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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a 

vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých 

forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho financování. Dále 

jsou porovnány náklady spojené s jednotlivými formami bydlení. Je vytvořen postup 

rozhodování při výběru způsobu bydlení. V poslední části práce je na modelovém 

případu provedeno srovnání finanční náročnosti obou forem bydlení a je doporučen 

výhodnější způsob bydlení. 

 

 

Abstrakt 

 

The Master’s thesis deal with issues of deciding between rental and own housing. The 

attention is focused on the advantages and disadvantages of different forms of housing. 

For own housing the possibilities of financing are suggested. Cost are compared with 

particular forms of housing. It is created decision-making process dutiny choosing type 

of housing. In last part of this thesis comparison with financial difficulty of both forms 

of housing is realized on a model case and it is recommended more advantageous way 

of housing. 
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Úvod 

 

Nutnost bydlení patří mezi nezbytné potřeby každého člověka. Každý potřebuje mít 

střechu nad hlavou. Otázku bydlení řeší v průběhu života každý. Před rozhodnutím, jaký 

typ bydlení zvolit, stojí především mladí lidé, kteří se musí či chtějí osamostatnit. 

Forem bydlení je několik, můžeme si vybrat mezi nájemním, družstevním a vlastním 

bydlením. Každá tato forma má své výhody i nevýhody, které musíme při výběru 

zvážit.  

 

Spousta lidí touží mít bydlení vlastní. Vlastní bydlení však člověka váže na jedno jediné 

místo, není tak snadné se odstěhovat jak v případě nájemního bydlení. Vlastní bydlení je 

proto vhodnější pro ty, kteří se chtějí usadit na jednom místě nebo například založit 

rodinu. Vlastní bydlení je spojeno s vysokými počátečními výdaji, které jen málokdo 

může pokrýt z vlastních naspořených finančních prostředků. Většina z nás je při 

pořízení vlastního bydlení nucena alespoň část finančních prostředků půjčit 

prostřednictvím úvěru. Nejčastějším způsobem financování vlastního bydlení je 

prostřednictvím hypotečního úvěru. Půjčka znamená zatížení rodinného rozpočtu na 

spoustu let. Proto samotné rozhodnutí musí předcházet pečlivá analýza nabídky 

hypotečních úvěrů, možnosti splácení apod.  

 

V diplomové práci jsou nejdříve objasněny základní teoretické poznatky, které jsou 

důležité pro pochopení situace v oblasti bydlení a financování bydlení. Další část 

analyzuje jednotlivé výdaje spojené s bydlením, dále ceny bytů na současném trhu 

s nemovitostmi a také současnou nabídku produktů k financování vlastního bydlení. 

Poslední návrhová část práce je zaměřena na porovnání výdajů souvisejících 

s nájemním a vlastnickým bydlením na konkrétních vybraných bytech, které se 

nacházejí na současném trhu s nemovitostmi. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Problémem, který je v této diplomové práci řešen, je správné rozhodnutí mezi nájemním 

bytem a pořízením bytu vlastního.  

 

Mladý pár stěhující se do Brna za prací stojí před rozhodnutím, zda jít do nájemního 

bytu nebo zda je výhodnější si pořídit vlastní byt, který z důvodu nedostačujících 

vlastních peněžních prostředků by z vetší části financovali prostřednictvím hypotečního 

úvěru. Vybraný nájemní byt i byt ke koupi se nachází v Brně v městské části Brno-

Slatina. V případě nájemního bytu jde o byt velikosti 3+kk, u bytu ke koupi se jedná o 

byt 3+1. Oba vybrané byty lze považovat za srovnatelné, a to jak umístěním ve stejné 

lokalitě, velikostí bytu, tak i vybavením bytu. 

 

Cílem předložené diplomové práce je navrhnout postup, který by měl ulehčit rozhodnutí 

při volbě formy bydlení. Rozhodnutí je ovlivněno mnoha faktory, mnohé z nich jsou 

subjektivní a nelze jej peněžně vyjádřit, příkladem může být touha po vlastním bytu. 

Diplomová práce je zaměřena na výdaje a faktory, které je možno zejména peněžně 

vyjádřit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Bydlení 

 

Bydlení patří k základním lidským potřebám, stejně jako nutnost potravy či odívání. 

Bydlení má velký význam pro společenskou stránku člověka. Byt uspokojuje nejen 

základní lidské potřeby (spaní, odpočinek apod.), ale samotné bydlení a jeho okolí 

utváří osobnost člověka a jeho vlastnosti. Užívání bytu je ovlivněno i okolím bydlení a 

dalšími faktory, mezi něž můžeme řadit například dopravní dostupnost, informační a 

energetická připojení apod. Bydlení má vliv na celkovou kvalitu a úroveň lidského 

života. Otázka bydlení není posuzována pouze z hlediska ekonomických kritérií, ale i 

z hlediska kritérií sociálních. Každý člověk má tak právo na bydlení bez rozdílu 

národnosti, postavení ve společnosti apod. V souladu s tímto aspektem se bytový fond 

rozdělil na byty soukromého vlastnictví a tzv. sociální byty, které slouží k uspokojení 

potřeby bydlení pro specifické skupiny obyvatelstva, jakou jsou tělesně postižení či 

rodiny žijící pod hranicí životního minima. Bytová politika je velmi důležitým bodem 

pozornosti a jednání zákonodárců ve všech vyspělých státech. (1) 

 

 

2.2 Trh bytů a jeho charakteristika 

 

Byty se řadí mezi diferencované výrobky. Každý byt je jedinečný a něčím jiný. Trh 

s byty má některé podobné rysy jako trh jiného běžně obchodovatelného zboží. Pokud 

převažuje nabídka nad poptávkou, ceny bytů se snižují. Naopak převažuje-li poptávka 

nad nabídkou, ceny porostou.  

Trh s byty, resp. nabídka a poptávka na trhu s byty, se však vyznačuje i svými 

podstatnými specifiky: 

 Bydlení a nemovitosti jsou komplexním zbožím a zbožím nejsložitějším. Byty 

nebo domy se liší řadou charakteristik. Jedná se především o velikost užitné 

plochy, stáří stavby, osvětlení, použitou izolací, dále i o právní formu užívání 

(byt vlastní nebo byt družstevní). Byty se liší existencí přidružených prostor, 

jako jsou garáž, zahrada, sklep. Kvalitu bytu ovlivňuje i jeho okolí, především 



13 

sociální struktura spoluobyvatel, hlučnost, příjezdové komunikace, dostupnost 

do zaměstnání apod. 

 Fixace nemovitosti v prostoru. Byt či jiná nemovitost je vázána na jedno jediné 

místo. Lokalita určuje cenu nemovitosti. Existuje obor s názvem urbánní 

ekonomie, který se zabývá vztahem mezi cenou pozemků v určité lokalitě a 

dostupností do hlavního centra zaměstnanosti. Lze říci, že cena pozemků, 

v návaznosti na to i cena nemovitostí, je v blízkosti center zaměstnanosti vyšší 

než v lokalitách vzdálenějších od center. 

 Vlastnické bydlení je předmětem dlouhodobé spotřeby. Při pořizování vlastního 

bydlení se automaticky předpokládá, že nemovitost bude používána dlouhodobě 

a její  další případný prodej se uskuteční až za mnoho let. Cena bytu může být 

např. za 20 let při vhodné volbě a při správné údržbě až dvojnásobná oproti 

pořizovací ceně. 

 Pořízení vlastního bydlení je spojeno s vysokými transakčními náklady. Jsou to 

náklady, které přímo nesouvisejí s cenou nemovitosti. Jedná se především o 

provize realitním kancelářím, výdaje za stěhování, poplatky za vyřízení 

hypotečního úvěru, poplatky za výpisy a zápisy do katastru nemovitostí, daně 

z převodu nemovitostí apod. 

 Existence množství pozitivních i negativních externalit. Renovace či výstavba 

nového domu v určité lokalitě zvýší její atraktivitu (pozitivní externalita), 

naopak degradace či zanedbání jednoho domu může způsobit snížení atraktivity 

celé lokality (negativní externalita).  

 Vysoká míra zásahu a vměšování se státu či obcí. Stát stanovuje podmínky pro 

poskytování hypotečního úvěru na financování výstavby. Stát potažmo obce 

definují stavební, požární, bezpečnostní a jiné normy, dále také prostřednictvím 

územních plánu určují využití jednotlivých lokalit. (5) 
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2.3 Druhy bydlení v České republice 

 

2.3.1 Vlastnické bydlení 

Sektor vlastnického bydlení zahrnuje nejenom rodinné domy na venkově či ve městech, 

ale i jednotlivé byty ve vlastnictví fyzických osob. Růst tohoto sektoru je podporován 

státem. Zdrojem není pouze nová výstavby bytů a domů, ale také převod družstevních 

bytů do osobního vlastnictví. Pořízení nového vlastnického bydlení je velmi nákladné. 

Jen málo domácností si může pořízení dovolit z vlastních příjmů a naspořených 

finančních prostředků. Převážná většina domácností je donucena si vlastní bydlení 

financovat prostřednictvím cizích zdrojů, a to především pomocí hypotečních úvěrů 

nebo úvěrů ze stavebního spoření. (7) 

 

Pro toho, kdo se rozhodne pořídit si vlastní bydlení, není nemovitost považována za 

investici, která se bude zhodnocovat. Kupující si bydlení pořizuje z důvodu vlastního 

užívání a bydlení. Dobře udržovaná a spravovaná nemovitost svou hodnotu v čase 

neztrácí. Obecně lze říci, že cena nemovitosti v průběhu času roste. Proto se investice 

do nemovitostí často doporučuje jako ochrana peněz před inflací. 

 

Koupě nemovitosti nepřináší vlastníkovi žádný zisk, snižuje však náklady, která by 

jinak musel vydat za pronájem. (8) 

 

2.3.2 Nájemní bydlení 

Dle zákona č.40/1964, občanský zákoník v platném znění, nájem bytu vzniká nájemní 

smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do používání. 

Nájemní smlouva může být na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Nájemní smlouva 

musí mít písemnou formu. (10) 

 

Nájem bytu je tzv. chráněný právní vztah, kterému zákon přiznává vyšší právní ochranu 

než některým jiným soukromoprávním vztahům. Nájemci poskytuje ochranu a zajištění 

vůči pronajímateli. To nelze nijak smluvně vyloučit. Pronajímatel může nájem  

vypovědět jen z důvodů, které stanoví zákon. (29) Na rozdíl tomu nájem domu upravuje 
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zákon jen obecně, v nájemní smlouvě lze sjednat libovolnou úpravu vzájemných práv a 

povinností mezi účastníky. (28) 

 

Nájem versus podnájem 

Mezi pojmy nájem a podnájem je rozdíl, nelze je vzájemně zaměňovat. U nájmu jde o 

vztah mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem. V případě podnájmu se jedná o vztahu 

mezi nynějším nájemcem a jeho dalším nájemcem, který je označován jako 

podnájemce. Jako typický příklad podnájemního vztahu lze považovat situaci, kdy 

družstevník pronajímá družstevní byt, který nemá ve svém vlastnictví, nýbrž je jen jeho 

nájemcem. Nájemní vztah je upraven zákonem. Oproti tomu podnájemní vztah není 

právně upraven, ponechává upravení vztahu smluvně mezi účastníky. Existence 

podnájmu je úzce spjata s nájemním vztahem. Zaniká-li proto nájemní vztah, 

automaticky zaniká i vztah podnájemní. (28) 

 

Regulované nájemné 

V České republice se nájemní bydlení rozdělovalo na regulované nájemní bydlení a 

tržní nájemní bydlení. Nájemníci bydlící v tržním nájemním bydlení museli často platit 

až několikanásobné nájemné. V následující tabulce  jsou uvedeny ceny regulovaného a 

tržního nájemného ve vybraných městech. Údaje se vztahují k nájemnému v roce 2004 

a odpovídají bytu velikosti 3+1 o rozloze cca 70 m
2
. 

 

Tab. 1: Porovnání cen regulovaného a tržního nájemného ve vybraných městech 

Město Regulované nájemné (Kč) Tržní nájemné (Kč) 

Praha 2 520 15 000 

Brno 1 865 9 000 

Ostrava 1 685 8 000 

Hradec Králové 1 385 9 000 

Třebíč 1 080 3 800 

Chomutov 1 030 4 000 

(Zdroj: (7)) 
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Deregulace nájemného 

Lidé žijící v bytech s regulovaným nájemným tak byly velmi zvýhodněni oproti těm, 

kteří obývali byty s tržním nájemním. Docházelo tak k určitému sociálnímu napětí. (7) 

 

V roce 2006 byl přijat zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 

z bytu. Smyslem zákona bylo plynulé přibližování regulovaného nájemného tržnímu 

nájemnému. Zákon umožňoval pronajímateli zvýšit každoročně nájemné. Nájemné však 

mohlo být zvýšeno do výše maximálního přírůstku měsíčního nájemného podle vzorce 

uvedeného v zákoně. Podle tohoto zákona byla deregulace rozložena do období 4 let 

(2007-2010). Pro město Praha a obce ve Středočeském kraji, které mají nad 9 999 

obyvatel a dalších krajských městech, je toto období prodlouženo  do konce roku 2012. 

Od roku 2011 tento zákon pozbyl platnosti. Zvýšení nájemného tak nelze jednostranně 

jen rozhodnutím pronajímatele, nýbrž zvýšení nájmu lze provést jen vzájemnou 

dohodou mezi pronajímatelem a nájemce. (25) 

 

Nájemní bydlení versus vlastní bydlení 

V případě bydlení v nájmu či podnájmu musí nájemce platit každý měsíc nájemné, které 

je poplatkem za možnost užívat byt. Nevzniká tím vlastnické právo, nýbrž jen právo 

užívat danou nemovitost. V případě investice do vlastního bydlení vzniká vlastnické 

právo. Při investici prostřednictvím úvěru je vlastnické právo během splácení omezeno. 

 

Nájemní bydlení je oproti pořízení vlastního bydlení flexibilnější. Lidé tak můžou 

snadněji měnit své životní plány, např. odjet do zahraničí, změnit práci, přestěhovat se 

apod. V případě vlastnického bydlení je jakákoliv podobná změna složitější. 

Z uvedených důvodů je proto nájemní bydlení velmi oblíbené především u mladých lidí, 

kteří teprve studují či začínají pracovat. (8) 

 

Je nutno podotknout, že s bydlením jsou spojeny určité výdaje, jejich výše se u 

jednotlivých druhů bydlení liší. Některé výdaje jsou pak placeny jen u vlastního 

bydlení, u nájemního bydlení tyto výdaje nejsou. Výdaje domácností lze rozdělit do 

dvou skupin: první skupinou jsou spotřební výdaje, které domácnosti vydávají 

pravidelně každý měsíc, druhou skupinou jsou pak výdaje neklasifikované jako 
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spotřební, které domácnosti neplatí pravidelně každý měsíc, některé z nich nemusí platit 

vůbec, jiné např. jednou ročně či nárazově. 

 

Spotřební výdaje domácností 

 potraviny a nealkoholické nápoje 

 alkoholické nápoje, tabák 

 odívání a obuv 

 bydlení, voda, energie, paliva 

 bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 

 zdraví 

 doprava 

 pošty a telekomunikace 

 rekreace a kultura 

 vzdělání 

 stravování a ubytování 

 ostatní služby a zboží 

Výdaje neklasifikované jako spotřební 

 pořízení a rekonstrukce domu, bytu 

 vydání jinde neuvedená (30) 

 

Nyní podrobněji rozeberu pouze výdaje spojené s bydlením, které ovlivní rozhodování 

výběru mezi nájemním a vlastním bydlením a které jsou podstatné pro tuto diplomovou 

práci. 

 

Bydlení, voda, energie, paliva 

 nájemné bytu – sem se řadí nájemné placené nájemníky (čisté nájemné, splátky 

anuity, dotace fondu oprav, pojištění domu, příspěvek na správu domu, nájemné 

za garáž související s bydlením apod.) 

 běžná údržba a drobné opravy bytu – zde jsou zařazeny výrobky pro běžnou 

údržbu a drobné opravy bytu ( stavební materiály, barvy, tapety, vodovodní 

baterie apod.), dále pak služby pro běžnou údržbu a drobné opravy bytu 
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 dodávka vody a jiné služby spojené s bydlením – sem jsou zařazeny dodávka 

vody (vodné, stočné), sběr pevných odpadů a další služby spojené s bydlením 

(domovnické práce, úklid společných prostor, bezpečnostní služby apod.) 

 elektrická a tepelná energie, plyn, paliva – do této skupiny se řadí elektrická 

energie, plynná paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, dále pak teplá voda, pára a 

led (30) 

 

 

2.3.3 Družstevní bydlení 

Družstvo je právně upraveno v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Podle §221 

je družstvo definováno jako „společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů“. 

Družstvo zajišťující bytové potřeby členů se nazývá bytovým družstvem. Bytová 

družstva se sdružují ve Svazu českých a moravských bytových družstev. (2) 

 

Podstatou družstevního bydlení je skutečnost, že si kupující („družstevník“) nekupuje 

přímo samotný byt, ale kupuje si pouze tzv. členská práva a povinnosti v družstvu. Byt 

je ve vlastnictví družstva, družstevník se stává pouze nájemcem bytu. Družstevník nemá 

právo byt prodat ani jinak s ním volně nakládat. Z tohoto důvodu pak cena družstevního 

bytu bývá nižší než cena bytu v osobním vlastnictví. 

 

Specifika družstevního bydlení 

 V souvislosti s koupí členských práv a povinností na družstvu se družstevník 

stává členem družstva a proto má vliv na rozhodování a správu družstevního 

bytu, ve kterém bydlí.  

 Rozhodne-li se družstvo byt prodat, pak má družstevník výhradní právo na 

odkup bytu do osobního vlastnictví. Často nájemník po rozhodnutí družstva 

může takový byt získat zcela bezplatně. 

 V případě družstevního bydlení se nejedná o skutečný převod bytu do 

vlastnictví. Z toho důvodu nelze většinou na uhrazení ceny za převod členských 

práv a povinnosti použít klasický hypoteční úvěr. K družstevnímu bytu nelze 

totiž zřídit zástavní právo, které je jednou z podmínek poskytnutí hypotečního 
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úvěru. Spousta hypotečních bank i stavebních spořitelen však v současné době 

poskytují i úvěry na pořízení členských práv a povinností. Tyto úvěry je nutno 

zajišťovat zástavním právem k nějaké jiné nemovitosti. 

 Družstevník může k družstevnímu bytu zřídit pouze podnájemní smlouvu, a to 

ještě s písemným souhlasem družstva jakožto vlastníka. Bez svolení družstva je 

podnájemní smlouva neplatná. (20) 

 

Společenství vlastníků bytových jednotek 

Je-li dům rozdělen na více bytových jednotek, které vlastní více než jedna osoba, tvoří 

vlastníci jednotek společenství vlastníků bytových jednotek. Je tomu tak po převodu 

družstevních bytů do vlastnictví členů družstva (nájemců jednotlivých bytů).  

 

Společenství je právnickou osobou. Zapisuje se do obchodního rejstříku. Společenství 

vzniká v domě s nejméně pěti bytovými jednotkami, ze kterých jsou alespoň tři ve 

vlastnictví různých vlastníků. Členství ve společenství vzniká a zaniká zároveň 

s převodem vlastnictví jednotky. 

 

Mezi orgány společenství vlastníků bytových jednotek patří: 

1. shromáždění vlastníků bytových jednotek - jedná se o nejvyšší orgán společenství. 

Na své první schůzi schválí stanovy společenství a zvolí své orgány. Schůze 

společenství se musí konat minimálně jedenkrát za rok. 

2. výbor společenství - jde o výkonný orgán společenství. Musí mít minimálně tři 

členy. Rozhoduje o věcech týkajících se správy domu. Funkční období je určeno ve 

stanovách společenství, nesmí být však delší než pět let. 

 

Stanovy společenství vlastníků bytových jednotek musí obsahovat: 

 sídlo společenství a jeho název 

 orgány společenství, jejich práva a povinnosti 

 práva a povinnosti členů společenství 

 způsob úhrady nákladů spojených se správou 

 způsob nakládání s majetkem společenství 
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Společenství zaniká 

 dnem zániku bytového domu 

 přeměnou vlastnictví bytových jednotek na spoluvlastnictví domu 

 je-li vlastníkem všech bytových jednotek pouze jedna osoba, pak prohlášením, 

že mění vlastnictví bytových jednotek na vlastnictví budovy (2) 

 

 

2.3.4 Porovnání - výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení 

Vlastnické bydlení 

Výhody 

 svobodné nakládání s bytem (provádění úprav, rekonstrukcí apod. dle vlastních 

potřeb) 

 neplacení nájmu 

 právo podílet se na správě domu 

 

Nevýhody 

 vysoká počáteční investice 

 nutnost platit daň z nemovitostí 

 starost o nemovitost, platby veškerých oprav 

 vyšší fixace na jedno místo 

 při ztrátě zaměstnání či jiné nenadálé situaci se vlastník může dostat do finanční 

tísně, v důsledku které nebude schopen splácet úvěr 

 

Nájemní bydlení 

Výhody 

 žádné počáteční náklady 

 veškeré opravy či úpravy bytu platí pronajímatel bytu ne samotný nájemce 

 větší flexibilita (nižší fixace na jedno místo) 

 žádné starosti s placením daně z nemovitostí nebo s opravami a údržbou 

společných prostor domu 

 

 



21 

Nevýhody 

 investice do nenávratna; peníze „vyhozené z okna“ 

 provádění úprav a rekonstrukcí jen se souhlasem pronajímatele 

 možnost neprodloužení nájemní smlouvy u nájemního bydlení se smlouvou 

uzavřenou na dobu určitou (26) 

 

Družstevní bydlení 

Výhody 

 nižší pořizovací cena členských práv a povinností než cena pořízení 

vlastnického bydlení 

 rychlejší a méně formalizovaný právní vztah při nabývání členství (není zde 

potřeba zápis do katastru nemovitostí, stačí pouze smlouva o převodu) 

 možnost bezplatného převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví 

 

Nevýhody 

 nejsme vlastníky bytu, stáváme se pouze nájemci 

 povinnost platit nájemné a úhrady za služby 

 omezená možnost využití hypotečního úvěru 

 s bytem není možné volně disponovat (prodat, použít jako zástavu) 

 rozsáhlejší stavební úpravy či rekonstrukce bytu lze pouze se svolením družstva 

 byt lze podnajmout pouze se souhlasem družstva (20) 

 

 

2.4 Hypoteční úvěr 

 

Hypoteční úvěr je jedním ze základních zdrojů financování bydlení. Jde o pohledávku, 

která je zajištěná reálným nebo finančním majetkem. Na rozdíl tomu hypotéka je jenom 

zajištění pohledávky reálným či finančním majetkem. Běžně se však používá pojem 

„hypotéka“ i ve smyslu hypotečního úvěru. U hypotečního úvěru se setkáváme se 

dvěma stranami: věřitelem a dlužníkem. 

 

Druhy hypotečních úvěrů jsou uvedeny v příloze 1. 
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2.4.1 Účelovost hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr je právně vymezen v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle odst. 3 §28 tohoto zákona se jedná o „úvěr, který je poskytnut 

na investice do nemovitostí na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení 

a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti na území 

České republiky členského státu Evropské unie nebo jiného státu v Evropském 

hospodářském prostoru. (11) 

 

Tato definice v podstatě určuje, na co je možno hypoteční úvěr použít. Je to především: 

 koupě nemovitosti 

 získání podílu na vlastnictví nemovitosti  

 oprava, rekonstrukce a modernizace již existující nemovitosti, výstavba nové 

nemovitosti nebo zvětšení stávající nemovitosti přístavbou, vestavbou čí 

nástavbou 

 splácení jiného, již dříve poskytnutého úvěru, pokud se jednalo o úvěr za účelem 

pořízení nemovitosti (4) 

 

2.4.2 Zajištění hypotečního úvěru 

Podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru je jeho zajištění zástavním právem 

k nemovitosti. Může se jednat o nemovitost, jenž je předmětem poskytovaného 

hypotečního úvěru, nebo může jít i o jinou nemovitost. Tato nemovitost se musí 

nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu 

v Evropském hospodářském prostoru. 

 

Je stanoveno zákonem, že banka může žadateli poskytnou úvěr do výše 70 % hodnoty 

zastavované nemovitosti. Na nemovitost, která je určena jako zástava hypotečního 

úvěru, nesmí být vázáno již jiné zástavní právo třetí osoby ani žádné věcné břemeno, 

které by bránilo užívání. Zastavovaná nemovitost musí být celá, nelze zastavit např. jen 

polovinu domu. Do zástavy je možné dát i rozestavěnou nemovitost, na kterou je 

poskytnut úvěr, musí být však jako rozestavěná zapsaná v katastru nemovitostí. (54) 
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2.4.3 Doba fixace hypotečního úvěru 

 

Hypoteční úvěry jsou nejčastěji spláceny formou tzv. anuit, to je konstantními platbami 

do dalšího termínu fixace, kdy potom dochází k aktualizaci úrokové míry. 

Doba fixace úrokové míry určuje období, po které sjednaná úroková míra zůstává 

neměnná.  

Pro dlužníka je krátká doba fixace výhodnější z následujících důvodů: 

 úvěr je spojen s nižšími úrokovými náklady. To znamená, že bychom neměli 

volit pevnou úrokovou míru na celou dobu úvěru, ale raději bychom měli volit 

úrokovou míru odvozenou od oficiální úrokové míry (např. PRIBOR) 

 úvěr je spojen s nižším úrokovým rizikem 

 existuje zde více okamžiků, kdy můžeme úvěr předčasně splatit. 

 

Většina hypotečních úvěrů má dobu fixace 1 rok. Se zvyšováním zájmu o hypoteční 

úvěry banky nabízejí delší dobu fixace na 5, 10 až  30 let. Z výše uvedených důvodu 

však o tyto fixace není téměř žádný zájem. (3) 

 

2.4.4 Předčasné splácení 

Předčasné splacení úvěru nebo uskutečnění mimořádné splátky lze provést bez 

penalizace pouze na konci doby fixace, kdy je stanovována klientovi nová úroková  

míra na další období fixace. Pokud klient chce provést mimořádnou splátku v průběhu 

doby fixace, musí o to požádat příslušnou banku. Pokud banka projeví souhlas, musí 

klient však uhradit sankční poplatek, který běžně činí cca 5 % (někdy až 10 %) 

z mimořádné splátky. Dále je tento poplatek odvozen od délky časového období 

zbývajícího do konce období fixace. Čím je delší, tím je i sankční poplatek vyšší. (3) 

 

 

2.4.5 Poplatky spojené s hypotečním úvěrem 

Mezi další výdaje, které jsou spojeny s hypotečním úvěrem jsou: 

 poplatek za vyřízení hypotečního úvěru – tento poplatek se pohybuje v rozmezí 

0,5 - 1 % výše poskytnutého úvěru. Je však stanovena minimální i maximální 

hranice. Minimální výše bývá stanovena od 3 000,- do 5 000,-  Kč a maximální 
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výše od 20 000,- do 30 000,- Kč. Poplatek musí být zaplacen ještě před 

poskytnutím úvěru. 

 poplatek za vedení účtu – tento poplatek se platí měsíčně ve výši od 100,- do 

250,- Kč. 

 jedenkrát za rok je klientovi bankou zasíláno potvrzení o výši zaplacených 

úroků, které je zpoplatněno maximálně 300,- Kč. (34) 

 

 

2.4.6 Vyřízení hypotečního úvěru 

Pořízení hypotečního úvěru probíhá v několika etapách: 

1. Přípravná etapa 

Tato fáze zahrnuje výběr banky nebo jiné instituce, která hypoteční úvěry poskytuje. 

Klient se při výběru zaměřuje především na výši úrokové sazby a na dobu její fixace. Po 

výběru správné instituce jsou klientovi příslušnou bankou poskytnuty základní 

informace o nabízených úvěrech, o možnostech a dále také informace o tom, co klient 

bude potřebovat pro vyřízení úvěru. V této fázi je klientovi vypočteno, kolik by činily 

splátky úvěru. 

K žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru musí klient předložit následující doklady: 

 identifikační doklad klienta 

 doložení výše příjmů 

 doklady, které se vztahují k výdajům (např. leasingová smlouva) 

 výpis z katastru nemovitostí 

 ocenění zastavené nemovitosti 

 kupní smlouva, pokud se jedná o koupi nemovitosti 

 stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby, pokud se 

jedná o výstavbu nemovitosti. 

Po předložení potřebných dokumentů klient vyplní žádost o poskytnutí hypotečního 

úvěru. Tato žádost je pak předmětem schvalování v další fázi. 

 

2. Schvalovací etapa 

V této fázi banka ověřuje informace o klientovi, o zástavě, dále zda je schopen klient 

úvěr splácet apod. Dále jsou sestavovány podobné podmínky smlouvy. Hlavním 
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kritériem je zjištění toho, zda klient má dostatečné finanční prostředky dostát svým 

závazkům. Od příjmů klienta odečte splátky úvěru a jeho další závazky. Banka 

vyžaduje, aby klientovi zbylo dostatek financí na živobytí, většinou se jedná o 

několikanásobek životního minima, a k tomu dále ještě určitá finanční rezerva. 

 

Pokud klient splní všechny potřebné podmínky banky zhotoví celkem tři druhy smluv: 

 úvěrová smlouva 

 zástavní smlouva 

 smlouva o vedení účtu 

 

3. Realizační etapa 

V této fázi dochází k čerpání úvěru a jeho splácení. Aby mohl být úvěr čerpán, musí být 

splněny určité podmínky: 

 musí být podepsaná úvěrová smlouva 

 musí být podepsána zástavní smlouva k nemovitosti ve prospěch banky 

 musí dojít ke vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. (36) 

 

 

2.4.7 Odpočet úroků z hypotečního úvěru od daňového základu 

U smluv uzavřených po 1.1.2012 nebude možnost si uplatnit odpočet zaplacených 

úroků hypotečního úvěru od základu daně. U smluv uzavřených do 1.1.2012 výše 

možného odpočtu činí 150 000,- Kč za rok. Do roku 2012 byl tento odpočet 

dvojnásobný, činil 300 000,- Kč za rok. (19) 

 

 

2.4.8 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru 

Výhody 

 člověk se k vlastnímu bydlení dostane celkem brzy 

 dlouhá doba splácení 

 nižší úroková sazba v porovnání s jinými bankovními úvěry 

 možnost koupě stavebního pozemku 

 existuje možnost pojištění se před neschopností splácet úvěr 
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Nevýhody 

 poskytnutí úvěru maximálně do výše 70 % hodnoty zastavené nemovitosti 

 nutnost zástavy nemovitosti či jiný způsob ručení 

 čím je doba splácení delší, tím jsou jednotlivé splátky sice nižší, ale zaplatíme 

více na úrocích 

 poplatky (24) 

 

 

2.5 Stavební spoření a úvěr ze stavebného spoření 

 

Stavební spoření je vedle hypotečních úvěrů dalším vhodným způsobem financování 

bytových potřeb. Je nutno uzavřít smlouvu s některou ze stavebních spořitelen, kde se 

klient zaváže k ukládání pravidelné částky. Klient si sám může zvolit rytmus spoření 

(měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně). Stavební spoření si může sjednat každá 

fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Spořit můžou i občané 

Evropské unie, kterým stačí povolení k pobytu v České republice. Spořit lez tady už 

dětem od jejich narození. Lze uzavřít více smluv s různými stavebními spořitelnami, 

státní podpora však je poskytována jen na jednu smlouvu. Před samotným uzavřením 

smlouvy si musí klient sjednat tzv. tarif a cílovou částku spoření. Spořitelny nabízí více 

různých tarifů. Ty se liší především parametry a dobou, za kterou lze získat přístup 

k úvěru a také délkou splácení. Výhodnější podmínky jsou většinou nabízeny mladým 

lidem. Před uzavřením smlouvy je výhodné srovnat nabídky jednotlivých spořitelen a 

vybrat si nejoptimálnější variantu. Důležitá je volba cílové částky, od které se odvíjí 

velikost měsíční úložky a velikost poplatku za uzavření smlouvy. 

 

Spořící cyklus trvá 6 let, poté může klient naspořenou částku vybrat nebo může ve 

spoření pokračovat. Stavební spoření je výhodné nejen v případě financování bytových 

potřeb, ale také pro uložení a zhodnocení peněz. Úročení vkladu se pohybuje kolem 2%, 

což je vyšší než nabízí banky na termínovaných vkladech nebo na běžných či spořících  

účtech. Ukládat lze libovolné částky od 100,- Kč. Sazba úroků je pevná po celou dobu 

spoření, její výše tedy neovlivní žádné výkyvy na bankovních trzích. Naspořené peníze 
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lze využít na cokoliv, spoření není účelově vázané. Pouze úvěr ze stavebního spoření je 

vázán na pořízení nebo modernizaci nemovitosti. (9) 

 

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření musí klient splnit následující podmínky: 

 musí spořit minimálně 2 roky 

 musí naspořit minimálně 40 % (resp.50 %) cílové částky 

 musí splnit tzv. hodnotící číslo. 

 

Hodnotící číslo stanovuje „kvalitu“ spoření klienta. Výše hodnotícího čísla se odvíjí od 

toho, jak dlouho jsou peníze u stavební spořitelny uloženy a v jaké výši. Hodnotící číslo 

se zvyšuje: 

 s časem  

 s výší vkladu (při naspoření 60 % z cílové částky je větší než při naspoření  

40 %) 

 s včasností vkladu (při uložení všech prostředků na začátku dostane klient vyšší 

hodnotící číslo než při uložení částky až na konci roku) 

 se zvolenou variantou (u rychlé varianty je hodnotící číslo vyšší než u varianty 

standardní nebo pomalé) (8) 

 

2.5.1 Výše úvěru 

Stavební spoření je uzavíráno na tzv. cílovou částku. Cílová částka je složena z vkladů 

účastníka, ze státních podpor, z úroků od stavební spořitelny a dále z případného úvěru. 

Výše úvěru je rovna rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a uspořenou částkou 

(vklady + podpora + úroky). (8) 

 

2.5.2 Splácení úvěru 

Doba splácení úvěru záleží na nabídce stavební spořitelny a na volbě varianty, kterou si 

klient vybere. U rychlé varianty klient získá klient úvěr rychleji, ale musí ho také 

rychleji splatit. Doba splatnosti se pohybuje okolo 8 let. U pomalých variant klient musí 

na poskytnutí úvěru čekat déle, tyto varianty však umožňují také delší dobu splácení 

(kolem 16 let). Výše splátky se pohybuje v rozmezí od 0,45 - 1 % z cílové částky. Úvěr 

ze stavebního spoření je možno splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí a pokut. (9) 
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2.5.3 Úročení stavebního úvěru 

Úroky ze stavebního úvěru se pohybují většinou přibližně kolem 3 - 5 %.  Výhodou 

úročení úvěrů ze stavebního spoření je pevná sazba úroků po celou dobu splácení. 

Klient se tak nemusí obávat žádných změn úrokových sazeb na trhu. Ze zákona je dané, 

že úročení úvěru může být maximálně o 3 procentní body vyšší než úroční vkladů. (8) 

 

2.5.4 Zajištění úvěru 

Stejně jako každý jiný úvěr, tak i úvěr ze stavebního spoření, musí být zajištěn proti 

jeho případnému nesplácení. K zajištění úvěru slouží zejména zástava nemovitosti nebo 

ručitel, který by úvěr splácel, pokud by dlužník nebyl platebně schopný. Zástavu 

nemovitosti požaduje spořitelna pouze u vyšších úvěrů nad 300 000,- Kč. Typické pro 

spořitelny je zajištění úvěru pomocí ručitelů. Toto zajištění se používá u nižších úvěrů 

do 300 000,- Kč. Podle výše úvěru pak spořitelna požaduje jednoho nebo i dva ručitele. 

Ručitel musí z hlediska splácení splnit podobné podmínky jako dlužník. (8) 

 

2.5.5 Překlenovací úvěr 

Pokud klient potřebuje čerpat úvěr před splněním podmínek pro poskytnutí řádného 

úvěru ze stavebního spoření, může zažádat o tzv. překlenovací úvěr. Překlenovací úvěr 

bývá dražší než řádný úvěr ze stavebního spoření. Tento úvěr je poskytován maximálně 

do výše cílové částky. Většinou je potřeba, aby měl klient naspořeno alespoň 20 % 

z cílové částky, výjimečně se lze setkat i s úvěry, kdy klient nemusí mít naspořené 

vůbec žádné peníze. Jde o tzv. překlenovací úvěr s nulovou akontací. Lze o něj požádat 

ihned při uzavření smlouvy o stavebním spoření, není však na něj žádný právní nárok. 

Využití překlenovacího úvěru je účelově vázáno jako je tomu u řádného úvěru. 

 

Výše úrokové sazby u překlenovacího úvěru závisí na době spoření klienta a na tom, za 

jak dlouho dojde k přidělení cílové částky. Konkrétní podmínky pro poskytnutí 

překlenovacího úvěru se u jednotlivých spořitelen liší. 

 

Nevýhodou překlenovacího úvěru je, že úroky se platí z celé cílové částky, nejen 

z půjčených peněz. Nejprve se splácí úroky z překlenovacího úvěru, aniž se při tom 

snižuje úvěrová jistina. Tím tedy klient zaplatí více než u řádného úvěru, u kterého se 
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jistina postupně snižuje spolu s úroky. Také úroky u řádného úvěru jsou nižší než u 

úvěru překlenovacího. (40) 

 

2.5.6 Výhody a nevýhody úvěrů ze stavebního spoření 

Výhody 

 pevná úroková sazby po celou dobu splácení 

 podmínky úvěru se po celou dobu splácení nemění 

 zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření lze odečíst od daňového základu  

 širší použití než u klasických hypotečních úvěrů 

 nižší poplatky na vyřízení úvěru než u hypotečního úvěru 

 úvěr je možno použít i na pořízení družstevního bytu 

 

Nevýhody 

 výše úvěru ze stavebního úvěru je omezená velikostí vložených peněžních 

prostředků 

 pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je nutné spořit nejméně 2 roky 

 úrokové sazby překlenovacích úvěrů jsou vyšší než u úvěrů hypotečních (9) 
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3 Analýza problému a současné situace 

 

Následující část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné situace v oblasti 

bydlení. Nejprve je uvedena struktura bydlení v České republice. Dále jsou podrobně 

analyzovány veškeré výdaje spojené s bydlením. Pro představu vývoje v čase je analýza 

provedena za předcházejících šest let (2006-2011). Je zde předložen vývoj jednotlivých 

výdajů v letech 2006 až 2011. U jednotlivých výdajů je uvedeno srovnání jednotlivých 

forem bydlení. Dále tato část práce popisuje vývoj cen bytů v České republice, dále se 

podrobněji zaměřuji na ceny bytů v Jihomoravském kraji především na město Brno, na 

které bude v poslední části diplomové práce zaměřeno srovnání nájemního a vlastního 

bydlení. Jen málokdo disponuje vlastními potřebnými finančními prostředky při 

pořízení vlastního bydlení. Většina lidí si musí alespoň část peněžních prostředků půjčit. 

Proto v této části je dále analyzována oblast financování bydlení prostřednictvím 

hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Cílem této analytické práce je nastínit 

současnou situaci v oblasti bydlení, která poslouží jako podklad pro poslední praktickou 

část diplomové práce. 

 

 

3.1 Struktura bydlení v České republice 

 

Mezi nejvyužívanější formy bydlení v České republice patří bydlení ve vlastním domě, 

bydlení v bytě v osobním vlastnictví či nájemní nebo podnájemní bydlení. Ve 

sledovaných letech 2005 až 2010 přibližně 40 % populace České republiky bydlela ve 

vlastním rodinném domě. Druhou nejčastější formou bydlení pak je bydlení nájemní či 

podnájemní, tuto formu využívalo 20 až 25 % populace. Dále 10 až 15 % lidí pak 

obývalo družstevní byty. Ostatní formy bydlení, mezi které patří například služební byty 

či bezplatné užívaní bytů, využívá jen nepatrná část populace, a to pouze 3 až 4 %. (58) 
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Graf 1: Struktura bydlení v České republice 

(Zpracováno dle ČSÚ) 

 

 

3.2 Výdaje domácností 

 

Každá domácnost musí pravidelně každý měsíc platit výdaje s chodem domácnosti i se 

základními životními potřebami. Většina výdajů se vyskytuje u všech forem bydlení, 

liší se však jejich výše a podíl na celkových výdajích. Výdaje domácností lze rozdělit do 

dvou skupin, a to na výdaje spotřební a výdaje, které nejsou klasifikovaná jako 

spotřební. Spotřební výdaje jsou pravidelné výdaje domácností, které se opakují každý 

měsíc přibližně ve stejné výši. Výdaje neklasifikovaná jako spotřební jsou výdaje, které 

domácnost vůbec platit nemusí, nebo je může platit jednorázově či jen po nějakou dobu. 

Mezi výdaje neklasifikované jako spotřební se řadí např. výdaje na výrobky pro 

výstavbu či rekonstrukci domu a bytu, koupě nemovitosti, dále výdaje jako jsou daně (z 

nemovitosti, dědická apod.), různé příspěvky organizacím, dary atd. (30) 

 

Struktura výdajů domácností 

Z tabulky lze vypozorovat, že rozhodující část celkových výdajů domácností tvoří 

spotřební výdaje, s to více než 80 %. Nespotřební výdaje tvoři jen malou část výdajů. 

Proto je důležité se zaměřit a podrobněji analyzovat výdaje spotřební. 
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Tab. 2: Struktura výdajů domácností v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

spotřební výdaje 8 794 9 204 9 830 10 013 10 236 10 371 

výdaje neklasifikované jako 

spotřební 2 618 1 601 1 110 1 087 1 294 1 322 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

  

3.2.1 Spotřební výdaje 

Spotřební výdaje se u všech forem bydlení pohybují v roce 2011 mezi 10 000,- Kč až 

11 000,- Kč. Podíl jednotlivých výdajů na celkové výši se však u jednotlivých druhů 

bydlení liší. U bydlení ve vlastním domě největší podíl spotřebních výdajů tvoří výdaje 

na potraviny a nealkoholické nápoje (20 %). Největší podíl tvoří výdaje spojené 

s bydlením u všech ostatních druhů bydlení, je to přibližně mezi 20 % až 30 %. U 

nájemního bydlení jsou výdaje na bydlení 29 %, u družstevního bytu 23 % a u bytu 

v osobním vlastnictví pak 22 %. Ostatní spotřební výdaje jsou srovnatelné u všech 

forem bydlení. 
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Graf 2: Struktura spotřebních výdajů domácností v roce 2011  

(Zpracováno dle statistiky rodinných účtů za rok 2011 ČSÚ) 
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V následující tabulce jsou uvedeny průměrné spotřební výdaje za rok 2011 na osobu za 

měsíc. Lze vidět, že výše většiny druhů výdajů jsou ve všech formách bydlení podobné, 

nejsou zde nijak velké rozdíly. Větší rozdíly jsou pouze u položky výdajů spojených 

s bydlením. Nejnižší jsou u bydlení ve vlastním domě v průměru 1 900,- Kč na osobu za 

měsíc, nejvyšší pak u nájemního bydlení, kde výdaje na bydlení dosahují výše průměrně 

3 026,- Kč na osobu za měsíc. V dalších částech diplomové práce se zaměřím 

především na výdaje spojené s bydlením. Právě tyto výdaje jsou rozhodující při volbě 

mezi nájemním a vlastním bydlením. (49) 

 

Tab. 3: Spotřební výdaje domácností na osobu v Kč za měsíc pro rok 2011 

 

vlastní 

rodinný dům 

nájemní 

byt 

družstevní 

byt 

byt v osobním 

vlastnictví 

potraviny a nealkoholické 

nápoje 2 034 1 863 2 041 2 030 

alkoholické nápoje, tabák 299 329 332 311 

odívání a obuv 583 558 672 654 

bydlení, voda, energie, paliva 1 900 3 026 2 413 2 335 

bytové vybavení, zařízení 

domácnosti; opravy 807 563 694 702 

zdraví 292 252 286 354 

doprava 1 156 975 1 108 948 

pošty a telekomunikace 421 500 465 483 

rekreace a kultura 969 915 1 004 1 049 

vzdělání 42 80 37 72 

stravování a ubytování 448 451 478 508 

ostatní zboží a služby 1 239 993 1 198 1 229 

Spotřební výdaje celkem 10 190 10 505 10 728 10 675 

(Zpracováno dle statistiky rodinných účtů za rok 2011 ČSÚ) 

 

3.2.2 Spotřební výdaje na bydlení  

Nyní se zaměříme na podrobnou analýzu spotřebních výdajů spojených s bydlením. 

Mezi výdaje spojené s bydlením, které je nutno platit opakovaně každý měsíc patří 
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zejména nájemné, běžná údržba a úpravy bytu, dodávky vody (vodné a stočné), 

poplatek za sběr pevných odpadů, platby za elektrickou energii, plyn a teplo a další 

služby související s bydlením, to můžou být například různé domovnické práce, úklid 

společných prostor, bezpečnostní služby apod. (30) 

 

Uvedené údaje jsou průměrné za jednotlivé formy bydlení na měsíc a na domácnost. 

V následující tabulce lze vidět, že výše jednotlivých výdajů spojených s bydlením se u 

jednotlivých forem bydlení liší. Nájemné z bytu je u vlastního rodinného domu téměř 

zanedbatelné, oproti tomu nejvyšší ze všech výdajů na bydlení je u nájemního bytu, 

v průměru 3 632,- Kč za měsíc na domácnost. Domácnosti v bytech v osobním 

vlastnictví platí nájemné průměrně 1 401,- Kč za měsíc, tato částka není spojena přímo 

s daným bytem, může souviset například s nájemným za garáž či sklepní prostory, které 

nejsou v osobním vlastnictví domácnosti. Výdaje na běžnou údržbu bytu jsou největší u 

bydlení ve vlastním rodinném domě (v průměru 953,- Kč za měsíc na domácnost) a 

v bytě v osobním vlastnictví (v průměru 461,- Kč za měsíc na domácnost), u nájemního 

a družstevního bydlení je srovnatelné  přibližně 230,- Kč měsíčně na domácnost. Vodné 

a stočné je u všech forem bydlení srovnatelné, pohybuje se v rozmezí 340,- až 370,- Kč. 

Podobně jsou na tom i výdaje na sběr pevných odpadů, které je mezi 30,- až 60,- Kč. 

Rozdílné jsou výdaje na ostatní služby spojené s bydlení (jak již bylo řečeno, může se 

jednat například o různé domovnické práce, úklid společných prostor, bezpečností či 

domovní služby apod.). Nejnižší jsou u vlastního rodinného domu, jenom průměrně 22,- 

Kč měsíčně za domácnost. U zbývajících forem bydlení jsou srovnatelné mezi 130,- Kč 

až 155,- Kč. Souvisí to s tím, že u těchto druhů bydlení jsou sdíleny především společné 

prostory. Výdaje na elektrickou a tepelnou energii, plyn a paliva jsou nejvyšší u 

vlastního rodinného domu, kde dosahují výše průměrně 3 247,- Kč měsíčně za 

domácnost. U ostatních druhů bydlení jsou opět srovnatelné, pohybují se průměrně 

v rozmezí mezi 2 100,- Kč až 2 600,- Kč. (49) 
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Tab. 4: Spotřební výdaje domácností na bydlení v roce 2011 

 

vlastní 

rodinný 

dům 

nájemní  

byt 

družstevní 

byt 

byt v 

osobním 

vlastnictví 

nájemné z bytu 21 3 632 1 937 1 401 

běžná údržba a drobné opravy 

bytu 953 227 228 461 

dodávka vody a jiné služby 

související s bydlením 395 550 579 550 

      vodné a stočné 340 365 368 371 

      sběr pevných odpadů 33 57 57 46 

      další služby související s    

bydlením 22 129 154 134 

elektrická a tepelná energie,  

plyn, paliva 3 247 2 177 2 548 2 492 

      elektrická energie 1 581 874 902 885 

      plynná paliva 1 361 435 231 377 

      teplo a teplá voda 10 843 1 394 1 205 

Bydlení celkem 4 615 6 585 5 293 4 903 

(Zpracováno dle statistiky rodinných účtů za rok 2011 ČSÚ) 

 

S rozdílnou výší jednotlivých spotřebních výdajů spojených s bydlením souvisí i 

rozdílný podíl jednotlivých položek na celkových výdajích na bydlení. V následujícím 

grafu jsou zobrazeny podíly jednotlivých položek na celkových výdajích na bydlení. 
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Graf 3: Struktura výdajů domácností na bydlení (v %) 

(Zpracováno dle statistiky rodinných účtů za rok 2011 ČSÚ) 

 

U bydlení ve vlastním rodinném domě tvoří největší podíl na celkových výdajích na 

bydlení výdaje na elektrickou a tepelnou energii, plyn a paliva. Tyto výdaje zaujímají 

přibližně 70 %. Naopak téměř nulové jsou výdaje na nájemné, průměrně zahrnují jenom 

0,5 % celkových výdajů na bydlení. V případě nájemního bydlení tvoří přibližně 55 % 

výdajů na bydlení nájemné, které je zároveň nejvyšší položkou. Nejmenší podíl u této 

formy bydlení tvoří výdaje na běžnou údržbu a drobné úpravy bytu, jsou to pouze 3,4 

%. U družstevních bytů je největší podíl necelých 50 % tvořen výdaji na elektrickou a 

tepelnou energii, plyn a paliva, nejnižší podíl 4,3 % zaujímají opět výdaje na běžnou 

údržbu a drobné úpravy bytu.  U bytu v osobním vlastnictví tvoří přibližně polovinu 

všech výdajů na bydlení výdaje na elektrickou a tepelnou energii, plyn a paliva, nejnižší 

podíl přibližně 9 % zaujímají opět výdaje na běžnou údržbu a drobné úpravy bytu. U 

bytů v osobním vlastnictví nelze přehlédnou i výdaje na nájemné, které tvoří asi 29 % 

veškerých výdajů spojených s bydlením. (49) 

 

V následující části budou podrobněji rozebrány jednotlivé složky výdajů souvisejících 

s bydlením. 
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Nájem 

Uvedená výše nájemného je za tzv. čisté nájemné. V nájemném nejsou započítány ceny 

služeb spojené s bydlením. Mezi tyto služby se řadí např. dodávky vody, odvoz odpadu, 

dodávky plynu a elektrické energie apod. Nejvyšší je nájemné v nájemních a 

družstevních bytech. V nájemních bytech se ve sledovaných letech přibližně pohybuje 

mezi 1 700,- Kč a 3 600,- Kč. V družstevních bytech se pohybuje v rozmezí mezi 1 

300,- Kč a 1 900,-. Lze pozorovat, že také u bytů v osobním vlastnictví je nájemné 

kolem 1 000,- Kč a 1 400,- Kč. To je spojeno především s pronájmem garáží. U 

vlastních rodinných domů je tato položka téměř zanedbatelná v porovnání s ostatními 

formami bydlení. (49) 

 

Tab. 5: Výdaje domácností na nájem v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 5 14 8 23 22 21 

nájemní byt 1 706 1 951 2 289 2 858 3 318 3 632 

družstevní byt 1 370 1 515 1 674 1 753 1 864 1 937 

byt v osobním 

vlastnictví 987 1 082 1 203 1 318 1 415 1 401 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Rozdílnou výši výdajů na nájemné lze dobře vidět na následujícím grafu. Je zde možno 

sledovat i vývoj nájemného v letech 2006 až 2011. U nájemního a družstevního bydlení 

se každoročně výdaje na nájemné pozvolna zvyšují. U bytu v osobním vlastnictvím se 

nájemné do roku 2010 taktéž každoročně mírně zvyšuje, v roce 2011 pak zůstává 

přibližně na úrovni roku 2010. 
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Graf 4: Výdaje domácností na nájem v letech 2006-2011 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Elektrická energie 

U všech forem bydlení se do roku 2009 výdaje na elektrickou energii každoročně mírně 

zvyšují, v roce 2010 pak dochází k mírnému poklesu. Výdaje na elektrickou energii jsou 

ve všech sledovaných letech nejvyšší u bydlení ve vlastním rodinném domě, téměř 

dvojnásobná než u zbývajících forem bydlení. V roce 2011 dosahuje v průměru výše 

1581,- Kč měsíčně na domácnost.  U ostatních forem bydlení jsou výdaje na elektrickou 

energii vzájemně srovnatelné. V roce 2011 se pohybují v rozmezí přibližně od 870,- Kč 

do 900,- Kč. (49) 

 

Tab. 6: Výdaje domácností na elektrickou energii v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 1 237 1 282 1 467 1 556 1 540 1 581 

nájemní byt 700 752 824 884 879 874 

družstevní byt 709 770 843 887 866 902 

byt v osobním vlastnictví 690 734 781 860 828 885 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Vývoj cen elektrické energie 

Na následujícím grafu je  znázorněn vývoj ceny elektrické energie pro domácnosti 

v letech 2003 až 2009. V roce 2009 dosahovala cena za 1kWh průměrně 4,128,- Kč. 
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Cena elektrické energie se každoročně mírně zvyšuje. Lze předpokládat, že cena za 

elektrickou energii se bude zvyšovat i v dalších letech. (41) 
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Graf 5: Průměrná cena elektřiny v domácnostech v letech 2003-2009) 

(Zpracováno dle roční zprávy 2010 Energetického regulačního úřadu) 

 

Spotřeba elektřiny v domácnostech na obyvatele 

Spotřeba elektrické energie v průběhu let 2003 až 2010 dosahovala změn. Od roku 2003 

do roku 2006 spotřeba elektřiny narůstala, od roku 2006 do roku 2009 spotřeba naopak 

klesala, v roce 2010 dochází opět k nárůstu spotřeby energie na obyvatele. Největší 

spotřeba ve sledovaném období byla v roce 2006, kdy dosahovala 1 480 kWh na 

obyvatele. Naopak nejnižší spotřeba na jednoho obyvatele byla v roce 2009, kdy 

dosáhla výše 1 400 kWh. (41) 
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Graf 6: Spotřeba elektřiny v domácnostech na obyvatele v letech 2003-2010 

(Zpracováno dle roční zprávy 2010 Energetického regulačního úřadu) 
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Plyn 

Výdaje na plyn jsou opět nejvyšší u bydlení ve vlastním rodinném domě. U 

družstevního bydlení jsou výdaje na plyn ve všech sledovaných letech nejnižší. V roce 

2011 dosahovaly výše 231,- Kč za měsíc na domácnost. U nájemních bytů a bytů 

v osobním vlastnictví jsou výdaje na plyn srovnatelné. V roce 2011 u nájemního 

bydlení dosahují 435,- Kč měsíčně na domácnost a u bytu v osobním vlastnictví 377,- 

Kč. (49) 

 

Tab. 7: Výdaje domácností na plyn v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 1 213 974 1 274 1 344 1 305 1 361 

nájemní byt 330 329 377 433 403 435 

družstevní byt 203 190 233 261 247 231 

byt v osobním vlastnictví 319 277 383 396 369 377 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Výdaje na plyn v roce 2007 oproti roku 2006 mírně klesly, poté od roku 2007 do roku 

2009 stoupaly, v roce 2010 opět nepatrně klesly a v roce 2011 došlo opět k mírnému 

nárůstu.  

 

Ceny plynu 

Celková cena plynu se skládá z několika částí: 

1. platba za spotřebu zemního plynu – výše se odvíjí od počtu spotřebovaných MWh 

(pravidlem je, že čím je větší spotřeba zemního plynu, tím nižší ceny za 1 kWh), 

2. měsíční paušál – ten je stanoven dle tarifního pásma, 

3. DPH. 

 

Celková částka, kterou zaplatí domácnosti za plyn, je rozdělena mezi dodavatele plynu 

a distributora (platba za správu sítě, včetně plynoměru apod.) (15) 

 

Ceny plynu se od různých dodavatelů značně liší, ceny se můžou lišit až o 12 - 14 %. 

Proto je důležité pečlivě zvážit výběr dodavatele. Pro srovnání je následně provedeno 
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porovnání ročních plateb za plyn v roce 2011 od různých dodavatelů pro domácnost 

bydlící v rodinném domě a pro domácnost bydlící v bytě. Výše roční platby je uvedena 

včetně DPH a všech poplatků. 

 

Domácnost, která bydlí v rodinném domě spotřebuje průměrně za rok 30 MWh. 

V následující tabulce jsou porovnány roční náklady na plyn za rok 2011 od různých 

dodavatelů a za konkrétní produkt, který daná společnost nabízí. 

 

Tab. 8: Průměrná roční platba za plyn při roční spotřebě 30 MWh 

Dodavatel/produkt Průměrná roční platba za plyn (v Kč) 

Elimon/Plyn 33 795 

E.ON Energie/Jistota Plyn 34 455 

Pražská plynárenská/Plyn 34 997 

ČEZ Prodej/Plyn 35 663 

Energetické centrum/Plyn 37 131 

RWE Energie/Plyn 38 593 

(Zdroj: (16)) 

 

Lze vidět, že pro domácnost bydlící v rodinném domě, která má roční spotřebu plynu 

přibližně 30 MWh, je nevýhodnější dodavatel plynu společnost Elimon. Roční náklady 

na plyn zde jsou nejnižší 33 795,- Kč, měsíční náklady na plyn jsou pak ve výši 2 816,- 

Kč. Nejdražší variantou by byl výběr společnosti RWE Energie, kdy by domácnost 

zaplatila ročně 38 593,- Kč, měsíčně by to činilo 3 216,- Kč. 

 

Domácnost bydlící v bytě spotřebuje ročně v průměru 6 MWh. V tabulce jsou uvedeny 

roční platby za plyn u různých dodavatelských společností. (16) 
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Tab. 9: Průměrná roční platba za plyn při roční spotřebě 6 MWh 

Dodavatel/produkt Průměrná roční platba za plyn (v Kč) 

Elimon/Plyn 8 288 

E.ON Energie/Jistota Plyn 8 662 

Pražská plynárenská/Plyn 8 468 

ČEZ Prodej/Plyn 8 354 

Energetické centrum/Plyn 8 655 

RWE Energie/Plyn 9 283 

(Zdroj: (16)) 

 

V tomto případě opět vychází nejvýhodněji dodávky plynu od společnosti Elimon, kde 

platby za plyn dosahují ročně výše 8 288,- Kč, měsíčně pak 690,- Kč. Nejdražší 

dodávky plynu jsou jako v předchozím případě od společnosti RWE Energie, rožní 

platby za plyn by dosahovaly výše 9 283,- Kč. (16) 

 

Cena plynu se mění každé 3 měsíce. Výše ceny plynu má každoročně vzestupnou 

tendenci. V následující tabulce je provedeno meziroční srovnání cen za leden 2011 a 

leden 2012 při různé spotřebě plynu v domácnosti. 

 

Tab. 10: Meziroční srovnání cen plynu 

  průměrná cena plynu v Kč  

  za leden 2011 za leden 2012 meziroční nárůst ceny (%) 

6 MWh 8 687 10 599 18,04 

30 MWh 35 861 43 060 16,72 

(Zdroj: (57)) 

 

 

Teplo 

U bydlení ve vlastním rodinném domě jsou měsíční výdaje na teplo oproti ostatním 

formám bydlení zanedbatelné. Nejvyšší výdaje jsou v případě družstevního bydlení, kde 

v roce 2011 dosahovaly průměrně výše 1 394,- Kč. U nájemního bytu jsou tyto výdaje 

v roce 2011 ve výši 843,- Kč. (49) 
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Tab. 11: Výdaje domácností na teplo v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 5 10 11 15 12 10 

nájemní byt 839 812 833 916 838 843 

družstevní byt 1 279 1 295 1 332 1 321 1 375 1 394 

byt v osobním vlastnictví 1 077 1 108 1 095 1 112 1 171 1 205 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

 

Vývoj cen tepelné energie 

Ceny tepelné energie od roku 2003 až do roku 2009 každoročně narůstají. Výrazný 

nárůst lze pozorovat v roce 2008, kdy tento větší nárůst byl vyvolán především změnou 

sazby DPH z 5 % na 9 % a dále také zavedením ekologické daně. Ceny tepelné energie 

se liší podle toho, z jaké suroviny je vyrobena. Cena tepelné energie z uhlí je levnější 

než pokud je tepelná energie vyrobena z ostatních paliv. Mezi ostatní paliva se řadí 

například zemní plyn, biomasa, topné oleje aj. V roce 2010 činila cena tepelné energie 

vyrobené z uhlí 451,24,- Kč za 1 GJ. V případě výroby z ostatních paliv dosahovala 

výše ceny tepelné energie 540,71,- Kč za 1 GJ. Vážený průměr cen tepelné energie pak 

byl v roce 2011 ve výši 491,73,- Kč za 1 GJ. (50) 
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Graf 7: Průměrné ceny tepelné energie 

(Zpracováno dle Vyhodnocení cen k 1. lednu 2011 Energetického regulačního úřadu) 
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Vodné a stočné 

V tabulce a pak následně v grafu lze pozorovat, že výdaje spojené s dodávkou vody jsou 

u jednotlivých forem bydlení srovnatelné, nejsou zde žádné výrazné rozdíly. V roce 

2011 se výdaje na dodávku vody pohybovaly průměrně mezi 340,- Kč (u vlastního 

rodinného domu) až 371,- Kč (v bytě v osobním vlastnictví). Výdaje na vodné s točné 

každoročně narůstají.  (49) 
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Graf 8: Výdaje domácností spojené s dodávkou vody v letech 2006-2001 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Cena vody je tvořena ze dvou složek: vodného a stočného. Vodné je platba za odběr 

vody. Vodné je placeno vlastníkovi vodovodu. Stočné je pak platba za odvod odpadní 

vody. Stočné je placeno vlastníkovi kanalizací. Cena vodného a stočného se stanovuje 

jednou ročně. Je jednotná pro určitý region. Cena vodného a stočného se v jednotlivých 

oblastech může lišit. (55) 

 

Pro příklad je vybrán Jihomoravský kraj, konkrétně město Brno, na které se v další části 

budu zaměřovat ohledně porovnání nákladů na bydlení. V následujícím grafu je 

zobrazen vývoj cen vodného a stočného v městě Brně. Zde dodávku vody zajišťuje 

společnost Brněnské vody a kanalizace, a.s. 
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Graf 9: Ceny vodného a stočného v Brně v letech 2004-2011 

(Zdroj: (48)) 

 

Cena vodného a stočného je srovnatelná. V jednotlivých letech se liší pouze o 3-4,- Kč. 

V roce 2011 byla cena vodného stanovena na 28,06,- Kč/m
3
, cena stočného dosahovala 

výše 32,11,- Kč/m
3
. Celkově cena za dodávku vody byla v Brně v roce 2011 ve výši 

60,17,- Kč/m
3
. Oproti předchozímu roku 2010 to znamenalo nárůst ceny o 5,19 %. (48) 

 

V následující tabulce je uveden meziroční nárůst cen za dodávku vody. K největšímu 

zdražení dodávky vody došlo v roce 2008 téměř o 8 % oproti roku 2007. Naopak žádné 

meziroční zdražení ani zlevnění nenastalo v roce 2007, kdy cena za dodávku vody 

zůstala stejná jako v roce 2006. (48) 

 

Tab. 12: Meziroční změna cen vodného a stočného v Brně v letech 2004-2011 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

cena za dodávku 

celkem (Kč/m
2
) 46,91 48,8 49,98 49,98 53,97 56,67 57,2 60,17 

meziroční růst 

(%) 4,99 4,03 2,42 0 7,98 5 0,94 5,19 

(Zdroj: (48)) 
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Sběr pevných odpadů 

Poplatky za sběr odpadů jsou upraveny zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, 

v platném znění. Podle § 10b tohoto zákona je sazba poplatku tvořena dvěma částmi: 

a) částka až 250,- Kč za osobu a za kalendářní rok, 

b) částka stanovená podle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu, tato částka může dosahovat výše až 250,- Kč na osobu a kalendářní rok.(13) 

 

Tab. 13: Výdaje domácností na sběr pevných odpadů v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 41 34 32 28 33 33 

nájemní byt 50 53 51 54 50 57 

družstevní byt 55 55 55 50 62 57 

byt v osob. vlastnictví 44 50 46 41 46 46 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

Lze vidět, že měsíční výdaje domácnosti na sběr pevných odpadů je v porovnání 

s ostatními výdaji na bydlení téměř zanedbatelný. Pohybuje se jen přibližně od 30,- Kč 

do 60,- Kč za měsíc. Výše měsíčních výdajů na sběr odpadů se ve sledovaných letech 

nijak zásadně nemění, meziroční změny jsou pouze v několika korunách. Výše poplatku 

nezávisí na formě bydlení, ale na vyhlášce konkrétní obce. 

 

 

Další služby souvisejícím s bydlením 

Mezi tyto služby patří například domovnické práce, úklid společných prostor,  

bezpečnostní služby apod. Měsíční výdaje domácnosti na tyto služby jsou nejvyšší u 

nájemního a družstevního bytu, pohybují se přibližně kolem 130,- Kč až 150,- Kč v roce 

2011. O něco nižší jsou u bytu v osobním vlastnictví. To souvisí s tím, že u těchto 

forem bydlení jsou sdíleny společné prostory spolu s ostatními byty v domě, každá 

domácnost pak musí měsíčně přispívat na úhradu výdajů spojených s těmito společnými 

prostorami. Oproti tomu u bydlení ve vlastním rodinném domě nejsou žádné společné 

prostory s ostatními domy, proto jsou výdaje na tyto služby velmi malé, dalo by říct, že 

téměř zanedbatelné. (49) 
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Tab. 14: Výdaje domácností na další služby spojené s bydlením v letech 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 11 12 12 11 9 22 

nájemní byt 118 115 121 138 132 129 

družstevní byt 116 123 138 145 140 154 

byt v osobním vlastnictví 99 106 108 111 114 134 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 
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Graf 10: Výdaje domácností na další služby spojené s bydlením v letech 2006-2011 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

3.2.3 Nespotřební výdaje na bydlení 

Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti platí majitel nemovitosti, proto výdaj ve formě daně z nemovitosti je 

spojen pouze s bydlením ve vlastním rodinném domě nebo v bytě v osobním vlastnictví. 

Daňové přiznání se podává pouze jednou, a to po zabytí vlastnického práva 

k nemovitosti. Daň je však splatná každoročně. Daň z nemovitosti je tvořena daní ze 

staveb a daní z pozemků. (18) 

 

Daň z pozemku 

Sazba daně pro rok 2012 

 stavební pozemek     2,00,- Kč/m
2
 

 zastavěné plochy a nádvoří    0,20,- Kč/m
2
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Podle §6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti se základní sazba daně násobí 

koeficientem: 

 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 

 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

 4,5 v Praze (12) 

 

Daň ze stavby 

Podle § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti  činí sazba daně pro rok 2012 

 obytný dům      2,00,- Kč/m
2
 

 garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8,00,- Kč/ m
2
 

 byt       2,00,- Kč/m
2
 

 u ostatních staveb     6,00,- Kč/m
2
 

 

Základní sazba daně se násobí koeficientem: 

 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 

 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 

 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 

Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

 4,5 v Praze (12) 

 

Podle §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti si každá obec může ve vyhlášce 

stanovit místní koeficient pro nemovitosti na území dané obce. Koeficient může být ve 

výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se pak vynásobí vypočtená daň podle výše 

uvedených sazeb. (12) 
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Pojištění nemovitosti 

Pojištění nemovitost není sice nařízeno žádným zákonem, ale i přesto je hojně 

využíváno, svou nemovitost si nechává pojistit většina majitelů. Pojištění snižuje totiž 

riziko, že bychom například při živelné pohromě, požáru či loupeži přišli o bydlení. Při 

sjednání pojištění je nutno si uvědomit, že při pojistné události nebude vyplacena a 

uhrazena výše celkové škody. Při pojistné události je vyplacena pouze část, která je 

počítána podle poměru mezi hodnotou pojištěné nemovitosti a pojistnými limity. To 

znamená, že pokud například nemovitost v hodnotě 3 000 000,- Kč pojistíme pouze na 

300 000,- Kč, pak při pojistné události, při které majitel nemovitosti utrpí škodu ve výši 

300 000,- Kč, dostane od pojišťovny náhradu jen ve výši desetiny pojistných limitů. 

Proto je důležité při uzavírání pojištění nemovitosti zvážit výši pojistných limitů. (33) 

 

Jako příklad je uvedeno srovnání pojištění nemovitosti v hodnotě 2 300 000,- Kč u 

pojišťoven ČSOB Pojišťovna, a.s. a Wüstenrot pojišťovna, a.s. 

 

Tab. 15: Srovnání pojištění nemovitosti 

  hodnota nemovitosti (Kč) 

platba pojistného za rok 

(Kč) 

Wüstenrot Pojišťovna 2 300 000 1 840 

ČSOB Pojišťova 2 300 000 1 564 

(Zdroj: (33)) 

 

 

Pojištění domácnosti 

Předmětem pojištění domácnosti jsou movité věci, které jsou trvale používány 

v domácnosti a které slouží k jejímu provozu. Jedná se o nábytek, spotřebiče až po 

peníze či cennosti. Některé pojišťovny k tomuto pojištění umožňují zahrnout také 

pojištění garáže. Pojistné není nijak vysoké, pohybuje se ve stovkách korun za rok. 

Odvíjí se od výše pojistné částky, od výše spoluúčasti, úrovni zabezpečení domácnosti 

apod. (32) 
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3.3 Vývoj cen bytů 

 

Kupní ceny bytů se na různých místech České republiky liší. Výše ceny záleží na poloze 

obce, na kraji, ve kterém leží, na velikosti obce, na vzdálenosti od velkých měst apod. 

V letech 2005 až 2008 se průměrná kupní cena bytů za 1 m
2
 zvyšovala. Meziroční 

nárůst v roce 2006 byl mírný, poté do roku 2008 byl nárůst rychlejší. Od roku 2008 do 

roku 2010 pak cena bytu klesá. Vývoj v jednotlivých letech je přibližně stejný v rámci 

Jihomoravského kraje, hlavního města Prahy i v rámci celé České republiky. Ceny 

v hlavním městě Praha několikanásobně přesahují ve všech letech celorepublikový 

průměr. (17) 
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Graf 11: Průměrná kupní cena za 1 m
2
 bytu v ČR, Praze a Jihomoravském kraji v 

letech 2005-2010 

(Zpracováno dle ročních zpráv o cenách jednotlivých nemovitostí ČSÚ) 

 

Nejvyšší ceny za 1 m
2
 bytu bylo dosaženo v roce 2008, kdy kupní cena na 1 m

2
 bytu 

vystoupala v České republice v průměru 22 243,- Kč, v rámci Jihomoravského kraje pak 

cena na 1 m
2
 bytu činila 27 827,- Kč, v Praze 51 918,- Kč. Nejnižší ceny byla v roce 

2005, a to průměrně v České republice 13 731,- Kč za 1 m
2
 bytu, v Jihomoravském kraji 

pak 15 122,- Kč a v Praze 33 145,- Kč. V roce 2010 činila průměrná kupní cena za 1 m
2
 

bytu průměrně v České republice 20 240,- Kč, v Jihomoravském kraji 25 984,- Kč a 

v Praze 46 021,- Kč. (17) 
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Tab. 16: Průměrná kupní cena za 1 m
2
 bytu v ČR, Praze a Jihomoravském kraji 

v letech 2005-2010 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměr ČR 13 731 14 674 18 693 22 243 21 807 20 240 

Jihomoravský kraj 15 122 17 335 22 772 27 827 26 508 25 984 

Praha 33 145 36 319 44 697 51 918 47 406 46 021 

(Zpracováno dle ročních zpráv o cenách jednotlivých nemovitostí ČSÚ) 

 

Nyní se podrobněji zaměřím na ceny v Jihomoravském kraji. Kupní cena bytů se liší 

podle velikosti obce. Čím má obec více obyvatel, pak je i cena za 1 m
2
 vyšší.  

 

Tab. 17: Průměrná kupní cena za 1 m2 bytu v Jihomoravském kraji dle velikosti 

obce v letech 2005-2010 

Velikost obce 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

do 1 999 obyvatel 8 414 9 756 12 818 12 042 14 297 14 289 

2 000 - 9 999 obyvatel 9 753 12 009 14 983 18 519 19 583 19 978 

10 000 - 49 999 obyvatel 12 389 13 844 16 670 20 257 19 295 18 784 

50 000 a více obyvatel 19 255 22 310 28 890 34 093 32 050 32 033 

Jihomoravský kraj celkem 15 122 17 335 22 772 27 827 26 508 25 984 

(Zpracováno dle ročních zpráv o cenách jednotlivých nemovitostí ČSÚ) 

 

U první dvou skupin obcí ve všech sledovaných letech dochází ke každoročnímu 

nárůstu ceny  za 1 m
2
 bytu. U ostatních skupin, tj. od obcí s 10 000 a více obyvateli, 

kopíruje výše uvedený celorepublikový vývoj cen, tzn. že do roku 2008 ceny za 1 m
2
 

bytu stoupá, poté od roku 2008 dochází ke každoročnímu poklesu. Nejdražší jsou byty 

v obcích s 50 000 a více obyvateli, cena vysoce přesahuje průměrnou cenu za celý 

Jihomoravská kraj. V roce 2010 je tento rozdíl přibližně 6 000,- Kč za 1 m
2
. (17) 
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3.4 Financování bydlení 

 

Pořízení bydlení je spojeno s velkými počátečními náklady. Jen málokterá domácnost 

má potřebné vlastní finanční prostředky, které by v plné výši pokryly tyto vysoké 

výdaje. Velká část domácností je nucena si chybějící finanční prostředky půjčit ve 

formě různých půjček či úvěrů. 

 

Tab. 18: Půjčka nebo hypotéka na bydlení (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

vlastní rodinný dům 17,4 19,7 20,9 22,6 23,1 21,8 

nájemní byt 4,8 4,2 3,3 4,5 4,2 2,1 

družstevní byt 12 13,2 12,7 14,1 15,8 10,6 

byt v osobním 

vlastnictví 17 18,7 22,2 22,7 25,3 20,6 

(Zpracováno dle ročních statistik rodinných účtů ČSÚ) 

 

V tabulce je možno vidět, že ani jedna forma bydlení se úplně neobejde bez jakékoliv 

půjčky či hypotéky na bydlení. Může se jednat o půjčky na pořízení samotného bydlení 

nebo i o půjčky na vybavení bytu či domu. Největší podíl (kolem 20 %) půjček na 

bydlení je u vlastních rodinných domů nebo u bytů v osobním vlastnictvím. Je to dáno 

vysokou pořizovací cenou těchto druhů bydlení. Nižší podíl půjček je pak u 

družstevních bytů, nejnižší pak u bytů nájemních. (19) 
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Graf 12: Poskytnuté úvěry na bydlení v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj  a Asociace českých stavebních 

spořitelen) 

 

Ve všech sledovaných letech je více finančních prostředků poskytnuto z hypotečních 

úvěrů než z úvěrů ze stavebního spoření. Největší objem finančních prostředků z úvěrů 

bylo ve sledovaných letech 2002 až 2011 poskytnuto v roce 2007, nejméně pak v roce 

2002. 
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Graf 13: Počet poskytnutých úvěrů na bydlení v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj  a Asociace českých stavebních 

spořitelen) 
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V grafu lze vidět, že počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření každoročně 

výrazně převyšuje počet poskytnutých hypotečních úvěrů. Na druhou stranu, pokud 

porovnáme objem poskytnutých úvěrů, pak je tomu právě naopak, objem poskytnutých 

hypotečních úvěrů převyšuje objem úvěrů ze stavebního spoření. Je tomu tak proto, že 

spousta lidí má uzavřené stavební spoření, kde si spoří určitou peněžní sumu, avšak pro 

poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je nutno mít naspořeno určitou částku. Výše 

poskytnutého úvěru ze stavebního spoření je pak nižší než je tomu u hypotečních úvěrů. 

Pro získání hypotečního úvěru není nutné mít naspořeno nic, lze si půjčit vyšší peněžní 

sumu. (22), (53) 

 

3.4.1 Hypoteční úvěry 
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Graf 14: Počet poskytnutých úvěrů v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj) 

 

Počet poskytnutých hypotečních úvěrů v jednotlivých letech odpovídá i velikosti 

objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Nejvíce poskytnutých hypotečních úvěrů 

(83 344 ks) bylo poskytnuto v roce 2007, stejně tak největší objem poskytnutých 

peněžních prostředků z hypotečních úvěrů byl poskytnut v roce 2007 (cca 142 mld. Kč).  

(22) 
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Graf 15: Objem poskytnutých hypotečních úvěrů v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Ministerstva pro místní rozvoj) 

 

Od roku 2002 do roku 2007 lze pozorovat každoroční nárůst poskytnutých úvěrů. Poté 

v letech 2008 a 2009 došlo k poklesu hypotečních úvěrů, což mohlo být spojeno se 

světovou hospodářskou krizí. Od roku 2010 pak dochází opět k nárůstu poskytnutých 

hypotečních úvěrů. (22) 
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Graf 16: Vývoj průměrných úrokových sazeb v letech 2003-2011 

(Zdroj: 42)) 

 

Ve sledovaných letech 2003 až 2011 byla nejvyšší průměrná úroková sazba 

z hypotečních úvěrů v roce 2008, kdy dosahovala výše 5,69%. V roce 2009 pak 

nepatrně klesla na 5,61%. Poté v letech 2010 a 2011 rapidně klesá, v roce 2001 

dosahuje minimální úrovně 3,65 % ze všech sledovaných let. (42) 
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Lze si všimnout souvislosti mezi výší úrokové sazby z hypotečních úvěrů a počtem 

objemem poskytnutých hypotečních úvěrů. Zatímco od roku 2009 do roku 2011 

úrokové sazby klesají, počet i objem poskytnutých hypotečních úvěrů v těchto letech 

naopak stoupá.  

 

Přehled vybraných hypotečních úvěrů je uveden v příloze 2. 

 

3.4.2 Stavební spoření 

Stavební spoření je oblíbenou a hojně využívanou formou zhodnocení vkladů. To 

dosvědčuje také následující graf, na kterém jsou zobrazeny počty nově uzavřených 

smluv o stavebním spoření. Ve sledovaných letech 2002 - 2011 bylo nejvíce smluv 

uzavřeno v roce 2003, kdy se počet nových smluv vyšplhal přes 2 000 000. 

V následujícím roce 2004 pak došlo k prudkému poklesu na pouhých 314 650 nově 

uzavřených smluv. Dále pak dochází až do roku 2008 ke každoročnímu mírnému 

nárůstu. Od roku 2009 do 2011 nastává opět mírný pokles. Nově uzavřené smlouvy o 

stavebním spoření dosáhly v roce 2011 počtu 410 461 ks. (53) 
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Graf 17: Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Asociace českých stavebních spořitelen) 

 

Úvěry ze stavebního spoření, jsou další možností, jak financovat nemovitost. Od roku 

2002 do roku 2005 docházelo ke každoročnímu pozvolnému nárůstu počtu úvěrů ze 

stavebního spoření. Počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření od roku 2005 nijak 

výrazně nekolísá, lze říci že dochází ke stagnaci. (53) 
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Graf 18: Počet poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření v letech 2002-2011 

(Zpracováno dle statistik Asociace českých stavebních spořitelen) 

 

Od roku 2002 až do roku 2011 dochází ke každoročnímu nárůstu objemu poskytnutých 

úvěrů ze stavebního spoření. Za uplynulých 10 let objem poskytnutých úvěrů ze 

stavebního spoření narostl více než dvojnásobně. Zatímco v roce 2002 byly úvěry 

poskytnuty ve výši přibližně 22 mld. Kč, v roce 2011 to bylo již přibližně 56 mld. Kč. 

Porovnáme-li vývoj počtu poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a objem 

poskytnutých úvěrů ve stejném období, pak zjistíme, že zatímco počet poskytnutých 

úvěrů v posledních letech víceméně stagnuje, objem poskytnutých úvěrů každoročně 

narůstá. Z toho lze vyvodit, že lidé si každoročně půjčují v rámci úvěru větší peněžní 

částku. (53) 
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Graf 19: Objem poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření 

(Zpracováno dle statistik Asociace českých stavebních spořitelen) 
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Úroková sazba vkladů a při čerpání úvěru ze stavebního spoření 

Úroková sazba vkladů je v současné době u většiny spořitelen 2 % za rok. Vyšší 

úrokovou sazbu 2,2 % nabízí Wüstenrot stavební spořitelna. Naopak nižší úrokovou 

sazbu 1 % nabízí opět Wüstenrot stavební spořitelna či českomoravská stavební 

spořitelna. U Wüstenrot závisí výše úrokových sazeb na druhu tarifu stavebního 

spoření. (43) 

 

Při výběru úvěru ze stavebního spoření je důležitá výše úrokové sazby úvěru ze 

stavebního spoření. Úroková sazba se u jednotlivých stavebních spořitelen liší. 

V průměru se pohybuje přibližně mezi 3 - 5 %. (43) 

 

Přehled vybraných nabízených stavebních spoření a úvěrů ze stavebních spoření je 

uveden v příloze 3. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

4.1 Modelový příklad 

 

Uvedený modelový příklad poslouží pro určení, jak postupovat při rozhodování se mezi 

pořízením vlastního bytu nebo bydlení v nájemním bytu. Mohlo by se zdát, že pořízení 

vlastního bytu musí být přece vždycky výhodnější, ale ve skutečnosti tomu tak být vždy 

nemusí. Jak nájemní tak i vlastní bydlení má své výhody i nevýhody, které byly 

popsány v teoretické části diplomové práce. Rozhodování, zda si pořídit vlastní byt 

nebo zůstat v nájemním bydlení, je ovlivněno mnoha faktory. Ne všechny se dají přesně 

peněžně vyjádřit. Mezi takové se řadí například možnost ztráty práce v místě bydlení a 

následné stěhování za prací apod. Pokud v takové situaci člověk vlastní byt, je odchod 

mnohem komplikovanější. V následující části se budu věnovat a zaměřovat zejména na 

faktory ovlivňující rozhodování při volbě bydlení, které lze peněžně vyjádřit. 

 

Mladý pár Jana a Pavel, oba získali zaměstnání v Brně. Protože ani jeden z nich nebydlí 

v Brně a dojíždění za prací nepřichází v úvahu a to jak z hlediska finančního tak i 

časového. Proto se musí nyní do Brna přestěhovat. Zvažují proto, zda si mají najít 

nájemní byt nebo zda by nebylo výhodnější pořídit si vlastní byt. Chtějí se v Brně usadit 

nastálo, takže pořízení vlastního bytu zvažují. Uvažují o bytu velikosti 3+kk nebo 3+1. 

Nejprve si musí vybrat lokalitu, ve které chtějí bydlet, poté si vybrat vhodný byt. 

 

Na následujícím grafu je uveden vývoj cen bytů 3+1 v okrese Brno-město v období od 

dubna 2011 do dubna 2012.  
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Graf 20: Vývoj průměrných cen bytů 3+1, okres Brno-město 

 (Zdroj: (52)) 

 

V grafu lze vidět, že za poslední rok byla nejnižší cena za byt 3+1 byla v lednu 2012, a 

to ve výši 1 830 416,- Kč, naopak nejvyšší v květnu 2012 ve výši 2 417 178,- Kč. 

Poslední údaj je za duben 2012, kdy průměrná cena bytu 3+1 dosahovala částky 

2 201 167,- Kč. Ceny jsou uvedeny v průměru, nové byty a byty ve vyhledávaných 

atraktivních lokalitách v Brně budou zřejmě vyšší. U starších bytů a bytů v hůře 

dostupných místech v Brně a v málo vyhledávaných lokalitách pak bude cena bytu 

pravděpodobně zase nižší. (52) 

 

Brno- zóny: 

 Brno-centrum, Masarykova čtvrť  

o jedná se o nejdražší lokalitu. Cena staršího byt zde dosahuje 50 000-

70 000,- Kč za 1m
2
  

 Černá Pole, širší centrum  

o patří sem především byty při ulicích Lidická, Veveří, Štefánkova, 

Mendlovo náměstí a dál směrem na Černá Pole 

o v této lokalitě se nachází především cihlové byty ve starších zástavbách, 

v blízkosti se nachází vše, co lidé potřebují 

o ceny bytů se zde pohybují mezi 35 000-50 000,- Kč za 1m
2
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 Tradiční lokality s rychlým přístupem do centra 

o sem se řadí lokality: Žabovřesky, Královo Pole, Lesná, Jundrov, Komín 

o je zde dobré prostředí pro život s rozsáhlou zelení 

o jedná se o poměrně uzavřené oblasti, kde je omezená nabídka bytů a 

zároveň i potenciální výstavba nových bytů 

o ceny se zde pohybují mezi 32 000-45 000,- Kč za 1m
2
 

 Lokality bez velkých sídlišť 

o oblasti směrem na jih Brna: Štýřice, Židenice, Chrlice, Slatina 

o lokality jsou charakteristické tím, že je zde silnější dopravní hlučnost a 

nenachází se zde velká panelová sídliště. 

o ceny se zde pohybují mezi 30 000-40 000,- Kč za 1m
2
; podobné rozmezí 

cen je i pro lokalitu Brno-Kohoutovice (tato oblast je typická 

panelákovými sídlišti, kde se však nachází dobře revitalizované domy a 

blízký lesopark a další vybavenosti hodné pro rodinný život) 

 Lokality velkého panelového sídliště 

o sem se řadí oblasti jako Bystr, Líšeň, Bohunice, Vinohrady, Starý a Nový 

Lískovec 

o jsou zde dobré podmínky pro život, díky vysokému počtu bytů je zde 

největší nabídka na prodej a tudíž i nejnižší ceny, které se pohybují mezi 

27 000-35 000,- Kč. (37) 

 

 

4.2 Vybraná lokalita a byty 

 

Po zvážení a prozkoumání současných nabídek bydlení v Brně, jsem vybrala lokalitu 

Brno-Slatina. Tato městská část se nachází v jihovýchodní části Brna. Nachází se zde 

veškerá občanská vybavenost (mateřské a základní školy, obchody, pošta, restaurace, 

sportovní areály a další). Je zde taky dobré spojení s centrem města, které zajišťují 

trolejbusové linky č. 31 a 33 a také autobusová doprava č. 75. Dostupná je i nedaleká 

dálnice. Lokalita Slatina, je výhodná oblast pro poklidný a pohodlný život, což je 

důsledkem i nedaleké přírodě a dostatku zeleně. (56) 
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Po prozkoumání nabídek k prodeji a pronájmu bytu od několika realitních kanceláří 

jsem pro modelový příklad vybrala 2 byty v lokalitě Brno-Slatina, které měla v nabídce 

realitní kancelář SOS Reality. Ke koupi byl vybrán byt 3+1 na ulici Langrova. 

K pronájmu byl vybrán byt 3+kk na ulici Šmahova.  

 

Tab. 19: Srovnání parametrů vybraných bytů ke koupi a k pronájmu 

  byt ke koupi byt k pronájmu 

lokalita Brno-Slatina Brno-Slatina 

ulice Langrova Šmahova 

velikost bytu 3+1 3+kk 

podlahová plocha 81 m
2
 70 m

2
 

stav nemovitosti po rekonstrukci novostavba 

konstrukce cihla cihla 

zařízeno částečně částečně 

sklep ano ano 

balkón ano ano 

patro 3.patro 2.patro 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tabulce je provedeno srovnání jednotlivých parametrů vybraných bytů. Jedná se o 

cihlové byty nacházející se ve stejné lokalitě nedaleko od sebe. Dostupnost obou bytů 

do centra města je přibližně 15 minut. Byty mají k dispozici sklepní prostory a jsou 

částečně vybaveny. Výdaje na následné chybějící vybavení bytů budou u obou bytů 

srovnatelné, proto v dalším srovnání nebudou započítávány. 

 

Byt ke koupi 

Byt se nachází v bytovém domě, kde je pouze 6 bytových jednotek, panují zde proto 

přátelské sousedské vztahy a prostředí v celém bytovém domě je poklidné. Rozměry 

pokojů jsou 22 m
2
, 14,7 m

2
 a 13 m

2
, kuchyně zaujímá plochu 7,3 m

2
, předsíň 12 m

2
. Byt 

je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči, vestavěnými skříněmi. Prodejní cena bytu 

je 2 590 000,- Kč + provize realitní kanceláři. Měsíční náklady na bydlení činí 2 900,- 

Kč a inkaso cca 3 000,- Kč. (31) 
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Byt k pronájmu 

Byt se nachází v novostavbě. Byt je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči a 

vestavěnými skříněmi. V domě jsou k dispozici společné prostory kolárny a kočárkárny. 

Měsíční nájemné činí 10 990,- Kč + cca 2 000,- Kč na zálohy na služby. (38) 

 

 

4.3 Výdaje spojené s nájemním bydlením 

 

Měsíční nájemné vybraného bytu činí 10 990,- Kč a k tomu cca 2 000,- Kč je 

požadována záloha na výdaje. Celkem přestavují měsíční výdaje spojené s bydlením 

v nájemním bytě 12 990,- Kč. Za rok to pak činí 155 880,- Kč. Tato částka zahrnuje jak 

nájemné tak i všechny služby jako vodné, stočné, elektřina či plyn. (38) 

 

Tab. 20: Vývoj inflace od roku 2000 (v %)  

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

míra 

inflace 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 2,3 

(Zdroj: (51)) 

 

V předchozí tabulce lze vidět, že v jednotlivých letech míra inflace hodně kolísá, není 

zde žádný plynulý vývoj. Proto je v následujícím grafu znázorněna průměrná míra 

inflace za sledované období, která činí přibližně 2,6 %.  
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Graf 21: Vývoj inflace od roku 2000 

(Zdroj: (51)) 
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Míra inflace ovlivňuje cenovou hladinu všech produktů, tím pádem má vliv i na ceny 

nájemného či ceny energií. Pro následující propočty výše nájemného a záloh na služby 

v budoucích letech budu proto uvažovat každoroční průměrnou výši míry inflace 2,6 %. 

 

Výše měsíčního nájemného včetně záloh na služby činí v 1. roce 12 990,- Kč, za rok to 

pak činí 155 880,- Kč. Započítáme-li v každém roce inflaci 2,6 %, pak ve 20. roce bude 

měsíční nájemné včetně služeb dosahovat 21 154,- Kč a za rok potom 253 848,- Kč. 

Souhrnně za všech 20 let činí výdaje na nájemné včetně záloh na služby 4 022 244,- 

Kč
1
.  

 

 

4.4 Výdaje spojené s pořízením vlastního bytu 

 

Mladý pár má k dispozici vlastní naspořené finanční prostředky ve výši 590 000,- Kč. 

Ke koupi vybraného bytu jim chybí 2 000 000,- Kč, které si musí vypůjčit formou 

hypotečního úvěru. Průměrná úroková sazba za březen 2012 pro všechny fixace činila 

3,68 %, u oblíbené pětileté fixace ve stejném období dosáhla úroková sazba výše 3,53 

%.  (47) K následujícím výpočtům bude uvažována úroková sazba 4 %. Je to něco málo 

nad průměrnou sazbou. Je lépe počítat se sazbou vyšší, neboť ne všichni klienti dosahují 

na nižší sazby hypotečního úvěru, dále je lepší počítat s určitou peněžní rezervou.  
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Graf 22: Vývoj splátky hypotečního úvěru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

                                                
1 Přehled měsíčních a ročních výdajů na nájemné a služby v jednotlivých letech je uvedeno v příloze 4. 
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Tab. 21: Splátky hypotečního úvěru v jednotlivých letech
2
 

Rok Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Hypotéka (Kč) 

1 145 435,32 78 786,93 66 648,36 1 933 351,64 

2 145 435,32 76 071,57 69 363,7 1 863 987,93 

3 145 435,32 73 245,58 72 189,67 1 791 798,23 

4 145 435,32 70 304,46 75 130,82 1 716 667,42 

5 145 435,32 67 243,51 78 191,77 1 638 475,66 

6 145 435,32 64 057,86 81 377,41 1 557 098,24 

7 145 435,32 60 742,44 84 692,85 1 472 405,38 

8 145 435,32 57 291,9 88 143,39 1 384 262,01 

9 145 435,32 53 700,81 91 734,47 1 292 527,54 

10 145 435,32 49 963,39 95 471,87 1 197 055,66 

11 145 435,32 46 073,74 99 361,55 1 097 694,11 

12 145 435,32 42 025,58 103 409,7 994 284,43 

13 145 435,32 37 812,5 107 622,77 886 661,67 

14 145 435,32 33 427,79 112 007,46 774 654,19 

15 145 435,32 28 864,45 116 570,83 658 083,35 

16 145 435,32 24 115,17 121 320,14 536 763,24 

17 145 435,32 19 172,39 126 262,86 410 500,36 

18 145 435,32 14 028,26 131 407,02 279 093,34 

19 145 435,32 8 674,52 136 760,75 142 332,59 

20 145 435,32 3 102,69 142 332,58 0 

(Zpracováno dle (21)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Podrobný splátkový kalendář je pak uveden v příloze 5. 
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Uživatelské náklady vlastnického bydlení 

Při rozhodování se mezi nájemním a vlastním bydlení je nutno u vlastního bydlení 

počítat s tzv. uživatelskými náklady na vlastnické bydlení. (5)  

 

Roční uživatelské náklady vlastnického bydlení = [(1 – t) × i + o + d – c] × P 

Vzorec 1: Výpočet ročních uživatelských nákladů vlastnického bydlení 

(Zdroj: (5)) 

i  úroky z hypotečního úvěru snížené o možnost odpočtu ze základu daně 

z příjmu 

t sazba daně z příjmu vztahující se na kupujícího 

o opotřebení (výdaje na opravy a modernizace bytu) - jedná se o příspěvek 

do fondu oprav 

d daň z nemovitosti 

c očekávané zhodnocení nemovitosti v budoucnu 

P odhadovaná cena nemovitosti (5) 

 

 

Příspěvek do fondu oprav 

Výše příspěvku do fondu oprav se odvíjí od stáří domu a jeho stavu a záleží na dohodě 

vlastníků bytových jednotek v bytovém domě. Pro prvotní odhad výše příspěvku lze 

použít následující pomůcku: u bytů ve standardních nových bytových domech se roční 

příspěvek do fondu oprav pohybuje v rozmezí od 0,4 % do 0,8 % pořizovacích nákladů 

bytu. (5) U starších bytů ve standardních udržovaných bytových domech se roční 

příspěvek pohybuje mezi 0,8 % až 1,2 % pořizovacích nákladů bytu. U bytu ve starých 

bytových domech nebo u bytů sice nových ale v nekvalitně postavených panelových 

domech se tento příspěvek pohybuje v rozmezí od 1,2 % do 1,6 %. (5) 

 

Ve vybraném bytovém době je nyní po rozhodnutí vlastníků bytu vybírán měsíční 

příspěvek do fondu oprav ve výši 1 000,- Kč. Vyjádřeno v % z ceny bytu činí tento 

příspěvek do fondu oprav každoročně přibližně 0,5 %. (31) 
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Sazba daně z příjmu 

Sazba daně z příjmu platná od 1.1.2012 dle §16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, je stanovena ve výši 15 %. (14)  

Tato daň je počítána z tzv. superhrubé mzdy. Při použití výše uvedeného vzorce pro 

výpočet ročních uživatelských nákladů vlastnického bydlení je nutno tuto daň přepočítat 

a vyčíslit ji z hrubé mzdy. Po přepočtení na hrubou mzdu pak daň z příjmu činí 

přibližně 20 %.  

 

Daň z nemovitosti 

Základem daně z bytu je dle §10 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 

výměra podlahové plochy v m
2
 vynásobená koeficientem 1,2. Sazba daně pro byt činí 

2,00,- Kč/m
2
. Vybraný byt se nachází v Brně, které spadá do kategorie obcí nad 50 000 

obyvatel, které je přiřazen koeficient 3,5. Místní koeficient v městské části Brno-Slatina 

stanoven není, je roven 1.  Výměra vybraného bytu činí 81 m
2
. (12) 

 

Výpočet daně z nemovitosti 

Daň z nemovitosti = 81 × 1,2 × 2 × 3,5 × 1 = 680,4 ≈ 681,- Kč 

 

Daň z nemovitosti pro vybraný byt činí 681,- Kč za rok. Pokud bychom daň 

z nemovitosti vyjádřili procentuálně z ceny nemovitosti, pak tato roční daň představuje 

pouhých 0,026 % z ceny bytu. Daň z nemovitosti je v České republice v porovnání 

s ostatními vyspělými státy zanedbatelná, pohybuje se pouze v řadách stovek korun 

ročně. V mnoha státech je daň z nemovitosti počítána jako určité procento z ceny 

nemovitostí. Například v USA se daň z nemovitosti pohybuje mezi 0,2 % až 4 % z ceny 

nemovitosti. To by v případě vybraného bytu v hodnotě 2 590 000,- Kč znamenalo daň 

z nemovitosti mezi 5 180,- Kč až 103 600,- Kč ročně. (6) 

 

Očekávané cenové zhodnocení nemovitosti 

Odhadnout budoucí zhodnocení nemovitosti je dosti složité. Vybraný byt 3+1 se 

nachází v atraktivní lokalitě Brna s dobrou dostupností do centra města. Městská část 

Brno-Slatina v současné době realizuje projekt Slatina-Zelené město. Tímto lze 
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předpokládat, že městská část Brno-Slatina zůstane i v budoucnu atraktivní a 

vyhledávanou lokalitou.  

 

Zhodnocení nemovitostí je přibližně stejné jako reálný růst HDP. Růst HDP se 

v průměru pohybuje kolem 2,5 %. Ke zhodnocení je nutno dále připočíst roční přípěvky 

do fondu oprav, které jdou na opravy a zhodnocení nemovitosti. Tento přípěvek byl již 

vyčíslen na 0,5 % ročně. Očekávané zhodnocení nemovitosti tak bude činit cca 3 % 

ročně. 

 

Termínovaný vklad 

Jde o bankovní vklad na určitou dobu s předem stanovenou úrokovou sazbou. 

Termínované vklady jsou bezpečnou formou spoření, kdy klienti mají o penězích 

přehled. Zajímavé zhodnocení lze nalézt na termínovaných vkladech u družstevních 

záložen, které nabízejí vyšší úrokovou sazbu než banky. Vklady u družstevních záložen 

jsou sice lépe úročené než vklady u bank, ale jsou rizikovější. Termínované vklady 

nabízejí vyšší úročení než jiné formy spoření, avšak výměnou za delší vázanost 

finančních prostředků, se kterými klient nemůže v průběhu doby uložení disponovat. 

Existuje zde sice možnost předčasného výběru finančních prostředků, předčasné 

ukončení termínovaného vkladu je však postiženo sankcemi. Je stanovena minimální 

částku vkladu, která se pohybuje od 5 000,- Kč až po 100 000,- Kč. Maximální limit 

vkladu není určen. Doba termínovaného vkladu se pohybuje od 7 dnů až po 5 let. 

Termínované vklady jsou pojištěny ze zákona do částky 100 000,- EUR. (44) 

 

V následující tabulce je uveden přehled termínovaných vkladů s nejvyššími úrokovými 

sazbami pro částku od 500 000,- Kč pro vklady na 1 až 5 let. Údaje jsou platné 

k 6.3.2012. 

 

 

 

 

 



69 

Tab. 22: Termínované vklady s nejvyššími úrokovými sazbami
3
 

  1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 

ANO spořitelní družstvo 4 4,2 4,4 4,6 4,8 

Metropolitní spořitelní 

družstvo 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 

Evropsko-ruská banka 3,5 3,8 4 4 4,4 

Artesa spořitelní družstvo 3,5 3,8 3,9 3,9 - 

J & T Banka 3,3 3,8 30,8 - 4 

Záložna Creditas - - - 4,3 4,3 

(Zdroj: (46)) 

 

Lze pozorovat, že nejvyšší úroční je u družstev a záložen. Pro porovnání je v následující 

tabulce uvedeno úročení termínovaných vkladů u vybraných bank. Úrokové sazby jsou 

pro částku 500 000,- Kč. Údaje jsou platné k 1.5.2012. 

 

Tab. 23: Úročení termínovaných vkladů u vybraných bank
4
 

  1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 let 

ČSOB - 1,1 1,25 - - 

Komerční banka 1,2 1,5 1,6 1,8 2 

Česká spořitelna 0,75 - - - - 

LBBW Bank 1,65 2 2,25 2,35 2,5 

Fio Banka 1,65 1,75 2,05 2,25 2,45 

UniCredit Bank 1,1 - - - - 

Oberbank 2,25 2,25 2,25 - - 

Equa bank 2,65 - 3 - - 

Raiffeisenbank 1 1,7 1,9 - - 

Volksbank CZ 1,83 2,53 2,63 - - 

Wüstenrot hypoteční banka 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

Poštová banka 1,8 2,15 2,7 - - 

(Zdroj: (45)) 

                                                
3 uvedené údaje jsou vyjádřeny v % 
4 uvedené údaje jsou vyjádřeny v % 
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Ne každá banka nabízí možnost termínovaných vkladů na 1 až 5 let. Na 4 a 5 let nabízí 

termínované vklady jen několik bank. Dále je vidět, že u bank je úroková sazby vkladů 

nižší než u družstevních záložen. Jsou však bezpečnější. Proto pro vybraný modelový 

příklad budou brány úrokové sazby nabízející banky. U bank se úrokové sazby odvíjí od 

doby uložení vkladů a pohybují se v rozmezí od 0,75 % po 3,00 %. Pro další výpočet 

bude uvažována přibližně průměrná úroková sazba ve výši 2,00 %.  

 

Výpočet ročních uživatelských nákladů 

Kupní cena bytu je 2 590 000,- Kč. Koupě bude financována jak z vlastních zdrojů, tak i 

prostřednictvím hypotečního úvěru. Vlastní zdroje činí 590 000,- Kč, což je 23 % 

z kupní ceny. 2 000 000,- Kč bude financováno hypotečním úvěrem, což činí 77 % 

kupní ceny. Pokud bychom se nerozhodli pro koupi bytu, naspořenou částku bychom 

mohli např. na termínovaný vklad a tím částku zúročit. 

 

Roční uživatelské náklady 

= 0,77 × [(1-t) × i + o + d – c] × P + 0,33 × (úrok.sazba termínovaného vkladu + o – c) × 

P 

 

= 0,77 × [(1 - 0,20) × 0,04 + 0,005 + 0,00026 - 0,03] × 2 590 000 + 0,23 × [(0,02 + 0,005 

- 0,03) × 2 590 000 = 11 500,- Kč 

 

Vycházíme-li při výpočtu ze vzorce uvedeného v publikaci od Martina Luxe „Jak dobře 

investovat do bydlení“, pak roční uživatelské náklady vlastnického bydlení činí 

přibližně 11 500,- Kč. V přepočtu na jeden měsíc je to pouhých 958,- Kč, což jsou 

náklady poměrně nízké. Je to způsobeno nedostatkem uvedeného vzorce, který bere 

v úvahu nominální sazby, nepočítá s vlivem inflace. Ve výše uvedeném výpočtu je 

uvedeno reálné zhodnocení nemovitostí ve výši 3 %, což je vzhledem k formulaci 

vzorce vyšší a v důsledku toho, že zhodnocení nemovitosti vede ke snížení výdajů na 

vlastnické bydlení, jsou výsledné roční uživatelské náklady vlastnického bydlení docela 

nízké. 
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Další každoroční výdaje spojené s pořízením vlastního bytu 

S vlastním bydlením a jeho samotným pořízením prostřednictvím hypotečního úvěru 

jsou spojeny další výdaje, které jsou vyčísleny dále. 

 

Inkaso 

Měsíční výdaje na inkaso jsou ve vybraném bytě ke koupi odhadnuty a vyčísleny na 

3 000,- Kč. Inkaso zahrnuje platby za elektrickou energii, vodu, plyn a tepelnou energii. 

(31) 

 

V dalších letech musí být stejně jako u nájemního bytu započítána inflace 2,6 %. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výše měsíčního a ročního inkasa v jednotlivých 

letech, v uvedených částkách je započítána roční inflace ve výši 2,6 %. 

 

Výše měsíčního inkasa v 1. roce činí 3 000,- Kč, ročně je to potom 36 000,- Kč. Ve 

20.roce měsíční inkaso dosahuje částky 4 886,- Kč, za rok je to pak 53 632,- Kč
5
.  

 

 

Poplatek za odvoz odpadu 

S bydlení dále souvisí také poplatek za odvoz odpadu. Výše poplatku bude u nájemního 

i vlastního bydlení ve stejné výši, neboť poplatek je vybírán na osobu a výše je 

odvozena vyhláškou v dané obci, nezávisí nijak na formě bydlení. Proto do srovnání 

nebude započítán. 

 

 

Pojištění nemovitosti 

V analytické části diplomové práce byl uveden příklad pojištění nemovitosti v hodnotě 

2 300 000,- Kč, kde roční pojistné činí v průměru 1700,- Kč. Budeme-li vycházet 

z tohoto příkladu, pak u vybraného bytu v hodnotě 2 590 000,- Kč bude roční pojistné 

činit přibližně 1 900,- Kč. (33) 

 

                                                
5 Přehled měsíčních a ročních výdajů na inkaso u vlastního bytu v jednotlivých letech je uvedeno 
v příloze 6 
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Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti lze sjednat jak v případě nájemního bytu, tak i v případě bytu 

vlastního. Pojistné je placeno uživatelem bytu ne vlastníkem bytu. Tudíž lze uvažovat 

stejnou částku u obou bytů, proto pojištění domácnosti nebude opět do srovnání 

započítáno. 

 

Poplatek za vedení úvěru 

Výše poplatku za vedení účtu se u jednotlivých bank liší. U některých bank (např. Fio 

banka) je poplatek nulový, u dalších se pohybují v rozmezí od 150,- Kč do 220 ,-Kč za 

měsíc. (27) 

 

Pro výpočet bude brán poplatek za vedení účtu ve výši 200,- Kč za měsíc. Ročně to pak 

bude činit 2 400,- Kč.  

 

Poplatek za potvrzení o výši zaplacených úroků 

V příloze 2, kde je uveden přehled nabídek hypotečních úvěrů od vybraných bank, je 

vidět, že u více než poloviny je potvrzení o výši zaplacených úroků jednou ročně 

poskytováno klientovi zdarma. Nejvyšší poplatek 238,- Kč za potvrzení o výši 

zaplacených úroků požaduje Komerční banka. Pro další výpočet bude brán průměrný 

poplatek ve výši 100,- Kč za rok. (27) 

 

 

Výdaje spojené s pořízením vlastního bytu v 1. roce 

V prvním roce je nutno u pořízení vlastnického bydlení počítat i s dalšími výdaji: 

 poplatek za sjednání úvěru 

 provize realitní kanceláři 

 právní služby 
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Poplatek za sjednání úvěru 

Poplatek za zpracování, vyřízení a poskytnutí úvěru je u většiny bank nulový. Pouze u 

GE Money Bank je tento poplatek ve výši 2 900,- Kč, u Komerční banky rovněž 2 900,- 

Kč a u UniCredit Bank pak ve výši 2 500,- Kč. (27) 

Vzhledem k tomu, že u většiny bank je tento poplatek nulový, nebude brán při dalších 

výpočtech v úvahu. 

 

Provize realitní kanceláři 

Realitní kancelář SOS Reality, která vybraný byt nabízí, požaduje provizi ve výši 5 %, 

což při hodnotě bytu 2 590 000,- Kč činí 129 500,- Kč. Tato cena je dle ceníku realitní 

kanceláře, která byt ke koupi nabízí. 

 

Právní služby 

Využije-li klient právní služby přímo od realitní kanceláře, pak tyto služby dostane 

bezplatně. Bezplatná služba zahrnuje následující činnosti: vyhotovení všech 

příslušných smluv, vyhotovení znaleckého posudku pro vypočet úhrady daně z převodu 

nemovitostí. (35) 

 

 

4.5 Souhrn veškerých výdajů spojených s nájemním a vlastním bytem 

 

V následující tabulce je vidět, jaké druhy výdajů jsou spojeny s nájemním a vlastním 

bytem. Některé jsou placeny u obou druhů bydlení, jiné jsou spojeny pouze s nájemním 

bytem, jiné zase s bytem vlastním. Pořízení vlastního bytu je spojeno s daleko více 

výdaji než bydlení v nájemním bytě. 
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Tab. 24: Přehled výdajů spojených s jednotlivými formami bytu 

  nájemní byt vlastní byt 

nájemné ano ne 

vodné, stočné, elektřina, 

teplo, plyn ano ano 

uživatelské náklady 

vlastnického bydlení ne ano 

poplatek za odvoz odpadu ano ano 

pojištění nemovitosti ne ano 

pojištění domácnosti ano ano 

úrok z hypotečního úvěru ne ano 

poplatek za vedení úvěru ne ano 

poplatek za potvrzení o výši 

zaplacených úroků ne ano 

poplatek za sjednání úvěru ne ano 

provize realitní kanceláři ne ano 

právní služby ne ano 

(Vlastní zpracování) 

 

Nyní jsou výdaje spojené s bydlením ve vlastním a nájemním bytě v jednotlivých 

letech, kdy bude splácen hypoteční úvěr, uvedeny a srovnány v následující tabulce. 

Podrobná výše jednotlivých výdajů v průběhu 20 let u vlastního bydlení je uvedena 

v příloze 7. Podrobná výše výdajů nájemního bytu je shodná s výši nájemného a záloh 

na služby v jednotlivých letech, které jsou uvedeny v příloze 4. 
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Tab. 25: Výdajů u jednotlivých bytů v jednotlivých letech 

rok 

celkové roční výdaje 

na vlastní byt (Kč) 

celkové roční výdaje 

nájemního bytu (Kč) 

1 326 835,32 155 880 

2 198 271,32 159 936 

3 199 231,32 164 088 

4 200 215,32 168 360 

5 201 223,32 172 740 

6 202 255,32 177 228 

7 203 323,32 181 836 

8 204 415,32 186 564 

9 205 531,32 191 412 

10 206 683,32 196 392 

11 207 859,32 201 492 

12 209 071,32 206 736 

13 210 307,32 212 112 

14 211 579,32 217 632 

15 212 887,32 223 284 

16 214 231,32 229 092 

17 215 611,32 235 044 

18 217 027,32 241 152 

19 218 479,32 247 416 

20 219 967,32 253 848 

celkem 4 285 006,4 4 022 244 

 (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

V uvedené tabulce lze vidět, že v 1. až 12. roce jsou roční výdaje spojené s vlastním 

bytem vždy vyšší než u nájemního bytu. Teprve ve 13. roce jsou roční výdaje na vlastní 

byt nižší než u bytu nájemního. I když od tohoto 13. roku jsou výdaje v jednotlivých 

následujících letech již vždy u vlastního bytu nižší, souhrnně zaplacené výdaje jsou u 
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vlastního bytu každoročně vyšší než u bytu nájemního. Což lze vidět i v následující 

tabulce.  

Tab. 26: Souhrn výdajů zaplacených v průběhu 20 let 

rok 

souhrn výdajů 

vlastního bytu 

souhrn výdajů 

nájemného bytu 

1 326 835,32 155 880 

2 525 106,64 315 816 

3 724 337,96 479 904 

4 924 553,28 648 264 

5 1 125 776,6 821 004 

6 1 328 031,92 998 232 

7 1 531 355,24 1 180 068 

8 1 735 770,56 1 366 632 

9 1 941 301,88 1 558 044 

10 2 147 985,2 1 754 436 

11 2 355 844,52 1 955 928 

12 2 564 915,84 2 162 664 

13 2 775 223,16 2 374 776 

14 2 986 802,48 2 592 408 

15 3 199 689,8 2 815 692 

16 3 413 921,12 3 044 784 

17 3 629 532,44 3 279 828 

18 3 846 559,76 3 520 980 

19 4 065 039,08 3 768 396 

20 4 285 006,4 4 022 244 

 (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

Souhrnně za 20 let u vlastního bytu činí přibližně 4 285 006,- Kč, zatímco ve stejném 

časovém období jsou výdaje u nájemního bytu 4 022 244,- Kč, což je o 262 762,- Kč 

méně. V průběhu 20 let, kdy je splácen hypoteční úvěr, nebude dosaženo bodu zvratu, 

od kterého by byl finančně výhodnější vlastní byt. Proto v předloženém modelovém 

příkladě a v uvedených úrokových sazbách a hodnotách ostatních údajů lze konstatovat 
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a doporučit vybrat si nájemní byt, nedoporučuje se při uvedených podmínkách 

koupě vlastního bytu. Toto rozhodnutí je ovlivněno i okolními vlivy a dalšími faktory. 

Mezi ně lze například zařadit současné ceny nemovitostí, které můžou být 

nadhodnocené, dále bych navrhovala projít znovu nabídku bytů v Brně, neboť nabídka 

se často mění. Rozhodnutí je ovlivněno i kupní silou obyvatelstva, která se v neposlední 

řadě odvíjí od růstu mezd a od míry nezaměstnanosti. Čím více lidé vydělávají, tím více 

se lidé můžou zadlužit a splácet vyšší měsíční splátky hypotečního úvěru. 

V předloženém modelovém příkladě se jedná o mladý pár, který teprve dokončil 

vysokou školu a nastupuje do nového zaměstnání. Doporučovala bych s koupí bytu 

počkat i z toho důvodu, že jako nově nastupující absolventi bez nějaké větší praxe 

v oboru nedosáhnou takové výše mzdy, jakou budou mít po zapracování se a po získání 

určité praxe. Poté si budou moci dovolit zvolit například nižší dobu splácení než 20 let. 

Tím sice budou platit vyšší měsíční splátky, ale oproti tomu se jim zase sníží celkové 

výdaje na pořízení vlastního bytu v podobě nižších úroků z hypotečního úvěru.  

 

Kromě současné situace a konkrétního vyhodnocení výpočtu je třeba brát v úvahu i 

další okolnosti, které můžou nastat a které rozhodnutí ovlivní. Nutno zohlednit i 

prognózy budoucího vývoje trhu nemovitostí, které se u řady odborníků liší.  

 

Například České národní banka ve své zprávě o finanční stabilitě z roku 2011 

předpovídá, že ceny nemovitostí budou nyní nějaký čas spíše stagnovat. Ceny 

nemovitostí byly na svém vrcholu ve 3. čtvrtletí 2008, poté se na trhu nemovitostí 

začala plně projevovat krize a ceny začaly padat dolů. V roce 2010 byla za dalším 

poklesem cen nepříliš dobrá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti stoupla 

přibližně na 9 %, meziroční nominální růst mezd byl nízký (ve 4. čtvrtletí 2010 pouhých 

0,6 %), reálné mzdy poklesly, neboť inflace za rok 2010 se pohybovala přibližně na 

úrovni 1,5 %. Pro rok 2012 centrální banka vzhledem k předchozímu vývoji předpovídá 

míru nezaměstnanosti okolo 9 %, koncem roku by pak mohlo dojít k mírnému poklesu 

míry nezaměstnanosti na 8 %. Vzhledem k výhledům pro rok 2012 na trhu práce pak 

předikuje spíše stagnaci cen nemovitostí. (23) 
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Ve své publikaci „Všechno je jinak“ Vladimír Pikora prognózuje s ohledem na minulý 

vývoj cen nemovitostí, že během následujícího střednědobého horizontu (1 až 3 roky) 

ceny bytu nějak závratně klesat nebudou, budou spíše stagnovat. Pokud by i nastala 

druhá krize, nepředpokládá, že by ceny nějak podstatně klesaly, případný pokles cen by 

byl jen nepatrný o 1 až 2 %. Poté až ekonomika začne opět růst, tak se předpokládá, že 

porostou i ceny bytů, kde se začne mimo jiné projevovat i zvýšení DPH. (6) 
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Závěr 

 

V předložené diplomové práci byly vytyčeny a popsány vlivy, které je nutno brát 

v úvahu při rozhodování se, zda zůstat v nájemním bydlení nebo zda si pořídit byt 

vlastní. Byly zohledněny zejména faktory, které jsou objektivní a které lze vyjádřit 

peněžně vyjádřit.  

 

Předložený postup je pouze určitým návodem a vodítkem při výběru výhodnější formy 

bydlení. Uvedený postup a veškeré výpočty jsou spíše určitým nástinem možné situace, 

nejsou zcela přesné, neboť nelze s přesně určit, jak se v budoucích letech budou vyvíjet 

jednotlivé uvedené faktory. Budoucí vývoj lze pouze předpovídat, na základě vývoje 

minulého a nynější situace. Určité situace lze predikovat lépe, jejich vznik předchází 

jisté okolnosti. Jiné jsou nenadálé, se kterými nikdo nepočítá a které můžou překvapit 

jak pozitivně tak i negativně. Proto se předpovědi se často liší, můžou být mnohdy i 

protichůdné. Vše záleží jen na věci názoru.  

 

Prognózy pro budoucí vývoj cen bytů je dosti složitý, nelze jednoznačně a s určitostí 

říct, jak se trh nemovitostí bude v dalších letech vyvíjet. Lze formulovat různé 

spekulace, které se mnohdy u jednotlivých odborníků liší. Někteří odborníci 

předpovídají, že mírný pokles cen bude i nadále stále pokračovat, jiní prognózují, že 

ceny nemovitostí již klesat nebudou, nastane spíše krátkodobá stagnace cen a poté dojde 

k mírnému nárůstu. Shrneme-li to, lze konstatovat, že nějaký výraznější pokles cen bytů 

se dle nejrůznějších prognóz zatím nepředpokládá. Proto spoléhat a vyčkávat na 

výraznější pokles cen se nedoporučuje. 

 

V předloženém modelovém příkladě po výpočtech a srovnání nákladů na nájemní a 

vlastní byt bylo dosaženo závěru, že při daných vstupních podmínkách se v tomto 

konkrétním případě koupě vlastního bytu nedoporučuje, neboť souhrnné výdaje za 20 

let u vlastního bytu jsou vyšší než u bytu nájemního. Lépe je volné finanční prostředky, 

kterými pár disponuje, investovat a zhodnotit. Tím pádem by výše a následné výdaje 

související s hypotečním úvěrem po několika letech byly nižší a vlastní bydlení by 

mohlo být výhodnější. 
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Přílohy 

 

 

 

 



 

Příloha 1.  Druhy hypotečních úvěrů 

 

Rozlišujeme následující druhy hypotečních úvěrů: 

 rezidenční hypoteční úvěry – u těchto druhů věřitel financuje koupi rezidenční 

nemovitosti, 

 obchodní hypoteční úvěry – zde se jedná o: 

o projektové financování nemovitostí pro investory, jednotlivé byty nebo 

rodinné domy jsou pak určeny k prodeji či k pronájmu, 

o malé hypoteční úvěry podnikům na nemovitosti, které jsou pak podniky 

samy užívány. 

 

Další členění hypotečních úvěrů může být podle úročení a splátek: 

 hypoteční úvěry s pevným úročením – úroková míra je stále stejná až do 

splatnosti úvěru. Tyto úvěry jsou obecně pro dlužníky dražší, a to ve smyslu 

vyšších naběhlých úroků. Příčinou toho je vysoké riziko, které je s těmito úvěry 

spojené. Vzhledem k vysokému riziku jsou věřitelé ochotni úvěr poskytnout za 

vyšší úrokovou míru než u jiných druhů hypotečních úvěrů.  

 hypoteční úvěry s proměnným úročením – úroková míra je pravidelně 

upravována podle určitého indexu věřitelské banky (např. úroková míra 

nejlepším klientům – prima rate) nebo podle obecné úrokové míry nespojené 

s konkrétní bankou (např. LIBOR, swapová úroková míra apod.). Úroková míra 

hypotečního úvěru se pak skládá z úrokového indexu nebo úrokové míry a 

úrokového rozpětí, které je určeno ve smlouvě a zůstává po celou dobu 

konstantní (např. 2 %). Tento druh hypotečních úvěrů je v České republice 

nejrozšířenější. Jsou spojeny s nízkým úrokovým rizikem, proto jsou spojeny 

s nižšími úrokovými platbami než je tomu u hypotečních úvěrů s pevným 

úročením. Proto jsou výhodné pro dlužníky, méně pak pro veřitele. 

 hypoteční úvěry s balonovou platbou – jedná se o úvěry, u kterých se jistina 

během splatnosti plně neamortizuje. Při splatnosti dochází k balónové 

(jednorázové) platbě. Tento druh hypotečních úvěrů je běžný u obchodních 

hypotečních úvěrů. 



 

 hypoteční úvěry pouze s úrokovými platbami – po určitou dobu dlužník splácí 

jen úroky a jistina zůstává nezměněná. Splátky jsou během tohoto období 

poměrně nízké. Tyto druhy hypotečních úvěrů jsou často používány v USA.  

 hypoteční úvěry se zápornou amortizací – dlužník splácí pouze část naběhlých 

úroků (např. splácí úroky ve výši 1 % dlužné částky), zbývající část úroků (tzv. 

oddálené úroky) jsou pak připočteny k jistině. Nesplacená částka se postupně 

zvyšuje, dochází tak k záporné amortizaci nesplacené částky. 

 reverzní hypoteční úvěry – jedná se o hypoteční úvěr pro seniory, senioři si 

berou úvěr, který pak čerpají jednorázově nebo postupně ve sjednaných 

platbách. Neplatí se žádné úroky, všechny úroky se načítají. Úvěr pak končí, 

když vlastník nemovitosti zemře, nemovitost prodá nebo se odstěhuje. Existující 

dluh se pak splatí z výnosu prodeje. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2. Srovnání nabídek hypotečních úvěrů    

        

Banka Česká spořitelna ČSOB ČSOB Equa bank Fio banka  GE Money Bank Hypoteční banka 

Název úvěru Ideální hypotéka 
Hypotéka na 
100% Hypotéka na 85% Hypotéka na bydlení Fio hypotéka Hypotéka do 85% Hypoteční úvěr 85 

Minimální výše úvěru 500 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Fixace 5 let (% p.a.) 3,19 1,79 3,69 3,79 3,51 3,79 3,69 

Fixace 10 let (% p.a.) 4,29 5,59 4,49     5,39 4,49 

Fixace 15 let (% p.a.)   5,89 4,79       4,79 

Fixace 20 let (% p.a.)   5,89 4,79       4,79 

Poplatek za schválení 
a poskytnutí úvěru 0 0 0 0 0 0 0 

Poplatek za správu a 
vedení úvěru 
(měsíčně) 200 Kč 220 Kč 220 Kč 150 Kč 0 Kč 150 Kč 220 Kč 

Potvrzení o výši 
zaplacených úroků zdarma 100 Kč 100 Kč zdarma zdarma 50 Kč zdarma 

        

Banka Hypoteční banka Komerční banka Komerční banka Raiffeisenbank Raiffeisenbank Wüstenrot hypoteční banka 

Název úvěru 
Hypoteční úvěr 
100 Klasik Plus Klasik Profit Hypotéka Pro vlastní bydlení 

Minimální výše úvěru 300 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 

Fixace 5 let (% p.a.) 4,79 3,49 4,49 3,69 5,19 3,69 

Fixace 10 let (% p.a.) 5,59 4,29 5,29 5,39 7,09 5,85 

Fixace 15 let (% p.a.) 5,89 4,39 5,39 5,39 7,09   

Fixace 20 let (% p.a.) 5,89 4,69 5,69       

Poplatek za schválení 
a poskytnutí úvěru 0 2 900 Kč 2 900 Kč 0 0 0 

Poplatek za správu a 
vedení úvěru 
(měsíčně) 220 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

Potvrzení o výši 
zaplacených úroků zdarma 238 Kč 238 Kč zdarma zdarma zdarma 

(Zdroj: Nabídka účelových hypotečních úvěrů. [online]. 2012 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/bydleni/hypoteky/srovnani-klasickych-hypotek/>.) 



 

 

Příloha 3. Srovnání nabídek stavebních spořitelen    

      

Stavební spořitelna ČMSS - Liška ČMSS - Liška ČMSS - Liška Modrá pyramida Modrá pyramida 

Tarif Atraktiv Invest Perspektiv Kredit rychlá Kredit standardní 

Úrok ze spoření 1% 2% 2% 2% 2% 

Min. cílová částka 40 000 Kč 40 000 Kč 150 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% z cílové částky 1% z cílové částky 1% z cílové částky 1% z cílové částky 1% z cílové částky 

Správa a vedení účtu 310 Kč 310 Kč 310 Kč 300 Kč 300 Kč 

Úrok z běžného úvěru 3,70% 4,80% 4,80% 5% 4%-5% 

Úrok z překlenovacího úvěru 2,7%-6,5% 2,7%-6,5% 2,7%-6,5% 3,99%-6,90% 3,99%-6,90% 

      

Stavební spořitelna Modrá pyramida Raiffeisen SS Raiffeisen SS SSČS - Buřinka Wüstenrot SS 

Tarif Kredit pomalá Úvěrový tarif Spořící tarif Jenotný spořící tarif Optimální speciální 

Úrok ze spoření 2% 1% 2% 2% 2,2% (nebo 1%) 

Min. cílová částka   50 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 

Poplatek za uzavření smlouvy 1% z cílové částky 1% z cílové částky 1% z cílové částky 0,5% z cílové částky 1% z cílové částky 

Správa a vedení účtu 300 Kč 316-360 Kč 316-360 Kč 310-550 Kč 240 Kč 

Úrok z běžného úvěru 3%-5% 3,50% 4,90% 4,75% 3,7% nebo 4,9% 

Úrok z překlenovacího úvěru 3,99%-6,90% 2,99%-6,70% 2,99%-6,70% 4,20%-5,90% 2,5%-4,5% 

      

Stavební spořitelna Wüstenrot SS Wüstenrot SS Wüstenrot SS   

Tarif Optimální finanční Optimální normální Optimální kreditní   

Úrok ze spoření 2,2% (nebo 1%) 2,2% (nebo 1%) 2,2% (nebo 1%)   

Min. cílová částka 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč   

Poplatek za uzavření smlouvy 1% z cílové částky 1% z cílové částky 1% z cílové částky   

Správa a vedení účtu 240 Kč 240 Kč 240 Kč   

Úrok z běžného úvěru 3,7% nebo 4,9% 3,7% nebo 4,9% 3,7% nebo 4,9%   

Úrok z překlenovacího úvěru 2,5%- 6,6%   2,5%-4,8%   

(Zdroj: Přehled spořících tarifů. [online]. 2012 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/bydleni/stavebni-sporeni/srovnani-sporicich-tarifu/>.) 



 

Příloha 4. Výše nájemného a služeb u nájemního bytu v průběhu 

jednotlivých let 

 

 nájem za měsíc (Kč) nájem za rok (Kč) 

1 12 990 155 880 

2 13 328 159 936 

3 13 674 164 088 

4 14 030 168 360 

5 14 395 172 740 

6 14 769 177 228 

7 15 153 181 836 

8 15 547 186 564 

9 15 951 191 412 

10 16 366 196 392 

11 16 791 201 492 

12 17 228 206 736 

13 17 676 212 112 

14 18 136 217 632 

15 18 607 223 284 

16 19 091 229 092 

17 19 587 235 044 

18 20 096 241 152 

19 20 618 247 416 

20 21 154 253 848 

Celkem 335 187 4 022 244 

     (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5. Splátkový kalendář 

 

Rok Měsíc Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Hypotéka (CZK) 

1 1 12 119,61 6 666,67 5 452,94 1 994 547,06 

1 2 12 119,61 6 648,49 5 471,12 1 989 075,94 

1 3 12 119,61 6 630,25 5 489,35 1 983 586,59 

1 4 12 119,61 6 611,96 5 507,65 1 978 078,94 

1 5 12 119,61 6 593,60 5 526,01 1 972 552,93 

1 6 12 119,61 6 575,18 5 544,43 1 967 008,50 

1 7 12 119,61 6 556,69 5 562,91 1 961 445,59 

1 8 12 119,61 6 538,15 5 581,45 1 955 864,13 

1 9 12 119,61 6 519,55 5 600,06 1 950 264,07 

1 10 12 119,61 6 500,88 5 618,73 1 944 645,35 

1 11 12 119,61 6 482,15 5 637,46 1 939 007,89 

1 12 12 119,61 6 463,36 5 656,25 1 933 351,64 

2 1 12 119,61 6 444,51 5 675,10 1 927 676,54 

2 2 12 119,61 6 425,59 5 694,02 1 921 982,53 

2 3 12 119,61 6 406,61 5 713,00 1 916 269,53 

2 4 12 119,61 6 387,57 5 732,04 1 910 537,49 

2 5 12 119,61 6 368,46 5 751,15 1 904 786,34 

2 6 12 119,61 6 349,29 5 770,32 1 899 016,02 

2 7 12 119,61 6 330,05 5 789,55 1 893 226,47 

2 8 12 119,61 6 310,75 5 808,85 1 887 417,61 

2 9 12 119,61 6 291,39 5 828,21 1 881 589,40 

2 10 12 119,61 6 271,96 5 847,64 1 875 741,76 

2 11 12 119,61 6 252,47 5 867,13 1 869 874,62 

2 12 12 119,61 6 232,92 5 886,69 1 863 987,93 

3 1 12 119,61 6 213,29 5 906,31 1 858 081,62 

3 2 12 119,61 6 193,61 5 926,00 1 852 155,62 

3 3 12 119,61 6 173,85 5 945,75 1 846 209,86 

3 4 12 119,61 6 154,03 5 965,57 1 840 244,29 

3 5 12 119,61 6 134,15 5 985,46 1 834 258,83 

3 6 12 119,61 6 114,20 6 005,41 1 828 253,42 

3 7 12 119,61 6 094,18 6 025,43 1 822 227,99 

3 8 12 119,61 6 074,09 6 045,51 1 816 182,48 

3 9 12 119,61 6 053,94 6 065,66 1 810 116,81 

3 10 12 119,61 6 033,72 6 085,88 1 804 030,93 

3 11 12 119,61 6 013,44 6 106,17 1 797 924,76 

3 12 12 119,61 5 993,08 6 126,52 1 791 798,23 

4 1 12 119,61 5 972,66 6 146,95 1 785 651,29 

4 2 12 119,61 5 952,17 6 167,44 1 779 483,85 

4 3 12 119,61 5 931,61 6 187,99 1 773 295,86 

4 4 12 119,61 5 910,99 6 208,62 1 767 087,24 

4 5 12 119,61 5 890,29 6 229,32 1 760 857,92 



 

4 6 12 119,61 5 869,53 6 250,08 1 754 607,84 

4 7 12 119,61 5 848,69 6 270,91 1 748 336,93 

4 8 12 119,61 5 827,79 6 291,82 1 742 045,11 

4 9 12 119,61 5 806,82 6 312,79 1 735 732,32 

4 10 12 119,61 5 785,77 6 333,83 1 729 398,49 

4 11 12 119,61 5 764,66 6 354,94 1 723 043,55 

4 12 12 119,61 5 743,48 6 376,13 1 716 667,42 

5 1 12 119,61 5 722,22 6 397,38 1 710 270,04 

5 2 12 119,61 5 700,90 6 418,71 1 703 851,33 

5 3 12 119,61 5 679,50 6 440,10 1 697 411,23 

5 4 12 119,61 5 658,04 6 461,57 1 690 949,66 

5 5 12 119,61 5 636,50 6 483,11 1 684 466,55 

5 6 12 119,61 5 614,89 6 504,72 1 677 961,83 

5 7 12 119,61 5 593,21 6 526,40 1 671 435,43 

5 8 12 119,61 5 571,45 6 548,16 1 664 887,28 

5 9 12 119,61 5 549,62 6 569,98 1 658 317,29 

5 10 12 119,61 5 527,72 6 591,88 1 651 725,41 

5 11 12 119,61 5 505,75 6 613,86 1 645 111,56 

5 12 12 119,61 5 483,71 6 635,90 1 638 475,66 

6 1 12 119,61 5 461,59 6 658,02 1 631 817,63 

6 2 12 119,61 5 439,39 6 680,21 1 625 137,42 

6 3 12 119,61 5 417,12 6 702,48 1 618 434,94 

6 4 12 119,61 5 394,78 6 724,82 1 611 710,11 

6 5 12 119,61 5 372,37 6 747,24 1 604 962,87 

6 6 12 119,61 5 349,88 6 769,73 1 598 193,14 

6 7 12 119,61 5 327,31 6 792,30 1 591 400,85 

6 8 12 119,61 5 304,67 6 814,94 1 584 585,91 

6 9 12 119,61 5 281,95 6 837,65 1 577 748,26 

6 10 12 119,61 5 259,16 6 860,45 1 570 887,81 

6 11 12 119,61 5 236,29 6 883,31 1 564 004,50 

6 12 12 119,61 5 213,35 6 906,26 1 557 098,24 

7 1 12 119,61 5 190,33 6 929,28 1 550 168,96 

7 2 12 119,61 5 167,23 6 952,38 1 543 216,58 

7 3 12 119,61 5 144,06 6 975,55 1 536 241,03 

7 4 12 119,61 5 120,80 6 998,80 1 529 242,23 

7 5 12 119,61 5 097,47 7 022,13 1 522 220,10 

7 6 12 119,61 5 074,07 7 045,54 1 515 174,56 

7 7 12 119,61 5 050,58 7 069,02 1 508 105,53 

7 8 12 119,61 5 027,02 7 092,59 1 501 012,94 

7 9 12 119,61 5 003,38 7 116,23 1 493 896,71 

7 10 12 119,61 4 979,66 7 139,95 1 486 756,76 

7 11 12 119,61 4 955,86 7 163,75 1 479 593,01 

7 12 12 119,61 4 931,98 7 187,63 1 472 405,38 

8 1 12 119,61 4 908,02 7 211,59 1 465 193,79 

8 2 12 119,61 4 883,98 7 235,63 1 457 958,17 



 

8 3 12 119,61 4 859,86 7 259,75 1 450 698,42 

8 4 12 119,61 4 835,66 7 283,95 1 443 414,48 

8 5 12 119,61 4 811,38 7 308,22 1 436 106,25 

8 6 12 119,61 4 787,02 7 332,59 1 428 773,67 

8 7 12 119,61 4 762,58 7 357,03 1 421 416,64 

8 8 12 119,61 4 738,06 7 381,55 1 414 035,09 

8 9 12 119,61 4 713,45 7 406,16 1 406 628,93 

8 10 12 119,61 4 688,76 7 430,84 1 399 198,09 

8 11 12 119,61 4 663,99 7 455,61 1 391 742,47 

8 12 12 119,61 4 639,14 7 480,47 1 384 262,01 

9 1 12 119,61 4 614,21 7 505,40 1 376 756,61 

9 2 12 119,61 4 589,19 7 530,42 1 369 226,19 

9 3 12 119,61 4 564,09 7 555,52 1 361 670,67 

9 4 12 119,61 4 538,90 7 580,70 1 354 089,97 

9 5 12 119,61 4 513,63 7 605,97 1 346 483,99 

9 6 12 119,61 4 488,28 7 631,33 1 338 852,67 

9 7 12 119,61 4 462,84 7 656,76 1 331 195,90 

9 8 12 119,61 4 437,32 7 682,29 1 323 513,62 

9 9 12 119,61 4 411,71 7 707,89 1 315 805,72 

9 10 12 119,61 4 386,02 7 733,59 1 308 072,13 

9 11 12 119,61 4 360,24 7 759,37 1 300 312,77 

9 12 12 119,61 4 334,38 7 785,23 1 292 527,54 

10 1 12 119,61 4 308,43 7 811,18 1 284 716,36 

10 2 12 119,61 4 282,39 7 837,22 1 276 879,14 

10 3 12 119,61 4 256,26 7 863,34 1 269 015,79 

10 4 12 119,61 4 230,05 7 889,55 1 261 126,24 

10 5 12 119,61 4 203,75 7 915,85 1 253 210,39 

10 6 12 119,61 4 177,37 7 942,24 1 245 268,15 

10 7 12 119,61 4 150,89 7 968,71 1 237 299,44 

10 8 12 119,61 4 124,33 7 995,28 1 229 304,16 

10 9 12 119,61 4 097,68 8 021,93 1 221 282,24 

10 10 12 119,61 4 070,94 8 048,67 1 213 233,57 

10 11 12 119,61 4 044,11 8 075,49 1 205 158,07 

10 12 12 119,61 4 017,19 8 102,41 1 197 055,66 

11 1 12 119,61 3 990,19 8 129,42 1 188 926,24 

11 2 12 119,61 3 963,09 8 156,52 1 180 769,72 

11 3 12 119,61 3 935,90 8 183,71 1 172 586,01 

11 4 12 119,61 3 908,62 8 210,99 1 164 375,03 

11 5 12 119,61 3 881,25 8 238,36 1 156 136,67 

11 6 12 119,61 3 853,79 8 265,82 1 147 870,85 

11 7 12 119,61 3 826,24 8 293,37 1 139 577,48 

11 8 12 119,61 3 798,59 8 321,01 1 131 256,47 

11 9 12 119,61 3 770,85 8 348,75 1 122 907,72 

11 10 12 119,61 3 743,03 8 376,58 1 114 531,14 

11 11 12 119,61 3 715,10 8 404,50 1 106 126,63 



 

11 12 12 119,61 3 687,09 8 432,52 1 097 694,11 

12 1 12 119,61 3 658,98 8 460,63 1 089 233,49 

12 2 12 119,61 3 630,78 8 488,83 1 080 744,66 

12 3 12 119,61 3 602,48 8 517,12 1 072 227,54 

12 4 12 119,61 3 574,09 8 545,51 1 063 682,02 

12 5 12 119,61 3 545,61 8 574,00 1 055 108,02 

12 6 12 119,61 3 517,03 8 602,58 1 046 505,44 

12 7 12 119,61 3 488,35 8 631,26 1 037 874,19 

12 8 12 119,61 3 459,58 8 660,03 1 029 214,16 

12 9 12 119,61 3 430,71 8 688,89 1 020 525,27 

12 10 12 119,61 3 401,75 8 717,86 1 011 807,41 

12 11 12 119,61 3 372,69 8 746,92 1 003 060,50 

12 12 12 119,61 3 343,53 8 776,07 994 284,43 

13 1 12 119,61 3 314,28 8 805,33 985 479,10 

13 2 12 119,61 3 284,93 8 834,68 976 644,42 

13 3 12 119,61 3 255,48 8 864,13 967 780,30 

13 4 12 119,61 3 225,93 8 893,67 958 886,63 

13 5 12 119,61 3 196,29 8 923,32 949 963,31 

13 6 12 119,61 3 166,54 8 953,06 941 010,25 

13 7 12 119,61 3 136,70 8 982,91 932 027,34 

13 8 12 119,61 3 106,76 9 012,85 923 014,49 

13 9 12 119,61 3 076,71 9 042,89 913 971,60 

13 10 12 119,61 3 046,57 9 073,03 904 898,57 

13 11 12 119,61 3 016,33 9 103,28 895 795,29 

13 12 12 119,61 2 985,98 9 133,62 886 661,67 

14 1 12 119,61 2 955,54 9 164,07 877 497,60 

14 2 12 119,61 2 924,99 9 194,61 868 302,98 

14 3 12 119,61 2 894,34 9 225,26 859 077,72 

14 4 12 119,61 2 863,59 9 256,01 849 821,71 

14 5 12 119,61 2 832,74 9 286,87 840 534,84 

14 6 12 119,61 2 801,78 9 317,82 831 217,01 

14 7 12 119,61 2 770,72 9 348,88 821 868,13 

14 8 12 119,61 2 739,56 9 380,05 812 488,08 

14 9 12 119,61 2 708,29 9 411,31 803 076,77 

14 10 12 119,61 2 676,92 9 442,68 793 634,09 

14 11 12 119,61 2 645,45 9 474,16 784 159,93 

14 12 12 119,61 2 613,87 9 505,74 774 654,19 

15 1 12 119,61 2 582,18 9 537,43 765 116,76 

15 2 12 119,61 2 550,39 9 569,22 755 547,54 

15 3 12 119,61 2 518,49 9 601,11 745 946,43 

15 4 12 119,61 2 486,49 9 633,12 736 313,31 

15 5 12 119,61 2 454,38 9 665,23 726 648,08 

15 6 12 119,61 2 422,16 9 697,45 716 950,64 

15 7 12 119,61 2 389,84 9 729,77 707 220,86 

15 8 12 119,61 2 357,40 9 762,20 697 458,66 



 

15 9 12 119,61 2 324,86 9 794,74 687 663,92 

15 10 12 119,61 2 292,21 9 827,39 677 836,52 

15 11 12 119,61 2 259,46 9 860,15 667 976,37 

15 12 12 119,61 2 226,59 9 893,02 658 083,35 

16 1 12 119,61 2 193,61 9 926,00 648 157,36 

16 2 12 119,61 2 160,52 9 959,08 638 198,28 

16 3 12 119,61 2 127,33 9 992,28 628 206,00 

16 4 12 119,61 2 094,02 10 025,59 618 180,41 

16 5 12 119,61 2 060,60 10 059,01 608 121,40 

16 6 12 119,61 2 027,07 10 092,54 598 028,87 

16 7 12 119,61 1 993,43 10 126,18 587 902,69 

16 8 12 119,61 1 959,68 10 159,93 577 742,76 

16 9 12 119,61 1 925,81 10 193,80 567 548,96 

16 10 12 119,61 1 891,83 10 227,78 557 321,19 

16 11 12 119,61 1 857,74 10 261,87 547 059,32 

16 12 12 119,61 1 823,53 10 296,08 536 763,24 

17 1 12 119,61 1 789,21 10 330,40 526 432,85 

17 2 12 119,61 1 754,78 10 364,83 516 068,02 

17 3 12 119,61 1 720,23 10 399,38 505 668,64 

17 4 12 119,61 1 685,56 10 434,04 495 234,59 

17 5 12 119,61 1 650,78 10 468,82 484 765,77 

17 6 12 119,61 1 615,89 10 503,72 474 262,05 

17 7 12 119,61 1 580,87 10 538,73 463 723,31 

17 8 12 119,61 1 545,74 10 573,86 453 149,45 

17 9 12 119,61 1 510,50 10 609,11 442 540,34 

17 10 12 119,61 1 475,13 10 644,47 431 895,87 

17 11 12 119,61 1 439,65 10 679,95 421 215,92 

17 12 12 119,61 1 404,05 10 715,55 410 500,36 

18 1 12 119,61 1 368,33 10 751,27 399 749,09 

18 2 12 119,61 1 332,50 10 787,11 388 961,98 

18 3 12 119,61 1 296,54 10 823,07 378 138,92 

18 4 12 119,61 1 260,46 10 859,14 367 279,77 

18 5 12 119,61 1 224,27 10 895,34 356 384,43 

18 6 12 119,61 1 187,95 10 931,66 345 452,77 

18 7 12 119,61 1 151,51 10 968,10 334 484,68 

18 8 12 119,61 1 114,95 11 004,66 323 480,02 

18 9 12 119,61 1 078,27 11 041,34 312 438,68 

18 10 12 119,61 1 041,46 11 078,14 301 360,53 

18 11 12 119,61 1 004,54 11 115,07 290 245,46 

18 12 12 119,61 967,48 11 152,12 279 093,34 

19 1 12 119,61 930,31 11 189,30 267 904,04 

19 2 12 119,61 893,01 11 226,59 256 677,45 

19 3 12 119,61 855,59 11 264,02 245 413,44 

19 4 12 119,61 818,04 11 301,56 234 111,87 

19 5 12 119,61 780,37 11 339,23 222 772,64 



 

19 6 12 119,61 742,58 11 377,03 211 395,61 

19 7 12 119,61 704,65 11 414,95 199 980,66 

19 8 12 119,61 666,60 11 453,00 188 527,65 

19 9 12 119,61 628,43 11 491,18 177 036,47 

19 10 12 119,61 590,12 11 529,49 165 506,99 

19 11 12 119,61 551,69 11 567,92 153 939,07 

19 12 12 119,61 513,13 11 606,48 142 332,59 

20 1 12 119,61 474,44 11 645,16 130 687,43 

20 2 12 119,61 435,62 11 683,98 119 003,45 

20 3 12 119,61 396,68 11 722,93 107 280,52 

20 4 12 119,61 357,60 11 762,00 95 518,51 

20 5 12 119,61 318,40 11 801,21 83 717,30 

20 6 12 119,61 279,06 11 840,55 71 876,75 

20 7 12 119,61 239,59 11 880,02 59 996,73 

20 8 12 119,61 199,99 11 919,62 48 077,12 

20 9 12 119,61 160,26 11 959,35 36 117,77 

20 10 12 119,61 120,39 11 999,21 24 118,55 

20 11 12 119,61 80,40 12 039,21 12 079,34 

20 12 12 119,61 40,26 12 079,34 0,00 

 

(Zdroj: Hypoteční kalkulačka [online]. ©1999-2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://kalkulacky.idnes.cz/cr_hypotecni-

kalkulacka.php?suma=2+000+000%2C00&urok=4%2C00&rok=20&interval=12&typ=

po) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6. Výdaje na inkaso ve vlastním bytě v průběhu jednotlivých 

let 

 

rok měsíční platba za inkaso (Kč) roční platba za inkaso (Kč) 

1 3 000 36 000 

2 3 078 36 936 

3 3 158 37 896 

4 3 240 38 880 

5 3 324 39 888 

6 3 410 40 920 

7 3 499 41 988 

8 3 590 43 080 

9 3 683 44 196 

10 3 779 45 348 

11 3 877 46 524 

12 3 978 47 736 

13 4 081 48 972 

14 4 187 50 244 

15 4 296 51 552 

16 4 408 52 896 

17 4 523 54 276 

18 4 641 55 692 

19 4 762 57 144 

20 4 886 53 632 

   (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

 

 



 

Příloha 7. Výdaje v jednotlivých letech spojené s vlastním bytem 
 

 

rok 
roční uživatelské 

náklady inkaso 

splátka 
hypotečního 

úvěru 
pojištění 

nemovitosti 
poplatek za 

vedení úvěru 
poplatek za potvrzení o 
výši zaplacených úroků 

provize 
realitní 

kanceláři 
celkové roční výdaje 

na vlastní byt 

1 11 500 36 000 145 435,32 1 900 2 400 100 129 500 326 835,32 

2 11 500 36 936 145 435,32 1 900 2 400 100 0 198 271,32 

3 11 500 37 896 145 435,32 1 900 2 400 100 0 199 231,32 

4 11 500 38 880 145 435,32 1 900 2 400 100 0 200 215,32 

5 11 500 39 888 145 435,32 1 900 2 400 100 0 201 223,32 

6 11 500 40 920 145 435,32 1 900 2 400 100 0 202 255,32 

7 11 500 41 988 145 435,32 1 900 2 400 100 0 203 323,32 

8 11 500 43 080 145 435,32 1 900 2 400 100 0 204 415,32 

9 11 500 44 196 145 435,32 1 900 2 400 100 0 205 531,32 

10 11 500 45 348 145 435,32 1 900 2 400 100 0 206 683,32 

11 11 500 46 524 145 435,32 1 900 2 400 100 0 207 859,32 

12 11 500 47 736 145 435,32 1 900 2 400 100 0 209 071,32 

13 11 500 48 972 145 435,32 1 900 2 400 100 0 210 307,32 

14 11 500 50 244 145 435,32 1 900 2 400 100 0 211 579,32 

15 11 500 51 552 145 435,32 1 900 2 400 100 0 212 887,32 

16 11 500 52 896 145 435,32 1 900 2 400 100 0 214 231,32 

17 11 500 54 276 145 435,32 1 900 2 400 100 0 215 611,32 

18 11 500 55 692 145 435,32 1 900 2 400 100 0 217 027,32 

19 11 500 57 144 145 435,32 1 900 2 400 100 0 218 479,32 

20 11 500 58 632 145 435,32 1 900 2 400 100 0 219 967,32 

 (Zdroj: Vlastní výpočty) 

 

(Poznámka: Všechny údaje jsou uvedeny v Kč) 


