duplicitních, extrémních a neúplných hodnot, které by mohly mít za důsledek zkreslení 
vyhodnocení.  

Nabídky pronájmu a prodeje bytů byly dále sledovány v inzerci, zda se v uvedeném 
časovém období opětovně neobjeví v inzerci se sníženou cenou, což by signalizovalo příliš 
vysokou cenu, kterou trh neakceptoval, a proto byla nemovitost nabízena znovu. V momentě, kdy 
můžeme konstatovat, že nabídka z inzerce zmizela, byla pravděpodobně akceptována trhem a 
můžeme považovat nabídku za realizovanou.[7] V některých případech nebyly nabídky 
sledovaných nemovitostí realizovány, nicméně nebyly dále v nabídce sledovány.  

 
Data pro tuto databázi byla sbírána v období prosinec 2007 až leden 2009. Autor v rámci 

této studie vyhodnocoval údaje z měst Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Šumperk a Rychnov nad 
Kněžnou. Databáze byla pro vyhodnocování rozdělena na dva samostatné celky na základě 
období, ve kterém byla data získána, tedy na období konce roku 2007, které je pro rozlišovací 
účely označeno jako databáze 2007 a na databázi 2008, která je z období 46. týdne roku 2008 až 
po konec ledna 2009.  

                                                 
1) Ing. Miroslav Hanajík, programátor 
2) Poznámka: Třídění databáze započalo v době platnosti vyhlášky č. 540/2002 Sb., proto autor uvádí tuto vyhlášku. 
Začlenění katastrálních území měst do oblastí podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. je však totožné s předchozí vyhláškou, 
mění se pouze příslušné koeficienty prodejnosti. 
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Graf č. 1 - Počet vyhodnocených nabídek k prodeji bytů (rok 2007), zdroj: autor 
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Graf č. 2 - Počet vyhodnocených nabídek k prodeji bytů (rok 2008), zdroj: autor 

Dále byly v této práci použity údaje ze závěrečných prací kurzů technického znalectví na 
Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně [108], [109], [110] a [111]. Jedná se o závěrečné práce 
zkoumající nabídkové ceny nájemného a ceny bytů v okrese Šumperk v roce 2002 [108] a v Brně 
v roce 2002 [109] a v Olomouci v roce 2003 [107].   
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Tabulka č. 1 - Počet nabídek k prodeji a nájmu bytů získané z [107], [108], [109][110] 

Město Rok inzerce Počet nabídek 
(ks) 

Brno 2002 285 
Olomouc 2003 103 
Šumperk 2002 38 

 
Jednotkové ceny bytů byly vyhodnocovány podle technického stavu a typu (dispozičního 

uspořádání) bytu.  
Při zpracovávaní této databáze bylo zvoleno vyhodnocování jednotkových cen bytů a podle 

lokality, technického stavu a dispozičního uspořádaní bylo pro nájemné z bytů zvoleno stejné 
členění.  

Do databáze byly zahrnuty byty v osobním vlastnictví, v družstevním i ve vlastnictví 
právnických osob. Jak ukazují další zjištění, vlastnictví bytové jednotky při vyhodnocování 
obecných (obvyklých) cen bytů a nájemného nemá výraznější roli. 

Vyloučení neobvyklých cen a chybných dat bylo ošetřeno prostým vyloučením extrémních 
hodnot (minimálních a maximálních). 

Pro vyhodnocení jednotlivých rozdělení databáze byl zvolen minimální počet 15 vzorků 
pro spolehlivé vyhodnocení tak, jak je obvykle v zahraničí požadováno.  V případě, že v dané 
kategorii nebyl získán dostatečný počet prvků pro statistické vyhodnocení, nebyla tato kategorie 
pro dané období vyhodnocena a byla označena „N/A“ (z  anglického „not available“). 

Jednotlivé kateforie nabídkových cen bytů a nabídkového nájemného je uvedeno podrobně 
v disertační práci pro každou z hodnocených lokalit a kategorií.  

Podrobné vyhodnocení nabídkových cen bytů a nabídkových cen nájemného je uvedeno 
v plném znění disertační práce a v přílohách disertační práce.  

Zdrojová data databáze nabídkových cen bytových jednotek ve vybraných lokalitách  tvoří 
přílohu č. 6 disertační práce. Jedná se o elektronickou přílohu - nosič DVD, na kterém jsou 
uloženy všechny zdrojové databáze včetně dílčích vyhodnocení, které nejsou z kapacitních důvodů 
uvedeny v textové části disertační práce.  

 

4  VZTAH NÁJEMNÉHO A CENY BYTU VE VYBRANÝCH 
MĚSTECH ČESKÉ REPUBLIKY 

4.1 SOUČASNÝ STAV VZTAHU NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 
Při znaleckém zkoumání výše nájemného z bytů se v současné době v České republice obvykle 
používá porovnávací metoda, ale v případech, kdy je nutné určit nájemné zpětně, může být získání 
porovnávací databáze nájemného velice obtížné. Jako náhradní metodika slouží ve znalecké praxi 
v některých případech vztah, který stanovuje roční nájemné na 5 – 8 % z obecné ceny bytu. Toto 
rozpětí je však pro znaleckou praxi příliš velké a nepřesné a nahrává tak různým spekulacím, např. 
při ceně bytu 3 mil. je výše nájemného při použití 5 % 150 tis., při 8 % 240 tis. Jak autor 
poukazuje v této práci i v jiných publikacích, tento vztah nelze tímto způsobem zobecňovat, 
protože na trhu fungují určité principy a faktory, které tento vzájemný poměr ovlivňují. Údaje této 
disertační práce mohou vhodně posloužit jako náhradní metodika pro stanovení obvyklého 
nájemného z bytů v různých podmínkách České republiky, a to i v místech, kde není možné použít 
porovnávací metodu (zejména kvůli nedostatku nabídek v inzerci).  
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4.2 ZKOUMÁNÍ VZTAHU NÁJEMNÉHO A CENY BYTU 
Vyhodnocované údaje o nabízených prodávaných bytech jsou uvedeny v plném znění 

disertací práce. V kapitole č. 12 jsou uvedeny zjištěné závislosti nájemného na ceně bytu. Výše 
uvedené závislosti nájemného na ceně bytu ukazuje, že závislost se jednoznačně odvíjí od umístění 
bytové jednotky, kdy v atraktivnějších lokalitách s absolutně nejvyššími hodnotami cen bytů a 
nájmů je jejich závislost nižší než v ostatních částech, např. jedná se o Prahu 1, 2 a 6. Jako vodítko 
v tomto ohledu výborně poslouží koeficient prodejnosti vyhlášky, kde platí nepřímá úměra - při 
vyšším koeficientu je závislost nižší a obráceně. Lze proto předpokládat, že vzájemný poměr ceny 
bytu a nájemného lze odvozovat mj. i od rozvinutost a nasycenosti realitního trhu, rovněž i od 
vyváženého poměru vlastnického a nájemného bydlení, což okrajově souvisí i s atraktivitou 
lokality. V případě rozvinutějšího realitního trhu je poměr nájemného a ceny bytu nižší než v 
případě trhu s menší rozvinutostí a atraktivitou. Tento fakt je aktuální zejména v době současné 
ekonomické recese, kdy banky částečně přehodnocují podmínky pro poskytování hypotečních 
úvěrů, čímž dochází k vyšší poptávce po nájemním bydlení a následně i k mírnému nárůstu 
nájemného.  

Pro porovnání zjištěných údajů byly závislosti uspořádány dle lokality (lokalita je pro tento 
případ vyjádřena koeficientem prodejnosti vyhlášky [31]). 
 

Tabulka č. 2 – Přehled zjištěných závislostí nájemného na ceně bytu ve vybraných lokalitách 
(%), zdroj: autor, [108], [109], [110] 

Lokalita Koeficient 
prodejnosti  

Zjišt ěná procentní závislost nájemného na 
ceně bytu  

(%) 

46. týden 2008  
Praha 1 3,425 3,86 % 
Praha 2 3,109 5,44 % 
Praha 3 2,064 5,45 % 
Praha 4 2,009 5,51 % 
Praha 5 1,99 5,54 % 
Praha 6 2,839 4,38 % 
Praha 7 1,453 4,45 % 
Praha 8 1,734 5,47 % 
Praha 9 1,859 5,27 % 
Praha 10 1,941 5,40 % 
Praha 11 1,432 5,14 % 
Praha 12 1,065 4,84 % 
Praha 13 1,091 4,29 % 
Praha 14 1,612 4,71 % 
Praha 15 1,596 4,99 % 
Praha 16 1,463 4,92 % 
Praha 17 1,897 6,55 % 
Praha 18 1,512 4,90 % 
Praha 19 2,207 4,80 % 
Praha 20 2,129 4,95 % 
Praha 21 1,684 5,31 % 
Praha 22 0,956 4,61 % 
Praha 23 1,415 5,06 % 
Praha 24 0,942 5,31 % 
Praha 25 1,369 3,90 % 
Praha 26 1,799 4,78 % 
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Lokalita Koeficient 
prodejnosti  

Zjišt ěná procentní závislost nájemného na 
ceně bytu  

(%) 

Praha 27 1,005 7,05 % 
Praha 28 1,374 5,91 % 
Brno 1 1,408 6,82 % 
Brno 2 1,497 6,78 % 
Brno 3 1,547 6,02 % 
Brno 4 1,143 6,21 % 
Brno 5 1,56 6,52 % 
Brno 6 1,144 6,32 % 
Brno 7 0,963 7,26 % 
Brno 8 0,566  N/A 
Brno 9 1,363 7,07 % 
Brno 10 1,325  N/A 
Brno 11 1,059 7,58 % 
Brno 12 0,603   N/A 
Ostrava 1 0,666  N/A  
Ostrava 2 0,59  N/A  
Ostrava 3 0,582 6,70 % 
Ostrava 4 0,48  N/A  
Ostrava 5 0,766 8,40 % 
Ostrava 6 0,603 10,32 % 
Ostrava 7 0,393  N/A  
Ostrava 8 0,463  N/A  
Ostrava 9 0,744 8,51 % 
Ostrava 10 0,804  N/A  
Ostrava 11 0,566 11,05 % 
Ostrava 12 0,5  N/A  
Zlín 1,424 6,27 % 
Šumperk 0,848 9,82 % 
Rychnov n. Kněžnou 0,867 6,62 % 
45. - 48.týden 2007  
Praha 1 3,425 3,86 % 
Praha 2 3,109 5,44 % 
Praha 3 2,064 5,45 % 
Praha 4 2,009 5,51 % 
Praha 5 1,99 5,54 % 
Praha 6 2,839 4,38 % 
Praha 7 1,453 4,45 % 
Praha 8 1,734 5,47 % 
Praha 9 1,859 5,27 % 
Praha 10 1,941 5,40 % 
Praha 11 1,432 5,14 % 
Praha 12 1,065 4,84 % 
Praha 13 1,091 4,29 % 
Praha 14 1,612 4,71 % 
Praha 15 1,596 4,99 % 
Praha 16 1,463 4,92 % 
Praha 17 1,897 6,55 % 
Praha 18 1,512 4,90 % 
Praha 19 2,207 4,80 % 
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Lokalita Koeficient 
prodejnosti  

Zjišt ěná procentní závislost nájemného na 
ceně bytu  

(%) 

Praha 20 2,129 4,95 % 
Praha 21 1,684 5,31 % 
Praha 22 0,956 4,61 % 
Praha 23 1,415 5,06 % 
Praha 24 0,942 5,31 % 
Praha 25 1,369 3,90 % 
Praha 26 1,799 4,78 % 
Praha 27 1,005 7,05 % 
Praha 28 1,374 5,91 % 
Brno 1 1,408 6,82 % 
Brno 2 1,497 6,78 % 
Brno 3 1,547 6,02 % 
Brno 4 1,143 6,21 % 
Brno 5 1,56 6,52 % 
Brno 6 1,144 6,32 % 
Brno 7 0,963 7,26 % 
Brno 8   N/A 
Brno 9 1,363 7,07 % 
Brno 10 1,325  N/A  
Brno 11 1,059 7,58 % 
Brno 12 0,603  N/A  
Ostrava 1 0,666  N/A  
Ostrava 2 0,59  N/A  
Ostrava 3 0,582 6,70 % 
Ostrava 4 0,48  N/A  
Ostrava 5 0,766 8,40 % 
Ostrava 6 0,603 10,32 % 
Ostrava 7 0,393  N/A  
Ostrava 8 0,463  N/A  
Ostrava 9 0,744 8,51 % 
Ostrava 10 0,804  N/A  
Ostrava 11 0,566 11,05 % 
Ostrava 12 0,5  N/A  
Zlín 1,424 6,27 % 
Šumperk 0,848 9,82 % 
Rychnov n. Kněžnou 0,867 6,62 % 
listopad 2003 
Olomouc 1,315 8,33 % 
srpen 2002  
Šumperk 0,848 8,17 % 
Zábřeh 0,728 6,95 % 
listopad 2002  
Brno 1 1,408 10,19 % 
Brno 2 1,497 10,11 % 
Brno 3 1,547 9,60 % 
Brno 4 1,143 9,60 % 
Brno 5 1,56 9,20 % 
Brno 6 1,144   N/A 
Brno 7 0,963 11,77 % 
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Lokalita Koeficient 
prodejnosti  

Zjišt ěná procentní závislost nájemného na 
ceně bytu  

(%) 

Brno 8 0,566   N/A 
Brno 9 1,363   N/A 
Brno 10 1,325   N/A 
Brno 11 1,059   N/A 
Brno 12 0,603   N/A 
 

Dílčí výsledky práce poukazují na fakt, že cena bytu a nájemné z bytu je závislé na 
umístění (lokalitě) bytové jednotky. Atraktivita dané oblasti může cenu jinak běžného bytu zvýšit 
dokonce trojnásobně. Tím je pak ovlivněn i následný poměr ceny a nájmu z bytu.  

Výsledky této práce poukazují na to, že roční jednotkové nájemné tvoří přibližně 3,81 až 
5,44 % z ceny bytu v atraktivních lokalitách Prahy (Praha 1, Praha 2 a Praha 6). V ostatních 
částech Prahy je tato závislost v rozsahu 5,00 – 7,70 % s průměrnou hodnotou 5,50 %. Dále je na 
uvedených zjištěných závislostech nájemného na ceně bytu viditelné stoupání závislosti při 
klesající atraktivitě či ekonomické síle dané lokality.  

Dílčí výsledky dále poukazují na jasnou souvislost mezi procentní závislostí ceny bytu a 
nájemného z bytu a umístěním této bytové jednotky.  

Průměrná procentní závislost nájemného z bytu a ceny bytu se podle výše uvedených 
vyhodnocení v ostatních částech České republiky pohybuje: 

• v Brně od 5,10 % do 7,58 % v závislosti na lokalitě a technickém stavu bytové jednotky, 

• v Zlíně od 5,5 % do 8,5 % v závislosti na lokalitě a technickém stavu bytové jednotky, 

• v Ostravě od 7,5 % do 10,5 % v závislosti na lokalitě a technickém stavu bytové jednotky, 

• v Šumperku od 6 % do 12 % v závislosti na lokalitě a technickém stavu bytové jednotky, 

• v Rychnově nad Kněžnou od 7 % do 12 % v závislosti na lokalitě a technickém stavu 
bytové jednotky. 

• Dle [120] v extrémních případech sociálně vyloučených lokalitách dosahuje vzájemný 
vztah nájemného a ceny bytu až 17 %.  

Podrobněji jsou zjištěné závislosti uvedeny v tabulce č. 2 – Přehled zjištěných závislostí 
nájemného na ceně bytu ve vybraných lokalitách (%). 

Dílčí výsledky práce poukazují na fakt, že cena bytu a nájemné z bytu je závislé na 
umístění (lokalitě) bytové jednotky. Atraktivita dané oblasti může cenu jinak běžného bytu, zvýšit 
dokonce trojnásobně. Tím je pak ovlivněn i následný poměr ceny a nájmu z bytu.  

 
Výše uvedené zjištěné závislosti nájemného na ceně bytu ukazují, že závislost se 

jednoznačně odvíjí od umístění bytové jednotky, kdy v atraktivnějších lokalitách s absolutně 
nejvyššími hodnotami cen bytů a nájmů je jejich závislost nižší než v ostatních částech, např. 
jedná se o Prahu 1, 2 a 6. Jako vodítko v tomto ohledu výborně poslouží koeficient prodejnosti 
vyhlášky, kde platí nepřímá úměra - při vyšším koeficientu je závislost nižší a obráceně. Lze proto 
předpokládat, že vzájemný poměr ceny bytu a nájemného lze odvozovat mj. i od rozvinutost a 
nasycenosti realitního trhu, rovněž i od vyváženého poměru vlastnického a nájemného bydlení, 
což okrajově souvisí i s atraktivitou lokality. V případě rozvinutějšího realitního trhu je poměr 
nájemného a ceny bytu nižší než v případě trhu s menší rozvinutostí a atraktivitou. Tento fakt je 
aktuální zejména v době současné ekonomické recese, kdy banky částečně přehodnocují podmínky 
pro poskytování hypotečních úvěrů, čímž dochází k vyšší poptávce po nájemním bydlení a 
následně i k mírnému nárůstu nájemného.  
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Pro porovnání zjištěných údajů byly závislosti uspořádány dle lokality (lokalita je pro tento 
případ vyjádřena koeficientem prodejnosti vyhlášky [31]). 
 
Vycházíme-li z předpokladu, že s rostoucí atraktivitou místa stoupá jednotková cena bytu a podle 
nepřímé úměry závislost nájemného na ceně klesá, je na místě otázka, jak onu atraktivitu vyjádřit. 
Nabízí se několik možností: použití koeficientu prodejnosti podle vyhlášky  č. 3/2008 Sb. přílohy 
č. 39 nebo použití součinu indexu trhu a indexu polohy podle přílohy č. 18a vyhlášky, příp. 
standardní jednotkovou tržní cenou.  Zatímco index trhu a index polohy je nutné vyhodnocovat 
individuálně pro každý byt, koeficient prodejnosti je k vyjádření atraktivity lokality pro účel této 
studie názornější. Možnost použití standardní jednotkové tržní ceny je v případě, když hledáme 
závislost nájemného a ceny bytu poněkud zbytečná, avšak pro názornost a podložení tvrzení 
klesající závislosti při zvyšovaní atraktivity vyhovující. 
Koeficient prodejnosti je poměr mezi zprůměrovanými skutečně dosaženými prodejními cenami a 
časovými cenami nemovitostí určitého, resp. srovnatelného typu v rozhodné době a v rozhodném 
místě. Koeficient prodejnosti je používán v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku, aktuálně vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., pro 
administrativní ocenění.  

Koeficient prodejnosti, jak ukazují výše uvedené grafy, by mohl dobře posloužit k 
výchozímu stanovení závislosti nájemného na ceně bytu, která by byla dále upravována podle 
technického stavu (vybavení) a podle typu (velikosti) bytu a případných dalších parametrů. 
Závislost nájemného na ceně bytu exponenciálně klesá se stoupajícím koeficientem prodejnosti.  
Obecně lze konstatovat, že se zvyšující se jednotkovou cenou za 1 m2 podlahové plochy bytu v 
daném místě se závislost nájemného na ceně bytu snižuje. Platí zde tedy nepřímá úměra, kdy s 
rostoucí jednotkovou cenou, koeficientem prodejnosti či atraktivitou bytu a jeho lokality procentní 
závislost nájemného na ceně bytu klesá. 
 

5  VÝPOČET NÁJEMNÉHO – NÁVRH NÁHRADNÍ METODIKY 
Výpočet nájemného z obecné ceny bytu zohledňuje rizika ve vztahu k nemovitostem. 

Rizika lze rozdělit na systémová a nesystémová. Systémová rizika spočívají v makroekonomickém 
pohledu, působí globálně, např. mezinárodní ekonomická situace, změny úrokových sazeb, inflace 
apod. Nesystémová rizika jsou vázaná přímo na danou nemovitost, obecně to mohou být technická 
rizika (závady, poruchy, velikost, údržba apod.), ekonomická rizika (rychlé ekonomické a morální 
zastarávání, zadlužení, podíl cizího kapitálu) a rizika daná prostředím a lokalitou. 

Autor pro účely této studie na základě své rozsáhlé databáze a porovnávání kvantifikoval 
základní rizika (vlivy) působící na vzájemný vztah nájemného a ceny bytu. Tyto faktory jsou 
popsány v předchozích kapitolách.  

Systémová rizika jsou vyjádřena pomocí výnosu státního dluhopisu, který poměrně dobře 
kopíruje ekonomickou situaci. Například v současné době, kdy se nacházíme v ekonomické recesi, 
ceny bytů výrazně klesají, nájemné klesá minimálně nebo stagnuje, výsledný poměr nájemného a 
ceny bytu stoupá, výnos ze státního dluhopisu v současné době stoupá. Proto autor použil v návrhu 
metodiky státní dluhopis jako složku systémového rizika (bezriziková složka).   

Vzhledem k velké citlivosti krátkodobého dluhopisu (1-ročního) na aktuální ekonomickou 
a sociologickou situaci na trhu není tento dluhopis vhodný k použití bezrizikové složky 
nemovitostního trhu, který reaguje na aktuální ekonomickou situace s určitým zpožděním. Výnos 
dlouhodobého dluhopisu není vhodný k použití z opačného důvodu. Jeho výnosy obvykle reagují 
na situaci na trhu s dlouhou prodlevou, a nemusí tak zcela zrcadlit aktuální situaci na trhu. Z výše 
uvedených důvodů byl pro návrh náhradní metodiky výpočtu použit průměrný výnos pětiletého 
státního dluhopisu.   
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Obrázek  č. 1 – Navrhovaný postup výpočtu sazby nájemného 

 
Uvedený postup vychází z průměrného výnosu 5-letého dluhopisu, který tvoří základ 

výpočtu sazby nájemného z bytu, dále je pak k rizikové prémii připočtena riziková prémie bytu. 
Riziková prémie bytu je vyjádřená několika parametry – lokalitou (definovaná koeficientem 
prodejnosti), technickým stavem bytové jednotky, velikosti (dispozičním) typem bytové jednotky 
a znaleckou korekcí. 

Pro vyjádření lokality bylo pro účely této studie použito koeficientu prodejnosti podle 
vyhlášky č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění 
vyhlášky č. 456/2008 Sb.  

 
Nájemné se vypočte jako součin jednotkové ceny bytu a procentní sazby nájemného. Procentní 
sazby nájemného se zjistí jako součet 6ti měsíční průměr výnosu pětiletého státního dlouhopisu.  
 

Sazba nájemného [%] = průměrný hrubý výnos  5-letého státního dluhopisu + riziková 
prémie  

SN = PVSD + Σ R        (1) 
kde  
PVSD  - je šestiměsíční průměrný výnos pětiletého státního dlouhopisu viz [101]  (%) 
ΣR - součet jednotlivých rizikových faktorů       (%) 

∑=
4

1

RprémieRiziková           (2) 

R1 – faktor rizika lokality vyjádřený pomocí koeficientu prodejnosti  
R2 – faktor rizika technického stavu  
R3 – faktor rizika velikosti bytu  
R4 – znalecká korekce sazby nájemného  
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Výnosy státních dluhopisů reagují na aktuální situaci ve společnosti, tj. na politické i 

ekonomické vlivy velice rychle. Trh nemovitostí reaguje na výkyvy na trhu s určitým zpožděním. 
Z tohoto důvodu autor navrhuje pro výpočet bezrizikové složky použití 6-ti měsíčního průměru 
výnosu 5-letého státního dluhopisu.  

Při výpočtu bezrizikové složky R1 je tedy nutno stanovit 6-ti měsíční průměr výnosu         
5-letého státního dluhopisu.  

Při zpětném stanovení nájemného je nutno stanovit bezrizikovou složku jako průměr 3 
měsíců před a 3 měsíců po termínu, ke kterému je závilost nájemného na ceně bytu zjišťována. 
V případě, že je závislost nájemného na ceně bytu zjišťována k aktuálnímu datu, bude pro výpočet 
bezrizikové složky stanoven 6-ti měsíční průměr za uplynulé období.  

Při stanovení průměrných výnosů státních dluhopisů bude eliminován možný nečekaný 
výkyv výnosu státního dluhopisu. Při výnosu státního dluhopisu může dojít v některých případech 
k výkyvu, například z důvodu nesprávného politického rozhodnutí nebo některých nečekaných 
ekonomických (krátkodobých) změn. Přehled výnosů státních dluhopisů je uveden v příloze č. 3 
disertační práce. 

Pro vyhodnocování závislosti nájemného na ceně bytu byly získány údaje z různých 
časových období. Jedná se o závěrečné práce zkoumající nabídkové ceny nájemného a ceny bytů 
v okrese Šumperk v roce 2002 [108], v Brně v roce 2002 [109] a ve Zlíně v roce 2001 [110]. Dále 
byla pro vyhodnocování závislosti nájemného na ceně bytu použita databáze autora získaná v 45.- 
48. týdnu roku 2007 a 46. týdnu roku 2008.  

Atraktivita lokality je pro výpočet rizikové složky R1 vyjádřená pomocí koeficientu prodejnosti 
vyhlášky č.. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. V původně publikované metodice byla 
analyzována data pouze části získané databáze.  

Na základě zjištěných průměrných závislostí nájemného na ceně bytu v daných lokalitách 
ze získané databáze byla stanovena regresní křivka závislosti nájemného na ceně bytu ke 
koeficientu prodejnosti, která vyjadřuje atraktivitu lokality.  

Zjištěné závislosti byly následně poníženy o výnos průměrného 5-letého státního dluhopisu 
v daném období. Výnos státního dluhopisu vyjadřuje bezrizikovou část výnosu z investice do bytů.  
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Graf č. 3 - Zjištěné závislosti ročního nájemného na ceně bytu, zdroj: autor 
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Graf č. 4 -  Vztah ročního hrubého nájemného a tržní ceny bytu snížený o průměrný výnos 
5-letého státního dluhopisu ke koeficientu prodejnosti, zdroj: autor 
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Zjištěné závislosti nájemného na ceně bytu ve sledovaných lokalitách a čase byly následně 
sníženy o průměrný 6-ti měsíční výnos 5-letého státního dluhopisu. Ze zjištěných závislostí 
ponížených o průměrný výnos státních dluhopisů byla stanovena regresní křivka závislosti 
nájemného na ceně bytu ke koeficientu prodejnosti, který vyjadřuje atraktivitu lokality. 
 
Na základě výše uvedené regresní křivky byl stanoven vztah pro výpočet rizikové složky R1 ve 
vztahu ke koeficientu prodejnosti vyhlášky:  
 

( )33971
1 02590 ,

PK,R −×=         (3) 
 
R2 – faktor rizika technického stavu bytu 
Na základě analýzy získané databáze nabídkových cen a nájmů byly na základě sledovaných 

závislostí analyzovány byly autorem stanoveny rizikové faktory v intervalu:  

Tabulka č.  3 - Korekce rizika technického stavu bytu, zdroj: autor 

Technický stav bytu R2 
Novostavba - 0,40 až - 0,30 % 

Po rekonstrukci - 0,30 až - 0,15 % 
Velmi dobrý technický stav - 0,15 až 0,20 % 

Dobrý technický stav 0,20 až 0,35 % 
Nevyhovující 0,45 až 0,50 % 

 
Korekce rizika podle technického stavu vychází z předchozích poznatků o zvyšujícím se riziku 

s klesající jednotkovou cenou a vzájemném vztahu nájemného a ceny bytu. Korekce byly zvoleny 
podle předchozích studií a ověřeny na statistickém vzorku.  

  
R3 – faktor rizika velikosti bytu  
Na základě analýzy získané databáze nabídkových cen a nájmů byly na základě sledovaných 

závislostí analyzovány byly autorem stanoveny rizikové faktory v intervalu:  

Tabulka č.  4  - Korekce rizika velikosti bytu, zdroj: autor 

Velikost bytu R3 
1+kk/1+1 0,75 % 

2+kk/2+1 0,50 % 

3+kk/3+1 0,00 % 

4+kk/4+1 -0,20 % 

Ostatní -0,30 % 

 
Korekce rizika velikosti bytu vyjadřuje riziko, které je spojené s pronajímáním bytu, uvedené 

v předchozích kapitolách této studie.  
 
R4 – znalecká korekce sazby nájemného  
Vzhledem k faktu, že některé okolnosti trhu nelze kvantifikovat a předchozími faktory nelze 

popsat všechny možné skutečnosti, které mohou na trhu nastat, rovněž jakýkoliv matematický 
model nemůže nahradit lidský přístup k posuzování, autor zavádí případnou znaleckou korekci 
(úvahu) sazby v intervalu <-1,0 %; 1,0 %>.   
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V sociálně vyloučených lokalitách je možné uplatnit znaleckou korekci až do intervalu < 1,0 
%; 5,0 %>.  Tato znalecká korekce je určena pro skutečně extrémní lokality a její využítí je nutné 
řádně zdůvodnit.  

Obecně je nutno ke stanovování nájemného podle ceny bytové jednotky přistupovat jako k 
posuzování rizikovosti dané investice, kdy je u dražších (atraktivnějších) bytů v dobrém 
technickém stavu a na dobrém místě riziko menší než u staršího bytu na okraji města či v malé 
obci. Z tohoto důvodu je výchozím údajem při stanovení výše nájemného v daném období výnos 
státního dluhopisu, který pro stanovení nájemného bude dále upravován o rizikovou prémii 
posuzovaného bytu. Uvedená metodika za pomoci „bezrizikové složky“ zohledňuje  vývoj 
ekonomiky v daném časovém období. Zpravidla se při změně ekonomické situace mění i možný 
výnos státního dluhopisu. Obdobně lze uvedenou metodiku při změně výnosu státního dluhopisu 
použít i zpětně za období, ve kterém je výpočet nájemného požadován. 

Navrhovaná metodika by měla sloužit jako náhradní a pomocný prostředek či pomůcka pro 
výpočet nájemného v různých tržních podmínkách a čase v prostředí České republiky. Nelze k ní 
přistupovat jako k samospasnému řešení pro výpočet nájemného, a to zejména z toho důvodu, že 
metodika vychází z obecné ceny v posuzovaném daném čase. V této souvislosti je důležité si 
uvědomit, že výpočet obecné (tržní) ceny zpětně je problém sám o sobě.  
 

Tabulka č.  5 - Postup výpočtu nájemného 

Ř. Veličina Pramen Označení Rozměr Hodnota Poznámka 

1 Dům    
Šumperk, ul. 

xxx 
 

2 Byt č.     11  
3 Podlaží    2.NP  
4 Velikost bytu    2+1  
5 Podlahová plocha  vlastní měření PP m2 66,15  
6 Technický stav    velmi dobrý  
7 Odhad k datu    2002  

8 
Průměrný výnos 
pětiletého státního 
dluhopisu za 6 měsíců  

Česká národní banka 
[101] 

PVSD % 4,25  

9 Koeficient prodejnosti 

Vyhláška č. 3/2008 
Sb.ve znění č. 456/2009 

Sb. příloha č. 39 
(sloupec 13) 

Kp -- 0,848  

10 Faktor rizika lokality R1=0,0259×Kp
(-1,3397) R1 % 3,230  

11 
Faktor rizika 
technického stavu 

Tabulka č. 92 disertace R2 % 0,00  

12 
Faktor rizika velikosti 
bytu  

Tabulka č. 93 disertace R3 % 0,50  

13 
Znalecká korekce sazby 
nájemného  

<-1,0 %; 1,0 %> 
V sociálně vyloučených 

lokalitách až do 
< 1,0 %; 5,0 %> 

R4 % 0,00  

14 Riziková prémie ∑
=

=
4

1i
iRR  R % 3,73  

15 Sazba nájemného SN = PVSD + R SN % 8,83  

16 Cena bytu 
Obvyklá cena bytu 

stanovena porovnávacím 
způsobem 

CB Kč 440.000,-  

17 Nájemné roční Nr = CB × SN / 100 % Nr Kč/r 38 844,03   
18 Nájemné měsíční Nm = Nr / 12 Nm Kč/měs. 3 237,00   

19 
Nájemné měsíční 
jednotkové 

Nj = Nm / PP Nj Kč/m2/měs. 48,93  
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6  KOMPARACE ZJIŠT ĚNÝCH VÝSLEDK Ů S JIŽ 
PUBLIKOVANÝMI ZÁV ĚRY  

Na téma vztahu nájemného a ceny bytu nebyly zatím, mimo [20], publikovány žádné ucelené 
práce či závěry.  
Dle disertační práce [20] Ing. Barbory Dokládalové na téma „Problematika závislosti nájemného 
na obvyklé ceně bytu“, kde cílem této práce bylo stanovit, jakým způsobem je nájemné z bytu 
závislé na ceně bytových jednotek. V rámci práce Ing. Dokládalová na výběrovém souboru celkem 
2316 hodnot (nabídek k prodeji a nájmu bytových jednotek) v Brně definovala následující závěry: 

1. „výše jednotkové ceny není významně závislá na typu vlastnictví bytové jednotky 

2. Tržní cena a roční nájemné jsou závislé na oblasti, ve které je bytová jednotka (byt) 
situována. Z toho tedy vyplývá, že i výše podílu nájemného z ceny bytu je ovlivněna oblastí, 
ve které je byt situován,  

3. Pokud se jedná o další faktory, jako je např. podlaží, ve kterém je bytu situován v rámci 
bytového domu (např. přízemí oproti nejvyššímu podlaží v bytovém domě bez výtahu, event. 
s výtahem), z hlediska porovnávání trhu, kterým se autorka zabývala, není toto faktor, který 
by zásadně ovlivňoval cenu bytu (event. jeho nájemné), ale jedná se spíše o faktor, který 
ovlivňuje dobu, po kterou se předmětná nemovitost vyskytuje na trhu,  

4. Mezi hlavní vlivy ovlivňující cenu bytu (a analogicky i nájemné z bytu) především patří: 

o Velikost bytu (1+1, 2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, 4+1 apod.), resp. podlahová plocha 
bytu,  

o Stáří bytu,  

o Technický stav bytu (zda je byt původní, či byla provedena rekonstrukce, event. GO, 
nebyla zda se jedná o byt v novostavbě), 

o Vybavení bytu 

5. Obvyklé roční jednotkové nájemné v Brně tvoří cca 6,00 až 8,00 % z obvyklé jednotkové 
ceny bytu (s průměrnou hodnotou 7,00 %). 

6. Tržní nájemné bytů původních činí průměrně cca 6,00 až 8,00 % z obvyklé ceny bytu. Ve 
stejném rozmezí se pohybuje tato zjišťovaná závislost u bytů rekonstruovaných a u bytů 
nových a po generální opravě s tou výjimkou, že u nových bytů v velké podlahové ploše 
v centru města se závislost nájemného na tržní ceně bytu pohybuje až do výše 11 %,  

7. Jelikož bylo zjištěno, že nájemné bytů činí průměrné 7 % z jednotkové (obvyklé) ceny bytu, 
je možno na základě této studie zjistit výši tržního nájemného v oblastech, kde vlastně 
neexistuje inzerce nájemného, resp. údaje o jeho výši, určit jednoduchým postupem 
popsaným v této práci.  

Pokud se týká závislosti průměrné jednotkové ceny bytu a průměrného jednotkového nájemného 
pro jednotlivá města ČR, bylo by nutno pro tato města provést obdobnou studii závislosti 
nájemného na tržní ceně bytu. Dá se předpokládat, že tato závislost, zjištěná pro město Brno 
v intervalu od 6 do 8 % bude platit i pro ostatní města ČR. V každém městě se totiž průměrná 
jednotková cena bytu i výše průměrného jednotkového nájemného bytu (zjištěné z realitní inzerce) 
odvíjí od nabídky a poptávky, které v určité míře existuje v každé části ČR.“ 
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V rámci této, autorem předkládané, disertační práce byla data sbírána v období prosinec 
2007 až leden 2009. Autor v rámci této studie vyhodnocoval údaje z měst Praha, Brno, Ostrava, 
Zlín, Šumperk a Rychnov nad Kněžnou. Databáze byla pro vyhodnocování rozdělena na dva 
samostatné celky na základě období, ve kterém byla data získána, tedy na období konce roku 2007, 
které je pro rozlišovací účely označeno jako databáze 2007 a na databázi 2008, která je z období 
46. týdne roku 2008 až po konec ledna 2009.  

Dále byly v této práci použity údaje ze závěrečných prací kurzů technického znalectví 
[108], [109], [110] a [111]. Jedná se o závěrečné práce zkoumající nabídkové ceny nájemného a 
ceny bytů v okrese Šumperk v roce 2002 [108] a v Brně v roce 2002 [109] a v Olomouci v roce 
2003 [107].   

Autorem předpokládaná práce, vzhledem k podstatně objemnějšímu základnímu souboru 
statistických vzorků, poskytuje komplexnější obraz o vztahu nájemného a ceny bytu v různých 
městech České republiky, než práce Ing. Dokládalové [20] a umožňuje tak podrobnější analýzu.  

Autor si dále dovolí komparaci zjištěných výsledků s publikovanými závěry Ing. 
Dokládalové [20], které jsou citované výše.  

Ad 1: Výše jednotkové ceny není významně závislá na typu vlastnictví bytové jednotky. 
Toto tvrzení je správné, ale nelze je takto obecně zjednodušovat. Výše jednotkové ceny bytových 
jednotek je, do určité míry, závislá na typu vlastnictví bytové jednotky. Vzhledem ke skutečnosti, 
že v případě koupě bytové jednotky v družstevním vlastnictví se kupec nestává fyzickým 
vlastníkem bytové jednotky, ale podílníkem družstva, jsou družstevní byty obchodovány v mírně 
odlišném režimu. Tento fakt je také způsoben již vzpomínanou formou vlastnictví, která 
neumožňuje standardní financování prostřednictvím hypotečních úvěrů. Rozhodující položkou 
v případě koupě družstevního bytu je výše nesplacené anuity vůči družstvu. Obvyklá cena bytové 
jednotky v družstevním vlastnictví velice závisí na výši nesplacené anuity a v případě nulové 
anuity se cena družstevních bytů blíží ceně bytů v osobním vlastnictví. Obchodovatelnost bytů 
v družstevním vlastnictví je, zejména z důvodu podmínek hypotečního úvěrování, výrazně nižší a 
omezena.   

Ad 2: Obecně u nemovitostí lze v každém směru konstatovat, že umístění je rozhodujícím 
kritériem ceny bytu, nájmu atd. Ing. Dokládalová se v závěru své práce omezuje pouze na 
konstatování, že i výše podílu nájemného z ceny bytu je ovlivněna oblastí, ve které je byt situován. 
Neuvádí ale, jaký vliv má toto umístění na vztah nájemného a ceny bytu. Předpokládám, že 
všichni, kteří se pohybují na realitním trhu vnímají, že lepší lokalita obecně znamená vyšší cenu 
bytu nebo i vyšší nájemné za srovnatelný byt než v podstatně horší lokalitě. V této práci je jasně 
prokázáno, že vzájemný vztah nájemného a ceny bytu je v dobrých lokalitách, či větších městech 
nižší než v horších lokalitách, či menších obcích.  

Vztah nájemného a ceny bytu je často srovnáván s mírou kapitalizace. Toto přirovnání není 
však zcela správné, neboť se jedná o odlišné pojmy. Nicméně z uvedeného porovnání si můžeme 
utvořit podobný obraz o výnosu nemovitosti (bytu). Zatímco nejlepší a nejstabilnější komerční 
nemovitosti na trhu v nejlepších lokalitách České republiky poskytují čistý výnos v úrovni 6,5 %, 
rizikovější nemovitosti v méně atraktivních lokalitách s ohledem na větší riziko spojené 
s pronájmem a výpadkem nájmu poskytují průměrný výnos v úrovni 10 až 12 %. Obdobná situace 
platí i na trhu s bydlením, resp. poskytováním bydlení, kdy nejstabilnější lokality v centru Prahy 
mají průměrný výnos v úrovni blížící se výnosu státních dluhopisů, tj. cca 2 %, zatímco byty v 
okrajových či sociálně vyloučených lokalitách České republiky dosahují vztahu nájemného a ceny 
bytů v úrovni až 15 %.  

Ad 3: umístění bytové jednotky může a je také rozhodujícím faktorem jak ceny bytu, tak 
ceny pronájmu bytové jednotky a následně i vzájemného vztahu ceny bytu. Byty v úrovni terénu a 
ve zvýšeném přízemí jsou obvykle obchodovány hůře (jsou delší dobu nabízeny) a výsledná 
realizovaná cena je také nižší. Také se na trhu vyskytují starší půdní vestavby ve Starém Městě, 
kde není výtah. Byty v úrovni šestého nadzemního podlaží, ač na atraktivním místě, jsou velice 
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obtížně realizovatelné, v případě realizace pak za výrazně nižší cenu. Jedná se však o vlivy obtížně 
kvantifikovatelné. V souvislosti se vztahem nájemného a ceny bytu je nutno k tomuto bytu 
přistupovat jako k posuzování atraktivity tohoto bytu a investice do tohoto bytu.  

Ad 4: Ing. Dokládalová zde uvádí, že cenu bytu i nájemného ovlivňuje dispoziční 
uspořádání (velikost bytu), jeho technický stav či vybavení. Nespecifikuje ale v závěru své práce, 
jaký mají tyto skutečnosti vliv na vzájemný vztah nájemného a ceny bytu.  

Je obecně známo a praxí potvrzeno, že jednotkové ceny jsou u menších bytů vyšší než u 
bytů plošně větších. Toto je způsobeno vysokou cenou hygienických zázemí a instalačních 
rozvodů, které při rozpočítaní na 1 m2 podlahové plochy zvyšují jednotkovou cenu menší bytů. 
Z tohoto důvodu, podle výše uvedeného pravidla o zvyšující se ceně a klesající závislosti 
nájemného na ceně bytu, by bylo možno předpokládat snižování procentní závislosti; v tomto 
případě je zde vyšší riziko spojené s pronajímáním menší bytů. U menších bytů (1+kk, 1+1, 2+kk) 
určených na pronájem je intenzita rotace nájemníků vyšší než u větších bytů. Některé studie 
uvádějí u menších bytů výměnu nájemníků až jednou ročně - toto můžeme považovat za 
rozhodující faktor zvýšení procentní závislosti oproti větším bytům.  

Můžeme zde připomenout opět již zmiňované pravidlo o rizikovosti investice – u menších 
bytů, i když je z pohledu pronájmů o ně větší zájem než o byty větší, je riziko větší než u větších 
bytů, zejména z důvodu velké rotace nájemníků a ztrát při změnách, nákladů při hledaní nového 
nájemníka apod. Za pravidlo lze považovat, že ve stejné lokalitě bude mít menší byt závislost 
přibližně o 1 % vyšší než byt větší.   

Ad 5: vztah nájemného a ceny bytu v Brně v závislosti na dalších vlivech pohybuje 
v úrovni 6,0 až 7,5 %. Vzhledem ke skutečnosti, že práce Ing. Dokládalové vznikala v době 2003 
až 2005, odpovídá zjištěná závislost v úrovni 6 až 8 % skutečnostem na trhu s rezidenčním 
bydlením v Brně v tomto časovém období a kondici ekonomiky.  

Jak ukazuje tato práce, nelze obecně konstatovat, že nájemné se pohybuje ve výši 6 až 10 
% z obvyklé ceny bytu. Problematika vzájemného vztahu nájemného a ceny bytu je podstatně širší 
a nelze jí kvantifikovat pouze v úrovni 6 až 10 %. Vztah nájemného a ceny bytu se v současné 
době v závislosti na lokalitě, technickém stavu, dispozici a dalším nekvantifikovatelným vlivům 
obvykle pohybuje v úrovni 3 až 12 %, v extrémních případech může dosahovat 15 až 20 %.  
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7  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A PŘÍNOS V OBORU SOUDNÍ 
INŽENÝRSTVÍ 

Hlavním cílem této práce bylo zkoumání vztahu nájemného a ceny bytu. Vypracovávání 
této disertační práce bylo započato v době, kdy vešel v platnost zákon o jednostranném zvyšování 
nájemného a byla započata postupná deregulace. Dokončování této práce probíhalo ke konci roku 
2012, kdy definitivně končila platnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Od tohoto 
termínu tedy lze nájemné sjednávat pouze dohodou pronajímatele a nájemce.  

Součástí této práce je oborová databáze nabídek nájemného a cen bytu ve městech Praha, 
Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Šumperk a Rychnov nad Kněžnou. Databáze tvoří elektronickou 
přílohu této práce. Vyhodnocení získaných údajů je uvedeno v plném znění disertační práce, 
vzájemný vztah nájemného a ceny bytu je podrobně analyzován v kapitole č. 12 disertační práce. 
Na základě analýzy získaných dat byl vypracován návrh náhradní metodiky výpočtu nájemného 
v závislosti na ceně bytu.  

Návrh této metodiky pro náhradní výpočet nájemného vychází z analýzy vzájemného 
vztahu nájemného a ceny bytu. Obdobně lze uvedenou metodiku při změně výnosu státního 
dluhopisu použít i zpětně za období, ve kterém je výpočet nájemného požadován. Uvedená 
metodika za pomoci „bezrizikové složky“ zohledňuje  vývoj ekonomiky v daném časovém období. 
Zpravidla se při změně ekonomické situace mění i možný výnos státního dluhopisu.  

První návrh metodiky byl vypracován a následně publikován v roce 2008. Po publikování 
tohoto článku v odborných periodikách jej odborná praxe začala používat. V průběhu užívání se 
ukázalo, že některé předpoklady a výchozí údaje nebyly stanoveny zcela přesně. Na základě 
vypozorovaných údajů a reakcí odborné veřejnosti při používání této metodiky přistoupil autor 
k úpravě této metodiky, která pak tvoří závěr této práce.  

Navrhovaná metodika by měla sloužit jako náhradní prostředek či pomůcka pro výpočet 
nájemného v různých tržních podmínkách a čase v prostředí České republiky. Nelze k ní 
přistupovat jako k samospasitelnému řešení pro výpočet nájemného, zejména z toho důvodu, že 
metodika vychází z obecné ceny v posuzovaném daném čase. V této souvislosti je důležité si 
uvědomit, že výpočet obecné (tržní) ceny zpětně je problém sám o sobě. Po úpravě faktoru R1 by 
bylo možné použít metodiku i v podmínkách Slovenské republiky. 

Dle zjištěných dat získaných na základě analýzy oborové databáze je nutné ke stanovování 
nájemného podle ceny bytové jednotky přistupovat jako k posuzování rizikovosti dané investice, 
kdy je u dražších (atraktivnějších) bytů v dobrém technickém stavu a na dobrém místě riziko 
menší než u staršího bytu na okraji města či v malé obci. Z tohoto důvodu je výchozím údajem při 
stanovení výše nájemného v daném období výnos státního dluhopisu, který pro stanovení 
nájemného bude dále upravován o rizikovou prémii posuzovaného bytu.  

Tato práce poskytuje komplexní přehled v oblasti bydlení a nájemného bydlení jak 
z pohledu ekonomického a právního, tak i z pohledu sociologického. V oblasti bydlení jsou tyto 
oblasti velice vzájemně propojeny. Všechny přínosy, které tato práce obsahuje, jsou rozděleny 
z hlediska oboru soudního inženýrství rozděleny do oblastí teoretické, praktické a pedagogické. 
Část přínosů v oborou je využitelná jak v praktické tak v teoretické části a je proto uvedena 
v opakovaně.  
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Přínosy pro teorii 

• komplexní přehled vývoje nájemního a vlastnického bydlení v České republice a státech 
Evropské unie,  

• historický přehled legislativy a judikatury v oblasti bydlení, 

• aktuální přehled legislativy a judikatury v oblasti bydlení, 

• přehled judikatury Evropského soudu pro lidské práva v oblasti bydlení, 

• objasnění základního názvosloví,  

• výzkum sociologických aspektů bydlení, 

• vytvoření oborové databáze nabídek nájemného z bytů v různých městech České republiky 
a v různém čase, 

• vytvoření oborové databáze nabídek k prodeji bytů v různých městech České republiky a v 
různém čase, 

 
Přínosy pro praxi 

• aktuální přehled legislativy a judikatury v oblasti bydlení, 

• vytvoření oborové databáze nabídek nájemného z bytů v různých městech České republiky 
a v různém čase, kterou lze využít pro porovnávací metodu oceňování, 

• vytvoření oborové databáze nabídek k prodeji bytů v různých městech České republiky a v 
různém čase, kterou lze využít pro porovnávací metodu oceňování, 

• analýza vzájemného vztahu nájemného a ceny bytu v různých městech České republiky a v 
různém čase, 

• stanovení ověřené náhradní metodiky pro výpočet nájemného z bytů na základě 
vzájemného vztahu nájemného a ceny bytu, včetně její citlivosti. 

 
Přínosy pro pedagogiku jsou dány výše uvedenými praktickými a teoretickými přínosy. Všechny 
přínosy dané touto prací jsou uplatnitelné pro pedagogickou činnost v oblasti soudní inženýrství.   

 



 27 

8  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů – LITERATURA 

8.1 KNIHY A ČASOPISY 
[1] BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM Brno, 

1997 

[2] BRADÁČ A: Teorie oceňování nemovitostí / -- 7. přeprac. a dopl. vyd, 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008 -- 736 s.; ISBN: 978-80-7204-578-5  

[3] SCHÖDELBAUEROVÁ, P: Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor, 
Praha: Verlag Dashöfer, 2006-    --    sv. (na volných listech) : ISBN: 80-86229-97-1 

[4] BRADÁČ A., FIALA, J.: Nemovitosti - oceňování a právní vztahy. Linde, Praha, 1996 

[5] NIČ, M.: Odhad hodnoty bytu na podklade ponukových cien XVI. konference 
absolventů studia technického s mezinárodní účastí, Brno: 2007 

[6] ŠŤASTNÝ, Z. – Matematické a statistické výpočty v Excelu – I. Vydání – Brno: 
Computer 1999 

[7] BRADÁČOVÁ, L., ULRICH, J.: Výpočet nájemného za předchozí období – případová 
studie  str. 61–70. In.: Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach 
vstupu SR do EÚ. STU Bratislava, 2006, Kočovce, 6.-7 Dec.2006, ISBN 20-227-2571-
4 

[8] DOKLÁDALOVÁ, B.: Závislost nájemného na obvyklé ceně bytu v období 2002 – 
2006  XVI. konference absolventů studia technického s mezinárodní účastí, Brno: 2007 

[9] KŘEČEK, S.: Deregulace nájemného v ČR : sborník textů mladých konzervativců. [et 
al.]. -- Praha : Oeconomica, 2005. -- 42 s. : il. ; 21 cm ISBN 80-245-0847-8 (brož.) 

[10] NOVÁKOVÁ, H.: Nájemné, ceny služeb a způsob jejich rozúčtování / Helena 
Nováková. -- Vyd. 2.. -- Praha : BOVA POLYGON, 2007. -- 150 s. ;  ISBN 978-80-
7273-140-4 (váz.) 

[11] CHALUPA, L.: Byty a právo : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2007 /  
-- Vyd. 1.. -- Praha : ASPI, 2007., 558 s. : formuláře ; 24 cm. -- (Meritum. Téma) ISBN 
978-80-7357-242-6 (váz.)  

[12] SELUCKÁ, M.: Nájem a podnájem bytu  -- Vyd. 1.. -- Brno : CP Books, 2005. -- v, 
150 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. -- (Právo pro denní praxi) ISBN 80-251-0800-7 (váz.) 

[13] PELIKÁN, V.: Nájmy a nájemné, Orbis, Praha 1957 

[14] Analýza bytové výstavby v roce 2006, Český statistický úřad, 2007, www.cszo.cz 

[15] OXLEY, M., SMITH J.: Housing policy and rented housing in europe, Spon press, 
2006, ISBN 0419207201 

[16] BELL, I.: Central and south.eastern europe, Routledge, 2004, ISBN 1857431863 

[17] KLEINMAN, M.,  MATZNETTER, W., STEPHENS, M.: European integration and 
housing policy, Routledge, 1998, ISBN 0415170257 

[18] DONNER, Ch.: Housing policie in European union, Christian Conner, Vinna 2002, 
ISBN: 3-9500417-4-5 

[19] TOMKO, M: Nájemné z bytů, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, katedra občanského práva, 2008 

[20] DOKLÁDALOVÁ, B,: Problematika závislosti nájemného na obvyklé ceně bytu, 
Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Ústav soudního 
inženýrství v Brně, 2005 



 28 

[21] JACOŠ, M: Nájem  bytu, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, katedra občanského práva, 2007 

[22] ŽITNÝ, M: Právní postavení pronajímatele a nájemce bytu se zaměření na nájemné, 
Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra občanského 
práva, 2007 

[23] RAJSIGLOVÁ, E.: Problematika nájemního bydlení v ČR,, Diplomová práce, 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra právní teorie, 2007 

[24] POMAHAČ, R.: Evropské soudní instituce – Evropský soud pro lidská práva: 
K cenové regulace nájemného v bytech, Právní rozhledy 11/2005 

[25] LUX, M.: Bydlení věc veřejná, Sociologické nákladatelství (SLON), Praha 2002, ISBN 
80-86429-12-1 

[26] RAWLS, J.: Teorie spravedlnosti, Victoria publishing, Praha 1995 

[27] KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí, 5. přepracované a rozšířené 
vydání Praha: Grada publishnig, 2008. ISBN 978-80-247-2559-8 

[28] SOCHOR, J.: Dimenzování a správa portfolia jako možný zdroj financování stavební 
firmy, Diplomová práce, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební VUT 
v Brně, 2003 

[29] MRÁZIK, P.: Problematika nájemního bydlení v České republice, Diplomová práce, 
Katedra právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brne, 2007 

8.2 ZÁKONY, VYHLÁŠKY A SOUVISEJÍCÍ 
[30] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

[31] Vyhláška 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

[32] Vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 

[33]  Vyhláška č. 640/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky 
č.452/2003 Sb. 

[34] Vyhláška č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 
předpisů. 

[35] Vyhláška č. 76/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a 
o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

[36] Vyhláška 3/2008 Sb., o provedené některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku 

[37] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

[38] Zákon č. 86/2012 Sb., občanský zákoník 

[39] Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům 

[40] Zákon č. 72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům 

[41] Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu  



 29 

[42] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb. 

[43] Zákon č. 44/1928 Sb., o ochraně nájemníků 

[44] Nařízení vlády č. 82/1953 Sb., o zvýhodnění placení nájmu 

[45] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb.  

[46] Zákon č.526/1990 Sb. o cenách 

[47] Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

[48] Výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami 

[49] Výměr Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, 
maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně 
usměrňované nájemné v bytě  

[50] Vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v 
družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 

[51] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[52] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu 

[53] Zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty 

[54] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

[55] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

[56] Nařízení vlády č.258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník 

[57] Zákon č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě 

[58] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 

[59] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

[60] Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

[61] Zákon č. 299/2008 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního 
dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů 
odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010  

[62] Vyhláška č. 15/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě 
za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 

[63] Zákon č. 275/1920 Sb., o ochraně nájemníků  

[64] Zákon č. 44/1928 Sb., o ochraně nájemníků 

[65] Zákon č. 67/1956 Sb. o hospodaření s byty 

[66] Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služby spojené s jeho užíváním 

[67] Vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu 

[68] Zákon č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2009 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu  

[69] Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku 
z prodlení podle občanského zákoníku 

[70] Vyhláška č. 30/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 
176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 



 30 

[71] Vyhláška č. 274/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 
176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve 
znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.  

[72] Vyhláška č. 41/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., 
o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění 
pozdějších předpisů 

[73] Nařízení vlády 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 

[74] Výměr Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, 
maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně 
usměrňované nájemné v bytě 

[75] Vyhláška č. 411/1950 Ú.l.I.,, o úpravě nájemného z bytů a jiných místností 
dokončených po 5. květnu 1945 

[76] Výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami 

[77] Všeobecný zákoník občanský vyhlášen 1. června 1811 patentem císaře Františka I. č. 
946 Sb. z. s. 

[78] Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

[79] Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

8.3 JINÉ 
[80] Nález č. 528/2002 Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na 

zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva 
financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny 
služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v 
bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části 
I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se 
vydává seznam zboží s regulovanými cenami. 

[81] Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v kauze  Hutten-Czapská proti Polsku, 
Stížnost č. 35014/97 

[82] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. ledna 2002, sp.zn. 26 Cdo 400/2000 

[83] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. října 1999, sp.zn. 2 Cdo 1010/97 

[84] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. ledna 2002, sp.zn. 26 Cdo 2975/2000 

[85] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. ledna 2003, sp.zn. 26 Cdo 450/2003 

[86] Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. července 1999, sp. Zn Cdo 327/1999 

[87] Nález č. 231/2000 Sb. Ústavního soudu ČR ze dne 21. července 2000, sp. Zn. pl. ÚS 
3/2000 

[88] Nález č. 528/2002 Sb. Ústavního soudu ČR ze dne 20. listopadu 2002 

[89]  Nález č. 84/2004 Sb. Ústavního soudu ČR ze dne 19. března 2003, sp. Zn. pl. ÚS 2/03 

[90] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2005, sp. zn. 26 cdo 867/2004 

[91] ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

[92] DOLEŽAL, K.:. Deregulace nájemného: Zkušenosti z 1. republiky, www.mesec.cz 
[online]. 2006 [cit. 2006-01-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mesec.cz/clanky/deregulace-najemneho-zkusenosti-z-1-republiky/>. 

[93] Český statistický úřad: Senioři v ČR v datech 2009 

[94] SUNEGA, P: Nejchudší důchodci platí nejdražší nájmy, Hospodářské noviny 6.2.2009  



 31 

[95] INTEGROVANÝ PORTÁL MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCI: 
Doplatek na bydlení, portal.mpsv.cz [online]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.mpsv.cz/soc/hn/obcane/bydleni> 

[96] Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v Mellacher a další proti Rakousku, 
Stížnost č. 10522/83 

[97] Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v Edwards proti Maltě, Stížnost č. 
17647/04 

[98] Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v Ghigo proti Maltě, Stížnost č. 
3122/05 

[99] E-Pravo.cz: Tzv. právo na bydlení, Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/tzv-pravo-na-bydleni-12322.html> 

[100] Čenská národní banka: Jakým způsobem je možné zakoupit státní dluhopis (SPP, 
SD)?,dostupný z WWW <http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_o7.html> 

[101] Česká národní banka, databáze časových řad ARAD, výnosy státních dluhopisů 
(měsíční průměr) (%), dostupný z WWW 
<http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=EBA&p_
sestuid=&p_lang=CS 

[102] Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Regionální statistika ceny práce dostupný 
z www <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky> 

[103] Český statistický úřad: Struktura mezd zaměstnanců, dostupný z WWW 
<http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/3109-07> 

[104] Český statistický úřad: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 
2010, dostupný z WWW < http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3001-11> 

[105] Ministerstvo financí ČR: Informační systém o platu, dostupný z WWW < 
www.mfcr.cz/isp> 

[106] EUROSTAT: Statistic yearbook 2007, dostupný z WWW   
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> 

[107] DOSTÁLOVA, R.: Studie nájemného a cen bytů v okrese Olomouc, Závěrečná práce 
kurzu soudního znalectví 2003 

[108] VINTROCHA, P.: Závěrečná práce – Databáze a porovnání požadovaných cen bytů a 
nájemného v okrese Šumperk – s komentářem, Závěrečná práce kurzu soudního 
znalectví 2002, 

[109] BALÁŠ, M.: Závěrečná práce – Studie nájemné a ceny bytů v okrese Brno - město, 
Závěrečná práce kurzu soudního znalectví 2002, 

[110] SEDLÁČEK, B.: Závěrečná práce – Studie nájemného a cen bytů v okrese Praha, 
Závěrečná práce kurzu technického znalectví, duben 2001, 

[111] VENDOLSKÝ, Z.: Závěrečná práce – Studie nájemného a ceny bytů v okrese Zlín, 
Závěrečná práce kurzu technického znalectví, leden 2004, 

[112] KAREL, J.: Stanovenie úrokovej miery, In. Zborník abstraktov príspevkov z 5. 
konferencie súdnych znalcov 2012, Slovenská technická univerzita v Bratislave, ISBN 
978-80-89113-92-7, r. 2012 

[113] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR: Cenová mapa nájemného [online], [cit. 
2012-10-24]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Prechod-na-smluvni-
najemne/Mapy-najemneho 

[114] Usnesení vlády ČR č. 524/2011 - Koncepce bydlení České repubiky do roku 2020, 
[online], dostupné z www.vlada.cz 



 32 

[115] Zpráva o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, 
[online], dostupné z www.vlada.cz 

[116] MAŠEK J.: Průzkum: lidé se bojí o důchod, kupují nové byty, In: Mladá fronta DNES, 
XXIII/269, 16.11.2012, 

[117] HORA T.: Závislost nájemného a ceny bytů v mestě Kladně, Sborník konference 
JUNIORSTAV 2008. Brno: Akademické nadkladatelství CERM, 2008. (X s.) ISBN: 
978-80-86433-45- 5. 

[118] HORA T.: Nájemné bytu v malé obci – případová studie, In Sborník konference Junior 
Forensic Science Brno 2010. 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4090- 6. 

[119] HORA, T.: Nájemné a cena bytu v Ústeckém a Středočeském kraji. Sborník konference 
Junior Forensic Science, Brno, 2009. 

[120] HORA, T.: Limity vztahu nájemného a ceny bytu, Sborník konference Junior Forensic 
Science, Brno, 2011. 



9  CV AUTORA 

Ing. Tomáš Chmelík  
 
 
Datum a místo narození:  16.8.1982, Martin 
Bydliště:  Šromova 8,Praha 9 
Telefon:  776 894 184 
E-mail:  chmelik@obnova.sk 
 
 
Vzdělání:  
 

září 2006 – nyní Vysoké u čení technické v Brn ě, Ústav soudního 
inženýrství 

 doktorské studium oboru 3917V001 Soudní inženýrství, 
zaměření oceňování majetku 

 

červenec 2012 – září 2012 

 Vysoké u čení technické v Brn ě, Ústav soudního 
inženýrství 

certifikace QEN – expert v oboru ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí  

 

září 2006 – březen 2009 Vysoké u čení technické v Brn ě, Ústav soudního 
inženýrství 

kurz technického znalectví – oceňování nemovitostí 

 

září 2006 – září 2009 Vysoké u čení technické v Brn ě, Ústav soudního 
inženýrství 

kurz technického znalectví - expertní činnost ve stavitelství 

(stavby obytné a průmyslové, tepelná technika staveb) 

 

září 2000 – červen 2006  Vysoké u čení technické v Brn ě, Fakulta stavební 
obor: navrhování pozemních staveb a část zaměření 
technická zařízení budov 

 (studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Ing.) 



 34 

Odborná praxe: 

březen 2013 – nyní LBBW Bank CZ a.s.   
corporate real estate supervisor -  supervizor a odhadce 
korporátních nemovitostí 

 

říjen 2012 – nyní Znalecká a inženýrská kancelá ř, s.r.o.  
spolupráce na vypracování znaleckých posudků, posuzování 
vad a poruch stavebních objektů a oceňování nemovitostí 

 

prosinec 2012 – únor 2013 Reticulum a.s.  
project manager – specialista oceňování nemovitostí, správa 
nemovitostí 

 

červen 2012 – březen 2013  

 Česká spo řitelna, a.s.  
                                  smluvní externí odhadce – rezidenční nemovitosti 

 

duben 2010 – říjen 2012 ZNALECKÁ KANCELÁ Ř POHL A PARTNEŘI, 
spol. s r.o.  
spolupráce na vypracování znaleckých posudků, oceňování 
nemovitostí a posuzování vad a poruch stavebních objektů 
 

duben 2010 – říjen 2012 VALUE, spol. s r.o.  
odhadce – oceňování rezidenčních a komerčních 
nemovitostí, project controlling výstavby developerských a 
komerčních projektů 
 

leden 2007 – listopad 2010 
Ing. Děrda – stavební a technická kancelá ř 
inženýrská činnost ve výstavbě, technický dozor investora, 
projektová činnost, posouzení projektů „Zelená úsporám“ 
částečný pracovní úvazek 

Praxe během studií:  
září 2006 – červen 2010 Vysoké u čení technické v Brn ě,  
 Ústav soudního inženýrství  

spolupráce při vypracovávaní znaleckých posudků ústavu 
 

říjen 2006 – leden 2007 Stavební kancelá ř KMZ 
  projektant pozemních staveb 

 
leden 2006 – říjen 2006 eM.Ve s.r.o., Žilina  

projektant pozemních staveb a zdravotechniky (jednání s 
investorem, úřady, samostatné vedení a vypracovaní 
projektové dokumentace) 

 



 35 

říjen 2004 – květen 2005   AV Ateliér, Boskovice  
projektant pozemních staveb 
(jednání s investorem, úřady, samostatné vedení a 
vypracovaní projektové dokumentace, autorský dozor 
stavebního díla) 

 
březen 2004 – květen 2004  

 AV Ateliér, Boskovice  
      projektant pozemních staveb 

(jednání s investorem, úřady, samostatné vedení a 
vypracovaní projektové dokumentace) 

 
leden 2002 – květen 2004  
 IB structure, Brno  

                                     externí spolupráce - kreslič/projektant 

 

červenec – září 2002 Keller grundbau, Praha  
pomocné práce při vedení staveb speciálního zakládání 
(mikropiloty, zemní kotvy) 

 
červenec – srpen 2001 Spolok Banskej Štiavnice 91, Banská Štiavnica technický 

dozor při rekonstrukci renesanční barokní dílny za účasti 
dobrovolníků z Evropy a Japonska 

 
červenec – srpen 2000 Spolok Banskej Štiavnice 91, Banská Štiavnica  

technický dozor při rekonstrukci renesanční barokní dílny za 
účasti dobrovolníků z Evropy a Japonska 

 
Letní brigády:  
květen 2005 – srpen 2005   Pernera Beach Hotel, Kypr  

   kuchař, číšník 
květen 2004 – říjen 2004    Many Glacier Hotel, Montana USA  
        kuchař, číšník 
 

Další:  
březen 2003- nyní  www.obnova.sk  ISSN 1336-3603 

redaktor, fotograf 
leden 2012 – nyní člen výboru Společenství vlastníků jednotek SVJ 607 
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Odborné schopnosti:  

• znalost práce s PC - ms-dos, win3.11, W XP PRO, Office, internet, 
základy tvorby web prezentací 

• AutoCAD, ArchiCAD, Architektural desktop 

• programy skupiny Adobe, 

• ABN 2012, NemExpress RB, NemExpress CS, NemExpress HB, 
NemExpress AC, 

• řidičský průkaz skupiny A50, B 
 

        Jazykové schopnosti:  Anglický jazyk - aktivně slovem i písmem 
 Ruský jazyk - začátečník 

 
Osobnostní charakteristiky:  

• flexibilita 

• spolehlivost a odpovědnost 

• komunikativnost a reprezentativní vystupování 

• pružnost myšlení a schopnost rychlé adaptace 

• řídící a organizační schopnosti 

• týmová práce 

• zájem o stálé zdokonalování vědomostí a zručností aktivní zájem o oblast 
IT, nových stavebních technologií a procesů 


