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ABSTRAKT 

 

Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky financování bydlení. Teoretická 

část se zabývá bytovým trhem v České republice v obecné rovině. Dále se zabývá 

rodinným rozpočtem a rozborem možností financování, zejména hypotečním úvěrem a 

úvěrem ze stavebního spoření. Zkoumá se zde výhodnost nájmu a koupě bytu. 

V praktické části je ilustrováno konkrétní použití získaných informaci na modelovém 

případě. Primárně je v rámci rozhodovací analýzy řešen výběr mezi koupí bytu 

s následným možným prodejem a bydlení v nájmu s krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Rozpočet domácnosti, hypoteční úvěr, stavební spoření, financování bydlení, koupě bytu, 

nájem. 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this bachelor thesis is analysis of the problem of housing financing. The 

theoretical part deals with the housing market in the Czech Republic on a general level. 

It also deals with the family budget and the analysis of financing possibilities, especially 

mortgage loan and building savings loan. The relevant question here is the comparison of 

advantages and disadvantages of renting and buying an apartment. The practical part 

illustrates the concrete application of the information obtained in theoretical part on the 

model case. Primarily, in the decision-making analysis, the choice between purchasing 

an apartment with subsequent possible sale and rental housing with a short-term and long-

term perspective is addressed. 
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1 Úvod 

 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat problémem financování bydlení. Téma jsem si 

vybral nejen proto, že jde o problematiku odborně zajímavou a pro praxi užitečnou, ale i 

proto, že mě tato oblast osobně zajímá. Navíc i mnoho lidí v mém okolí podobné otázky, 

aktuálně řeší. Bydlet musíme každý a každý jednou stojí před otázkou, kde bydlet bude. 

I já sám jsem stál před otázkou, zda si šetřit a žít v nájmu, nebo se rozhodnout pro koupi 

bytu. V této bakalářské práci se snažím najít odpověď na otázku, která z variant 

financování bydlení je z finančního, ale i z dalších relevantních hledisek optimální. 

Nakonec i ve vztahu k mé osobní zkušenosti s řešením bydlení jde částečně o rámcové 

ověření, zda jsem se rozhodl správně, či ne (byť v práci není řešena jako modelová situace 

můj vlastní případ, ale pro zvýšení objektivní využitelnosti a vypovídací hodnoty analýz 

se vychází z průměrných a středních hodnot ve společnosti). 

 

V návaznosti na stanovený cíl je zvolena i vhodná struktura práce. Text se skládá ze dvou 

hlavních částí. První je část teoretická, po ní následuje část praktická – případová studie. 

V teoretické části se zabývám bytovým trhem v České republice v obecné rovině. Zjišťuji 

zde možnosti bydlení dle krajů a krajských měst, rozdíl v ceně nájmu a kupních cen. Dále 

se zabývám rodinným rozpočtem, jeho příjmy a výdaji. Další částí je rozbor možností 

financování bydlení v České republice, porovnání hlavních variant, které je v praxi 

možno využít, zejména hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, nájmu a koupě 

za hotové. 

 

Praktická část vychází z teoretické části v tom smyslu, že aplikuje obecně rozebrané 

poznatky na konkrétním modelovém případě. V případové studii je ilustrováno zcela 

konkrétní použití získaných informací v praktické situaci. Je využit modelový příklad 

rodiny, u které uvažujeme s mediánem příjmů, pro jejich zjištění využijeme statistická 

data. Stejně tak i výdaje budou uvažovány ve statisticky relevantní střední výši. 

Provedený rozbor a z něho vyvozené závěry tak budou mít vyšší vypovídací hodnotu a 

umožní i jisté zobecnění. Modelový případ byl vhodně zvolen právě tak, aby na něm bylo 

možno postup řešení ilustrovat s co největší praktickou relevancí. 

V rámci tohoto postupu je nejprve namodelována konkrétní rodina, její příjmy, výdaje a 

životní fáze s dopadem na finanční situaci. Poté jsou hledány vhodné varianty řešení 

bydlení a mezi nimi je volen nejefektivnější způsob financování. V potaz budou brány 

veškeré důležité faktory, které jsou relevantní, a které na druhé straně umožňuje zahrnout 

omezený rozsah práce (opomenuty tak nezůstanou kromě finanční a časové efektivnosti 

investice např. i dojezdové vzdálenosti či některé nefinanční osobní faktory bydlení). 

Primárně je v rámci rozhodovací analýzy řešen výběr mezi koupí bytu s následným 

možným prodejem a bydlení v nájmu.  

 

  



11 

 

2 Bytový trh v ČR 

 

V této kapitole se budeme zabývat trhem s nemovitosti určenými k bydlení v České 

republice. Vymezíme si základní pojmy, se kterými budeme pracovat v dalším textu. Dále 

zde provedeme analýzu vývoje cen nemovitostí a jejich porovnání v čase. 

2.1 Základní charakteristika trhu nemovitostí 

 

Jako první se vymezí základní pojmy, jako jsou pozemek, parcela, rodinný dům, bytový 

dům a byt. Dále se definují pojmy plocha bydlení a katastr nemovitostí. 

2.1.1 Pozemek a parcela 

 

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním 

plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem 

nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného 

práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí 

druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků  

Parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě 

a označen parcelním číslem. (§ 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon)) 

2.1.2 Rodinný dům 

 

Rodinným domem rozumíme stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; 

rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví. (§2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území) 

 

2.1.3 Bytový dům 

 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§2 písm. a) vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území) 

2.1.4 Byt 

 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým 

uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvale bydlení a je k tomuto účelu 
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užívání určen. (§ 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby) 

 

2.1.5 Plocha bydlení 

 

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 

 

(2) Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných 

domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 

prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze 

tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky 

souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy2) obchodního 

prodeje o výměře větší než 1 000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky 

dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 

ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

(§4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území) 

 

2.1.6 Katastr nemovitostí 

 

(1) Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor 

údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem 

zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto 

nemovitostem. 

 

(2) Katastr je zdrojem informací, které slouží 

 

a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, 

k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování 

nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, 

 

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v 

písmenu a). 

 

(§ 1 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)) 
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2.2 Cena bydlení 

 

Pro praktickou část je velmi důležité zjistit, jaké jsou aktuální ceny pronájmu a koupi 

bytu. Pro porovnání budeme pracovat s daty z roku 2018 a 2017. Pro porovnání budou 

vybrána krajská města v České republice. Cílem kapitoly je zjištění, zda je výhodné 

investovat do nemovitostí. 

2.2.1 Vývoj cen nemovitostí 

 

Tabulka 1: Průměrná cena za 1m2 bytu 

     Časové období 

Město 03/2017 01/2018 02/2018 03/2018 (03/2018)/(03/2017) 

Praha 75 398 78 446 81 004 80 902 7,3 % 

České Budějovice 34 498 36 749 36 939 37 270 8,0 % 

Brno 53 248 56 860 58 013 58 499 9,9 % 

Karlovy Vary 36 793 37 916 38 201 39 692 7,9 % 

Hradec Králové 40 824 40 965 42 069 42 769 4,8 % 

Liberec 30 158 33 577 33 901 34 134 13,2 % 

Ostrava 23 722 21 317 21 188 21 494 -9,4 % 

Olomouc 35 775 45 365 47 046 47 250 32,1 % 

Pardubice 32 244 34 805 34 165 33 963 5,3 % 

Plzeň 38 479 40 757 41 506 41 888 8,9 % 

Ústí nad Labem 14 342 15 251 15 759 15 960 11,3 % 

Jihlava 28 263 32 970 32 931 33 500 18,5 % 

Zlín 32 220 34 530 34 770 33 634 4,4 % 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce je uvedena průměrná kupní cena za 1m2 bytu v daném městě. V posledním 

sloupci je vyčíslen podíl mezí březnem v roce 2018 a březnem v roce 2017. Nárůst cen je 

patrný ve všech městech České republiky, kromě města Ostrava, kde je zaznamenán 

pokles. Největší nárůst je zaznamenán v městě Olomouc a to 32,1 %. V hlavním městě je 

nárůst o 7,3 %, v městě Brně 9,9 %. 
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Tabulka 2: Průměrná cena nájmů za 1m2 bytu za měsíc 

     Časové období 

Město 03/2017 01/2018 02/2018 03/2018 (03/2018)/(03/2017) 

Praha 336 356 345 343 2,1 % 

České Budějovice 156 165 171 176 12,8 % 

Brno 220 228 231 229 4,1 % 

Karlovy Vary 153 151 157 163 6,5 % 

Hradec Králové 169 188 192 188 11,2 % 

Liberec 160 169 174 166 3,8 % 

Ostrava 155 159 165 161 3,9 % 

Olomouc 162 209 216 223 37,7 % 

Pardubice 157 181 187 178 13,4 % 

Plzeň 169 185 189 196 16 % 

Ústí nad Labem 137 145 149 155 13,1 % 

Jihlava 156 171 176 181 16 % 

Zlín 174 214 208 199 14,4 % 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce je uvedena průměrná nájemní cena za 1m2 bytu v daném městě. V posledním 

sloupci je vyčíslen podíl mezí březnem v roce 2018 a březnem v roce 2017. Nárůst cen je 

patrný ve všech městech České republiky. Největší nárůst je zaznamenán v městě 

Olomouc a to 37,7 %. V hlavním městě je nárůst o 2,1 %, v městě Brně 4,1 %. Zatím co 

v městě Olomouc zaznamenalo nájemní bydlení v porovnání s koupí nemovitosti větší 

nárůst. V Praze a v Brně je nárůst větší u koupi bytu.  

Z uvedených dat vyplývá, že meziročně ceny nemovitostí rostou. Nárůst zaznamenáváme 

jak u prodejních cen bytů, tak i u nájemného. 

 

Meziroční srovnání za roky 2017 a 2018 však vypovídá pouze o velmi krátkém období. 

Vzhledem k tomu, že investice do nemovitosti i celá problematika bydlení je otázkou 

dlouhodobou, je třeba zkoumat i data za delší období. V následujícím grafu je proto 

uveden vývoj cen bytů od roku 1999. 
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Zdroj: ČSÚ 

Obrázek 1: Index ceny bytů v letech 1998 - 2016 

Přestože neustálý růst ceny nemovitostí nelze považovat za zaručený a výjimečně dochází 

i k drobným korekcím, je trend vývoje zcela jednoznačný. Na základě zkoumaných dat 

lze předpokládat, že investice do nemovitostí je z hlediska uchování hodnoty a 

potenciálního růstu do budoucna velmi výhodná. 

2.3 Standardní bydlení v ČR 

 

Podle údajů českého statistického úřadu průměrná velikost bytu kupovaného v letech 

2014 – 2016 činila 63 m2. V tabulce je vidět, ve kterém kraji jsou kupovány menší byty 

a ve kterých naopak větší byty. 
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Tabulka 3: Průměrná velikost bytu v m2 

Kraj Průměrná velikost bytu v m2 

Hlavní město Praha 65 

Středočeský 61 

Jihočeský 65 

Plzeňský 65 

Karlovarský 63 

Ústecký 60 

Liberecký 65 

Královehradecký 63 

Pardubický 63 

Vysočina 65 

Jihomoravský 63 

Olomoucký 63 

Zlínský 62 

Moravskoslezský 63 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce jsou uvedeny průměrné velikosti bytů v m2 dle krajů České republiky. Největší 

bytu se kupují v Hlavním městě Praze, Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji a na 

Vysočině. Nejmenší byty mají lidé v Ústeckém kraji.  
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3 Rodinné finance 

 

V kapitole rodinné finance budou detailně zkoumány příjmy a výdaje rodiny. Cílem je 

zjistit, jak sestavit rodinný rozpočet a které životní události ho ovlivňují. Data pro 

sestavení rozpočtu budou brána z dat Českého statistického úřadu.  

3.1 Životní úroveň v ČR 

 

Ekonomice se v České republice v posledních letech daří. V roce 2017 ekonomika rostla 

výrazně rychleji než v roce předešlém. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 %. Pro 

srovnání je to druhý nejvyšší růst od roku 2007. Klíčovými faktory hospodářského růstu 

v roce 2017 byla silná domácí poptávka, tvorba hrubého kapitálu a příspěvek zahraniční 

poptávky. Průměrný měsíční příjem na obyvatele v nominálním vyjádření dosáhl hodnoty 

24 842 Kč, zde zaznamenáváme reálný meziroční nárůst o 3,9 %. Nárůst také 

zaznamenala průměrná měsíční nominální mzda a to meziročně o 7,0 % na 29 504 Kč. 

Průměrná meziroční míra cenové inflace domácností v roce 2017 činila 2,5 %.  

Z dat můžeme konstatovat, že životní úroveň v České republice se zvyšuje, protože míra 

meziroční inflace je nižší než meziroční nárůst rodinných příjmů. (mpsv.cz, 2018) 

3.2 Rodinné finance 

 

Každá rodina má k dispozici určitý majetek. S majetkem mohou domácnosti nakládat 

více způsoby. Užívat jej nebo ho využívat k dalšímu obohacování. Majetek také lze dále 

rozšiřovat. Majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční.  

 

 Hmotný majetek – věci hmotné podstaty 

Nemovitý – dům, byt, zahrada, garáž, chalupa 

Movitý – počítač, nábytek, knihy, auto, mobilní telefon 

 

 Nehmotný majetek – autorská práva, licence a patentovaný vynález 

 

 Finanční majetek – peníze, cenné papíry a spoření 

 

(Navrátilová, 2002, s. 62 - 63) 

3.2.1 Příjmy 

 

Příjmy se dělí na pravidelné a mimořádné. Mezi pravidelné příjmy se řadí mzdy a platy 

včetně zaměstnaneckých benefitů, jakou jsou stravenky a jiné příspěvky. U podnikatelů 

je to zisk z podnikání. Dále sem patří sociální dávky od státu, příjmy z pronájmů a 

výživné na děti. Mezi mimořádné příjmy se řadí příjmy, které jsou jednorázové, 

nemůžeme s nimi počítat. Patří sem odměny v zaměstnání, dědictví, výhry v loterii a 

dividenda z akcií. (Navrátilová, s. 63) 
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Mateřská dovolená 

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská dávka je dávka nemocenského pojištění, 

kterou matka dítěte pobírá na mateřské dovolené. Mateřská dávka slouží jako náhrada za 

mzdu nebo plat. Pro získání peněžité pomoci je třeba splnit následující podmínku: 

účastnit se nemocenského pojištění alespoň 270 dní během dvou let před nástupem na 

mateřskou dovolenou. Toto pojištění je součástí sociálního pojištění, které za 

zaměstnance odvádí zaměstnavatel. Pokud je matka dítěte OSVČ, řídí se pravidly pro 

podnikatele. Mateřská dovolená je maximálně 28 týdnů, v případě narození dvojčat a 

vícerčat činí 37 týdnů. Výše mateřské dovolené se počítá s průměrných hrubých příjmů 

za posledních 12 měsíců. Mateřská dovolená je ve výší 70 % denního vyměřovacího 

základu, který se dále snižuje prostřednictvím redukčních hranic. 

Redukční hranice pro rok 2018: 

 Z částky do 1 000 Kč se započítá 100 % 

 Z částky nad 1 000 Kč do 1 499 Kč se započítá 60 % 

 Z částky nad 1 499 Kč do 2 889 Kč se započítá 30 % 

 K částce nad 2 889 Kč se nepřihlíží 

 

Pokud je matka kvůli rizikovému těhotenství na nemocenské, výše nemocenské se do 

průměrných výdělků nezapočítává.  

Peněžitou pomoc může čerpat také otec dítěte. Pro otce platí stejné podmínky jako pro 

matku. Otec může peněžitou pomoc začít čerpat po ukončení šestinedělí, to znamená, že 

celková doba, kdy lze čerpat peněžitou dávku je 22 týdnů. (peníze.cz, 2018) 

 

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek plynule navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud nevznikl 

nárok na peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek se začíná čerpat ihned po 

narození dítěte. Pro rok 2018 je výše rodičovského příspěvku 220 000 Kč a lze ho čerpat 

až po dobu 4 let. Horní hranice měsíčního rodičovského příspěvku je do výše peněžité 

pomoci v mateřství. Pokud rodič na příspěvek neměl nárok, hodní hranice je 7 600 Kč, 

absolutní strop pro všechny je 36 750 Kč. V případě narození vícerčat vzniká nárok na 

rodičovský příspěvek ve výši 330 000 Kč. Měsíční strop dávky je pak 1,5 krát vyšší než 

u ostatních. (peníze.cz, 2018) 

 

3.2.2 Výdaje 

 

Výdaje se dělí stejně jako příjmy na pravidelné a mimořádné. Mezi pravidelné výdaje se 

řadí nájemné, výdaje za elektřinu, plyn a vodu, platby za rozhlas, televizi, internet, nákup 

potravin, dopravu do školy a práce, splátky úvěrů a pravidelné měsíční spoření. Mezi 

nepravidelné výdaje se řadí výdaje za oblečení a obuv, zájmovou činnost, sport, 

restaurace, kulturu a vzdělání. (Navrátilová, s. 63) 
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3.2.3 Rodinný rozpočet 

 

Pro tvorbu rodinného rozpočtu je důležité vymezit všechny měsíční příjmy a výdaje. 

Důležitým pravidlem pro sestavování rozpočtu je, snažit se přizpůsobovat výdaje svým 

příjmům, aby nedocházelo k dlouhodobému převyšování výdejů nad příjmy, které by 

vedlo k zadlužení domácnosti. 

 

 Finance v přebytu – domácnost spoří 

Pokud domácnost správně hospodaří a dodržuje pravidlo, že příjmy jsou vyšší než 

výdaje, dosahuje domácnost úspor. Přebytek peněz je vhodné šetřit nebo ještě 

lépe, investovat jej, aby došlo k jeho zhodnocování.  

 

Příjmy > výdaje => Úspory 

 

 Finance v deficitu – domácnost se zadlužuje 

Pokud má domácnost výdaje větší než jsou její příjmy, dostává se do deficitu, 

který znamená, že se domácnost zadlužuje. V tomto případě jsou tu dvě řešení. 

První řešení je, že domácnost minimalizuje své výdaje, aby snížila výdaje alespoň 

do výše svých příjmů. Druhým řešení je zvýšení příjmů alespoň do výše svých 

příjmů. 

 

Příjmy > výdaje => Zadlužování 

(Navrátilová, s. 63 - 64) 
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4 Možnosti řešení bydlení 

 

Celkem jsou definovány tři základní sektory bydlení. Formy vychází z právního důvodu 

užívání bydlení. První sektor je nájemní bydlení, které se dále dělí na veřejné nájemní 

bydlení a soukromé nájemní bydlení. Druhým sektorem je družstevní bydlení a třetím je 

vlastnické bydlení. 

4.1 Nájemní bydlení 

 

Nájemní bydlení a regulační zásahy státu do oblasti bydlení jsou známy již od období 

první republiky, od roku 1918. Zásahy státu do regulace cen nájemného sloužily jako 

ochrana nájemníků. V dnešní době se již od regulace nájemného upustilo a od roku 2010 

si ceny reguluje sám trh. Ve vybraných městech se upustilo od regulace až od 1. 1. 2013. 

V České republice je většina nájemního sektoru ve městech v bytových domech. Malé 

procento nájemného sektoru tvoří rodinné domy. (Poláková, 2006 s. 45) 

 

Soukromé nájemní bydlení 

 

Jedná se o sektor, kde pronajímatel usiluje o maximální zisk z pronájmu bytů a domů. 

Soukromý nájemní sektor je vývojově starší oproti sektoru veřejnému. Svůj největší 

rozmach zažil počátkem 20. století, kdy byla vlna stěhování se z vesnic do měst za prací. 

Po zavedení regulace nájemného následovalo období úpadku. Důsledkem bylo chátrání 

bytového fondu z důvodu malého zisku z nájmu. (Poláková, 2006, s. 49) 

 

Veřejné nájemné bydlení 

 

Vlastníkem a poskytovatelem veřejného nájemného bydlení jsou nejčastěji obce. Cílem 

toho sektoru není generovat zisk, ale uspokojit bytovou potřebu dané části populace. 

Většinou se jedná o sociálně slabší část populace, která by si v soukromém sektoru 

bydlení nemohla dovolit. Nazýváme jej také jako neziskový sektor nebo sociální bydlení. 

Výše nájemného je v mnohých případech jen ve výši provozních a kapitálových nákladů.  

 

Pokud je soukromý nájemní sektor a veřejný nájemní sektor v rovnocenném a 

konkurenčním vztahu, nazýváme tenhle vztah jako unitární nájemní sektor. V ideálním 

případě mají obě strany stejnou podporu od státu, s cílem podpořit jejich vzájemnou 

konkurenci. Země, kde převažuje unitární nájemní sektor, jsou Německo, Francie, 

Dánsko a Nizozemí. Pokud je veřejný a soukromý nájemní sektor oddělený, nazýváme 

jej duální nájemní sektor. Zde je veřejné nájemní bydlení určeno pouze pro nejchudší 

obyvatelstvo, slouží jako poslední záchrana před ulicí. Domácnosti, které se ucházejí o 

nájem v duálním nájemním sektoru jsou velmi přísně testovány. Země s duálním 

sektorem patří Belgie a Velká Británie. (Poláková, 2006, s. 49) 
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Výhody nájemního bydlení 

 Nevznikají náklady s údržbou bytu 

 Nízké pořizovací náklady 

 Nájem lze vypovědět a přestěhovat se 

 

Nevýhody nájemního bydlení 

 Platba nájemného 

 Riziko výpovědi z nájmu 

 Nelze provádět stavební úpravy 

 Nelze využít jako zástavu pro další financování 

4.2 Družstevní bydlení 

 

Družstevní sektor se nachází mezi vlastnickým sektorem a nájemním sektorem. Člen 

družstva vlastní družstevní podíl, nevlastní byt samotný. Byt zůstává ve vlastnictví 

družstva. Člen družstva má nárok pouze na právo nájmu, nemá právo byt prodávat. 

Financování výstavby družstevních bytů je na samotných družstevnících. Stejně tak je na 

samotných družstevnících i provoz bytů. (Poláková, 2006, s. 45-46) 

 

Výhody družstevního bydlení 

 Neplaní se daň z nemovitosti 

 Nižší pořizovací cena družstevního podílu 

 Jednoduchý převod vlastníka 

 

Nevýhody družstevního bydlení 

 Nevlastní se byt, ale jen družstevní podíl 

 Nutnost platit nájemné 

 Byt nelze použít jako zástavu pro další financování 

 Při převodu družstevního podílu se převedou i dluhy vůči družstvu 

 Stavební úpravy za souhlasu družstva 

4.3 Vlastnické bydlení 

 

Vlastnický sektor je tvořen rodinnými byty a byty v osobním vlastnictví. Nevýhodou je 

vysoká počáteční investice, na kterou nedosahují všechny domácnosti. Po splacení všech 

závazů spojených s pořízením vlastního bydlení očekáváme nízké náklady na bydlení. 

Stát se může rozhodnout podporovat tento sektor prostřednictvím úrokových dotací úvěrů 

nebo časově omezené úlevy na dani z nemovitosti. (Poláková, 2006, s. 45) 
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Výhody vlastnického bydlení 

 Vhodná investice 

 Lze provádět stavební úpravy 

 Byt lze pronajímat nebo prodat 

 Lze použít pro další financování 

 Nemusíme platit nájemné 

 

Nevýhody vlastnického bydlení 

 Vysoká pořizovací cena 

 Platba daní – daň z nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti 

 Při pořízení na úvěr – platba úroků bance 

 Příspěvek do fondu oprav 
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5 Externí zdroje financování 

 

V této kapitole se budou zkoumat možné externí zdroje financování bydlení v České 

republice. Budou se porovnávat možnosti stavebního spoření s hypotečním úvěrem. 

V potaz se bude brát finanční situace rodiny vzhledem k jejímu vývoji v čase. Cílem 

kapitoly je dozvědět se co nejvíce informací o možnostech na finančním trhu v České 

republice a detailně se s těmito možnostmi seznámit.  

5.1 Stavební spoření 

 

Stavební spoření vzniklo v 90. letech 20 století za účelem podpory financování bydlení. 

Stavební spoření je systém, který vytváří finanční zdroje pro poskytování účelových 

úvěrů. Stavební spoření je založeno za účasti dvou skupin účastníků. První skupina 

účastníků jsou ti, kteří teprve spoří, tím vkládají peníze do systému a druhá strana, kteří 

prostředky čerpají v podobě úvěrů. Na financování stavebního spoření se podílí i stát, 

proto jsou pravidla poskytování určována státem - zákon o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb. 

 

5.1.1 Spořící stádium stavebního spoření 

 

Délka doby spoření není ve smlouvě přesně daná. Doba spoření je důležitá pro uznání 

státní podpory, která je stanovena na délku 6 let. Dříve byla státní podpora velmi výhodná. 

V dnešní době už tomu tak není. Od 1. 1. 2011 činí státní podpora 10 % z výše ročního 

vkladu, nejvýše však ve výši 2 000 Kč z rok. Podpora je vyplácena státem zálohově ze 

státního rozpočtu České republiky prostřednictvím ministerstva financí České republiky. 

Nárok na státní podporu má pouze fyzická osoba s přiděleným rodným číslem a trvalým 

pobytem na území České republiky. Pokud klient vybere stavební spoření dříve, než po 

uplynutí doby 6 let, o státní podporu přichází. Další část podpory přichází od banky. 

V dnešní době se úrok zhodnocení ze strany bank pohybuje kolem 1 %, stejně jako na 

spořících účtech. Z toho vyplývá, že bez státní podpory by bylo stavební spoření velmi 

nevýhodné, protože převážnou část zhodnocení tvoří právě státní příspěvek.  

Nově jsou od 1. 1. 2011 daněny úroky z vkladů a to 15 %. Úroky z úvěru jsou 

odečitatelnou položkou z daňového základu do výše 300 000 Kč za rok. (finance.idnes.cz, 

2018) 
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Tabulka 4: Vývoj parametrů státní podpory stavebního spoření 

Délka spoření Do 31. 12. 2003 Od 1. 1. 20041) Od 1. 1. 20112) 

5 let 6 let 6 let 

Státní podpora 25 % 15 % 10 % 

Maximální výše podpory za 

rok 

4 500 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 

Objem vkladu pro získání 

maximální státní podpory 

18 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

Daňové osvobození úroků 

z vkladů 

Ano Ano Ne 

1) Pouze pro smlouvy uzavřené od tohoto data 
2) Pro všechny smlouvy 

 

Po celé období jsou úroky z úvěru odečitatelnou položkou z daňového základu do výše 

300 000 Kč ročně. Z tabulky je patrné, že stát upouští od podpory stavebního spoření. Od 

roku 2003 poklesla maximální výše státní podpory o více než polovinu ze 4 500 Kč na 

2 000 Kč. V procentuálním vyjádření to znamená pokles z 25 % na 10 %. Z toho je 

patrné, že do budoucna nelze počítat s velkou podporou stavebního spoření ze strany 

státu. Navíc se také navýšil objem vkladu pro získání maximální státní podpory o 

2 000 Kč.  

5.1.2 Úvěrové stádium stavebního spoření 

 

Stavební spořitelny obvykle poskytují dva základní typy úvěrů. A to úvěr ze stavebního 

spoření a překlenovací úvěr. 

Úvěr ze stavebního spoření je určen těm, co již mají část prostředků naspořenou na 

stavebním spoření.  

Překlenovací úvěr je určen těm, kteří nemají naspořeno nic. Čerpání úvěru nastává ihned 

po podepsání smlouvy. Na rozdíl od hypotéky nebo klasického úvěru klient splácí pouze 

dohodnutý úrok, protože jistinu neumořuje. Náklady na úrok se nesnižují a jsou počítány 

stále ze stejné jistiny. Dále se musejí peníze také posílat na stavební spoření, dokud se 

nenaspoří dostatečná suma pro schválení řádného úvěru. Většinou s jedná o 40 % z cílové 

částky. Po dosažení cílové částky stavební spořitelna použije naspořené peníze na 

umoření části dluhu, tím překlenovací úvěr zaniká a nastává druhá fáze řádného úvěru. 

(Syrový, 2005, s. 26 – 27) 
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Tabulka 5: Srovnání stavebních spořitelen v ČR 

Instituce Produkt Úrok Poplatek za 

uzavření smlouvy 

Poplatek za 

vedení 

vkladového 

účtu 

ČMSS Stavební spoření 0,5 – 1,2 % p. a. 1) 1 % z částky 

(max. 15 000 Kč) 

360 Kč/ rok 

MPSS Moudré spoření 0,5 – 1,0 % p. a. 2) 1 % z částky 

(max. 10 000 Kč) 

300 Kč/ rok 

RSS Stavební spoření 1, 0% p. a. 1 % z částky 

(max. 15 000 Kč) 

320 Kč/ rok 

SSČS Stavební spoření 1, 0% p. a. 1 % z částky/ 495 

Kč v případě 

vyřízeni online 

325 Kč/ rok 

WSS Stavební spoření 0,5 – 1,2 % p. a. 3) 1 % z částky 

(max. 30 000 Kč) 

324 Kč/ rok 

Zdroj: https://www.skrblik.cz/sporeni/stavebni-sporeni/vybirame-nejvyhodnejsi-

stavebni-sporeni/ 

  
1) při spoření prodloužením na 9 let 
2) do 300 000 Kč 
3) při splnění určitých podmínek 

 

V tabulce je vidět srovnání stavebních spořitelen na trhu v České republice. Stavební 

spořitelny se snaží nabízet vyšší úroky na vklad a tím získat větší část potencionálních 

klientů. Na druhé straně se snaží mít na trhu co nejmenší poplatek za vedení vkladového 

účtu, který se v roce 2018 pohybuje kolem 300 Kč / rok. Stavební spořitelna České 

spořitelny se snaží získat mladé klienty prostřednictvím online sjednání, kde nabízí nižší 

poplatek za uzavření smlouvy než při uzavření smlouvy na pobočce. 

5.1.3 Výhody a nevýhody stavebního spoření 

 

Výhody 

 Naspořené prostředky nemusí být použity na financování bydlení, lze je využít na 

cokoliv. 

 Vklad je pojištěn až do zákonné výše 100 000 euro. 

 Státní příspěvek. 

 Úroky z úvěru jsou odečitatelnou položkou z daňového základu do výše 300 000 

Kč ročně. 
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Nevýhody 

 Při předčasném vypovězení smlouvy přijde klient o stání podporu v plné výši, 

dále je potřeba zaplatit poplatek za předčasné vypovězení smlouvy, který má 

každá stavební spořitelna nastavena odlišně, nejčastěji se pohybuje kolem 0,5 % 

z cílové částky. 

 Vysoká závislost na státním příspěvku, který není garantovaný a předpokládá se 

jeho další snížení. 

 Podmínka 6 let pro získání státní podpory. 

 Zdanění úroku z vkladu 15 %. 

 Vysoké poplatky za vedení účtu. 

 

5.2 Hypoteční úvěr 

 

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovité věci. Hypoteční úvěr je 

především chápán jako úvěr na investice do nemovitosti. Tohle tvrzení ovšem není až tak 

úplně pravdivé, protože na trhu existují i hypoteční úvěry, které nejsou přímo určeny na 

bydlení. (Syrový, 2005, s. 40 – 41) 

 

5.2.1 Druhy hypotečních úvěrů 

 

 Účelový hypoteční úvěr 

Úvěr je poskytován za účelem, který definuje banka. Nejčastěji se jedná o 

investici do nemovitosti, objektu na bydlení nebo zajištění potřeb bydlení. Dále je 

také možné úvěr čerpat na financování rekonstrukcí, modernizace, oprav 

nemovitosti, zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do 

nemovitosti, získání podílu nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnictví, 

dědických podílů nebo také společného jmění manželů. 

 

 Neúčelový hypoteční úvěr, americká hypotéka 

Úvěr, který není poskytovaný za účelem definovaným bankou. Lze financovat i 

movité věci, jako je vybavení domu, auto nebo dovolená. Úroková sazba bývá u 

amerických hypoték nižší než u běžných úvěru a to díky ručení nemovitostí, které 

pro banku znamená bezpečnou návratnost finančních prostředků. 

 

Účelový i neúčelový hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí v osobním vlastnictví. 

Ve výjimečných případech lze úvěr zajistit také nemovitostí v družstevním vlastnictví. 

Jednou z možností, jak tuhle situaci vyřešit jinak, nebude-li zástavní právo 

k družstevnímu bytu nutné, je tzv. před hypoteční úvěr. (hypotekyjanecek.cz, 2018) 
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5.2.2 Podmínky získání HÚ 

 

Jako první se zkoumají příjmy osoby nebo osob, které o hypoteční úvěr žádají. Zkoumá 

se tzv. bonita žadatele. Bonitou rozumíme finanční důvěryhodnost žadatele, zda je žadatel 

schopný splácet úvěr v řádných termínech, tedy zda není pro banku příliš rizikový. Bonita 

klienta v první fázi rozhoduje o tom, zda klient na hypoteční úvěr dosáhne, či nikoliv. 

Pokud je klient pro banku bonitní, vypočítá se nejvyšší možná výše hypotečního úvěru. 

Čím vyšší má klient bonitu, tím lepší podmínky pro něj banka připraví. U vysoce 

bonitních klientů pak banka nabízí různé výhody ve formě nižší úrokové sazby nebo 

pojištění nemovitosti zdarma. 

Při posouzení bonity klienta banka zkoumá mnoho faktorů – výše příjmů, vzdělání, 

pohlaví, věk, místo bydliště, zaměstnavatele. Banka také prověřuje úvěrové registry, zda 

klient není klient zadlužený. (Nováková, 2007, s.12) 

 

5.2.3 Úroková sazba a fixace 

 

Za posledních 10 let se úroková sazba snížila téměř na polovinu, v roce 2017 byly 

úrokové sazby na historickém minimu a dosahovaly hodnot kolem 1,29 %. V roce 2018 

se úrokové sazby začaly zvedat nahoru a úrok se pohybuje kolem 2 – 3 %. Při vývěru 

banky je úroková sazba jedna z hlavních kritérii, pro kterou banku se bude klient 

rozhodovat.  

Fixací úrokové sazby se banka zavazuje na určitou dobu na neměnnou výši úroku. Dobu 

fixace lze sjednat na dobu 1, 3. 5. 7, 10, 15, 20 nebo 30 let. Nejčastěji se fixace sjednává 

na 5, 7 nebo 10 let. Fixace na dobu 20 nebo 30 let se sjednávají jen v ojedinělých 

případech a mnohé banky je vůbec nenabízejí. 
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Graf 1: Průměrné sazby nových hypoték 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/hypoteky/hypoteka-urokova-sazba/ 

Z grafu lze vyčíst, že úrokové sazby hypoték v roce 2009 dosahovaly k 6 %, zatímco 

v roce 2017 s průměrná sazba nové hypotéky pohybuje kolem 2 %. 

 

Na cenu hypotéky a výši úrokové sazby má přímí vliv doporučení České národní banky. 

Z důvodu uvolněných úvěrových standardů, které přinášeli vysoká rizika, se rozhodla 

Česká národní banka vydat soubor doporučeních. 

První doporučení ovlivnilo poskytování 100% hypotečních úvěru. Od října 2016 banky 

nemohly poskytovat úvěry s LTV (Loan to value) nad 95 %. Úvěru s LTV v rozmezí 85 

– 95 % mohly banky poskytovat pouze ve výší 10 % z celkového objemu nově 

uzavřených smluv. 

Od dubna 2017 vešlo v platnost nové doporučení od České národní banky. Hypotéky 

s LTV nad 95 % banky nemohou poskytovat již vůbec. Úvěry s LTV v rozmezí 

80 – 90 % mohou banky poskytovat pouze ve výši 15 % podílu všech zajištěných 

nemovitostí.  

Česká národní banka vydává pouze doporučení, bankám nemůže přímo přikázat omezení 

na poskytování hypotečních úvěrů. Doporučení však mají povahu „comply or explain“, 

což v praxi znamená, že pokud se banka nebude nařízením řídit, muže chtít Česká národní 

banka vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení dostatečné, může bance stanovit dodatečný 

kapitálový požadavek. 

Do budoucna by Česká národní banka mohla bankám pravidla nařizovat závazně. Česká 

národní banka podala návrh na novelu zákona o České národní bance. Změna zákona se 

zatím projednává v Poslanecké sněmovně. V novele jsou další nové ukazatele, která by 

měli být pro banku závazné. Prvním je LTI (Loan to income), ten by měl vyjadřovat 
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poměr výše úvěru k čistému ročnímu příjmu žadatele. Dle návrhu by měl být žadatel úvěr 

splatit o 5 let. Druhým ukazatelem je DSTI (Debt service to income), ten by měl ukazovat 

poměr měsíčních splátek úvěru k čistému měsíčnímu příjmu žadatele. Poměr by měl být 

do 40 % příjmů.  

5.2.4 Způsoby splácení hypotečního úvěru 

 

Hypoteční úvěr lze splácet třemi formami a to anuitním, progresivním nebo degresivním 

splácením. Ne všechny banky nabízí možnost výběru mezi třemi způsoby splácením. 

Nejčastěji banky nabízejí možnost anuitního splácení. Dobu splatnosti banky nabízejí 

v horizontu 5 – 30 let, ojediněle i 40 let. Podmínkou u většiny bank je, aby byl klient po 

dobu splácení v produktivním věku. 

 

 Anuitní 

Splátka hypotečního úvěru se po celou dobu trvání nemění, pokud se nezmění 

úrok. Velmi často nastává změna úrokové sazby po uplynutí fixace. Proto u 

hypotečního úvěru je lepší formulace: Při volbě anuitní splátky, se splátka nemění 

po období fixace. Anuitní splátka se skládá ze dvou složek, a to ze splátky jistiny, 

úmor, a úroku. Úmor je část splátky, o kterou umoříme jistinu hypotečního úvěru. 

Úrok je poplatek bace za poskytnutí hypotečního úvěru. Zpravidla je zpočátku 

větší část anuitní splátky v úrocích. Během doby splácení se částka úroků snižuje 

a úmor se navyšuje. Anuitní splátka je nejčastější formou splácení hypotečního 

úvěru. (kurzy.cz, 2018) 

 

 Progresivní 

Splátka je nastavena na nižší částku a během splácení se částka splátky navyšuje. 

Výše splátky nesmí být nižší než splátka úroků. Progresivní splácení nenabízejí 

všechny banky. Progresivní splácení je nabízeno pouze v ojedinělých případech, 

například pokud je žena na mateřské dovolené a rodina se nemůže dovolit 

vysokou splátku. Výhodou tohoto druhu splácení je, že na úvěr dosáhnou i lidé, 

kteří mají nižší příjmy a nebyli by schopni splácet anuitně. (kurzy.cz, 2018) 

 

 Degresivní 

Splátka je nastavena na nejvyšší částku a během splácení se částka splátky snižuje. 

Nejvyšší možnou splátku lze nastavit na dvojnásobek anuitní splátky. Výše 

splátky se nastavuje na období 1 roku, poté dojde k automatickému snížení 

splátky stanovené koeficientem. Výhodou tohoto typu splácení je, že klient 

nezaplatí velkou částku na úrocích. Nejčastěji využívají degresivního splácení 

svobodné páry, které plánují rodinu, ale v současnosti mají vysoké příjmy. 

(kurzy.cz, 2018) 
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5.2.5 Zajištění hypotečního úvěru 

  

Podmínkou k získání hypotečního úvěru je jeho zajištění zástavním právem 

k nemovitosti. Vzhledem ke způsobu fungování hypotéčního financování na bankovním 

trhu ve vazbě na vydávání speciálních typů dluhopisů (hypotéční zástavní listy), 

prostřednictvím kterých banka mj. získává peněžní prostředky na poskytování úvěrů, je 

třeba zmínit i pravidla stanovená zákonem o dluhopisech (zák. č. 190/2004 Sb.) 

Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu evropské unie 

nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nemovitost musí být 

v zástavě celá, nikoli jen její část, lze však použít rozestavenou nemovitost, pokud je 

zapsána v katastru nemovitostí. Rozestavěnou stavbu lze do katastru nemovitostí zapsat 

pouze v případě, že je dostavěno alespoň jedno nadzemní podlaží. V takovém případě je 

hypoteční úvěr čerpán postupně, podle rychlosti výstavby nemovitosti a jejího dalšího 

zhodnocování.  

Pokud banka poskytuje úvěr nad 70 % ceny nemovitosti, je požadováno další zajištění. 

Nejčastěji banky vyžadují vinkulaci pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch 

banky. Další možností je sjednání životního pojištění ve prospěch banky. V případech, 

kdy klient potřebuje část financí před započetím stavby, využívá se k dočasné zástavě 

pozemek. (hypotéky-online.cz, 2018) 

 

5.2.6 Životní cyklus hypotečního úvěru 

 

Životním cyklem hypotéky nazýváme proces, kterým musí klient projít, aby mohl získat 

hypoteční úvěr. Proces se skládá celkem ze tří fází: fáze přípravná, fáze schvalovací a 

fáze realizační. V praxi se často objevuje ještě jedna fáze a to fáze před-přípravná. 

 

Fáze před-přípravná 

V před-přípravné fázi klient vybírá vhodnou banku. Při výběru se nejčastěji klienti 

zaměřují na výši úrokové sazby, poplatky za posouzení žádosti o hypoteční úvěr a 

poplatky za vedení účtu. Aby klient mohl objektivně posoudit možnosti na finančním 

trhu, doporučuje se navštívit alespoň 5 bank. V praxi to velmi často bývá tak, že pokud si 

klient řeší hypoteční úvěr sám, navštíví 1 – 2 banky nebo využije pomoci nezávislého 

finančního poradce, který vybere optimální variantu za něj.  

K vyřízení žádosti o hypoteční úvěr je potřeba následující dokumenty: doložení výše 

příjmů žadatele nebo žadatelů, pokud o hypoteční úvěr žádá více osob, ocenění 

zastavované nemovitosti, výpis z katastru o zanesení zástavního práva a vinkulaci 

nemovitosti ve prospěch banky. Při financování koupi nemovitosti je třeba doložit kupní 

smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě a výpis z katastru nemovitostí. Pokud 

se hypoteční úvěr bude využívat na výstavbu, opravu nebo rekonstrukci, je potřeba 

doložit stavební povolení, projektovou dokumentaci, rozpočet stavby, výpis z katastru 

nemovitostí a smlouvu s dodavateli.  
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Fáze přípravná 

V této fázi klient podává žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. Žádost musí obsahovat 

osobní údaje žadatele, respektive všech žadatelů. K žádosti se přikládají doklady pro 

ověření totožnosti, doklady prokazující vlastnictví zastavované nemovitosti a věřený 

odhad její ceny – odhad si často dělá banka sama, doklady prokazující účel investice 

(kupní smlouva, smlouva o dílo) a doklad pojištění nemovitosti. 

 

Fáze schvalovací 

Ve fázi schvalovací banka prověřuje žádost a rozhoduje se o jejím schválení či zamítnutí. 

Pokud je úvěr schválen, banka připravuje úvěrovou smlouvu a smlouvu zástavní. Podle 

bonity klienta banka zváží případné slevy na úrocích.  

 

Fáze realizační 

Poslední je fáze realizační, která nastává po podpisu úvěrové a zástavní smlouvy a po 

vložení zástavního práva do katastru nemovitostí. Bance nastává povinnost vyplatit 

peníze za domluvených podmínek. Klientovi nastává povinnost řádně splácet úvěr. 

(Pavelka, 1995, s. 80) 

5.2.7 Výhody a nevýhody hypotečního úvěru 

  

Výhody 

 Nízká úroková sazba. 

 Úroky z úvěru jsou odečitatelnou položkou z daňového základu do výše 

300 000 Kč ročně. 

 Možnost předčasného splacení. 

 Možnost jednorázového vkladu každý rok ve výší 25 % z dlužné částky. 

 

Nevýhody 

 Po skončení fixace může dojít k navýšení úrokové sazby. 

 Nutnost zastavit nemovitostí. 

 Nutnost pojištění nemovitosti. 

 U některých bank nutnost životního pojištění. 

 

Porovnání hypotečního úvěru a stavebního spoření 

V dřívější době bylo stavební spoření výhodné díky vysoké státní podpoře, v dnešní době 

již státní podpora není tak veliká a na trhu se objevují nové možnosti, jak peníze zhodnotit 

lepé. Hlavní nevýhoda u překlenovacího jsou vysoké náklady na úroky, které vznikají 

během spořícího období. Další nevýhodou jsou vysoké poplatky za vedení účtu u 

stavebních spořitelen. Výhodou je, že u stavebního spoření nemusíme dokládat využití 

prostředků, pokud ale chceme překlenovací úvěr, musí být finanční prostředky použity 

na řešení bydlení. U hypotečních úvěrů nejsou náklady na úroky tak vysoké, jako je tomu 

u překlenovacího úvěru, protože úroky jsou vypočítány pouze se zbývající jistiny. Další 
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velkou výhodou je možnost předčasného splacení. V dnešní době je velké plus u hypoték 

pořád relativně nízká úroková sazba. Nevýhodou je, že po uplynutí fixace se může 

úroková sazba změnit. 
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6 Případová studie 

 

Cílem případové studie je na modelovém příkladu rodiny s průměrnými příjmy a výdaji 

efektivně posoudit možnosti financování jejich bydlení na trhu ČR. Rodinu budeme 

uvažovat jako začínající pár ve věku 20 – 30 let, který postupně plánuje celkem 2 děti. 

Finanční situaci rodiny budeme sledovat na horizontu 30 let. 

 

Jako první budeme posuzovat výhodnost koupě bytu nebo pronájmu pro účely 

svobodného páru. Budeme předpokládat, že rodina bude chtít celkem 2 děti. Budeme tedy 

uvažovat byt 3+kk nebo 3+1. Dále budeme posuzovat výhodnost koupě bytu v centru 

Brna ve srovnání s rodinným domem v obcích kolem Brna. 

6.1 Rozpočet domácnosti 

6.1.1 Příjem domácnosti 

 

Pro výpočet příjmu domácnosti budeme uvažovat hodnotu mediánu hrubých měsíčních 

mezd z dat Českého statistického úřadu. Medián nám ukazuje střední hodnotu mezd 

v České republice. Hodnota mediánu se liší u žen a mužů. Ve 4. čtvrtletím 2017 byla 

hodnota pro muže 29 639 Kč a pro ženy 24 790 Kč. Medián se uvádí v hrubé mzdě, proto 

pro další účely je potřeba vypočítat čistou mzdu.  

 

Tabulka 6: Výpočet čisté mzdy 

 Muž Žena 

Hrubá mzda 29 639 Kč 24 790 Kč 

Sociální pojištění 25 % (zaměstnavatel) 7 410 Kč 6 222 Kč 

Zdravotní pojištění 9 % (zaměstnavatel) 2 667 Kč 2 232 Kč 

Super hrubá mzda 39 717 Kč 33 219 Kč 

Základ pro výpočet zálohy na dani 39 800 Kč 33 300 Kč 

Sociální pojištění 6,5 % (zaměstnanec) 1 927 Kč 1 612 Kč 

Zdravotní pojištění 4,5 % (zaměstnanec) 1 334 Kč 1 116 Kč 

Daň před slevami 15 % 5 970 Kč 4 995 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Daň 3 900 Kč 2 925 Kč 

Čistá mzda 22 478 Kč 19 137 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že finanční situaci rodiny budeme vyhodnocovat v horizontu 30 let, je 

třeba počítat s tím, že během vývoje rodiny nastanou situace, kde bude příjem jiný. 

V souvislosti s narozením prvního dítěte je třeba počítat s poklesem příjmu u matky. 

  



34 

 

Mateřská dovolená 

 

Peněžitou pomoc v mateřství žena pobírá před porodem a po narození dítěte. Na 

mateřskou dovolenou žena nastupuje 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Délka mateřské 

dovolené je 28 týdnů. Peněžitá pomoc v mateřství je vypočítána z hrubé mzdy. V našem 

případě činí 17 160 Kč. (peníze.cz, 2018) 

 

Rodičovský příspěvek 

 

Rodičovský příspěvek se vyplácí po ukončení mateřské dovolené. Pokud nebyl přiznán 

nárok na mateřskou dovolenou, vyplácí se od narození dítěte. Výše rodičovského 

příspěvku je 220 000 Kč. Čerpat jej lze až po dobu 4 let. Měsíční výše rodičovského 

příspěvku nesmí přesáhnout 70 % vyměřovacího základu, tedy hrubého měsíčního 

výdělku. V našem případě se rozhodneme čerpat rodičovský příspěvek do věku 3 let u 

obou dětí, tedy po dobu 31 měsíců. Výše rodičovského příspěvku bude činit  

220 000 Kč / 31 = 7 096 Kč na měsíc. (peníze.cz, 2018) 

 

Daňová úspora 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje finanční situaci posuzované rodiny je daňová úspora, 

která nastane, pokud je splácen hypoteční úvěr nebo překlenovací úvěr. Účel úvěru musí 

být na bydlení, jinak si nelze odpočet nárokovat. Základ daně jednoho z partnerů lze snížit 

o zaplacené úroky. Snížení nelze nárokovat u obou. Při výpočtu základu daně se základ 

sníží o zaplacené úroky v daném kalendářním roce, pro které se daňové přiznání podává. 

Většina bank posílá potvrzení automaticky v prvních dvou měsících. Pokud tak banka 

neučiní, lze si o potvrzení zažádat. V našem případě budeme daňovou úsporu započítávat 

při výpočtu úroků, kde odečteme 15 %. 

Mezi další daňové úspory patří daňové zvýhodnění na vyživované dítě – sleva na dani. 

Daňové zvýhodnění lze využívat do dovršení 18 let věku dítěte. Hranici lze posunout až 

do 26 let, pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání nebo nemůže-li 

pracovat nebo studovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu 

stavu. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z daňových poplatníků. V našem 

případě slevu bude využívat otec rodiny.  

 

6.2 Výdaje 

 

Výdaje rodiny máme rozděleny celkem do tří vývojových fází. První fáze nastává v čase, 

kdy je pár bez dětí. Druhá fáze nastává po narození prvního dítěte, kdy se výdaje mění 

dle aktuálních potřeb rodiny. Třetí fáze nastává po narození druhého dítěte, kde opět 

nastávají změny priorit a mění se výdaje celé rodiny. Data spotřebních vydání pro rodinu 

Český statistický úřad vydává pouze v průměrných hodnotách. Protože jsme při příjmech 
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použili mediány příjmu a ne průměrné mzdy, je třeba údaje přepočítat tak, aby výdaje 

odpovídaly daným příjmům. Poměr průměrného a středního příjmu použijeme pro 

přepočet výdajů, kdy zjištěným koeficientem vynásobíme průměrné výdaje. 

 

Koeficient přepočtu: 

Medián mezd / průměrná mzda = koeficient přepočtu 

27 320 / 31 646 = 0,863 

 

Tabulka 7: Spotřební vydání rodin 

SPOTŘEBNÍ VYDÁNÍ (CZ-COICOP) bez dětí 1 dítě 2 děti 

286 752 269 802 300 720 

 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 46 029 58 392 66 834 

 02 Alkoholické nápoje, tabák 9 651 5 346 5 772 

 03 Odívání a obuv 11 878 18 988 22 210 

 04 Bydlení, voda, energie, paliva 47 019 59 490 57 220 

 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti 17 323 17 766 18 144 

 06 Zdraví 6 434 7 443 6 790 

 07 Doprava 32 913 36 976 44 251 

 08 Pošty a telekomunikace 9 651 13 784 14 353 

 09 Rekreace a kultura 21 777 30 649 36 860 

 10 Vzdělávání 495 2 586 4 018 

 11 Stravování a ubytování 11 631 20 973 28 472 

 12 Ostatní zboží a služby 32 666 37 921 41 987 

Výdaje bez bydlení 239 734 210 311 243 499 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce je vyčísleno, kolik jsou spotřební výdaje rodiny na rok. V prvním sloupci jsou 

uvedeny hodnoty pro rodinu bez dětí, ve druhém sloupci jsou uvedeny hodnoty pro rodinu 

s 1 dítětem a ve třetím sloupci hodnoty pro rodinu s 2 dětmi. V posledním řádku jsou 

uvedeny spotřební výdaje bez výdajů na bydlení, protože dále budeme hledat 

nejefektivnější řešení financování bydlení.   
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Graf 2: Spotřební vydání rodiny bez dítěte v % 

V grafu můžeme vidět procentuální vyjádření jednotlivých kategorií výdajů v domácnosti 

bez dítěte. Největší zastoupení má bydlení, pak následují potraviny a nealkoholické 

nápoje. Výdaje, které můžeme nejvíce ovlivnit, zastupují menší procenta, například 

alkoholické nápoje a tabák – 4 % nebo rekreace a kultura – 9 %. 

 

Další výdaje spojené s bydlením 

 

Pro výpočet skutečných výdajů rodiny za bydlení je třeba připočítat další položky 

související s bydlením. Při výpočtu budeme vycházet z dat Českého statistického úřadu. 
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Tabulka 8: Výdaje spojené s bydlením 

 Rodina bez dítěte Rodina s 1 dítětem Rodina se 2 dětmi 

Vodné a stočné 3 255 5 730 6 004 

Sběr pevných odpadů 1 010 1 410 1 804 

Další služby 955 1 452 1 092 

Elektrická energie 7 654 15 438 15 928 

Plynná paliva 1 233 9 369 9 960 

Kapalná paliva 0 120 0 

Tuhá paliva 753 1 089 980 

Teplo a voda 5 358 9 237 7 000 

Celkem za rok 20 218 43 845 42 768 

Celkem za měsíc 1 684 3 650 3 564 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce jsou uvedeny náklady spojené s bydlením, které musí platit každý. 

Náklady pro rodinu bez dětí jsou na měsíc 1 684 Kč. Pokud bude rodina bydlet v nájmu 

nebo vlastnit byt, je potřeba připočíst další náklady, které nastanou. Jedná se o úklid 

společných prostor, společnou elektřinu, fond oprav. Při nájmu v bytě o rozloze 35 m2 se 

v Brně pohybuje částka kolem 1 000 Kč – 1 500 Kč. Dohromady je třeba k nákladům za 

bydlení připočítat částku 3 000 Kč za služby.  

 

6.3 Simulace rodiny 

 

Rodinu budeme simulovat na několik životních fází. V prvních osmi letech budeme 

předpokládat, že pár žije sám a nemá žádné naspořené prostředky. Po osmi letech budeme 

plánovat první dítě. Druhé dítě budeme plánovat tak, že žena se nebude vracet do práce a 

nastoupí rovnou na další mateřskou dovolenou. Simulace rodiny bude sloužit pro nalezení 

příjmu v daných fázích života. 

 

1. fáze 

 

V prvních 8 letech budeme vycházet z dat Českého statistického úřadu. Jako příjem 

budeme uvažovat medián pro muže a ženu. 

 

Tabulka 9: 1. fáze - příjmy 

 Příjem 

Muž – příjem 22 478 Kč 

Žena – příjem  19 137 Kč 

Celkem za měsíc 41 615 Kč 

Celkem za rok 499 380 Kč 
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Pro výpočet volných prostředků odečteme celkové roční výdaje od celkových ročních 

příjmu. 

 

Tabulka 10: 1. fáze - zůstatek 

Příjem za rok 499 380 Kč 

Výdaje za rok 239 734 Kč 

Zůstatek na rok 259 646 Kč 

Zůstatek na měsíc 21 637 Kč 

 

Pro prvních 8 let budeme uvažovat, že rodina má měsíčně 21 000 Kč ve volných 

prostředcích, které jsou určeny pro řešení bydlení. 

 

2. fáze 

 

Po osmi letech budeme uvažovat narození prvního dítěte. V prvním roce příjmy 

poklesnou jen o část, protože žena bude na mateřské dovolené. Větší pokles příjmu 

nastane, kdy žena začne pobírat rodičovský příspěvek. Pro simulaci rodinných příjmů 

budeme uvažovat nejnižší možný příjem rodiny během zaopatřování dítěte. Ten nastane, 

když matka bude během celého roku pobírat pouze rodičovský příspěvek. K příjmům 

přibude úleva na dani pro první zaopatřované dítě, která činí 1 267 Kč. 

 

Tabulka 11: 2. fáze - příjmy 

 Příjem 

Muž – příjem 22 478 Kč 

Žena – příjem  7 096 Kč 

Úleva na dani  1 267 Kč 

Celkem za měsíc 30 841 Kč 

Celkem za rok 370 092 Kč 

 

Pro výpočet volných prostředků odečteme celkové roční výdaje od celkových ročních 

příjmů. 

 

Tabulka 12: 2. fáze - zůstatek 

Příjem za rok 370 092 Kč 

Výdaje za rok 210 311 Kč 

Zůstatek na rok 159 781 Kč 

Zůstatek na měsíc 13 315 Kč 

 

Po narození prvního dítěte budeme uvažovat, že rodina má měsíčně 13 315 Kč ve volných 

prostředcích, které jsou určeny pro řešení bydlení. 
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Po návratu ženy do práce se rodině na nějaký čas příjmy opět zvednou. Příjem rodiny 

bude stejný, jako před odchodem ženy na mateřskou dovolenou, zvýšen bude o úlevu na 

dani pro první dítě. V modelovaném příkladu pro jednoduchost není uvažováno s růstem 

mezd ani s inflací. 

 

3. fáze 

 

Třetí fáze nastane po narození 2 potomka. Situace je stejná jako při narození prvního 

potomka, rozdíl nastane pouze v příjmech, kde bude příjem navýšen o úlevu na dani pro 

druhé zaopatřené dítě. 

 

Tabulka 13: 3. fáze - příjmy 

 Příjem 

Muž – příjem 22 478 Kč 

Žena – příjem  7 096 Kč 

Úleva na dani 1 dítě 1 267 Kč 

Úleva na dani 2 dítě 1 617 Kč 

Celkem za měsíc 32 458 Kč 

Celkem za rok 389 496 Kč 

 

Pro výpočet volných prostředků odečteme celkové roční výdaje od celkových ročních 

příjmů. 

 

Tabulka 14: 3. fáze - zůstatek 

Příjem za rok 389 496 Kč 

Výdaje za rok 243 499 Kč 

Zůstatek na rok 145 997 Kč 

Zůstatek na měsíc 12 166 Kč 

 

Po narození druhého dítěte budeme uvažovat, že rodina má měsíčně 12 166 Kč ve volných 

prostředcích, které jsou určeny pro řešení bydlení. 

 

4. fáze 

 

Čtvrtá fáze nastane po návratu matky z rodičovské dovolené s druhým potomkem. Pro 

výpočet budeme uvažovat, že matka bude mít stejný příjem, jako před odchodem na 

rodičovskou dovolenou. K příjmu navíc přibude úleva na dani pro první a druhé dítě. 
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Tabulka 15: 4. fáze - příjmy 

 Příjem 

Muž – příjem 22 478 Kč 

Žena – příjem  19 137 Kč 

Úleva na dani 1 dítě 1 267 Kč 

Úleva na dani 2 dítě 1 617 Kč 

Celkem za měsíc 44 496 Kč 

Celkem za rok 533 952 Kč 

 

Pro výpočet volných prostředků odečteme celkové roční výdaje od celkových ročních 

příjmů. 

 

Tabulka 16: 4. fáze - zůstatek 

Příjem za rok 533 952 Kč 

Výdaje za rok 243 499 Kč 

Zůstatek na rok 290 453 Kč 

Zůstatek na měsíc 24 204 Kč 

 

Po návratu matky z rodičovské dovolené po druhém dítěti budeme uvažovat, že rodina 

má měsíčně 24 204 Kč ve volných prostředcích, které jsou určeny pro řešení bydlení. 

 

Tabulka 17: Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých fázích 

 1. Fáze 2. Fáze 3. Fáze 4. Fáze 

Příjmy 499 380 Kč 370 092 Kč 389 496 Kč 533 952 Kč 

Výdaje 239 734 Kč 210 311 Kč 243 499 Kč 243 499 Kč 

Zůstatek na rok 259 646 Kč 159 781 Kč 145 997 Kč 290 453 Kč 

Zůstatek na měsíc 21 637 Kč 13 315 Kč 12 166 Kč 24 204 Kč 

 

Z vypočítaných zůstatků na měsíc vyplývá, že největší problém s financováním bydlení 

nastane po narození 2 dítěte, kdy rodině na měsíc zůstane pouze 13 315 Kč. 

 



41 

 

 
Graf 3: Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých fázích 

Graf nám přehledně ukazuje příjmy, výdeje a zůstatek rodiny během jednotlivých fází 

vývoje. Můžeme si zde povšimnout, jak moc nás ovlivňuje, když je matka na rodičovské 

dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. 

6.4 Verze nájem 

 

V prvním uvedené variantě se rozhodneme pro nájem bytu a zbytek finančních prostředků 

budeme investovat. Pro nájem budeme uvažovat byt o rozloze 35 m2, který si nejčastěji 

najímají svobodné páry. 

Tabulka 18: Ceny nájemného 

Lokalita Plocha Cena Dojezdová vzdálenost do centra 

Bohunice – Spodní 35 m2 9 500 Kč 16 min 

Štýrce – Pšeník 36 m2 9 000 Kč 14 min 

Bystrc - Laštůvkova 35 m2 10 000 Kč 33 min 

Řečkovice – Žitná 34 m2 8 500 Kč 23 min 

Černá Pole 

Provazníkova 

48 m2 8 990 Kč 13 min 

Zdroj: www.sreality.cz  
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Průměrná cena za byt dle oficiální statistiky ČSÚ by byla 35 x 229 = 8 015 Kč. Když si 

projdeme cenu nabízených bytů, zjistíme, že průměrná aktuální cena nájmu za byt 1+1 je 

o něco vyšší. Nejčastěji se cena pohybuje kolem 9 000 Kč. Proto pro další výpočty 

budeme uvažovat cenu pronájmu, bez energií, 9 000 Kč.  

Abychom zjistili, kolik si může pár odkládat, aby našetřili na akontaci na byt, který budou 

kupovat za 8 let, odečteme od zůstatku všechny náklady spojené s bydlením. 

 

Tabulka 19: Výpočet zůstatku 

Rok Nájemné Výdaje běžné Příjem Zůstatek 

1 144 000 239 734 499 380 115 646 

2 144 000 239 734 499 380 115 646 

3 144 000 239 734 499 380 115 646 

4 144 000 239 734 499 380 115 646 

5 144 000 239 734 499 380 115 646 

6 144 000 239 734 499 380 115 646 

7 144 000 239 734 499 380 115 646 

8 144 000 239 734 499 380 115 646 

 

Tabulka nám ukazuje náklady, příjmy a zůstatek za prvních osm let. V prvním sloupečku 

máme vypočítanou výši nájemného včetně inkasa, 9 000 Kč + 3 000 Kč = 12 000 Kč. 

Výdaje běžné máme převzaty z tabulky spotřebních výdajů. Po odečtu nákladů od příjmu 

zjistíme, že rodině ještě ročně zbude 115 646 Kč na rok, tedy 9 637 Kč na měsíc. 

 

Tabulka 20: Výpočet kumulovaného diskontovaného zůstatku 

Rok Zůstatek Diskontní faktor Diskontovaný zůstatek 

Kumulovaný diskontovaný 

zůstatek 

1 115 646 1,080 107 080 107 080 

2 115 646 1,166 99 148 206 227 

3 115 646 1,260 91 804 298 031 

4 115 646 1,360 85 003 383 034 

5 115 646 1,469 78 707 461 741 

6 115 646 1,587 72 877 534 618 

7 115 646 1,714 67 478 602 096 

8 115 646 1,851 62 480 664 576 

 

Abychom zjistili reálnou hodnotu peněz za 8 let, budeme zůstatek diskontovat pomocí 

diskontního faktoru. Pro naše účely budeme brát hodnotu i=0,08, tedy 8 %. Nejprve si 

vypočítáme diskontní faktor pro osm let. Dále si vypočítáme diskontovaný zůstatek pro 

každý rok a nakonec uděláme kumulovaný diskontovaný zůstatek po osmi letech. 
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V případě nájmu je hodnota diskontovaného kumulovaného zůstatku po 8 letech 

664 576 Kč. 

 

Zhodnocení zůstatku 

Po odečtení všech nákladů rodině zbude na měsíc 9 637 Kč. Aby se uspořené peníze 

zhodnotily, investujeme peníze do vhodného investičního nástroje. Nejčastěji 

používaným nástrojem jsou podílové fondy, do nichž je investováno prostřednictvím 

podílových listů. Měsíční vklad bude 9 000 Kč, na dobu 8 let. Po přezkoumání možností 

na trhu, byla vybrána Investiční rezerva Generali. Po osmi letech bude hodnota investice 

999 138 Kč. 

 

Tabulka 21: Investiční rezerva Generali 1 

Rok Investovaná částka Vstupní poplatek Zhodnocení Hodnota 

1 108 000 Kč 12 768 Kč -10 973 Kč 109 795 Kč 

2 216 000 Kč 0 Kč -5 171 Kč 223 597 Kč 

3 324 000 Kč 0 Kč 4 758 Kč 341 533 Kč 

4 432 000 Kč 0 Kč 19 046 Kč 463 814 Kč 

5 540 000 Kč 0 Kč 37 769 Kč 590 537 Kč 

6 648 000 Kč 0 Kč 61 117 Kč 721 885 Kč 

7 756 000 Kč 0 Kč 89 259 Kč 858 027 Kč 

8 864 000 Kč 0 Kč 122 370 Kč 999 138 Kč 

Zdroj: http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/#/rezerva  

V tabulce můžeme vidět celkové zhodnocení investovaných prostředků. Vstupní poplatek 

investičního programu je 12 768 Kč. Poplatek je odečten a zahrnut do výpočtu 

zhodnocení. Předpokládané roční zhodnocení je 3,65 %. Očekávané zhodnocení je 

počítáno na základě dat za posledních 8 kalendářních let pro reprezentativní fond v každé 

kategorii: Generali Fond korporátních dluhopisů: 3,5 %, Generali Fond balancovaný 

konzervativní: 4 %. Modelace nezohledňuje případné zdanění výnosů. Osvobození od 

daně je po uplynutí 3 let. 

 

Výhody varianty pronájmu bytu 

 Flexibilita – snadnější možnost přestěhovat se 

 Nedojde k zadlužení 

 Úspora financí za údržbu bytu a nemovitosti 

 

Nevýhody varianty pronájmu bytu 

 Platba nájemného 

 Riziko výpovědi z nájmu 

 Nelze provádět stavební úpravy 

 

http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/#/rezerva
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6.5 Verze koupě bytu 

 

Ve druhé variantě se rozhodneme pro koupi bytu a zbytek finančních prostředků budeme 

investovat. 

 

Tabulka 22: Ceny bytů 

Lokalita Plocha Cena Dojezdová vzdálenost do 

centra 

Kohoutovice - Prokofjerova 34 m2 2 390 000 Kč 22 min 

Bystrc - Ondrůškova 37 m2 2 250 000 Kč 14 min 

Komín - Absolonova 36 m2 2 090 000 Kč 23 min 

Řečkovice – Letovická 45 m2 2 150 000 Kč 27 min 

Ponava - Hrnčířská 44 m2 2 990 000 Kč 8 min 

Zdroj: www.sreality.cz  

Pro koupi bytu budeme uvažovat stejný byt, jako pro nájem. Průměrná cena za 1 m2 dle 

statistiky by byl: 35 x 58 499 = 2 047 465 Kč. Ceny bytů se pohybují kolem této částky. 

Pro výpočet budeme uvažovat cenu bytu o něco vyšší, a to 2 300 000 Kč. Cenu 

navyšujeme, protože aktuální nabídka bytů se pohybuje kolem téhle částky. Výše úvěru 

bude 1 840 000 Kč (LVT 80 %). 

 

Tabulka 23: Nabídka hypoték 

Banka Úrok Fixace Doba splácení Splátka 

Hypoteční banky 3,29 % 5 let 30 let 8 048 Kč 

Česká spořitelna 2,69 % 5 let 30 let 7 453 Kč 

ČSOB 3,29 % 5 let 30 let 8 048 Kč 

mBank 2,99 % 5 let 30 let 7 748 Kč 

Zdroj: webové stránky bank 

Při koupi bytu je třeba počítat s dalšími náklady navíc. Při sjednání hypotečního úvěru 

nesmíme zapomenout na akontaci, která je v našem případě ve výši 20 % z ceny 

nemovitosti. Výše akontace je 460 000 Kč. Dále je třeba vypočítat daň z nabytí 

nemovitosti, která je 4 %. Pro dofinancování hypotečního úvěru budeme hledat nejlepší 

financování. 

 

Tabulka 24: Nabídka dofinancování hypotéky 

Instituce Produkt Úrok Fixace Doba splácení Splátka 

SSČS Úvěr od buřinky 5,65 % 8 let 96 splátek 6 043 Kč 

Zonky.cz Půjčka na cokoliv 3,99 % 7 let 84 splátek 6 422 Kč 

 

http://www.sreality.cz/
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Pro dofinancování jsme hledali nejlepší možnou variantu na trhu. Nejčastěji se využívá 

úvěru ze stavebního spoření. Pro porovnání máme v tabulce také portál Zonky.cz, který 

nabízí lidem půjčky prostřednictvím jiných lidí. Výpočet od Zonky.cz je pouze orientační, 

protože každý klient dostává úrok na základě daných kritérií. Proto se rozhodneme pro 

úvěr od buřinky, kde je provedena kalkulace.  

 

Tabulka 25: Nabídka stavebních spořitelen 

Banka Úrok Fixace Doba splácení Splátka 

ČMSS 3,59 % 5 let 30 let 9 400 Kč 

MPSS 3,69 % 5 let 30 let 10 588 Kč 

RSS 1,98 % 5 let 28 let 7 710 Kč 

Zdroj: webové stránky bank 

V tabulce máme pro porovnání nabídky od stavebních spořitelen na jejich produkty, kde 

lze dosáhnout na 100 % hodnoty nemovitosti. V našem případě se úvěr ze stavebního 

spoření nevyplatí, protože je zde dlouhá doba spořící fáze. Celých 8 let bychom spláceli 

úroky z celé cílové částky a dluh bychom neumořovali.  

 

Pro financování bytu se rozhodneme pro hypoteční úvěr spolu s dofinancováním úvěrem 

od buřinky. Po osmi letech bude na hypotečním úvěru zbývat doplatit 1 483 938 Kč. 

Budeme uvažovat, že byt prodáme za stejnou hodnotu, jako jsme ho koupili.  

2 300 000 Kč – 1 483 938 Kč = 816 062 Kč – částka, kterou budeme mít k dispozici po 

prodeji bytu. 

 

Tabulka 26: Hypoteční úvěr a úvěr od buřinky 

Rok 
Úmor Úrok 

Celkem 
Hypotéka SS Hypotéka SS 

1 40 436 46 215 41 650 22 356 150 657 

2 41 537 49 059 40 714 19 938 151 249 

3 42 669 52 082 39 752 17 369 151 872 

4 43 831 55 288 38 764 14 644 152 527 

5 45 024 58 693 37 750 11 750 153 217 

6 46 251 62 308 36 707 8 677 153 943 

7 47 510 66 144 35 637 5 416 154 707 

8 48 804 70 206 34 537 1 954 155 501 

 

 

V tabulce máme uvedeny splátky úmoru a úroku pro hypoteční úvěr a pro úvěr od 

buřinky. Úroky jsou očištěny o odečitatelnou položku od základu daně, tedy o 15 %.  
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Tabulka 27: Výpočet zůstatku 

HÚ + SS 
Výdaje běžné + 

služby 
Příjem Zůstatek 

150657 275 734 499 380 72 989 

151249 275 734 499 380 72 397 

151872 275 734 499 380 71 774 

152527 275 734 499 380 71 119 

153217 275 734 499 380 70 429 

153943 275 734 499 380 69 703 

154707 275 734 499 380 68 939 

155501 275 734 1 315 442 884 207 

 

V tabulce jsou uvedeny výdaje běžné spolu s výdaji na služby spojené s provozem bytu. 

V posledním sloupci máme uvedeny zůstatky po odečtu všech nákladů od příjmů. 

V osmém roce nám do příjmu vstupuje prodej bytu, proto dojde v tomto roce k navýšení 

příjmu o 816 062 Kč. Zůstatek se nám každý rok mění, důvodem změny je pokles odečtu 

úroků ze základu daně. Po odečtu nákladů od příjmu zjistíme, že rodině ještě ročně zbude 

kolem 70 000 Kč na rok, tedy 5 833 Kč na měsíc. 

 

Tabulka 28: Výpočet kumulovaného diskontovaného zůstatku 

Rok Zůstatek Diskontní faktor Diskontovaný zůstatek 

Diskontovaný 

kumulovaný zůstatek 

1 72 989 1,080 67 583 67 583 

2 72 397 1,166 62 069 129 652 

3 71 774 1,260 56 977 186 628 

4 71 119 1,360 52 275 238 903 

5 70 429 1,469 47 933 286 836 

6 69 703 1,587 43 925 330 760 

7 68 939 1,714 40 225 370 986 

8 884 207 1,851 477 709 848 695 

 

Abychom zjistili reálnou hodnotu peněz za 8 let, budeme zůstatek diskontovat pomocí 

diskontního faktoru. Pro naše účely budeme brát hodnotu i=0,08, tedy 8 %. Nejprve si 

vypočítáme diskontní faktor pro osm let. Dále si vypočítáme diskontovaný zůstatek pro 

každý rok a nakonec uděláme kumulovaný diskontovaný zůstatek po osmi letech. 

V případě koupi a prodeje je hodnota diskontovaného kumulovaného zůstatku po 8 letech 

848 695 Kč. 
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Zhodnocení zůstatku 

 Po odečtení všech nákladů rodině zbude na měsíc 5 833 Kč. Aby se uspořené peníze 

zhodnotily, investujeme peníze do vhodného investičního nástroje, jak již bylo uvedeno 

výše, využijeme investici do podílových fondů. Měsíční vklad bude 5 000 Kč, na dobu 8 

let. Po přezkoumání možností na trh byla vybrána Investiční rezerva Generali. Po osmi 

letech bude hodnota investice 555 077 Kč. 

 

Tabulka 29: Investiční rezerva Generali 2 

Rok Investovaná částka Vstupní poplatek Zhodnocení Hodnota 

1 60 000 Kč 7 093 Kč -6 096 Kč 60 997 Kč 

2 120 000 Kč 0 Kč -2 872 Kč 124 221 Kč 

3 180 000 Kč 0 Kč 2 659 Kč 189 752 Kč 

4 240 000 Kč 0 Kč 10 581 Kč 257 674 Kč 

5 300 000 Kč 0 Kč 20 983 Kč 328 076 Kč 

6 360 000 Kč 0 Kč 33 954 Kč 401 047 Kč 

7 420 000 Kč 0 Kč 49 589 Kč 476 682 Kč 

8 480 000 Kč 0 Kč 67 984 Kč 555 077 Kč 

Zdroj: http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/#/rezerva  

V tabulce můžeme vidět celkové zhodnocení investovaných prostředků. Vstupní poplatek 

investičního programu je 7 093 Kč. Poplatek je odečten a zahrnut do výpočtu zhodnocení. 

Předpokládané roční zhodnocení je 3,65 %. Očekávané zhodnocení je počítáno na 

základě dat za posledních 8 kalendářních let pro reprezentativní fond v každé kategorii: 

Generali Fond korporátních dluhopisů: 3,5 %, Generali Fond balancovaný konzervativní: 

4 %. Modelace nezohledňuje případné zdanění výnosů. Osvobození od daně je po 

uplynutí 3 let. 

 

Výhody varianty koupě bytu 

 Vhodná investice – potenciál růstu hodnoty 

 Uchování hodnoty peněz 

 Lze provádět stavební úpravy 

 Lze použít jako zástavu pro další financování 

 Neplatím nájemné 

 Byt lze kdykoliv prodat nebo pronajmout 

 

Nevýhody varianty koupě bytu 

 Platba daně z nemovitosti 

 Platba daně z nabytí nemovitosti 

 Vysoká pořizovací cena – zadlužení se 

 Platba úroků bance 

 Možný pokles cen nemovitostí 

http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/#/rezerva
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Porovnání  

 

Každá ze dvou variant má své pro a proti. Pokud budeme porovnávat diskontovaný 

zůstatek po 8 letech, v případě nájmu je 664 576 Kč, v případě koupě a následného 

prodeje bytu je 848 695 Kč. Zde je jednoznačně ve výhodě koupě a prodej bytu a to o 

184 119 Kč.  

Další porovnání provedeme se započtením investic. V případě nájmu bude hodnota 

investice 999 138 Kč, v případě koupě bytu bude hodnota investice 555 077, zde ale 

musíme připočíst příjem z prodeje bytu, který činí 816 062 Kč, celková hodnota je tedy 

1 371 139 Kč. I zde vyhrává varianta koupě a prodej bytu. 

Další hlavní výhoda koupě bytu je, že po celou dobu máme hodnotu peněz uchovanou 

v nemovitosti a na investicích, které jsou rizikovější, máme jen část financí. 

 

 
Graf 4: Diskontovaný kumulovaný zůstatek 

Graf nám ukazuje diskontovaný kumulovaný zůstatek v čase. Je patrné, že kdyby nedošlo 

k prodeji bytu, diskontovaný kumulovaný zůstatek by byl větší u nájmu bytu. 

 

6.6 Koupě většího bytu po 8 letech 

Po 8 letech bude rodina plánovat potomka. Proto budeme uvažovat, že rodina potřebuje 

větší byt nebo dům. Budeme srovnávat ceny bytů a jejich dostupnost pro rodinu. Byt 

budeme kupovat 3+1, kolem 75 m2, což je dle ČSÚ průměrná velikost nově kupovaných 

bytů. 
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Tabulka 30: Ceny bytů a rodinných domů v okolí Brna 

Lokalita Užitná 

plocha 

Zahrada Cena Dojezdová 

vzdálenost do Brna 

Velké Němčice - RD 90 m2 226 m2 2 500 000 Kč 48 min 

Bílovice nad Svitavou 

- RD 

64 m2 189 m2 3 500 000 Kč 37 min 

Židlochovice - Byt 64 m2 - 2 400 000 Kč 34 min 

Rousínov - RD 125 m2 421 m2 3 200 000 Kč 39 min 

Zdroj: www.sreality.cz  

 

Tabulka 31: Ceny bytů a rodinných domů v Brně 

Lokalita Užitná 

plocha 

Zahrada Cena Dojezdová 

vzdálenost do centra 

Řečkovice 78 m2 - 3 890 000 Kč 25 min 

Bohunice - Rolnická   88 m2 - 4 360 000 Kč 18 min 

Střed - Koliště 103 m2 - 5 490 000 Kč 5 min 

Židenice - Bořetická 71 m2 - 3 250 000 Kč 23 min 

Zdroj:www.sreality.cz  

Jako první se budeme rozhodovat, zda pořídit byt v centru nebo v dojezdové vzdálenosti 

30 – 50 minut do Brna. Rodina má omezený rozpočet na bydlení. Při nejnižším příjmu 

má rodina na měsíc 12 166 Kč. Po odečtu nákladů na služby a daně z nemovitosti rodině 

zůstane na splátku hypotečního úvěru kolem 9 000 Kč.  

 

Tabulka 32: Výpočet úvěru 

Měsíční splátka 9 000 Kč 

Úroková sazba 3 % ročně 

Délka úvěru 30 let 

Výše úvěru 2 134 704 Kč 

Zdroj: https://www.finance.cz/bydleni/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/ 

V tabulce máme zaznamenán výpočet výše úvěru, který si rodina může dovolit. K výši 

úvěru připočteme zisk z prodeje bytu a výnos z investic 1 371 139 Kč a dostaneme 

maximální výši nemovitosti, kterou si rodina může koupit: 2 134 704 Kč + 1 371 139 Kč 

= 3 505 843 Kč. V centru Brna rodina dosáhne pouze na byt v Židenicích o rozloze 71 m2 

s cenou 3 250 000 Kč. Z rodinných domů a bytů v okolí Brna si rodina může vybrat, jaký 

chce, protože dosáhne na všechny. V současné době je nabídka rodinných domů a bytů 

velmi malá, po prohlídnutí různých inzerátů bude vybrán rodinný dům v Rousínově. 

Užitná plocha domu je 125 m2, součástí domu je zahrada. Cena rodinného domu je 

3 200 000 Kč. Z hlediska hypotéky dosáhneme na dvě nemovitosti, další výpočty budou 

kalkulovány pro byt v Židenicích a dům v Rousínově, protože je jejich cena podobná. 

http://www.sreality.cz/
https://www.finance.cz/bydleni/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/
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Jako první se vypočte daň z nemovitosti, kterou bude potřeba zaplatit. Daň činí 4 % 

z ceny. V našem případě je to 3 200 000 * 0,04 = 128 000 Kč. Z prodeje bytu a investic 

máme celkem 1 371 139 Kč. Po odečtení daně nám na akontaci zbude 1 243 139 Kč. 

Rozhodneme se pro hypoteční úvěr na částku 2 100 000 Kč.  

 

Při výběru hypotečního úvěru budeme uvažovat současnou průměrnou sazbu, kterou 

banky nabízejí a to 3 %. Splátka bude činit 8 854 Kč. 

 

Nejnižší příjem bude mít rodina po narození prvního potomka.  

Zůstatek – hypotéka - služby – daň z nemovitosti = zůstatek po zaplacení bydlení 

12 166 – 8 854 – 3 000 – 100 = 212 Kč 

Po odečtení nákladů na bydlení rodině zůstane 212 Kč. Zůstatek není velký, proto se 

podíváme na položky ve výdajích, kde by se dalo ušetřit, kdyby rodině přišly nečekané 

výdaje.  

 

Alkoholické nápoje, tabák – 8 877 / 12 = 740 Kč 

Rekreace a kultura – 35 514 / 12 = 2 959 Kč 

Stravovaní v restauraci a ubytování – 24 303 / 12 = 2 025 Kč 

Celkem – 5 724 Kč / měsíc 

 

Tyto položky nejsou nezbytně nutné k přežití. Lze omezit stravování v restauraci, chození 

do kaváren a chození do divadel a kin. Při omezení některých aktivit dostaneme do 

rozpočtu více peněz na pokrytí případných ztrát.  

 

Daňová úspora 

Další položkou rodinného rozpočtu bude daňová úspora, která vzniká s platbou úroků u 

hypotečního úvěru. Daňový základ si lze snížit o zaplacené úroky.  

 

Tabulka 33: Očekávaná daňová úspora 

Rok 

Roční splátka 

úroků z úvěru 

15% daňová 

úspora Rok 

Roční splátka 

úroků z úvěru 

15% daňová 

úspora 

1 62 400 Kč 9 360 Kč 16 37 520 Kč 5 628 Kč 

2 61 067 Kč 9 160 Kč 17 35 429 Kč 5 314 Kč 

3 59 692 Kč 8 954 Kč 18 33 275 Kč 4 991 Kč 

4 58 276 Kč 8 741 Kč 19 31 056 Kč 4 658 Kč 

5 56 817 Kč 8 523 Kč 20 28 769 Kč 4 315 Kč 

6 55 314 Kč 8 297 Kč 21 26 412 Kč 3 962 Kč 

7 53 765 Kč 8 065 Kč 22 23 984 Kč 3 598 Kč 

8 52 168 Kč 7 825 Kč 23 21 482 Kč 3 222 Kč 

9 50 523 Kč 7 579 Kč 24 18 904 Kč 2 836 Kč 
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10 48 828 Kč 7 324 Kč 25 16 247 Kč 2 437 Kč 

11 47 082 Kč 7 062 Kč 26 13 509 Kč 2 026 Kč 

12 45 282 Kč 6 792 Kč 27 10 689 Kč 1 603 Kč 

13 43 428 Kč 6 514 Kč 28 7 782 Kč 1 167 Kč 

14 41 517 Kč 6 228 Kč 29 4 787 Kč 718 Kč 

15 39 549 Kč 5 932 Kč 30 1 962 Kč 294 Kč 

Celkem 163 128 Kč 

 

V tabulce máme výpočet očekávané daňové úspory v daných letech. V prvních letech, 

kdy rodina bude mít největší finanční zatížení je daňová úspora největší díky vysokému 

úroku na hypotečním úvěru. Celkem očekáváme daňovou úsporu 163 128 Kč. 

Byt v centru nebo dům v Rousínově 

 

Pro každého je otázkou priorit, zda koupit byt v centru Brna nebo v menším městě či 

vesnici u Brna. Z hlediska velikosti obytné plochy je lepší rodinný dům v Rousínově, kde 

je o 54 m2 více obytné plochy než v bytě v Židenicích, navíc k rodinnému domu je 

zahrada o rozloze 421 m2. Dokud jsou děti malé a navštěvují mateřskou a základní školu 

v místě bydliště, čas na dojíždění se načítá pouze u rodiče, který dojíždí do práce.  

 

Tabulka 34: Časy strávené na cestě za prací 

Místo Čas za jednu cestu Čas za týden Čas za rok Čas za 15 let 

Židenice 39 min 390 min 17 160 min (12 dnů) 179 dnů 

Rousínov 23 min 230 min 10 120 min (7 dnů) 105 dnů 

Rozdíl 16 min 160 min 7 040 min (5 dnů) 74 dnů 

 

V druhém sloupci tabulky máme čas, který strávíme na cestě do práce. Ve třetím sloupci 

máme vypočtený čas strávený na cestě za týden, předpokládáme dvě cesty za den 

v pracovním týdnu. V posledním sloupci máme čas strávený na cestě za rok, budeme 

počítat 11 pracovních měsíců, 1 měsíc je dovolená. Z tabulky je patrné, že za rok strávíme 

dojížděním za prací ve městě 7 dnů, v případě, že vybereme dům v Rousínově, strávíme 

na cestách za rok o 5 dnů více. 

 

Výhody bytu v centru Brna 

 Kratší dojezdová vzdálenost do práce 

 Větší kulturní a sportovní vyžití 

 Větší nabídka školek a škol 

 Lepší nabídka práce 
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Nevýhody bytu v centru Brna 

 Menší obytná plocha 

 Součástí bytu není zahrada 

 Větší hlučnost a prašnost 

 

Výhody rodinného domu v Rousínově 

 Větší obytná plocha 

 Velká zahrada 

 Menší hlučnost a prašnost 

 

Nevýhody rodinného domu v Rousínově 

 Menší kulturní a sportovní vyžití 

 Pouze jedna škola a školka 

 Menší nabídka práce – nutnost dojezdu do Brna 

 

Předčasné splacení hypotečního úvěru 

 

Po návratu z mateřské dovolené bude mít rodina opět stabilní příjmy. Zůstatek rodiny 

bude činit 24 204 Kč. 

Zůstatek – hypotéka - služby – daň z nemovitosti = zůstatek po zaplacení bydlení 

24 204 – 8 854 – 3 000 – 100 = 12 250 Kč 

Po odečtu nákladů na bydlení rodině zůstane 12 250 Kč, proto pro ně nebude problém si 

odkládat nějakou částku na předčasné splacení hypotéky. Aby rodina nedávala všechny 

své peníze na předčasné splacení hypotéky, budeme uvažovat s částkou 5 000 Kč za 

měsíc. 

 

Tabulka 35: Předčasné splacení HÚ 

Rok Jistina HÚ Hodnota investice Rok Jistina HÚ Hodnota investice 

1 2 056 152 Kč 0 Kč 16 1 213 262 Kč 855 259 Kč 

2 2 010 971 Kč 0 Kč 17 1 142 444 Kč 977 028 Kč 

3 1 964 416 Kč 0 Kč 18 1 069 471 Kč 1 107 322 Kč 

4 1 916 444 Kč 0 Kč 19 994 279 Kč 1 246 736 Kč 

5 1 867 013 Kč 0 Kč 20 916 800 Kč 1 395 909 Kč 

6 1 816 079 Kč 0 Kč 21 836 964 Kč 1 550 705 Kč 

7 1 763 596 Kč 61 901 Kč 22 754 700 Kč 1 704 939 Kč 

8 1 709 516 Kč 128 136 Kč 23 669 933 Kč 1 857 304 Kč 

9 1 653 791 Kč 199 007 Kč 24 582 589 Kč 2 011 532 Kč 

10 1 596 372 Kč 274 839 Kč 25 492 588 Kč 2 173 471 Kč 

11 1 537 206 Kč 355 979 Kč 26 399 849 Kč 2 343 507 Kč 

12 1 476 240 Kč 442 799 Kč 27 304 290 Kč 2 506 536 Kč 
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13 1 413 421 Kč 535 697 Kč 28 205 824 Kč 2 642 351 Kč 

14 1 348 690 Kč 635 097 Kč 29 104 363 Kč 2 747 598 Kč 

15 1 281 990 Kč 741 455 Kč 30 8 649 Kč 2 835 349 Kč 

Zdroj: http://www.generali-investments.cz/kalkulacky/cpi-1c/#/partner-plus  

V tabulce můžeme vidět celkové zhodnocení investovaných prostředků. Vstupní poplatek 

investičního programu je 53 280 Kč. Poplatek je odečten a zahrnut do výpočtu 

zhodnocení. Předpokládané roční zhodnocení je ve fázi 3: 7 %, ve fázi 2: 5 % a ve fázi 1: 

1%. Očekávané zhodnocení je počítáno na základě dat za posledních 8 kalendářních let 

pro reprezentativní fond v každé kategorii: Generali Prémiový dynamický fond: 7%, 

Generali Prémiový vyvážený fond: 5 %, Generali Prémiový konzervativní fond: 1 %. 

Modelace nezohledňuje případné zdanění výnosů. Osvobození od daně je po uplynutí 3 

let. Dále je v tabulce uvedena hodnota jistiny v hypotečním úvěru. 

 

 
Graf 5: Předčasné splacení HÚ 

V grafu můžeme vidět, jak klesá jistina hypotečního úvěru a oproti tomu roste vývoj 

investice v čase. Na svislé ose vidíme hodnotu v Kč, na vodorovné ose počet let. Pro nás 

je nejdůležitější 18 rok hypotečního úvěru, kdy hodnota investice dosáhne hodnoty 

jistiny. Pro rodinu to znamená, že může splatit hypoteční úvěr. Rodina se také může 

rozhodnout hypoteční úvěr nesplácet a finanční prostředky využít na něco jiného nebo si 

dále spořit. 
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7 Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo najít nejvýhodnější řešení financování bydlení. Pro tyto 

účely byla nejprve zpracována obecná teoretická část práce, která zmapovala jednotlivé 

v úvahu přicházející možnosti, jednak situaci na trhu bydlení v ČR. Následně byly 

výstupy teoretické části aplikovány v konkrétním modelovém případě, který byl zvolen 

tak, aby pokud možno odpovídal co největší skupině možných subjektů, pro které je 

otázka hledání nejvhodnějšího způsobu financování bydlení aktuální. Jako modelový 

příklad byl proto zvolen začínající mladý pár, který plánuje dvě děti. Pár byl namodelován 

na různé životní fáze, které ovlivní rodinný rozpočet. Ten byl uvažován dle průměrných, 

resp. středních příjmů a výdajů zjištěných ze statistických dat. V rámci životních fází i 

v souvislosti s rozrůstáním rodiny byl zohledněn pokles příjmů při odchodu ženy na 

mateřskou dovolenou. 

 

První rozhodovací situace a s tím spojená otázka hledání jejího nejvhodnějšího 

finančního řešení se pojila s počáteční fází života modelového páru hned po ukončení 

školy. V této fázi se vycházelo z požadavku na bydlení v centru města Brna. První 

otázkou bylo, zda je výhodné bydlet v nájmu a spořit prostředky na budoucí koupi 

vlastního bytu, anebo rovnou nějaký vlastní byt koupit. Zahrnuta byla při rozhodování i 

možnost zhodnotit finanční prostředky skrze investice do standardně používaných 

investičních nástrojů, typicky podílových fondů. 

 

Ukázalo se, že obě varianty mají svá pro a proti. Po jejich vyhodnocení, zejména po 

zevrubné analýze finančních možností, bylo nutno dospět k závěru, že z hlediska 

efektivního využití financí se jako vhodnější jeví varianta koupě menšího bytu a následně 

jeho prodej. Finanční hledisko je v tomto případě jednoznačné. Rizikem u této varianty 

je nicméně možná obtíž při prodeji bytu. S tím je třeba při tomto řešení počítat a učinit 

případná opatření, jak jej minimalizovat, či se na něj alespoň připravit (např. začít 

s řešením příslušných úkolů s dostatečným časovým předstihem). Nelze totiž např. 

vyloučit, že se prodej bytu protáhne (nebude snadné rychle najít vhodného zájemce), nebo 

by mohlo dojít k poklesu na trhu s nemovitostmi (což je však vzhledem k dostupným 

historickým datům ohledně vývoje cen v centru větších měst spíše méně významné 

riziko). Navíc je třeba na druhé straně zohlednit možné vyvažující výhody této varianty, 

např. investiční potenciál, kdy cena naopak může s větší pravděpodobností spíše dále růst, 

stejně jako fakt, že nemovitosti je obecně velmi dobrý uchovatel hodnoty v čase a působí 

jako vhodná ochrana proti potenciálnímu výraznému snížení kupní síly peněz (při vysoké 

inflaci). 

 

V dalším kroku byla pro další fázi života modelových subjektů posuzována varianta 

koupě většího bytu v centru Brna a varianta koupě rodinného domu, konkrétně v obci 

Rousínov. Obě nemovitosti byly nabízeny za stejnou cenu. Do výběru ovšem vstoupily i 

další, nefinanční aspekty. Práce se snažila vnímat otázku řešení bydlení pokud možno 
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komplexně, nejen z pohledu ryze finančních faktorů (v rámci kterých byla opět 

zohledněna i možná investice do podílových fondů). Taková analýza by byla nutně velmi 

omezená a její praktická využitelnost nepříliš vysoká. Je třeba vnímat, že finanční faktory 

nejsou těmi jedinými, na které je třeba brát zřetel. Zohledněno tak bylo mj. i hledisko 

dojíždění za prací, dostupnosti kulturních a sportovních aktivit a jiné. Tyto faktory jsou 

již obtížněji objektivizovatelné. Konkrétní závěry jsou již ve velké míře odvislé od osobní 

preference konkrétních subjektů. Z hlediska financování ale byly rozpracovány obě 

možnosti. 

 

S koupí nemovitosti taktéž nastává otázka, zda je nutné zadlužit se na velmi dlouhou 

dobu. Propočty ukázaly, jak lze hypoteční úvěr splatit dříve než po 30 letech, na kdy je 

úvěr podepsaný. S využitím vhodné investiční strategie lze tuto dobu efektivně i výrazně 

zkrátit a zmírnit tak jedno z negativ, které se s touto formou řešení bydlení jinak pojí. 
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