
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce celkově popisuje a mapuje trh s nájemním bydlením v městě 

Uherské Hradiště a je tvořena textovou a grafickou částí. Nejprve uvádí obecný pohled na 

nájemní bydlení a poté porovnává výši obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých částech 

města a posuzuje změny nájmu. Zjištěné údaje jsou rozděleny pro byty o velikosti 1+1 a 

1+kk, 2+1 a 2+kk, 3+1 a 3+kk, 4+1 a 4+kk a větší. Pro kaţdou skupinu je vytvořena mapa 

výše nájmů. 

 

Abstract 

The diploma thesis describes and maps the overall rental market in city Uherské 

Hradiště and is made up of text and graphs. First gives a general view of rental housing and 

then compares the amount of the rentals of apartments in various parts of the city and consider 

amendments to the lease. Collected data are divided into apartments for the 1 + 1 and 1 + kk 

(kitchen corner), 2 + 1 and 2 + kk, 3 + 1 and 3 + kk, 4 +1 and 4 + kk and larger. For each 

group creates a map of rents. 
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ÚVOD 

Lidstvo celou svou existenci řeší bydlení, i kdyţ se pohled na něj postupem času mění, 

ţe se jedná o základní lidskou potřebu zůstává. V ţivotě všech hraje důleţitou roli a i 

z ekonomického pohledu je nepostradatelným statkem, který svou cenou ovlivňuje nejen 

finanční dostupnost pro domácnosti. Proto v rámci svých pravomocí jednotlivé státy zasahují 

do oblasti bydlení nástroji bytové politiky, aby trh s nemovitostmi udrţely v „rovnováţném“ 

stavu a dále zvýšily finanční dostupnost podporou bydlení. 

V diplomové práci se zaměřím na bydlení nájemní, které je po vlastnickém bydlení 

druhým nejvíce voleným typem bydlení. Cílem mé práce je na základě trhu zjistit, jak se 

pohybuje výše nájemného v jednotlivých částech města Uherské Hradiště a jestli se tato výše 

mění dle vybavení a velikosti bytu. 

Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. První část se zaměří na obecné 

informace, které vysvětlují a uvádí základní pojmy v řešené oblasti. Následně princip 

fungování trhu s byty, přehled a nástroje bytové politiky státu a také detailnější rozbor 

nájemního bydlení. Praktická část zahrnuje analýzu trhu s nájemními byty v Uherském 

Hradišti a posouzení faktorů, které na něj mají vliv. Zjištěné údaje jsou zpracovány pro 

jednotlivé skupiny bytů, které jsou rozděleny podle své velikosti na 1 + 1 a 1+ kk, 2 + 1 a      

2 + kk, 3 + 1 a 3 + kk, 4 + 1 a 4 + kk a větší. Z těchto údajů je tvořena grafická část s oblastmi 

se stejnou výší nájemného.  
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1 OBECNÝ POHLED NA BYDLENÍ 

Na začátku mé práce bych ráda uvedla pár základních definic a informací, které jsou 

v praxi běţně pouţívány a souvisí s mým tématem. 

1.1 BYT, SOUČÁST A PŘÍSLUŠENSTVÍ BYTU 

V současné české legislativě je více definic pojmu byt. Byt je definován § 2 zákona č. 

72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 

vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o 

vlastnictví bytů): „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.“
1
  

Nejčastějším výkladem, který pojem byt řeší je vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických poţadavcích na stavby, kde se pro účely této vyhlášky rozumí „bytem soubor 

místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.“
2
  Zákon č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů, v § 118 odst. 2 stanovuje, ţe 

byty mohou být téţ předmětem občanskoprávních vztahů, mj. vlastnictví. Definici bytu však 

uţ neudává.  

Součást bytu občanský zákoník vymezuje následovně: „Součástí věcí je vše, co k ní 

podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.“
3

 

Pojem příslušenství bytu je pak v občanském zákoníku upraven takto: 

„Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem 

užívány.“
4
 

1.2  BYDLENÍ 

Bydlení je z ekonomického hlediska nezbytným spotřebním zboţím. Patří také mezi 

základní lidské potřeby – přináší např. přístřeší, bezpečí a soukromí. Pomáhá začleňovat 

člověka do společnosti. Je jevem komplexním, kdy spojuje stránku technickou, právní, 

                                                 
1
 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. b).  

2
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, § 3 písm. g).  

3
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 120. 

4
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 121. 
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ekonomickou, sociální, výchovnou a psychologickou. Z těchto důvodů se jedná o 

celospolečenskou otázku, které je věnována velká pozornost. 

Bydlení je privátním ekonomickým statkem a odpovědnost za zajištění vlastního 

bydlení nese prioritně člověk sám, resp. jeho rodina. Právo na bydlení jako sociální právo 

upravené v několika mezinárodních dokumentech není dnes vnímáno jako právo nárokové, 

ale vyplývá ze specifik týkajících se privátního trhu bydlení ve vyspělých zemích, která 

nejsou triviální. Všechny vyspělé země světa tak oprávněně přichází s nástroji bytové politiky 

snaţícími se zvýšit finanční dostupnost kvalitativně standardního a přiměřeného bydlení. (4, s. 

4) 

1.2.1 Dělení bydlení v ČR dle sektorů 

Členěním dle povahy bydlení dělíme trh s nemovitostmi na tři nejčastější druhy 

uţívání bytu, tj. sektor vlastnického, druţstevního a nájemního bydlení. Kaţdý typ tohoto 

uţívání je specifický, proto záleţí na kaţdém uţivateli, který typ je pro něj lépe dostupný 

nebo mu více vyhovuje. V následujícím grafu jsou sektory bydlení v České republice 

rozděleny procentuálně. 

Obr. č. 1: Sektory bydlení v ČR k 26. 3. 2011 

40%

16%
2%

42%

Vlastnické bydlení

Nájemní bydlení

Družstevní bydlení

Jiný důvod užívání

bytu

 

Zdroj: Český statistický úřad, údaje z internetové adresy http://www.scitani.cz/. 

Vlastnické bydlení 

Procentuální zastoupení vlastnického bydlení je 42%, čímţ se stává nejrozšířenějším 

typem bydlení v České republice. Bydlení ve vlastní nemovitosti je pomyslný vrchol, kterého 

lze v bydlení dosáhnout. Kvůli finanční náročnosti je ale pro mnohé nedosaţitelné. Dochází 

zde však k největšímu rozvoji. „Jeho růst je podporován státem a jeho zdrojem je nejen nová 

http://www.scitani.cz/
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výstavba, ale i převádění družstevních bytů do vlastnictví a privatizace obecního bytového 

fondu do vlastnictví nájemců bytů.“
5
  

Družstevní bydlení 

Při koupi druţstevního bydlení si zájemce nekupuje samotný druţstevní byt (i kdyţ je 

to prodávajícími či realitními kancelářemi mnohdy nesprávně inzerováno), ale kupuje pouze 

tzv. členská práva a povinnosti v druţstvu. Druţstevní byt je totiţ ve vlastnictví druţstva a 

příslušnému druţstevníkovi vzniká k danému bytu pouze právo nájmu. Druţstvo je 

organizace, která nelpí na zisku. V českém právním systému se jedná o společenství 

neuzavřeného počtu osob zaloţené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, 

sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů a řídí se obchodním zákoníkem. 

V současné době naprostá většina developerů staví byty určené k prodeji, ale stále 

častěji se objevují projekty druţstevního bydlení. To u nás úspěšně fungovalo ve dvacátých 

letech a pak i v sedmdesátých a osmdesátých. Podíl druţstevních bytů v dokončovaných 

novostavbách je zatím z pohledu celého trhu stále ještě malý, ale rozhodně uţ můţeme mluvit 

o trendu, který má v Česku jednoznačně budoucnost. Developeři tak v praxi reagují na slabší 

poptávku a hledají cesty, jak bydlení zpřístupnit i lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku. 

Nájemní bydlení 

Nejdostupnější a po vlastnickém bydlení nejrozšířenější forma bydlení. Nájemní 

bydlení je situováno převáţně ve městech, v bytových domech. Jen malou část tohoto sektoru 

tvoří rodinné domky, určené k pronájmu. Nájemní byty jsou vyhledávány spíše domácnostmi 

se středními a niţšími příjmy, které nemohou vzhledem ke svým příjmům vyhovět finančním 

nárokům, které klade vlastnické bydlení.  

Nájemní sektor můţeme rozlišit na dva základní typy nájemního bydlení - tzv. 

soukromý (ziskový) a neziskový (veřejný), který bývá označován jako sektor sociální a tyto 

byty vlastní stát. Obec byty pronajímá, přičemţ bere ohled na sociální potřebnost ţadatelů. 

V této práci se nájemnímu bydlení věnuji v samostatné kapitole. 

V tabulce níţe je porovnání kladů a záporů všech tří sektorů. 

 

                                                 
5
 POLÁKOVÁ, O. et al. Bydlení a bytová politika. Praha : Ekopress, 2006. 294 s. ISBN 80-86929-03-5, 

s. 87. 
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Tab. č. 1:Porovnání sektorů bydlení 

 Vlastnické bydlení Druţstevní bydlení Nájemní bydlení 

Výhody 
- Svobodné rozhodování 

a nakládání s bytem 

 

- Ţádné nájemní náklady 

 

- Převod podléhá dani 

z převodu nemovitostí 

 

- Právo podílet se na 

správě domu 

 

- Byt je předmětem 

dědictví 

- Podílení se na činnosti 

druţstva 

 

- Členové neručí za  

závazky druţstva  

 

- Převod nepodléhá dani 

z převodu nemovitostí 

 

- Členská práva jsou 

předmětem dědictví 

 

- Nulové pořizovací 

náklady 

 

- Vhodné pro 

krátkodobé bydlení 

 

- Vysoká mobilita 

 

- Zhodnocení 

nemovitosti 

bez vlastního zásahu 

v případě obecního 

nájmu 

Nevýhody 
- Vysoké pořizovací 

náklady 

 

- Nutnost podílet se na 

údrţbě a opravách domu 

- Vstupní investice 

 

- Byt není ve vlastnictví 

 

- Riziko neefektivního 

hospodaření druţstva 

 

 

- Vysoké trţní nájemné 

 

- Platby jako nenávratná 

investice 

 

- Nemoţnost 

svobodného 

rozhodování a 

disponování s bytem 

Zdroj: autor 

Co se týká regionálního rozloţení jednotlivých sektorů, sektor nájemního bydlení 

převaţuje v těch krajích, v nichţ nadpoloviční většina obyvatel ţije v sídlech s více neţ 10000 

obyvateli. Největší podíl nájemního bydlení na celkovém bytovém fondu má s 20% 

nájemních bytů hlavní město Praha. Následují kraje Moravskoslezský (15%), Jihomoravský 

(10%) a Ústecký (9%). Naopak kraje se spíše menšími městy a mnoha obcemi, jako je 

Zlínský kraj a Vysočina, mají vysoký podíl vlastnického bydlení a nájemní sektor, který se 

zpravidla soustřeďuje do bytových domů, tak zaujímá pouze 3,5%, resp. 3% trhu s bydlením. 

1.3 TRH S BYTY 

Stejně jako jiné ekonomické systémy, lze trh s byty rozdělit na objekty trhu, subjekty, 

které se trhu účastní, a na vzájemné vazby mezi nimi. Objektem trhu s byty jsou přirozeně 

nemovitosti nebo lépe vlastnická práva k nim. Základní dva subjekty pohybující se na trhu 

nemovitostí představují prodávající, kteří jsou vlastníky nemovitostí a chtějí ji prodat, a 

kupující, kteří se naopak chtějí vlastníky nemovitostí stát. Tyto dvě kategorie subjektů 

zároveň zosobňují nabídku a poptávku na trhu nemovitostí. 
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Určování výše nájemného a rozdělování bytů je problémem, který zasahuje většinu 

států a ekonomik na celém světě. V zásadě existují dva typy rozdělování bytů ve společnosti, 

a to administrativní přidělování bytů anebo prostřednictvím trhu. 

Sama realizovaná bytová problematika bývá většinou kompromisem mezi těmito 

dvěma krajními formami s převaţujícím podílem trţního přístupu. První z forem bývá častější 

v centrálně řízených ekonomikách (dříve i ČR) a stojí na principu „kaţdému podle jeho 

potřeb“. Tento systém nabízí přímočaré a jednoduché řešení, ţe rozdělováním a přikazováním 

bytů do uţívání lze vyřešit problémy s jejich kvalitou a nedostatkem, také ţe je moţné 

zlepšovat bytový fond a zkvalitňovat sluţby spojené s nájmem či uţíváním bytu. Cena bývá 

samozřejmě určována vrchnostensky a rozdělování je svěřeno do kompetence státních orgánů 

s tím, ţe samotná pravidla rozdělování určuje silně centralizovaná vláda. Právní norma bývá 

obvykle hlavním regulátorem vztahů v celém systému, dává totiţ jasný rámec reglementace 

celého postupu přidělení bytu. 

Druhý model, zde jde o trţní mechanismus, definuje rozdělování a alokaci bytů tím, ţe 

zde dochází k tvorbě cen nemovitostí a bytů podle pravidel střetu nabídky a poptávky, které 

vytvářejí takto nezávisle na jakékoliv autoritě rovnováţný stav. Cena je výchozím bodem pro 

celý trh a působí i jako stimulant celého systému. Právo hraje pouze roli garanta celého 

systému a do systému věcně nezasahuje, spíše trh chrání a určuje jeho elementární pravidla. 

Plná iniciativa je plně na subjektech působících na trhu. (5, s. 16) 

1.3.1 Poptávka po bydlení 

Spotřebitel vstupuje na trh, aby uspokojil své potřeby; jeho racionálním cílem je 

dosáhnout maximálního uţitku ze spotřeby všech zakoupených statků. Uţitečnost je přirozeně 

ovlivněna subjektivním vztahem spotřebitele k různým zboţím, jeho výsostně osobními 

preferencemi a zálibami. Jeden druh zboţí můţe přinášet obrovský uţitek jednomu 

spotřebiteli, ale téměř ţádný druhému spotřebiteli. Jednou ze základních premis 

mikroekonomické teorie v současnosti je, ţe zboţí samo o sobě nemá ţádnou „objektivní“ 

hodnotu; jeho hodnota je dána mírou uţitku, kterou přináší potenciálním kupcům. Zboţí není 

uţitečné samo o sobě a bez kupců zůstává i bez hodnoty. Funkce celkového uţitku je 

přirozeně pro kaţdého spotřebitele omezena jeho rozpočtem, jeho příjmy; toto omezení 

nazýváme příjmovým (téţ důchodovým či rozpočtovým) omezením. 

Ačkoliv stejný spotřební statek můţe přinášet i velmi odlišný uţitek pro různé 

spotřebitele, dle tzv. zákona klesajícího mezního užitku se celkový uţitek s růstem objemu 



17 

jednoho druhu spotřebovávaného zboţí sice zvyšuje, ale stále pomaleji. Mezní uţitek, který 

vyjadřuje, o kolik vzroste celkový uţitek, jestliţe se mnoţství spotřebovávaného zboţí zvýší o 

jednotku, tak postupně s počtem jednotek spotřebovávaného zboţí klesá. Pokud by uţitek byl 

měřitelný v peněţních jednotkách, pak by klesající křivka mezního uţitku byla totoţná s 

individuální poptávkovou křivkou spotřebitele. Říkáme, ţe spotřebitel je v rovnováze tehdy, 

kdyţ nakupuje takové mnoţství zboţí, kdy se mezní uţitek z poslední spotřebovávané 

jednotky daného zboţí rovná jeho ceně. 

Obr. č. 2: Poptávková křivka 

 

Zdroj: Mikroekonomie bydlení, Ing. Mgr. Martin LUX, 2002, s. 6. 

Poptávková křivka zachycuje pouze vztah ceny a mnoţství příslušného poptávaného 

zboţí, tj. zvýší-li se cena zboţí z p1 na p2, sníţí se, jak ukazuje obr. č. 2, poptávané mnoţství 

z q1 na q2. Sklon poptávkové křivky je dán cenovou elasticitou poptávky Ed, která udává, o 

kolik procent se zvýší (sníţí) poptávané mnoţství, kdyţ se cena sníţí (zvýší) o jedno 

procento. Neelastická je taková poptávka, kdy je Ed menší neţ 1; naopak elastická poptávka 

má hodnotu Ed vyšší neţ 1.  

Rozhodnutí poptávat bydlení nevzniká zpravidla jako rozhodnutí jednoho člověka, ale 

rozhodnutí celé domácnosti, rodiny. Prvním krokem při hledání bydlení je rozhodnutí, zda-li  

zamířit na trh s nájemním či na trh s vlastnickým bydlením (tzv. tenure choice). Teprve poté 

domácnost volí, kolik bydlení by ráda při svých preferencích a příjmových omezeních 

spotřebovávala. (6, s. 4 – 6, 30)  
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1.3.2 Nabídka bydlení 

Nabídka na trhu s bydlením je do velké míry ovlivněna jednak specifickým 

charakterem bydlení jako zboţí (např. jeho prostorovou zakořeněností a svázaností s trhem 

pozemků), ale i velkou diferenciací výrobku, relativně dlouhou dobou produkce (výstavby) a 

velkou mírou státních intervencí (urbanistické plánování, fiskální politika). Z důvodu dlouhé a 

finančně nákladné produkce je na trhu s bydlením velmi důleţité rozlišení nabídky v krátkém 

a dlouhém období. Odvození klasické nabídkové křivky, která má jistý sklon a tudíţ i jakousi 

cenovou elasticitu, se vztahuje na trhu s bydlením pouze k nabídkové křivce v dlouhém 

období, kdy všechny faktory produkce lze zapojit do případného zvýšení výstavby směřující k 

uspokojení poptávky po bydlení. V krátkém období je cenová elasticita nabídky bydlení nízká 

a někdy se nabídka povaţuje za zcela neelastickou; pak náhlé zvýšení poptávky (dané např. 

zvýšením příjmů domácností) se projeví pouze zvýšením stávajících rovnováţných trţních 

cen. Naopak při analýze nabídky v dlouhém období vychází tradiční neoklasická teorie z její 

dokonalé elastičnosti. Dokonalá cenová elasticita nabídky v dlouhém období však mimo 

standardní předpoklad zajištění dokonale konkurenčního trţního prostředí (coţ se praxi aţ tak 

nepříčí) předpokládá rovněţ, ţe všechny firmy působící na trhu jsou stejně efektivní (čím 

vyšší rozdíly v efektivitě, tím niţší je elasticita agregátní nabídky v dlouhém období) a ţe 

nabídka všech výrobních vstupů do produkce bydlení je rovněţ dokonale cenově elastická; 

poslední dva zmíněné předpoklady jsou prakticky nereálné (efektivita produkce můţe být jen 

těţko u všech producentů stejná podobně jako cenová elasticita nabídky pozemkového faktoru 

bude jen těţko dokonalá) a proto i v dlouhém období má křivka nabídky bydlení určitý sklon. 

(6, s. 39) 

Obr. č. 3: Elasticita nabídky v krátkém, středně dlouhém a dlouhém období 

 

Zdroj: Mikroekonomie bydlení, Ing. Mgr. Martin LUX, 2002, s. 11. 
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1.3.3 Specifika trhu s byty 

Existují specifika, která zapříčiňují, ţe trh je v oblasti bydlení rigidní a velmi často (či 

spíše vţdy) neefektivní. 

 

Specifikum první – komplexnost 

Bydlení je heterogenním, komplexním, multidimenzionálním zboţím. Byty určené 

k bydlení se navzájem liší v rozsáhlé škále nejrůznějších charakteristik (atributů), které 

poskytují svým spotřebitelům specifické bytové sluţby. Jedná se např. o lokalitu, velikost 

podlahové plochy, stáří stavby, právní formu uţívání atd. Komplexnost (sloţitost) bydlení 

jako zboţí zejména znamená, ţe nikdo na světě není schopen zcela spolehlivě odhadnout, jaká 

je v dané chvíli, podle aktuální nabídky a poptávky, trţní cena jedné konkrétní nemovitosti. Je 

běţné, ţe inzerovaná či odhadní cena konkrétní nemovitosti můţe být nadhodnocená, stejně 

jako můţe být podhodnocená. Neexistuje ţádná burza nemovitostí, kde by se cena takové 

nemovitosti pro daný časový moment mohla ustanovit. Na druhou stranu to neznamená, ţe 

není moţné na základě dlouhodobé zkušenosti trţní cenu nemovitosti odhadnout v určitém 

intervalovém rozpětí, podobně jako je tomu i u jiných sloţitých či specifických statků. 

Existuje však vţdy pravděpodobnost, ţe rozpětí daná odhadem se mohou lišit mezi 

jednotlivými znaleckými odhady, a to tím více, čím více se konkrétní oceňovaná nemovitost 

odlišuje od ostatních (tedy čím méně je „standardní“). (7, s. 25 – 26) 

Specifikum druhé – zakořeněnost (fixace) v prostoru 

Na rozdíl od většiny jiného zboţí nemůţe být bydlení přeneseno jinam. „Fixace 

bydlení v určitém životním a socioekonomickém prostředí vede jednak k rigiditě při 

přizpůsobování trhů a velké regionální segmentaci trhů (nelze přenést byty z regionů, kde je 

jich nadbytek, do regionů, kde je jich nedostatek), ale také k vytvoření určitých specifických 

vazeb mezi cenami pozemků a dostupnosti center ekonomického rozvoje.“
6
 Je obecně známo, 

ţe cena nemovitostí je v blízkosti center zaměstnanosti vyšší, neţ cena stejného bydlení 

v oblasti vzdálenější centru. 

 

 

                                                 
6
 LUX, M., KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2011, s. 27. 
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Specifikum třetí – vysoké transakční náklady 

„Cena zboží není dána jen cenou samostatného statku, ale také cenou jeho získání.“
7
 

Vysoké transakční náklady představují nalezení a zařízení bydlení a dále také přestěhování. 

Podle výzkumu Maclennan se mohou transakční náklady projevit 5 - 10% ceny bytu, čímţ 

zastávají u prodávajícího i kupujícího negativní postoj. 

Specifikum čtvrté – vlastnické bydlení je vždy investice 

Lidé poptávají, nebo nabízejí bydlení nejen jako spotřební zboţí, ale také jako 

specifickou investici. Vystupují tak zároveň jako spotřebitelé i investoři. Často se ale tyto dvě 

pozice neslučují, protoţe to co poţaduje poptávající je jiné neţ kroky správného investování. 

Výsledek investování můţe být jak pozitivní, tak negativní. Pokud ale roste míra zhodnocení 

v čase, jde spíše o zisk, coţ mnohé domácnosti přesvědčí o pořízení bydlení vlastnického před 

nájemním. 

Specifikum páté – externality 

Externality se dělí na pozitivní a negativní. O pozitivní externalitu se jedná, kdyţ jedni 

spotřebitelé získají zdarma uţitek ze spotřeby druhých spotřebitelů, kteří to zároveň i finančně 

pokrývají (sousedi zrenovují dům a tím pozvednou celé okolí). Negativní externalita přináší 

pro spotřebitele náklady navíc za něco, z čeho sami uţitek nemají (např. znečištění ovzduší a 

prach od aut). 

Specifikum šesté – stát 

„Protože je bydlení základní lidskou potřebou, je zároveň typem privátního statku, 

jehož spotřeba je pro soudržnou společnost a udržitelný ekonomický růst důležitá (podobně 

jako kvalitní vzdělání nebo zdravotnictví). Takové privátní statky jsou někdy nazývány jako 

„prospěšné“ (v angličtině „merit good“), resp. statky „zasluhující si“ podporu státu.“
8
 

Stát se stará o fungování trhu a odklonění špatných vlivů na něj. Svou regulací 

například bankovního sektoru podporuje koupi bytu, vytvářením norem (stavebních, 

poţárních,…) a územních plánů napomáhá „kontrolovat“ novou výstavbu. Na druhou stranu 

má také roli ochránce slabších, aby této skupině přiblíţil dostupnost bydlení, které je velmi 

                                                 
7
 LUX, M., KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2011, s. 29. 

8
 LUX, M., KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2011, s. 23. 



21 

finančně náročné. Dělá to prostřednictvím sociálních úlev nebo přímo výstavbou dotovaných 

bytů. Na politické scéně jde ovšem často o něco jiného. „Programy, které slouží k okamžitému 

přílivu voličských preferencí, jsou politikům často přednější než výsledný efekt na trh bydlení, 

a proto se zde nelze spolehnout na tržní signály – není totiž jasné, zdali je daný vývoj 

důsledkem vývoje poptávky a nabídky, nebo zda je důsledkem intervenujícího státu.“
9
   

Specifikum sedmé a sumarizující – rigidita a neefektivita trhu 

 Duální charakter vlastnického bydlení (investiční i spotřební statek), vysoké náklady 

koupě i výstavby bytů/domů, nemalá trţní rizika při bytové výstavbě pro developery, dlouhá 

délka bytové výstavby, pomalá reakce nabídky existujících bytů na změny v poptávce, vysoké 

transakční náklady, externality a jejich regulace, informační bariéry na trhu, přírodou a 

státními hranicemi omezená nabídka stavebních pozemků – to vše posiluje rigiditu trhu 

s rezidenčními nemovitostmi, a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně trhu. 

Dosahování efektivní trţní rovnováhy na tomto trhu tak zůstává spíše ekonomickým ideálem 

a teorií; v krátkém období je v zásadě nemoţné a v dlouhém období se zpravidla objeví 

několik dodatečných impulzů, které původní směrování k rovnováze naruší. (7, s. 34) 

1.4 BYTOVÁ POLITIKA 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve (Specifikum šesté – stát) je nutné, aby stát prostřednictvím 

bytové politiky korigoval vývoj trhu s nemovitostmi. „Princip a cíl bytové politiky státu 

spočívá zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro 

aktivity všech aktérů na trhu s byty. Stát by neměl překážet ekonomickému fungování trhu s 

byty; zároveň však musí činit podpůrné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se 

samy o své bydlení na trhu postarat nemohou. Koncepce bytové politiky schválena vládou 

představuje pro jednotlivé resorty závazný strategický dokument, v němž jsou stanoveny 

základní směry vývoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení.“
10

 Zejména se jedná o: 

- funkčnost trhu s byty a jeho kontrola, 

- podpora nabídky bydlení, 

- právní úpravy bydlení, 

                                                 
9
 LUX, M., KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2011, s. 33. 

10
 Ministerstvo pro místní rozvoj. www.mmr.cz : Bytová politika 2005 [online]. 2013. Dostupné z www: 

www.http://www.mmr.cz/Bytova-politika>, s. 3. 

http://www.http/www.mmr.cz/Bytova-politika
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- zvýšení finanční dostupnosti bydlení pro domácnosti (např. sociální dávky, …) a 

kvality bydlení (podpora vlastníků při správě a údrţbě), 

- začlenění pravidel společného trhu Evropské unie. 

Tyto cíle zajišťují právní předpisy (občanský zákoník, zákon o jednostranném 

zvyšování nájemného, zákon o vlastnictví bytů atd.) a dále podpůrné nástroje v oblasti bydlení 

(programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podpory Státního fondu rozvoje bydlení). 

1.4.1 Dělení bytové politiky 

Kaţdý stát má svůj jedinečný bytový trh a nezaměřuje se tedy vţdy na stejné 

problémy. Obecný pohled na věc rozděluje bytovou politiku podle míry zásahu státu na 

komplexní bytovou politiku a doplňkovou bytovou politiku. Jak uţ název komplexní 

předestírá, jedná se o celkovou intervenci státu do trhu s byty. Stát ovlivňuje kvalitu i kvantitu 

zásahů, směřuje je k celé společnosti (ne jen k sociálně slabším) a řízení uplatňuje po celé 

republice. Proti tomu je doplňková bytová politika určena nízkopříjmovým a znevýhodněným 

obyvatelům. Nereguluje trh přímo, pouze určuje minimální standardy bydlení. 

Další moţností dělení bytové politiky je rozdělení podle přístupu sociální 

spravedlnosti (dle Andersena a Polákové):  

Sociálně demokratický model 

Velká intervence státu, kterou financuje z veřejných zdrojů, aby vyrovnal moţnosti 

obyvatel v bydlení (převáţně v nájemním a druţstevním). Model je pouţíván severskými 

státy, ač se jedná o neefektivní záleţitost, dlouhodobě neudrţitelnou. 

Korporativistický model 

Spoléhání na trţní mechanismus, financování ze soukromých finančních zdrojů – 

vlastní podíl (pracovní aktivita) obyvatel. Přetrvávají však rozsáhlé zásahy státu do bytové 

sféry, zvláště podpora přístupu jednotlivců k bydlení. Tento model převládá v České 

republice, Rakousku či Německu. 

Liberální model 

Zde je kladen důraz na aktivitu jednotlivce – osobní soběstačnost a přejímání vysoké 

zodpovědnosti za zajištění svého bydlení. Stát pomáhá jen v nejnutnějších případech, kde 

vynakládá pouze minimální finanční prostředky a taktéţ i na celou bytovou politiku. S tímto 

modelem se můţeme setkat např. v USA, Kanadě nebo Velké Británii. 
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Rudimentární model 

Extrémní verze liberálního modelu, kdy se stát v sociální oblasti (včetně bydlení) 

téměř neprojevuje. Vše si musí zajistit občan sám. Preferují ho jiţní státy. 

 

Jelikoţ jde o dlouhodobé hledání ideálu, není moţné stanovit, který model je 

nejvhodnější. Kaţdá země má svá specifika bytové politiky, ve většině případů přináší 

nejlepší výsledky kombinace korporativistického a liberálního modelu. Kaţdopádně by 

ovlivňování bytové politiky mělo být vyváţené, respektovat sloţení dané společnosti a úroveň 

ekonomiky státu. 

1.4.2 Nástroje bytové politiky 

Není důvod, aby stát nahrazoval aktivitu jedince v oblasti bydlení či omezoval jeho 

svobodnou volbu. Úkolem státu je spíše poskytovat domácnostem podporu, aby mohly samy 

definovat a naplňovat svou bytovou potřebu. Nástroje bytové politiky, kterými stát 

intervenuje do oblasti bydlení, lze rozdělit do čtyř skupin: 

Regulace – cenová i právní  

Regulace se obvykle týká výše cen nájemného a způsobu přidělování bytů. Stát 

zasahuje do vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem, kdyţ obecným právním předpisem 

nahrazuje ujednání o výši nájemného – zakáţe další zvyšování nájemného, kdyţ díky 

spekulacím stoupne nájemné nad přijatelnou mez domácností. Formu regulace představuje i 

přidělování bytů podle určitých administrativních pravidel v době akutní nouze. Naopak 

právní regulace směřuje k institutům nájemní smlouvy v občanském právu a obvykle 

zakotvuje v právním řádu hlubší ochranu slabší strany, a tou je nájemce. 

Poskytování informací, podněcování 

Shromaţďování a rozšiřování informací o situaci na trhu s byty můţe zlepšit orientaci 

domácností při hledání vhodného bydlení a tím přispět ke zvýšení mobility. Podněcování se 

můţe týkat pilotních projektů či rozšiřování dobrých příkladů s podporou veřejných 

prostředků. 

Posilování konkurence 

Obec vstoupí na trh s byty a tím ho aktivně ovlivní tak, ţe poskytne obecní pozemky 

určené k výstavbě či prostřednictvím obecního bytového fondu nabídne byty s niţším 

nájmem. Důsledkem je pak tlak na sníţení cen bydlení na volném trhu. Z dlouhodobého 
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hlediska je však tento přístup nevyhovující a často kritizován. Obce jako veřejný sektor by 

neměl ovlivňovat a konkurovat soukromému sektoru z důvodu vytváření trţní deformace. 

Podpora bydlení z veřejných fondů 

Je nejčastější formou zásahů státu do trhu s byty. Dělí se do dvou základních pod-

skupin: podporu nabídky (téţ podporu na cihlu) spočívající v přímé finanční podpoře 

výstavby nových bytů a podporu poptávky (téţ podporu na hlavu) spočívající ve zvýšení 

příjmů a koupěschopnosti občanů (poptávajících) alokací grantů a dávek. V České republice 

je veřejná podpora v oblasti bytové politiky dnes prokazatelně vychýlena v prospěch 

vlastnického bydlení, coţ samo o sobě sniţuje jejich úhrnnou efektivnost (moţnosti zacílení 

na příjmově slabší domácnosti jsou v případě podpor směřujících do oblasti vlastnického 

bydlení spíše omezené). Současný mix veřejné podpory výrazně upřednostňuje podporu 

poptávky před podporou nabídky, a to zejména v oblasti vlastnického bydlení. Systém tzv. 

sociálního bydlení není v České republice definován na centrální úrovni a je pouze v 

některých případech definován na úrovni jednotlivých obcí (s výjimkou definice provedené 

pro účel zachování sníţené sazby DPH pro novou bytovou výstavbu). Mimo to, některé 

programy podpory nabídky zavedené v průběhu ekonomické transformace, namísto sníţení 

sociálních nerovností tyto nerovnosti spíše vytvářely. (4, s. 4) 

1.4.3 Rozdělení působnosti v bytové politice 

Bytová politika je prováděna úspěšně, kdyţ jsou pravomoci rozděleny mezi jednotlivé 

orgány veřejné správy. Dlouhodobý vývoj ukazuje, ţe problémy v bydlení je efektivní řešit na 

místní úrovni. Nejčastěji bývají kompetence provádění a zajišťování bytové politiky 

přeneseny na územní samosprávné celky. Dle míry decentralizace v oblasti bytové politiky 

máme tři základní modely: (5, s. 32) 

 

Centralizovaný model 

Většinou je doplněn decentralizací ve fázi realizace. Vymezení cílů, opatření i 

financování je uskutečňováno na centrální úrovni. Na místní úrovni dochází k realizaci a 

prosazování těchto cílů. Tento systém se většinou pouţívá v menších zemích, kde územní 

celky dobře znají místní poměry a jsou tak schopny lépe prosazovat státní politiku. 
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Částečně decentralizovaný model 

Nejvíce pouţívaný systém v Evropě. Stát pouze vymezuje právní a ekonomický rámec 

systému bydlení a realizaci bytové politiky pak mají na starost územní správy či samosprávy, 

které jsou i přesto poměrně slabé, protoţe role centra je nezastupitelná. Nejsilnější postavení v 

realizaci bytové politiky mají v tomto pohledu obce, kdy místní samospráva nakládá obvykle 

širokými pravomocemi, do kterých spadá i řešení celkové bytové otázky na jejím území. 

Decentralizovaný model 

Uplatňuje se v zemích s tradicí samosprávného spravování státu nebo ve státech 

s federativním uspořádáním. Celá koncepce stanovování cílů a jejich realizace je odvozena od 

regionů, které dohromady tvoří svébytnou bytovou politiku v daném státě. 
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2 NÁJEMNÍ BYDLENÍ 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 1.2.1, nájemní bydlení je po vlastnickém bydlení 

druhým nejčastějším typem bydlení. Obecně se dělí na menší soukromý (ziskový) nájemní 

sektor a větší veřejný (neziskový) sektor, který bývá označován jako sektor sociální. Veřejný 

sektor se v České republice také označuje jako sektor obecní, protoţe tyto byty jsou z velké 

většiny ve vlastnictví obcí, které je přidělují sociálně potřebným obyvatelům země. Oproti 

tomu soukromý sektor znamená přivýdělek třetí osoby. Nájemní bydlení díky své vstupní 

finanční nenáročnosti upřednostňují domácnosti s niţšími a středními příjmy a mladí lidé, 

kteří tak mohou lépe reagovat na jejich měnící se ţivotní styl. Nájemní bydlení je převáţně 

umístěno v městských bytových domech. 

Nájem z bytu je nájmem chráněným. Jedná se o speciálně upravený smluvní vztah, 

kterému jsou věnovány § 663-723 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Nájem z bytu 

je vedle vlastnického práva k domu (či bytu) nejrozšířenějším právním důvodem k uţívání a 

jeho „chráněný“ charakter se projevuje hlavně v úpravě jeho zániku v § 711 odst. 1 

občanského zákoníku. (8, s. 95) 

2.1 VÝVOJ NÁJEMNÍHO BYDLENÍ 

V důsledku průmyslové revoluce v 19. století se začínali lidé ve velké míře stěhovat z 

venkova za prací do průmyslově orientovaných měst. Nadměrná poptávka a nedostatečná 

nabídka v kategorii levných bytů vedly ke zvyšování nájemného. Novou výstavbu bytů pro 

nízkopříjmové domácnosti neřešil stát ani soukromníci. Úroveň bydlení se výrazně zhoršila, 

byty byly často přeplněné a hygienicky nevyhovující. Se vzrůstající hrozbou radikalizace 

nemajetných vrstev se stát začíná postupně angaţovat v oblasti bydlení. Za první zásah státu v 

oblasti bydlení na našem území se povaţuje právní norma z roku 1852, která umoţnila 

zakládání svépomocných bytových druţstev. V roce 1908 byl pak v rámci Ministerstva 

veřejných prací Rakouska-Uherska zřízen odbor bytové péče, který se stal první státní 

institucí, která se systematicky zabývala bytovou politikou. 

První světová válka přinesla téměř zastavení bytové výstavby, čímţ se zvýšila 

poptávka po bytech (zvláště v průmyslových centrech). A následkem toho se zvyšovalo 

nájemné a přibývalo i neodůvodněných výpovědí nájemních smluv. Během první republiky se 

výstavba nových bytů opět podporovala, bohuţel byla následně s příchodem Němců opět 

zastavena. Coţ vedlo k opětovnému problému s nabídkou bytů.  
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Po druhé světové válce se země těţko vyrovnávala se zničeným bytovým fondem, 

hlavně ve velkých městech byla nabídka nedostačující. Ve vyprázdněném pohraničí bylo bytů 

zase nadbytek, takţe hlavním cílem státu bylo dosaţení zpětné rovnováhy. 

Komunisté po roce 1948 zavedli administrativně plánovací metody a opatření 

(vyvlastňování pozemků, zabírání budov, regulace nájemného, …), aby se nesniţoval počet 

bytů. Soukromé vlastnictví tak prakticky zaniklo stejně jako některé typické rysy 

demokratického zřízení. Nájemní bydlení mělo být levné a přístupné všem pracujícím. O 

přídělovém systému s byty rozhodovaly národní výbory. Poptávka po bydlení byla ale stejně 

stále neuspokojena. (5, s. 252) 

Rok 1989 znamenal změnu z centrálně plánované ekonomiky na trţní ekonomiku, 

byly započaty restituce a privatizace, které v nájemním bydlení znamenaly obnovení 

soukromého sektoru. Následovala vyhláška o regulaci nájmů, která se týkala bytů 

postavených po r. 1993 s účastí veřejných finančních prostředků a bytů postavených před 

rokem 1993. Regulované nájemné bylo oproti trţnímu velmi niţší a tak toto téma bylo po 

několik let dlouho skloňováno ze všech stran. Aţ v roce 2006 vznikl deregulační zákon a 

regulované nájemné bylo postupně zrušeno. 

2.2 NÁJEM BYTU A NÁJEMNÍ SMLOUVA 

Nájem bytu můţe vzniknout buď na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi 

pronajímatelem a nájemcem, nebo v zákonem vymezených případech. Například pokud je 

jeden z partnerů nájemcem bytu, tak při uzavření manţelství (registrovaného partnerství) se i 

z druhého partnera stává nájemce tohoto bytu. Dalšími případy je smrt nájemce bytu, anebo 

trvalé opuštění společné domácnosti nájemcem bytu.  

Nájemní smlouva jako vznik nájmu je však nejčastější a při jejím podpisu 

pronajímatelem a nájemcem vzniká nájemní vztah. „Nájemní smlouva je úplatnou smlouvou, 

kdy pronajímatel ponechává nájemci byt do užívání právě proto, aby dostal úplatu, čímž se 

rozumí nájem neboli činži. Nájemné u bytu je spojeno nejen s úplatou za nájem věci, ale také s 

finančními plněními poskytovanými s užíváním bytu.“
11

 Nájemní smlouva se řídí podle 

občanského zákoníku, který určuje náleţitosti, jejichţ absence můţe způsobit neplatnost 

nájemní smlouvy. „Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, 

rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

                                                 
11

 FIALA, J., KORECKA, V. Vlastnictví a nájem bytu. Praha: Linde, 2000, s. 95. 
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nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.“
12

 Nájem bytu lze sjednat na 

dobu určitou i neurčitou. Kdyţ doba nájmu není výslovně určena, platí smlouva na dobu 

neurčitou. Pokud je uţívání bytu bezplatné, tak se nejedná o nájem, ale o výpůjčku. Zákon 

také přesně vymezuje výpovědní důvody, přechod nájmu či bytové náhrady. Tato opatření 

jsou z důvodu ochrany nájemce ve vztahu s pronajímatelem. 

2.2.1 Práva a povinnosti z nájmu bytu 

Práva a povinnosti spojená s nájmem bytu lze rozčlenit do dvou základních skupin – 

práva a povinnosti svědčící straně pronajímatele a práva a povinnosti svědčící straně nájemce.  

Dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 689 jsou nájemci a osoby, 

které s ním ţijí v bytě, povinny řádně uţívat byt, jakoţ i společné prostory, zařízení domu a 

řádně poţívat plnění, jejichţ poskytování je s uţíváním bytu spojeno. Nájemce je povinen 

pronajímateli písemně oznámit veškeré změny v počtu osob, které ţijí s nájemcem v bytě, a to 

ve lhůtě 15 dnů od dne, kdy ke změně došlo. Případné opomenutí splnění této povinnosti se 

povaţuje za hrubé porušení povinností, které můţe být posouzeno jako výpovědní důvod z 

nájmu bytu. Další obecnou povinností je povinnost nájemců dbát při výkonu svých práv, aby 

v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemníkům výkon jejich práv. Toto 

obecné zákonné ustanovení lze vykládat široce, ale jeho smysl je zcela zřejmý – snaha o 

bezproblémové souţití více nájemců v rámci domu.  

Nájemce má právo, aby mu byl byt ze strany pronajímatele předán ve stavu 

způsobilém k řádnému uţívání. Samozřejmě můţe existovat dohoda mezi pronajímatelem a 

nájemcem o tom, ţe se nájemce zaváţe byt převzít ve stavu, který neumoţňuje jeho okamţité 

uţívání, nicméně lze předpokládat, ţe tento nedostatek bude na straně druhé vyváţen finanční 

kompenzací. 

Další častou řešenou otázkou týkající se práv a povinností nájemců bývá problematika 

odstraňování vad v bytě - tedy posouzení okolnosti, kdy k odstranění vad je povinen 

pronajímatel a kdy nájemce. Obecně platí, ţe drobné opravy v bytě související s jeho 

uţíváním a náklady s běţnou údrţbou nese a hradí nájemce. Jedná se zejména o např. drobné 

opravy částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy částí oken, dveří, výměny zámků, kování, 

klik, ţaluzií rolet, výměny vypínačů, zásuvek, baterií, umyvadel, van, kuchyňských linek, dále 

                                                 
12

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 686 odst. 1. 
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opravy etáţových kotlů atd. Tyto závady jsou blíţe vymezeny prováděcím předpisem k 

občanskému zákoníku. 

2.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI NÁJMU 

Faktorů ovlivňující hodnotu a cenu bytu (taktéţ i dosaţitelnou výši nájemného) je celá 

řada. Můţeme si je rozdělit do několika skupin: 

Ekonomické a trţní faktory - kupní síla obyvatelstva, stav trhu, poptávané a nabízené 

mnoţství  

Právní faktory - doba pronájmu, zohlednění vlastních investic nájemce, právo 

podnájmu, povinnosti nájemce, přístup k obytnému domu po právní stránce 

Sociální faktory - školy, kultura, sport, pracovní příleţitosti, sluţby, sociálně 

problematické lokality, atraktivita lokality, umístění nemovitosti, velikost obce/města 

Technické faktory - napojení na komunikace, napojení na přípojky inţenýrských sítí, 

dopravní dostupnost, napojení na další sítě - např. na internet, celkový stavebně-technický stav 

nemovitosti 

Přírodní faktory - lesy, parky, kvalita ovzduší, riziko přírodních kalamit (záplavy, sesuv 

půdy, kamení, …)  

 

Šetření Institutu regionálních informací pro Ministerstvo pro místní rozvoj 

(www.mmr.mapanajemneho, říjen 2011) ukázalo ţebříček nejvýznamnějších faktorů: 

1) Poloha obce v rámci ČR 

2) Poloha domu v obci 

3) Velikost bytu a vlastnictví 

4) Stav bytu a jeho vybavení 

5) Poloha bytu v domě 

 

6) Druh konstrukce a stav domu 

7) Doprava (dopravní spojení a parkování) 

8) Vliv okolí bytového domu a výhled z bytu 

9) Orientace bytu 

10) Nabídka sluţeb v místě bytového domu 

 

http://www.mmr.mapanajemneho/
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2.4 STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO 

Pro stanovení obvyklého nájemného není v dnešní době ţádný závazný právní předpis. 

Podle odborné literatury (znalecké standardy) se můţe postupovat následovně: 

1) Porovnávací způsob, 

2) procentní podíl z ceny budovy a pozemku oceněný dle oceňovacího předpisu, 

3) stanovení ekonomického nájemného. 

Poté je na základě zjištěných údajů stanoven odborný odhad obvyklé ceny nájemného. 

2.4.1 Porovnávací způsob 

Jako první krok je popis nemovitosti a to zejména umístění, velikost, vybavení, 

technický stav a podobně. Druhým krokem je zajištění srovnávacích objektů, pomocí kterých 

se bude provádět cenové porovnání.  

Ideálním případem je zajištění skutečně realizovaných obdobných obchodů. Bohuţel 

to není jednoduchá záleţitost. Největší problém spočívá v zajištění dostatečného 

odpovídajícího vzorku srovnávaných nemovitostí. Mělo by vycházet zejména ze 

zrealizovaných obchodů v daném čase a místě. Pokud není přímý přístup ke zdroji takových 

informací, musí se vycházet z alternativních zdrojů jako inzerce soukromých osob a realitních 

kanceláří. Nabídky, které jsou prezentovány na internetu nebo v časopisech, jsou uváděny za 

ceny nabídkové (poţadované) a ne za realizované ceny. Stejným problémem je i obsah a 

rozsah uváděných informací v jednotlivých inzerátech, které mohou být zavádějící. Takovéto 

zkreslení můţe mít značný vliv na konečný výsledek posouzení. Kaţdopádně je vhodné si 

vytvářet databázi. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, pro vytvoření cenových podkladů je podstatné zajištění 

dostatečně velkého souboru realizovaných pronájmů bytů včetně veškerých podstatných dat 

pro cenové porovnání. 

2.4.2 Procentní podíl z ceny budovy a pozemku 

Nájemné se stanovuje ve formě procentního podílu ceny budovy oceněné dle 

oceňovacího předpisu uvedeného v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, spolu 

s platnou prováděcí vyhláškou. Nemovitost se ocení dle uvedené vyhlášky, s pouţitím 
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koeficientu prodejnosti. V případě stanovení obvyklého nájemného pouze z části budovy se 

tento roční celkový nájem přepočítá na poměrnou plochu k pronajímané části. 

2.4.3 Ekonomické nájemné 

Ekonomické nájemné zahrnují veškeré náklady vlastníka na nemovitost s přičtením 

přiměřeného zisku. Výpočet ekonomického nájemného je obráceným výpočtem k výnosové 

hodnotě. Výnosová hodnota je rovna ceně pronajímané stavby. K hodnotě je přičtena cena 

pozemku, na kterém příslušná stavba stojí, v případě, ţe mají stejného vlastníka. Z tohoto 

součtu je vypočten čistý roční příjem. Je zde pouţit vzorec pro věčnou rentu, kterou tvoří 

vztah: 

CV = z / i = C   →   z = C × i  

Tento zisk je roven hrubým ročním příjmům mínus roční výdaje: 

z = P - V 

Z toho jsou pak celkové hrubé roční příjmy z nájemného: 

P = z + V = ( C x i ) + V 

P ... roční celkové příjmy z nájemného nutné ke splnění podmínky, aby nemovitost 

vynášela ročně čisté nájemné ve výši u (% za rok) z její ceny, 

C... cena celé pronajímané nemovitosti vč. příslušenství, nutného k pronájmu, 

i... míra kapitalizace roční setinnou i= u (%) / 100 

V... průměrné roční výdaje na dosaţení příjmů z nájemného (daň z nemovitosti, 

pojištění nemovitosti, preventivní údrţba a běţné opravy, správa nemovitosti, 

amortizace). (9, s. 636) 

 

Jako výdaje na dosaţení příjmu je nutno uvaţovat: 

- daň z nemovitostí, 

- pojištění stavby, 

- průměrné roční výdaje na opravy a údrţbu (zpravidla se při řádné údrţbě pohybují 

průměrně ročně ve výši 0,75 aţ 1,0 % z výchozí reprodukční ceny), 
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- výdaje spojené s osvětlováním, vytápěním a úklidem společných prostor (pokud 

nejsou hrazeny nájemci zvlášť, v pronajatých prostorách si tyto náklady hradí 

samozřejmě nájemci mimo uvaţované nájemné), 

- náklady na správu nemovitosti jako např. sjednávání smluv, výběr a vymáhání 

nájemného, sluţba pro zajišťování oprav včetně náhlých závad, prohlídky nemovitosti, 

vedení účetnictví aj., 

- amortizaci staveb, jistina uloţená v peněţním ústavu a přinášející úroky se při jejich 

vybírání nemění. Obdobně po doţití stavby fyzickém či morálním by měl mít vlastník 

obnos na její opětovné postavení, generální opravu resp. větší modernizaci. Toto nám 

zabezpečuje poloţka amortizace (odpisy). Je třeba upřesnit, ţe v daném případě tato 

poloţka nemá nic společného s odpisy účetními. U amortizace pro výpočet výnosové 

hodnoty je třeba uvaţovat stav, kdy vlastník kaţdoročně ukládá určitou částku - tak 

velikou, aby na konci ţivotnosti stavby zde byla částka na její novou realizaci. 

Uvaţujeme přitom se sloţeným úrokováním, tedy s tím, ţe úroky se přičítají a 

zůstávají do dalších let, ţádná částka se z tohoto fiktivního účtu nevybírá. 

Výše uvedené výdaje je třeba přiměřeně uvaţovat i v případech, kdy je vlastník v době 

oceňování neplatí. 

Dosaţené čisté příjmy se nesniţují o daň z příjmu (ze zisku), toto by přicházelo v 

úvahu pouze při výpočtu podnikatelského záměru a při ocenění podniku, kdy se cena platí 

z jeho zisku. I v těchto případech však by bylo zapotřebí rozlišit, které poloţky jsou 

odečitatelné jako náklady na dosaţení a udrţení příjmů a které je třeba zdanit. 

Pokud nebude nájemné sjednáno s inflační doloţkou (tedy nebude se kaţdoročně 

zvyšovat o inflaci), pak se pouţije míra kapitalizace nominální, v úrovni úrokové míry 

terminovaných vkladů. Pokud zde inflační doloţka bude sjednána, je třeba nominální 

úrokovou míru upravit o vliv inflace na míru kapitalizace reálnou. (9, s. 636)  

2.4.4 Odborný odhad obvyklé ceny nájemného 

Z výše uvedených způsobů je zjištěna obvyklá cena nájemného, která však na závěr 

můţe byt ještě ovlivněna úvahou znalce. Úvaha bere v potaz nejen vypočítanou cenu, ale také 

veškeré okolnosti, které mají na výši ceny vliv. 
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3 ANALÝZA TRHU UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A JEHO 

BYTOVÝ FOND 

Analyzované území leţí ve městě Uherské Hradiště, které je bývalým okresním 

městem stejnojmenného okresu. Okres leţí v jihovýchodní části České republiky a je 

nejjiţnějším okresem Zlínského kraje. Má tvar nepravidelného lichoběţníku, děleného tokem 

řeky Moravy na menší - západní část s úpatím Chřibů a rozsáhlejší - východní část s úpatím 

Bílých Karpat. Je obklopeno okresem Zlín, Kroměříţ, Hodonín a Trenčín, s nímţ tvoří hranici 

mezi ČR a SR.  

Rozloha okresu je 992 km
2
. Počet obyvatel je 143 745 osob (hustota zalidnění je 145 

obyv. na 1 km²). V okrese Uherské Hradiště je 78 obcí, z toho 7 měst a 2 městyse. Velikostí 

rozlohy se okres Uh. Hradiště řadí na 40. místo ze 76 okresů České republiky. Z uvedené 

výměry připadá 61 % na zemědělskou půdu, 29,7 % tvoří lesy, 1,3 % vodní plochy, 6,1 % 

ostatní plochy a 1,9 % zastavěné území. Hospodářská plocha okresu činí 57,8 % jeho rozlohy. 

Nejvyšší bod okresu je vrchol Velké Javořiny v Bílých Karpatech - 970 m n.m, nejniţší bod je 

hladina Moravy v Uherském Ostrohu - 173 m n.m. Průměrná výška je 318 m n. m.  

Okres Uherské Hradiště lze charakterizovat jako průmyslově zemědělský. V průmyslu 

je rozhodující strojírenství, významné postavení má taktéţ průmysl potravinářský, 

dřevozpracující, obuvnický, rovněţ stavebnictví a stavební průmysl. Podnikatelská sféra je z 

hlediska počtu subjektů (firem) průměrná, ovšem vyniká poměrné zastoupení některých oborů 

(týkající se výroby strojů, zařízení, přístrojů a elektrotechniky) významně převyšuje ostatní, 

zejména v porovnání s jinými srovnatelnými okresy (z hlediska velikosti). 

3.1 OBYVATELSTVO A ETNOGRAFICKO-SOCIÁLNÍ POMĚRY 

Rozloha katastru města Uherské Hradiště je 21,26 km
2
. Počet obyvatel v roce 2011 byl 

25 530, přičemţ za posledních 10 let došlo k úbytku obyvatel téměř o 1000. Důvodem 

ztrátové migrace můţe být zejména přelévání obyvatelstva do širšího zázemí souměstí 

Kunovice, Staré Město a Uherské Hradiště. Důkazem je stoupající trend počtu obyvatel 10 

obcí v nejbliţším okolí souměstí. 
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Obr. č. 4: Vývoj počtu obyvatel v Uherském Hradišti 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

Nejpočetnější část ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána ve strojírenském 

a elektrotechnickém průmyslu, dále v oblasti obchodu, stravování a ubytování, v sociálních 

činnostech a stavebnictví.  Na početně nevýznamné mnoţství poklesl počet lidí pracujících 

v podnicích potravinářské výroby a v zemědělství. 

Uherské Hradiště je také kulturním centrem bohatých folklorních a kulturních tradic 

ovlivněno blízkostí významných historických lokalit a památek. Jsou jimi zejména Velehrad – 

místo působení slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Památník Velké Moravy ve 

Sterém Městě, hrad Buchlov a zámek v Buchlovicích. V posledních letech také vzrůstá 

význam akcí spojených s pěstováním vína, které napomáhají i v jiných oblastech socio-

ekonomické sféry, jako je například turistický ruch. 

3.2 HISTORIE MĚSTA 

Historie někdejšího královského města Uherské Hradiště je bohatá a sahá do dávné 

minulosti. Mírné klimatické podmínky a úrodná půda v nivě řeky Moravy předurčily tato 

místa pro rané osídlení, které je zde doloţeno jiţ ve starší době kamenné. Na křiţovatce 

obchodních cest, vedoucích od severu k jihu a od západu k východu, vznikl v 8. a 9. století 

důmyslný ostrovní pevnostní systém. Tři původně pusté ostrovy na řece Moravě byly na 

počátku 9. století osídleny slovanským lidem, přičemţ stěţejní úlohu hrál tzv. Svatojiřský 

ostrov, nazývaný podle kaple sv. Jiří, která na něm stála. Sídelní areál na území dnešního 

Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy. Byla 
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zde soustředěna mocenská správa, řemeslná výroba a obchod i náboţenská a kulturní sféra. Po 

zániku Velkomoravské říše význam tohoto centra pominul. 

Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, ţe město bylo zaloţeno 

na ostrovní půdě, náleţící velehradskému klášteru. Obyvateli nového města se stali osadníci z 

blízkých trhových vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (Starého Města). Toto 

dvojí osídlení předurčilo vzhled města, v němţ vznikly v těsném sousedství dvě trhové osady, 

kaţdá s náměstím. Základní plán města navazoval pravděpodobně na původní slovanské 

osídlení, v jeho jádru byl dodrţen charakteristický středověký geometrismus, při okrajích se 

ulice svým tvarem přizpůsobovaly městskému opevnění. Obě náměstí byla postavena na 

pravoúhlém půdorysu, do kaţdého rohu náměstí ústily rovněţ pod pravým úhlem ulice. 

Výjimku tvořila dnešní Prostřední ulice, která spojovala obě náměstí. Parcela, leţící uprostřed 

této ulice, byla v roce 1296 vybrána pro stavbu první budovy radnice. 

Postupné rozrůstání města vně hradeb započalo v závěru 1. poloviny 19. století, 

výraznější změny nastaly pak v 70. letech, kdy nová výstavba směřovala k rozšíření půdorysu 

města. V 90. letech 19. století byla postavena řada významných budov, např. justiční palác, 

nová radnice, náměstí F. Palackého. V prvním desetiletí 20. století byla stavební činnost 

zaměřena na výstavbu několika průmyslových podniků a dostavbu započatých celků. Příznivý 

vývoj přerušila aţ 1. světová válka. V meziválečném období zaznamenalo město výrazný 

vzestup stavební činnosti. Příznivě reagovalo na podněty tehdejší architektonické avantgardy, 

reprezentované významnými architekty (Vladimír Zákrejs, Bohumil Fuchs). Oba se výrazně 

zapsali do architektonického vzhledu města zpracováním ideových zastavovacích plánů. (10) 

3.3 MÍSTNÍ ČÁSTI 

Uherské Hradiště se dělí na centrum, Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady a 

Vésky. V Rybárnách, Míkovicích, Sadech a Véskách se vyskytují pouze rodinné domy, a 

proto v rozboru nájemního bydlení nejsou vůbec zmiňovány. 

3.4 CHARAKTERISTIKA BYTOVÉHO FONDU 

Bytový fond a nabídka nájmů vykazuje mezi jednotlivými částmi města rozdíly, které 

jsou dané zejména velikostí, stářím a stavem bytu. Projevuje se také vliv lokality, ve které se 

byt nalézá, zda jde o byt v čistě obytné zóně, nebo jde o místo v klidné lokalitě na okraji 

historického centra a v docházkové vzdálenosti ke všem sluţbám, jako jsou školy, lékařská 
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zařízení či nákupní, kulturní a sportovní centra. Z databáze nabízených nájmů je moţné 

vysledovat, ţe dochází k nárůstu atraktivity některých dříve méně preferovaných lokalit. 

Stává se tak díky postupně realizovaným rekonstrukcím a revitalizací bytových domů i 

samotných bytů, či novou bytovou výstavbou v těchto lokalitách. Co se týká struktury 

vlastnictví bytového fondu, tak v současné době je naprostá většina nabízených bytů 

k pronájmu v osobním vlastnictví. 

Z hlediska kvality bytového fondu je moţno zdůraznit některé jeho silné stránky: 

- postupná revitalizace bytového fondu, 

- rekonstrukce historických budov v centru za účelem bydlení, 

- dobré napojení předměstských sídlišť na centrum města linkami MHD, 

- dobrá dostupnost školských zařízení v obytných lokalitách, 

- kvalitní ţivotní prostředí pro aktivní trávení volného času 

(v bezprostřední blízkosti městských sídlišť – Baťův kanál, Kunovský les, park 

Rochuz), 

- příznivé podmínky pro vyuţívání jízdních kol pro individuální dopravu. 

Naopak slabými stránkami můţeme označit: 

- převládající mono-funkčnost a vysoké procento panelových sídlišť, 

- problémy s parkováním, 

- slabé moţnosti aktivního trávení volného času v centru města. 

3.5 ANALÝZA NÁJMU TRHU S BYTY 

Základní rozčlenění nabízených nájmů bytů je podle jejich velikosti a uspořádání. 

Byty jsou rozděleny do skupin 1+1 a 1+kk, 2+1 a 2+kk, 3+1 a 3+kk, 4+1 a 4+kk a větší. Jsou 

analyzovány podle poţadované výše nájemného a jsou posuzovány podle vztahu nájmu 

k podlahové ploše bytu. 

Porovnání bytu bylo provedeno pomocí databáze bytů, které byly sestaveny v rozmezí 

leden aţ květen 2013 pomocí údajů realitních kanceláří. Bylo čerpáno z internetové inzerce 

(sreality) jak celostátně působících realitních kanceláří, tak také lokálních. Obrázky pocházejí 

z www.sreality.cz a www.mapy.cz a jsou následně autorem upraveny. 

http://www.sreality.cz/
http://www.mapy.cz/
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3.5.1 Byty 1 + 1 a 1 + kk 

Byt č. 1 Pronájem částečně zařízeného bytu o dispozici 1+1, 34 m
2 

na sídlišti Štěpnice. Byt 

je v druţstevním vlastnictví v panelovém domě. V bytě zůstává obývací stěna a 

skříň, kuchyně. Byt je v 7./8 NP. Parkování před domem. V dosahu bytu jsou 

obchody, pošta, restaurace, MHD a jiné sluţby. K dispozici je zde kolárka, sklep. 

 Cena: 5 300,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

 Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

Byt č. 2 Pronájem nezařízeného bytu v osobním vlastnictví o dispozici 1+1, 34 m
2
 na 

sídlišti Štěpnice. Byt sestává z 1 pokoje, který je částečně rozdělen z důvodu 

soukromí, dále z kuchyně a příslušenství. Součástí bytu je kuchyňská linka a 

plynový sporák. Byt je v 2./8 NP v panelovém domě. Parkování před domem. 

Klidné místo, v dosahu obchodů, pošty, restaurace, MHD.  

  Cena: 5 300,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: M&M reality holding, a.s. 
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Byt č. 3 Pronájem druţstevního bytu 1+1 na sídlišti Štěpnice o rozloze 33 m² v prvním 

patře/8 panelového domu. Dům je po celkové revitalizaci a v blízkosti se nachází 

veškerá občanská vybavenost (školka, škola, potraviny, restaurace, nemocnice, 

MHD). 10min do centra města. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PROFI HOME REALITY 

 

Byt č. 4 Pronájem bytu 1+1 30 m
2
 v Uh. Hradišti, ul. Šafaříkova v osobním vlastnictví. 

Byt se nachází ve 3./3 patře cihlového domu, který prošel rekonstrukcí. V bytě je 

kuchyňská linka, zděné jádro, skříně na chodbě. K bytu patří sklep. V bytě jsou 

plastová okna s výhledem do klidného prostředí. 

Cena: 4 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PROFI HOME REALITY 
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Byt č. 5 Pronájem bytu 1+1 v osobním vlastnictví o velikosti 40 m
2
 vč. sklepu. Byt je v 

dobrém stavu a nachází se v 1.NP/2 cihlového domu v širším centru města na ulici 

Rostislavova v Uherském Hradišti. Byt je vybaven kuchyňskou linkou včetně 

plynového sporáku s elektrickou troubou. V případě zájmu ho lze dovybavit 

dalším nábytkem. Vytápění je zajištěno plynovými lokálními topidly. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PANORAMA REALITY s.r.o. 

 

Byt č. 6 Pronájem bytu 1+1 v Uherském Hradišti, sídliště Štěpnice, osobní vlastnictví, 35 

m
2
, koberce, podhledy. Panelový dům po revitalizaci s výtahem, lodţie, sklep. 

1./8 NP.  

Cena: 4 500,-Kč včetně energií. 

Zdroj: Jan Barák 
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Byt č. 7 Pronájem bytu 1+kk o 45 m
2
 v panelovém domě s výtahem v širším centru města 

Uherského Hradiště, ulice Jindřicha Pruchy. Byt i panelový bytový dům jsou po 

rekonstrukci a zateplení. 2./7 NP. Byt je nezařízený, v bytě jsou plovoucí 

podlahy, plastová okna s výhledem na Mariánské náměstí. Parkovací stání.  

Majitel preferuje dlouhodobý pronájem. 

Cena: 5 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: Dumrealit.cz 

  

Byt č. 8 Pronájem bytu v osobním vlastnictví o velikosti 1+kk v centru Uherského 

Hradiště, ulice Jindřicha Pruchy. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaţí 

sedmipodlaţního panelového bytového domu, ve kterém jezdí výtah. Obytná 

plocha bytu činí 28 m
2
. Byt je po částečné rekonstrukci, má nová plastová okna. 

Výborná dostupnost do centra. 

Cena: 5 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: Realitní kancelář Drako 
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Byt č. 9 Pronájem bytu v cihlové novostavbě centru Uherského Hradiště v ulici Mlýnská. 

Prostorný byt 1+kk v 1./4 NP, koupelna se sprchovým koutem, klimatizace. 

Připojení WIFI. Plocha bytu je 60 m
2
. Lokalita se nachází v samém středu 

historického centra města. 

Cena: 9 400,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Zuzana Fábry 

                 

Byt č. 10 Pronájem útulného bytu 1+1 v osobním vlastnictví v blízkosti centra, Uherské 

Hradiště, ul. Šafaříkova. Kompletně vybavený byt o ploše 29 m
2
 v cihlovém 

domě. Bytový dům se nachází v blízkosti centra města, nespornou výhodou je i 

umístnění bytu v 1./3 NP. Podlahovou plochu tvoří vstupní chodba, obývací 

pokoj, kuchyně a koupelna s WC. Součástí vybavení je: kuchyňská linka se 

sporákem, lednice, pračka, stůl, ţidle, obývací stěna, válenda, pohovka. V 

blízkosti bytu se také nachází nové dětské hřiště. 

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář PARK realit 
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Byt č. 11 Pronájem bytu 1+1 o celkové výměře 38 m
2
, v ulici Sadová, místní městská část 

Mařatice. K bytu náleţí sklepní kóje. Byt je v osobním vlastnictví v panelovém 

domě. 3./5 NP s výtahem. Je vybavený kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, 

potravinovou skříní a vestavěnými skříněmi na chodbě. Obytná místnost je 

prostorná, v bytě jsou nová plastová okna. Je tu moţnost připojení k internetu. 

Cena: 4 800,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: M&M reality holding, a.s.     

  

 

Byt č. 12 Pronájem bytu 1+1 v prvním patře třípodlaţního cihlového domu blízko centra 

Uherského Hradiště, ulice Štefánikova. Jedná se o zařízený byt o rozloze 32 m
2
 v 

druţstevním vlastnictví, včetně sklepu. Lokalita je v blízkosti městského parku a 

sportovních center s širokou nabídkou aktivního způsobu trávení volného času. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Vojtěch Krystýnek     
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Byt č. 13 Pronájem bytu o velikosti 1+kk v ulici Prostřední s podlahovou výměrou 38 m
2
. 

Byt je kompletně rekonstruovaný (kuchyňská linka, koupelna, okna, parapety, 

ţaluzie) v osobním vlastnictví. 2./4 NP v cihlovém domě bez výtahu. Dispoziční 

řešení je následující: pokoj, kuchyňský prostor, chodba, koupelna se sprchovým 

koutem a WC. Podlahová krytina je dlaţba a parkety. Kuchyňská linka je plně 

vybavena (plynový vařič, multifunkční trouba, mikrovlnná trouba, pračka, 

konvice, digestoř, mixér a nádobí). V pokoji je sedačka a 2 křesla. 

 Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář STING, s.r.o.     

  

Byt č. 14 Pronájem bytu v osobním vlastnictví 1+kk na ulici Štěpnická o celkové rozloze 

33 m
2
 včetně sklepa a prostorné lodţie. 5./8 NP v panelovém domě s výtahem. V 

bytě zůstává nová kuchyňská linka, na chodbě a v pokoji vestavné skříně. 

Poloţena nová podlaha. 

Cena: 4000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: M&M reality holding, a.s.  
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Byt č. 15 Pronájem bytu 1+1 s lodţií v ulici Štěpnická. Udrţovaný stav, plastová okna, 

plocha 34 m2, panelový dům, 4./8 NP s výtahem, druţstevní vlastnictví. 

Docházková vzdálenost do centra, v nejbliţším okolí MŠ, ZŠ, obchod, pošta, 

nemocnice, lékárna. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Zuzana Fábry  

 

 

Byt č. 16 Pronájem prostorného bytu v osobním vlastnictví o velikosti 1+kk s obytnou 

plochou 35 m
2
 nacházející se v nové bytové zástavbě, poblíţ centra města v ulici 

Města Mayen. Byt se nachází ve 3. NP zděného bytového domu s výtahem. Byt 

má balkon, velký sklep a parkování je moţné u domu. 

Cena: 6 400,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář Drako 
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Byt č. 17 Pronájem zrekonstruovaného bytu v osobním vlastnictví v ulici Jindřicha Pruchy 

o velikosti 30 m
2
, který se nachází ve 4. patře/7 NP bytového panelového domu s 

výtahem. Balkon osazen plastovým oknem s výhledem na město. Kuchyňská 

linka je doplněna el. sporákem s troubou, koupelna se sprchovým koutem, na 

chodbě přípojka na pračku. Podlaha v pokoji lino, ostatní dlaţba. Vytápění ÚT z 

centrálního zdroje. 

Cena: 5 400,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: PANORAMA REALITY s.r.o. 

  

 

Byt č. 18 Pronájem bytu 1+kk na ulici Jindřicha Pruchy v centru Uherského Hradiště. 

Vlastnictví osobní, panelový dům s výtahem, 2./7 NP. Byt má 33 m², větší 

chodbu, kuchyň s linkou a sporákem, koupelna se sprchovým koutem. Na zemi 

je lino. Dům má výtah a je revitalizován. Parkování je moţné před domem. 

Cena: 5 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Dumrealit.cz 
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Byt č. 19 Pronájem částečně vybaveného bytu o dispozici 1+kk v osobním vlastnictví o 

ploše 27 m
2
 v ulici Jindřicha Pruchy. Panelový dům, 4./7 NP s výtahem. Byt je 

zařízen lednicí, kuchyňskou linkou se sporákem a skříní. Původní udrţovaný stav 

jádra. K bytu náleţí sklepní kóje. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

 

Byt č. 20 Pronájem bytu 1+1 na ulici Sadová v Mařaticích - Uherském Hradišti o velikosti 

33 m
2
. Byt je částečně zařízený a zděný bytový dům je po celkové revitalizaci. 

Osobní vlastnictví, 2./4 NP bez výtahu. 

Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: www.vaserealitkauh.cz 
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Byt č. 21    Pronájem prostorného bytu 1+kk, 45 m
2
 v ulici Mlýnská s pěknou koupelnou ve 

 středu města. Cihlová novostavba v osobním vlastnictví, 2./4 NP. 

  Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Zuzana Fábry 

 

 

Byt č. 22 Pronájem zařízeného bytu 1+1, 32 m
2
 s lodţií ve Štěpnicích. Byt je v třetím patře 

z osmipodlaţního panelového domu s výtahem v druţstevním vlastnictví. Ze 

zařízení je zde: rozkládací sedací souprava, šatní skříň, konferenční stolek, 

skříňky, kuchyňská linka s plynovým sporákem, lednička s mrazničkou, jídelní 

stůl, ţidle.  

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: Vojtěch Krystýnek 
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Byt č. 23 Pronájem částečně zařízené garsoniéry na sídlišti Štěpnice v druţstevním 

vlastnictví, 5./8 NP. Celková rozloha činí 29 m
2
, k bytu náleţí i sklep. Nová 

kuchyňská linka s vařičem. Dům je panelový po rekonstrukci.  

Cena: 4 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

 

Byt č. 24  Pronájem bytu 1+1  v osobním vlastnictví o výměře 28 m
2
 ve 3. Patře 

sedmipodlaţního panelového domu na ulici J. Pruchy v blízkosti centra. Byt je 

                   zařízený, dům je po celkové rekonstrukci. 

Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: První realitní 
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Byt č. 25 Pronájem bytu 1+1, 29 m
2
 v osobním vlastnictví. Nabízíme tímto pronájem 

nezařízeného bytu 1+1 ve 2./8 NP v lokalitě Uherské Hradiště - Jarošov. Byt je 

zařízen kuchyňskou linkou, koupelna je s vanou a WC, 1 samostatná místnost a 

chodba, k bytu náleţí sklep. 

Cena: 4 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: AGENTURA ZVONEK 

 

 

Údaje o pronajímaných bytech byly uspořádány a porovnány v následující tabulce. 

Poţadovaný nájem byl upraven koeficientem, aby cena odpovídala výši obvyklého nájmu 

v lokalitě. Barevně byly do skupin rozlišeny byty s nájmy v podobných cenových kategoriích. 

Koeficient K - čím vyšší poţadovaná cena, tím vyšší sráţka: 

130 Kč / m
2
 a méně 0,90 

131 - 180 Kč / m
2
 0,85 

181 - 225 Kč / m
2
 0,80 

226 a více Kč / m
2
 0,75 

Cenové kategorie výše poţadovaného nájmu: 

zelená – byty s nájemným o 10 a více % niţší neţ je cena průměrná 

ţlutá – byty s průměrným nájemným ± 9% 

červená – byty s nájemným o 10 a více % vyšším neţ je cena průměrná 
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Tab. č. 2:  Porovnání nájmů pro byty 1+1 a 1+kk 

1+1 

 

Lokalita 

 

Podlahová 

plocha  

bytu v m
2 

Poţadovaný 

nájem / 

měsíc 

 v Kč 

Poţadov. 

nájem /  

1 m
2
 

/ měsíc v 

Kč 

K 

(0,75 

- 

0,90) 

Nájem 

po 

úpravě / 

měsíc v 

Kč 

NÁJEM /  

1 m
2
 / 

MĚSÍC V Kč 

 

Byt č.1 Štěpnice 34 5300 155,9 0,85 4505 132,5 

Byt č.2 Štěpnice 34 5300 155,9 0,85 4505 132,5 

Byt č.3 Štěpnice 33 4500 136,4 0,85 3825 115,9 

Byt č.4 Šafaříkova 30 4000 133,3 0,85 3400 113,3 

Byt č.5 Rostislavova 40 4500 112,5 0,90 4050 101,3 

Byt č.6 Štěpnice 35 4500 128,6 0,90 4050 115,7 

Byt č.7 Jindřicha 

Pruchy 

45 5000 111,1 0,90 4500 100,0 

Byt č.8 Jindřicha 

Pruchy 

28 5000 178,6 0,85 4250 151,8 

Byt č.9 Mlýnská 60 9400 156,7 0,85 7990 133,2 

Byt č.10 Šafaříkova 29 6500 224,1 0,80 5200 179,3 

Byt č.11 Sadová 38 4800 126,3 0,90 4320 113,7 

Byt č.12 Štefánikova 32 4500 140,6 0,85 3825 119,5 

Byt č.13 Prostřední 38 5500 144,7 0,85 4675 123,0 

Byt č.14 Štěpnice 33 4000 121,2 0,90 3600 109,1 

Byt č.15 Štěpnice 34 4500 132,4 0,85 3825 112,5 

Byt č.16 Města Mayen 35 6400 182,9 0,80 5120 146,3 

Byt č.17 Jindřicha 

Pruchy 

30 5400 180,0 0,85 4590 153,0 

Byt č.18 Jindřicha 

Pruchy 

33 5000 151,5 0,85 4250 128,8 

Byt č.19 Jindřicha 

Pruchy 

27 4500 166,7 0,85 3825 141,7 

Byt č.20 Sadová 33 5500 166,7 0,85 4675 141,7 

Byt č.21 Mlýnská 45 7000 155,6 0,85 5950 132,2 

Byt č.22 Štěpnice 32 4500 140,6 0,85 3825 119,5 

Byt č.23 Štěpnice 29 4000 137,9 0,85 3400 117,2 

Byt č.24 Jindřicha 

Pruchy 

28 5500 196,4 0,80 4400 157,1 

Zdroj: autor 
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Průměrná cena nájemného je 128,9 Kč / m
2
 / měsíc. 

Byty s výší nájmů, které leţí v nízké cenové skupině, můţeme nalézt zejména na 

sídlišti Štěpnice – vzorky č. 3, 6, 14 a 15 a Východ, ul. Sadová – č. 11. V těchto lokalitách se 

rozkládají sídliště zejména panelových domů budovaných v 70. a 80. letech 20. století. Byty 

s nájmy, které výrazně nevybočují z obvyklého průměru, můţeme v těchto lokalitách nalézt 

také, jedná se o byty v revitalizovaných domech, případně po rekonstrukcích. Do této cenové 

kategorie patří také starší byty poblíţ středu města. Oblastmi, kde nájmy překračují obvyklou 

výši, jsou místa s výskytem novostaveb. Příkladem je lokalita v ulici Jindřicha Pruchy (vzorky 

č. 7, 17, 24) nebo ulice Města Mayen – jedná se o nově postavené bytové domy 

v samém centru města, respektive v sousedství nákupního centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Obr. č. 5: Mapa výše nájmů – byty 1+1 a 1+kk 

 

Zdroj: www.mapy.cz, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.5.2 Byty 2 + 1 a 2 + kk 

Byt č. 1 Pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví v Uherském Hradišti, předměstské části 

Jarošov, ul. Markov v panelovém domě bez výtahu. Celková plocha bytu je 54 m
2
. 

Byt je po rekonstrukci. Byt je částečně zařízený, kuchyně včetně spotřebičů a 

jídelního stolu. V dětském pokoji jsou k dispozici patrové postele, nábytek, po 

dohodě i sedací souprava a stěna v obývacím pokoji. K bytu náleţí sklepní kóje.  

 Cena: 5 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PRO REALITY s.r.o. 

 

Byt č. 2 Pronájem bytu o dispozici 2+1 v pěti podlaţním domě bez výtahu na sídlišti 

Štěpnice, čtvrť je v docházkové vzdálenosti do centra města. Byt je bez vybavení, 

pouze kuchyňská linka a sporák. Celková plocha bytu je 53 m
2
. Moţnost 

parkování u domu. Dům je v blízkosti zastávky MHD, MŠ a ZŠ, nemocnice.  

Cena: 6 100,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: M&M reality holding, a.s. 
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Byt č. 3 Pronájem podkrovního bytu v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 v centru UH. 

Velmi pěkný byt s podlahovou plochou 65 m
2
 ve zděném bytovém domě bez 

výtahu ve Svatoplukově ulici v centru města. Byt je částečně zařízen, je zde 

kuchyňská linka s ledničkou, v koupelně umyvadlo, WC a sprchový kout. Částka 

je za nájem včetně energií. Majitel si nepřeje mít zvířata v bytě. V místě jsou 

k dispozici všechny sluţby občanské vybavenosti. 

Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

Byt č. 4 Pronájem bytu v osobním vlastnictví v Uherském Hradišti, sídliště Východ, ul. B. 

Buchlovana, v bytovém domě po kompletní rekonstrukci (střecha, zateplení, 

plastová okna). Byt je velikosti 2+1, 45 m
2
, s plovoucími podlahami, po 

rekonstrukce koupelny. V kuchyni nový je sporák. Lokalita sídliště je v dobré 

dostupnosti centra linkami MHD. 

Cena: 5 600,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: SREALITY.CZ  
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Byt č. 5 Pronájem druţstevního bytu 2+1 s lodţií v Uherském Hradišti, na sídlišti 

Štěpnice, v docházkové vzdálenosti do centra města. Byt o rozměru 53 m
2
 se 

nachází 3.NP revitalizovaného panelového domu bez výtahu. Byt je v původním 

stavu, instalována byla plastová okna. Byt je částečně vybavený.  

Cena: 5 5000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PRO REALITY s.r.o. 

 

Byt č. 6 Jedná se o pronájem podkrovního bytu ve zděném bytovém domě bez výtahu 

v osobním vlastnictví v těsné blízkosti centra Uherského Hradiště – Svatoplukova 

ulice. Byt o podlahové ploše 65 m
2
, dispozičně řešen jako 2+1 – samostatná 

kuchyně – vybavena lednicí, obývací pokoj a loţnice. Koupelna se sprchovým 

koutem a WC. Byt se pronajímá nevybaven. V místě všechny sluţby občanské 

vybavenosti. 

Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PROFI HOME REALITY 
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Byt č. 7 Pronájem druţstevního bytu 2+1 v Uherském Hradišti, část Jarošov, ul. Louky. 

Jedná se o okrajovou městskou část, s dobrým spojením s centrem mnoţstvím 

linek MHD.  Byt o rozměru 53 m
2
 se nachází v 1.NP panelového domu bez 

výtahu. V bytě je nová kuchyňská linka, plastové okna. Krásný výhled do přírody, 

v blízkosti leţí cyklostezka kolem řeky Moravy – dobré moţnosti k trávní volného 

času. K bytu náleţí prostorný zděný sklep. Parkování přímo před domem 

Cena: 6 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PRO REALITY s.r.o. 

 

Byt č. 8 Pronájem prostorného půdního bytu v osobním vlastnictví v samém centru 

Uherského Hradiště, na Masarykově náměstí. Plocha bytu je 120 m
2
, jsou zde 

dřevěné podlahy, originální trámy, koupelna s vanou a samostatné WC. Bez 

výtahu. Umístění domu v centru města poskytuje výbornou dostupnost všech 

sluţeb a kulturního vyţití. 

Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: SREALITY.CZ 
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Byt č. 9 Pronájem moderního, cihlového, kompletně vybaveného bytu 2+kk v osobním 

vlastnictví o velikosti 62 m
2
, ve 3. NP čtyřpodlaţního domu s výtahem v 

Uherském Hradišti na ulici Jabloňová. K bytu patří velká terasa, sklepní kóje a 

vlastní parkovací místo. Byt je kompletně vybaven + nábytek. Úklid společných 

prostor a parkování zahrnut v ceně nájmu. 

Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: PANORAMA REALITY s.r.o. 

 

Byt č. 10 Pronájem prostorného bytu 2+1 o 72 m
2
 v osobním vlastnictví s balkónem ve 

starším zděném bytovém domě bez výtahu na třídě Maršála Malinovského. Byt je 

celý otočený do dvora. Byt je po částečné rekonstrukci - nová elektřina, nová 

plastová okna, nově vymalováno. Nové vnitřní dveře. Vratná kauce pronajímateli 

ve výši jednoměsíčního nájmu. Byt se nachází na okraji centra města v blízkosti 

obchodních center. 

Cena: 5 800,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: LIVING REALITY 
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Byt č. 11 Pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví v klidné části Štěpnic v Uherském 

Hradišti, v těsné blízkosti se nachází obchod, pošta, lékárna, restaurace, základní 

škola, mateřská školka, les, cca 10 min pěšky do centra města. Jeho celková 

plocha je 62 m² a je situován ve 2. patře revitalizovaného a zatepleného 

panelového domu s výtahem, včetně nových plastových oken. Byt má samostatné 

vstupy do všech místností. 

Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Důmrealit.cz     

  

Byt č. 12 Pronájem bytu 2+1 v Uherském Hradišti – Východ, v osobním vlastnictví o 

velikosti 44 m
2
. Byt se nachází v těsné blízkosti základní školy a sportoviště, 

školky, obchodu a lékárny. Lokalita je předměstským sídlištěm, z centra města 

dobře dostupná linkami MHD. Byt je ve 2. patře panelového domu bez výtahu. 

Byt je v původním, velmi udrţovaném stavu se zachovalou kuchyňskou linkou. 

Cena: 5 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: AGENTURA ZVONEK     
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Byt č. 13 Pronájem bytu o velikosti 2+1 a podlahové výměře 56 m
2
 ve 4. Patře panelového 

domu bez výtahu v ulici Sadová. Byt je po rekonstrukci (okna, parapety, ţaluzie, 

koupelna, kuchyně). Dispoziční řešení je následující: 2 pokoje, kuchyňský 

prostor, chodba, koupelna se sprchovým koutem a WC. Podlahová krytina je 

plovoucí podlaha. Byt je částečně vybaven (kuchyňská linka, vařič, digestoř, 

lednici, obývací stěna, postel). 

Cena: 6 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář STING, s.r.o.     

 

Byt č. 14 Pronájem nezařízeného bytu 2+1 v osobním vlastnictví o velikosti 53 m
2
 v prvním 

podlaţí panelového domu bez výtahu v ulici Pod Svahy. V bytě je kromě 

kuchyňské linky a sporáku ještě lednička s mrazničkou. Lokalita je předměstským 

sídlištěm, z centra města dobře dostupná linkami MHD. V blízkosti jsou základní 

školy a sportoviště, školky, obchod a lékárna. 

Cena: 6 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Reality Krystýnek  
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Byt č. 15 Pronájem bytu ve čtvrti Jarošov, ulice Louky. Byt o rozloze 67 m
2
 je dispozičně 

řešen jako 2+1. Byt má nová okna a rekonstruovanou koupelnu. V koupelně je 

vana s hydromasáţní sprchou. V kuchyni je nová kuchyňská linka. Pěkné 

prostředí vesnického typu. 

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář STING, s.r.o.  

 

Byt č. 16 Byt o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví s obytnou plochou 56 m
2
 nacházející se 

v 1. NP zděného bytového domu bez výtahu v ulici Jana Ţiţky. K bytu náleţí 2x 

sklep, parkování je moţné u domu. Byt se pronajímá částečně vybavený – 

kuchyňská linka, vestavěné skříně. Byt je po kompletní rekonstrukci. Výborná 

dostupnost do centra, cca 5 minut pěšky. Příjemná a klidná lokalita k bydlení. 

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář Drako 
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Byt č. 17 Pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví o celkové podlahové výměře 44 m² na 

sídlišti Východ – ulice Bedřicha Buchlovana. Byt je panelovém domě bez výtahu 

v  původním stavu, okna vyměněna za plastová. Lokalita je předměstským 

sídlištěm, z centra města dobře dostupná linkami MHD. V blízkosti jsou základní 

školy a sportoviště, školky, obchod a lékárna. 

Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Důmrealit.cz 

  

Byt č. 18 Pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví v ulici Náměstí Republiky. Bytová 

jednotka o rozloze 52 m
2
 se nachází v revitalizovaném domě v 4. NP bez výtahu. 

Dispoziční řešení bytu – dva neprůchozí pokoje, kuchyně s původní linkou a 

kombinovaným sporákem, WC, koupelna s vanou. K bytu náleţí i sklep. V těsné 

blízkosti veškerá občanská vybavenost – obchod, školka, hřiště. Parkování před 

domem. Klidná lokalita. 

Cena: 5 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: AGENTURA ZVONEK 
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Byt č. 19 Pronájem bytu o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví s obytnou plochou 57 m
2
. 

Byt se nachází ve třetím patře třípodlaţního cihlového bytového domu na ulici 

Šafaříkova. Místo leţí na okraji městského centra v převáţně bytové čtvrti. Byt 

disponuje také lodţií. Je zde také přípojka na internet. Vytápění je plynové 

(gamat). Byt se pronajímá včetně vybavení (kuchyňská linka, lednice, sporák, 

sedací souprava, obývací stěna, skříně v loţnici). K bytu náleţí také 2x sklep. 

Parkovat je moţné u domu. 

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář Drako 

 

Byt č. 20 Pronájem bytu o velikosti 2+1 s obytnou plochou 72 m
2
 v osobním vlastnictví 

v městské části Mařatice. Městská část má dobré spojení s centrem linkami MHD. 

V bytě je menší vstupní chodba, kuchyně spojená s jídelnou, dva samostatné 

pokoje, koupelna, WC a komora. Vytápění je ústřední plynové.  

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář Drako 
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Byt č. 21 Pronájem bytu o velikosti 2+1 v osobním vlastnictví s obytnou plochou 56 m
2
 

nacházející se v 1.NP panelového bytového domu v ulici Svatováclavská. Byt se 

pronajímá vybavený. Vytápění je ústřední plynové. Byt má nová plastová okna, 

lodţii, sklep, zděnou koupelnu a samostatné WC. Parkování je moţné u domu. 

Volný ihned. Všechny sluţby v docházkové vzdálenosti v centru města.  

Cena: 6 300,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

Zdroj: Realitní kancelář Drako 

 

 

Údaje o pronajímaných bytech byly uspořádány a porovnány v následující tabulce. 

Poţadovaný nájem byl upraven koeficientem, aby cena odpovídala výši obvyklého nájmu 

v lokalitě. Barevně byly do skupin rozlišeny byty s nájmy v podobných cenových kategoriích. 

Koeficient K - čím vyšší poţadovaná cena, tím vyšší sráţka: 

130 Kč / m
2
 a méně 0,90 

131 - 180 Kč / m
2
 0,85 

181 - 225 Kč / m
2
 0,80 

226 a více Kč / m
2
 0,75 

Cenové kategorie výše poţadovaného nájmu: 

zelená – byty s nájemným o 10 a více % niţší neţ je cena průměrná 

ţlutá – byty s průměrným nájemným ± 9% 

červená – byty s nájemným o 10 a více % vyšším neţ je cena průměrná 
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Tab. č. 3: Porovnání nájmů pro byty 2+1 a 2+kk 

2+1 

2+kk 

 

Lokalita 

 

Podlah. 

plocha  

bytu v 

m
2 

Poţadovaný 

nájem / 

měsíc 

 v Kč 

Poţadov. 

nájem / 

 1 m
2
 

/ měsíc v 

Kč 

K 

(0,75 

- 

0,90) 

Nájem 

po 

úpravě / 

měsíc v 

Kč 

NÁJEM /  

1 m
2
 / 

MĚSÍC V Kč 

 

Byt č.1 Markov  54 5000 92,6 0,90 4500 83,3 

Byt č.2 Štěpnice 53 6100 115,1 0,90 5490 103,6 

Byt č.3 Svatoplukova  65 7000 107,7 0,90 6300 96,9 

Byt č.4 B. Buchlovana 45 5600 124,4 0,90 5040 112,0 

Byt č.5 Štěpnice 53 5500 103,8 0,90 4950 93,4 

Byt č.6 Svatoplukova 65 7000 107,7 0,90 6300 96,9 

Byt č.7 Louky 53 5500 103,8 0,90 4950 93,4 

Byt č.8 Masarykovo nám. 120 7000 58,3 0,90 6300 52,5 

Byt č.9 Jabloňová 62 6500 104,8 0,90 5850 94,4 

Byt č.10 M. Malinovského 72 5800 80,6 0,90 5220 72,5 

Byt č.11 Štěpnice 62 5500 88,7 0,90 4950 79,8 

Byt č.12 Východ 44 5000 113,6 0,90 4500 102,3 

Byt č.13 Sadová 56 6000 107,1 0,90 5400 96,4 

Byt č.14 Pod Svahy 53 6000 113,2 0,90 5400 101,9 

Byt č.15 Louky 67 6500 97,0 0,90 5850 87,3 

Byt č.16 Jana Ţiţky 56 6500 116,1 0,90 5850 104,5 

Byt č.17 B. Buchlovana 44 5500 125,0 0,90 4950 112,5 

Byt č.18 Náměstí 

Republiky 

52 5500 105,8 0,90 4950 95,2 

Byt č.19 Šafaříkova 57 6000 105,3 0,90 5400 94,7 

Byt č.20 Mařatice 72 6500 90,3 0,90 5850 81,3 

Byt č.21 Svatováclavská 56 6300 112,5 0,90 5670 101,3 

Zdroj: autor 

 

Průměrná cena nájemného je 93,1 Kč / m
2
 / měsíc. 

Byty s výší nájmů, které leţí v nízké cenové skupině, můţeme nalézt na panelových 

sídlištích v lokalitách Štěpnice – č. 11, Mařatice – č. 20 a v Jarošově, ul. Markov – č. 1. Jedná 

se o byty v panelových domech budovaných v 70. a 80. letech 20. století. Byty s nájmy, které 

výrazně nevybočují z obvyklého průměru, nacházíme v oblasti ulic Svatoplukova, Šafaříkova 

a Náměstí Republiky – č. 3, 6, 18, 19, 21. Jde byty v oblasti starších zděných bytových domů, 

které jsou v dobrém stavu a mimo monotónní panelová sídliště. Vysokou úroveň nájmů 

nacházíme u rekonstruovaných bytů v blízkosti centra – ul. Jana Ţiţky, vzorek č. 16, nebo u 

bytů s větší podlahovou plochou – ul. B. Buchlovana, č. 3. 
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Obr. č. 6: Mapa výše nájmů – byty 2+1 a 2+kk 

 

Zdroj: www.mapy.cz, autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.5.3 Byty 3 + 1 a 3 + kk 

Byt č. 1 Pronájem prostorné samostatné bytové jednotky 3+1 o 70 m
2
 v osobním vlastnictví 

v Školní ulici ve čtvrti Mařatice. Byt se nachází ve 2. NP bytového domu bez 

výtahu v klidné části města. Byt je vybaven kuchyňskou linkou se sporákem. 

Parkování před domem. K dispozici je i připojení k internetu. 

Cena: 6 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: Realitní kancelář PARK realit 

 

Byt č. 2 Pronájem podkrovního bytu v osobním vlastnictví přímo v centru Uherského 

Hradiště na náměstí Zelný Trh o ploše 105 m
2
. Byt je nově zrekonstruovaný, s 

nádherným výhledem na okolí. Vlastní plynový kotel pro topení i teplou vodu. 

Odhalená trámová konstrukce v interiéru. Bez vybavení, nutno dokončit 

kuchyňskou linku. 

Cena: 11 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná). 

 Zdroj: Dumrealit.cz 
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Byt č. 3 Pronájem bytu 3+1 o celkové rozloze 75 m
2
 v osobním vlastnictví v ulici Jaroslava 

Staňka ve čtvrti Mařatice. Byt se nachází ve 2. patře panelového domu bez výtahu a 

je po celkové rekonstrukci – nová kuchyňská linka (sporák, myčka, lednička, 

pračka). Byt má 2 neprůchozí pokoje a vestavěné skříně na chodbě. Celkově byt 

působí velmi prostorně a luxusně. V místě veškerá občanská vybavenost a 

bezproblémové parkování.  

Cena: 9 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná). 

 Zdroj: PROFI HOME REALITY 

 

Byt č. 4 Pronájem prostorného bytu 3+1 v osobním vlastnictví, který se nachází v centru 

města Uherské Hradiště, ulice Františkánská. Byt je v třetím nadzemním patře 

panelového domu po rekonstrukci bez výtahu, rozloha 75 m
2
. Kuchyňská linka s 

plynovým sporákem zůstává. Byt je volný k pronájmu ihned. Parkování je zajištěno 

před domem. 

Cena: 8 300,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 
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Byt č. 5 Pronájem prostorného bytu v druţstevním vlastnictví s plochou 74 m
2 

o dispozici 

3+1 v ulici Louky ve čtvrti Jarošov. Předměstské sídliště se základní občanskou 

vybaveností a dobrou dostupností centra linkami MHD. Panelový dům bez výtahu 

po rekonstrukci – plastová okna a zateplená fasáda. Koupelna a WC po 

rekonstrukci. Byt je částečně vybaven (kuchyňská linka, sporák a lednice). Tři 

neprůchozí pokoje s PVC podlahami. K bytu náleţí sklep, moţnost vyuţití kolárky. 

Cena: 6 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

Byt č. 6 Exkluzivní prostorný byt v osobním vlastnictví dispozici 3+1 s podlahovou plochou 

82 m
2
 přímo v centru města v ulici Havlíčkova v blízkosti náměstí s výtahem. V 

domě jsou pouze dvě obytné jednotky, zajištěno klidné bydlení. Velká koupelna s 

rohovou vanou, sprchovým koutem, přípojkou na pračku a sušičku. Vybaveno 

kuchyňskou linkou a částečně nábytkem, šatní skříně.  

Cena: 10 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 
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Byt č. 7  Pronájem bytu 3+1 s lodţií v druţstevním vlastnictví v klidné části sídliště 

Východ, ulice Konečná. Obytnou plochu tvoří chodba, kuchyň, dva samostatné a 

jeden průchozí pokoj. Obytná plocha je 68 m
2
. Byt je k pronajmutí včetně zařízení. 

Na podlaze je lino a koberce, WC i koupelna jsou původní. K bytu náleţí sklep a 

sklepní kóje. 

. Cena: 6 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: M&M reality holding, a.s. 

 

 

Byt č. 8  Pronájem bytu 3+kk o rozloze 82 m² s lodţií v osobním vlastnictví v klidném 

obytné čtvrti na okraji centra v ulici ulice Mánesova. Bytový dům bez výtahu je po 

revitalizaci – plastová okna, zateplení. V bytě je nová koupelna a WC. Lokalita 

v docházkové vzdálenosti do centra města. 

 Cena: 7 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: Důmrealit.cz 
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Byt č. 9  Pronájem bytu 3+1 v druţstevním vlastnictví v ulici Menclovice. Bytová jednotka 

o rozloze 72 m
2
 se nachází v 3.NP v panelovém domě bez výtahu po celkové 

revitalizaci – nová plastová okna, zateplení, fasáda, lodţie. Dispozice bytu – 

kuchyň, loţnice, obývací pokoj, pokoj, koupelna, WC, lodţie. Pokoje jsou 

prostorné, slunné. Před domem bezproblémové parkování. K dispozici zařízení 

(není však nutností). 

 Cena: 7 800,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: AGENTURA ZVONEK 

 

Byt č. 10  Pronájem prostorného bytu 3+1 v osobním vlastnictví se šatnou v ulici Jana Ţiţky. 

Byt o rozloze 75 m
2
 je po kompletní rekonstrukci v panelovém domě bez výtahu. 

Zařízen zůstane kuchyňskou linkou se sporákem, myčkou a pračkou. Majitel dává 

přednost dlouhodobějšímu pronájmu. Lokalita je v docházkové vzdálenosti od 

nemocnice, vlakového nádraţí, základní i mateřské školy. 

 Cena: 7 800,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: Remeš reality 
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Byt č. 11 Pronájem bytu 3+1 v osobním vlastnictví se šatnou o rozloze 73 m
2
 na třídě 

Maršála Malinovského ve zděném bytovém domě bez výtahu. Vybavená kuchyně, 

okna vyměněna za plastová. Lokalita je v blízkosti nákupního centra. Zastávka 

linek MHD hned u domu. 

 Cena: 7 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: Důmrealit.cz 

  

 

Byt č. 12 Pronájem bytu 3+1, 78 m
2
 v 1.NP ve starším bytovém domě v druţstevním 

vlastnictví v ulici Chelčického. Částečná rekonstrukce koupelny, nová plastová 

okna. Vybavená kuchyně a sporák. Byt je vytápěn centrálním plynovým kotlem 

pro čtyři bytové jednotky, umístěným v domě. K bytu přísluší 2 sklepní místnosti. 

Bytový dům se nachází v klidné lokalitě, sluţby a občanská vybavenost 

v docházkové vzdálenosti v centru města. 

 Cena: 7 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: Důmrealit.cz 
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Byt č. 13 Pronájem bytu 3+kk o rozloze 80 m
2
 v  rodinném domě v ulici Pod Zahrady, který 

je rozdělen na 2 samostatné bytové jednotky. V domě se nachází menší chodba, 

pokoj, kuchyně spojená s obývacím pokojem, koupelna a oddělené WC. V 

podkroví se nachází samostatný velký pokoj a otevřený prostor u schodiště, který 

lze vyuţít jako pracovnu. K domu náleţí technická místnost. Vytápění je 

elektrické s moţností vyuţít krbová kamna. Parkování u domu. Byt má vlastní 

vstup. Moţnost vyuţívání malého dvorku za domem. 

 Cena: 8 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná) 

Zdroj: DRAKO REALITY 

  

Údaje o pronajímaných bytech byly uspořádány a porovnány v následující tabulce. 

Poţadovaný nájem byl upraven koeficientem, aby cena odpovídala výši obvyklého nájmu 

v lokalitě. Barevně byly do skupin rozlišeny byty s nájmy v podobných cenových kategoriích. 

Koeficient K - čím vyšší poţadovaná cena, tím vyšší sráţka: 

130 Kč / m
2
 a méně 0,90 

131 - 180 Kč / m
2
 0,85 

181 - 225 Kč / m
2
 0,80 

226 a více Kč / m
2
 0,75 

Cenové kategorie výše poţadovaného nájmu: 

zelená – byty s nájemným o 10 a více % niţší neţ je cena průměrná 

ţlutá – byty s průměrným nájemným ± 9% 

červená – byty s nájemným o 10 a více % vyšším neţ je cena průměrná 
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Tab. č. 4: Porovnání nájmů pro byty 3+1 a 3+kk 

3+1 

3+kk 

 

Lokalita 

 

Podlah. 

plocha  

bytu v 

m
2 

Poţadovaný 

nájem / 

měsíc 

 v Kč 

Poţadov. 

nájem /  

1 m
2
 

/ měsíc v 

Kč 

K 

(0,75 

- 

0,90) 

Nájem 

po 

úpravě / 

měsíc v 

Kč 

NÁJEM /  

1 m
2
 / 

MĚSÍC V Kč 

 

Byt č.1 Školní  70 6500 92,9 0,90 5850 83,6 

Byt č.2 Zelný Trh 105 11000 104,8 0,90 9900 94,3 

Byt č.3 Jaroslava 

Staňka 

75 9000 120,0 0,90 8100 108,0 

Byt č.4 Františkánská 75 8300 110,7 0,90 7470 99,6 

Byt č.5 Louky  74 6000 81,1 0,90 5400 73,0 

Byt č.6 Havlíčkova  82 10000 122,0 0,90 9000 109,8 

Byt č.7 Konečná 68 6000 88,2 0,90 5400 79,4 

Byt č.8 Mánesova 82 7500 91,5 0,90 6750 82,3 

Byt č.9 Menclovice 72 7800 108,3 0,90 7020 97,5 

Byt č.10 Jana Ţiţky 75 7800 104,0 0,90 7020 93,6 

Byt č.11 M. 

Malinovského  

73 7500 102,7 0,90 6750 92,5 

Byt č.12 Chelčického 78 7000 89,7 0,90 6300 80,8 

Byt č.13 Pod Zahrady 80 8500 106,3 0,90 7650 95,6 

Zdroj: autor 

Průměrná cena nájemného 91,5 Kč / m
2
 / měsíc. 

Trh s nabídkou nájmů bytů velikosti 3+1 a 3+kk není příliš velký. Přikládám to tomu, ţe 

byty této velikosti jsou nejčastěji uţívány k rodinnému a dlouhodobému bydlení. Také většina 

nabízených bytů výší nájmu nevybočuje mimo obvyklý průměr. Byty jsou celkově v dobrém 

a udrţovaném stavu. Vysoký nájem je poţadován u bytů č. 3 a 6. V těchto případech se jedná 

o celkově rekonstruované byty do nadstandardního stavu. 
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Obr. č. 7: Mapa výše nájmů – byty 3+1 a 3+kk 

 

Zdroj : www.mapy.cz, autor 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.5.4 Byty 4 + 1 a 4 + kk a větší 

Byt č. 1 Pronájem nového, zděného, mezonetového bytu v osobním vlastnictví ve 3. NP 

domu v Uherském Hradišti v ulici Hudecká. Byt má výměru 120 m
2
, 3 balkony a 

terasu 17 m2. V bytě je nová, vybavená kuchyňská linka, 2 koupelny a WC. V 

domě je výtah, centrální plynové topení, před domem je parkoviště. V blízkosti je 

dětské hřiště, park, cyklostezka. 

Cena: 12 300,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: První realitní 

  

Byt č. 2 Mezonetový byt velikosti 90 m
2
 v osobním vlastnictví se nachází v ulici Trnková 

ve 2. NP zděného domu s výtahem. V dolní části bytu se nachází velký obytný 

prostor s kuchyňským koutem, koupelna s WC a schodiště do mezonetové části. 

Zde jsou 3 menší místnosti se střešními okny a koupelna s vanou. Bez nábytku. 

Cena: 10 800,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: PANORAMA REALITY s.r.o. 

 



76 

 

Byt č. 3 Pronájem mezonetového bytu 4+kk, 98 m
2
 v centru města v ulici Jiřího z Poděbrad. 

Byt v osobním vlastnictví je po rekonstrukci – nová koupelna se sprchovým koutem 

a vířivou vanou, WC, nová kuchyňská linka. Dispoziční řešení – kuchyně, obývací 

pokoj, WC, koupelna, loţnice se šatnou, na chodbě další dvě šatny a v podkroví dvě 

samostatné místnosti. Byt s krásným výhledem má všechny místnosti prostorné a 

slunné. Před domem moţnost parkování. Bezprostřední blízkost městského centra. 

Cena: 9 500,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: Agentura Zvonek 

 

Byt č. 4 Pronájem rezidenčního bytu 4+kk o 93 m
2
 v osobním vlastnictví novém bytovém 

domě. Byt se nachází ve 4. NP s výtahem v ulici Dlouhá. Byt je částečně zařízen. 

Vytápění v bytu je podlahové a centrální kotelna je v sklepní části domu. Součástí 

bytu je také sklepní kóje a parkovací stání přímo vedle domu. 

Cena: 13 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: REMAX REALITY  
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Byt č. 5 Pronájem druţstevního bytu 4+1 blízko centra Uherského Hradiště, ulice Stará 

Tenice. Byt o ploše 77 m
2
 má vlastní plynové topení včetně ohřevu vody a je ve 

čtvrtém podlaţí panelového domu s výtahem. Dům je po kompletní revitalizaci. 

Samotný byt má lodţii, nová plastová okna. Bytové jádro je v původním, 

zachovalém stavu.  V blízkosti klidová zóna kolem řeky Moravy. 

Cena: 9 000,- Kč za měsíc + inkaso (cena poţadovaná)  

 Zdroj: Reality Krystýnek 

 

 

Údaje o pronajímaných bytech byly uspořádány a porovnány v následující tabulce. 

Poţadovaný nájem byl upraven koeficientem, aby cena odpovídala výši obvyklého nájmu 

v lokalitě. Barevně byly do skupin rozlišeny byty s nájmy v podobných cenových kategoriích. 

Koeficient K - čím vyšší poţadovaná cena, tím vyšší sráţka: 

130 Kč / m
2
 a méně 0,90 

131 - 180 Kč / m
2
 0,85 

181 - 225 Kč / m
2
 0,80 

226 a více Kč / m
2
 0,75 

Cenové kategorie výše poţadovaného nájmu: 

zelená – byty s nájemným o 10 a více % niţší neţ je cena průměrná 

ţlutá – byty s průměrným nájemným ± 9% 

červená – byty s nájemným o 10 a více % vyšším neţ je cena průměrná 
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Tab. č. 5: Porovnání nájmů pro byty 4+1, 4+kk a větší 

4+1 

4+kk 

a větší 

Lokalita 

 

Podlahová 

plocha  

bytu v m
2 

Poţadovan

ý 

nájem / 

měsíc 

 v Kč 

Poţadovaný 

nájem / 1 m
2
 

/ měsíc v Kč 

K 

(0,75 

- 

0,90) 

Nájem 

po 

úpravě 

/ 

měsíc v 

Kč 

NÁJEM /  

1 m
2
 / 

MĚSÍC V 

Kč 

 

Byt č.1 Hudecká 120 12300 102,5 0,90 11070 92,3 

Byt č.2 Trnková  90 10800 120,0 0,90 9720 108,0 

Byt č.3 Jiřího z 

Poděbrad 

98 9500 96,9 0,90 8550 87,2 

Byt č.4 Dlouhá 95 13000 136,8 0,85 11050 116,3 

Byt č.5 Stará 

Tenice 

77 9000 116,9 0,90 8100 105,2 

Zdroj:  autor 

 

Průměrná cena nájemného 101,8 Kč / m
2
 / měsíc. 

V kategorii bytů 4 + 1 a větších je nabízeno k pronájmu pouze 5 bytů, z nichţ 3 se 

nacházejí v novostavbách a jeden v panelovém domě v původním stavu před rekonstrukcí. 

Těchto velkých bytů ve městě moc není. Domnívám se, ţe je hodně odrazující vysoký nájem. 

Vzorek je příliš malý na to, aby bylo moţno přesně určit pohyby poţadovaných nájmů. 

Můţeme konstatovat, ţe nejvyšší nájem je poţadován za nový byt v centru města, naopak 

nejniţší částka je poţadována za byt v původním stavu v panelovém domě před rekonstrukcí.
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Obr. č. 8: Mapa výše nájmů – byty 4+1,  4+kk a větší 

 

Zdroj: www.mapy.cz, autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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3.5.5 Mezi–skupinové porovnání nájmů 

Pokud porovnáme výši průměrných poţadovaných nájmů, vidíme, ţe průměrná výše 

nájmu má rostoucí trend s rostoucí velikostí bytu. Konkrétně činí průměrná výše 

poţadovaného nájemného 4 440,- Kč u bytu velikosti 1 + 1, 5 413,- Kč u bytu velikosti 2 + 1, 

7 124,- Kč u bytu velikosti 3 + 1 a nejvíce 9 828,- Kč u bytu velikosti 4 + 1, viz níţe tabulka 

č. 6 a obrázek č. 9. Naopak s rostoucí velikostí bytu, coţ s sebou nese i rostoucí podlahovou 

plochu, klesá průměrná cena nájmu v přepočtu na 1 m
2
, viz tabulka č. 6 a obrázek č. 10.  U 

průměrné ceny za 1 m
2
 je na obrázku č. 10 vidět nárůst hodnoty oproti klesajícímu trendu 

předchozích bytů. Domnívám se, ţe je to vlivem malého počtu vzorků porovnávaných bytů 

dané kategorie. Bylo porovnáváno jen 5 bytů z kategorie 4+1 a větší, proto pro nedostatek 

údajů nelze v dobré víře pouţít ani metodu vyškrtnutí tří vzorků s nejvíce se vychylujícími 

hodnotami od průměru. 

Tab. č. 6: Porovnání průměrných hodnot u bytů 

 

1+1 2+1 3+1 4+1 a více 

průměrný nájem v Kč/měsíc 4 440 5 413 7 124 9 828 

průměrná cena v Kč za 1 m
2
 129 93 92 104 

     průměrná podlahová plocha v m
2
 35 60 78 96 

Zdroj: autor 

Obr. č. 9: Průměrný nájem v Kč 

 

Zdroj: autor 
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Obr. č. 10: Průměrná cena v Kč/1 m
2 

 

Zdroj: autor 

Rozdíly v průměrných cenách za 1 m
2
 jsou v podstatě minimální. Zakreslení cenových 

pásem a vytvoření cenové mapy obvyklého nájemného z bytů pro město Uherské Hradiště je 

nereálné, protoţe není moţné zmapovat viditelné rozdíly v cenách nájemného, neboť město je 

z tohoto hlediska jednou oblastí a zjištěné výše cen nájemného se prolínají celým městem, bez 

moţnosti ohraničení konkrétní lokality.  

Co se týče posouzení změny nájmu z hlediska vybavení bytu, jde o faktor, který nemá 

na výši nájmu skoro ţádný vliv. V popisech bytů jsou často uváděny nepřesné výrazy, kdy je 

nabízen byt s vybavením, ve kterém je popsána kuchyňská linka či spotřebiče, ač se nejedná o 

vybavení, ale zařízení bytu. Za vybavení je povaţován např. nábytek - pronajímaný byt musí 

být plně funkční. Vybavenost bytu tedy nemá na výši nájmu ţádný vliv. Zohlednit by se mohl 

v případě krátkodobého či sezónního pronájmu, který ale v dané lokalitě prakticky neexistuje. 

Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v § 2 uvádí, ţe obvyklou cenou se pro 

účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosaţena při poskytování stejné nebo 

obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Z tohoto důvodu je 

zde pouţit pouze porovnávací způsob pro stanovení obvyklého nájemného, a to i přes uvedení 

jiných metod v kapitole 2.4. Tyto metody se dají označit za pomocné a slouţí v případě 

absence posuzovaných hodnot. Porovnávací způsob umoţňuje přímé zmapování situace na 

trhu. 
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ZÁVĚR 

Přínosem této práce je seznámení se základními informacemi a obsáhlou 

problematikou nájemního bydlení, jak v obecném pohledu, tak s trhem s nájmy v 

městě Uherské Hradiště. Věřím, ţe přestoţe časová platnost zjištěných údajů je omezená, 

dává práce celkový přehled o současné situaci s pronajímáním bytových jednotek a s výší 

nájemného. Praktické vyuţití informací o výši nájmu v Uherském Hradišti mohou z mé práce 

pouţít jak poptávající i nabízející nájemního bydlení, tak znalci a odhadci. Údaje jsou také 

pouţitelné pro mapy obvyklého nájemného bytů.  

Cílem práce bylo na základě průzkumu trhu zjistit, jak se pohybuje výše nájemného 

v jednotlivých lokalitách města. V práci jsem nejdříve uvedla přehled obecných znalostí o 

bydlení – definice, informace o trhu s byty, bytové politice a nájemním bydlení. Následně 

jsem provedla analýzu trhu s byty v Uherském Hradišti. Porovnávací metodou jsou určeny 

obvyklé výše nájemného pro jednotlivé skupiny bytů (1 + 1 a 1+ kk, 2 + 1 a 2 + kk, 3 + 1 a    

3 + kk, 4 + 1 a 4 + kk a větší). Výsledky jsou poté zaznamenány v cenových mapách kaţdé 

skupiny. Zjištěné údaje byly statisticky vyhodnoceny, aby výše nájemného odpovídala realitě 

a mohla slouţit jako zdroj informací.  Vzhledem k velikosti a charakteru města nelze přesně 

vymezit lokality s odlišnou výší obvyklého nájemného. Grafické znázornění poukazuje na 

skutečnost, ţe jednotlivé ceny obvyklého nájemného se prolínají a rozdíly mezi obvyklým 

nájmem jsou dnes v daném regionu minimální. Mezi hlavní faktory ovlivňující cenu bytu 

patří lokalita, velikost bytu a technický stav bytu a budovy, ve které se byt nachází. 
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