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Abstrakt 

Bytový fond tvoří významnou součást života každé společnosti, a proto je důležité i 

zajímavé tento jev blíže zkoumat. Nejkomplexnější údaje o tomto fenoménu poskytuje 

statistické šetření Sčítání lidu, domů a bytů prováděné pravidelně Českým statistickým 

úřadem.  

Hlavním cílem této práce, využívající tyto a mnoho dalších dostupných zdrojů, a to 

nejen z Českého statistického úřadu, je podrobná analýza bytového a domovního fondu 

České republiky, která umožní souhrnný pohled na danou problematiku.  

Nejprve se zaměřím na financování bytových potřeb jakožto zásadního činitele pro 

další rozvoj bytového fondu, následně pak na jednotlivé parametry, jimiž se byty a 

domy vyznačují a okolnosti, které ovlivňují jejich podobu. Posléze budu zkoumat 

faktory, které ovlivňují počet dokončených bytů za použití reálných čtvrtletních dat 

z českého prostředí z období let 2000-2015.  Regresní analýza doložila očekávatelný 

vliv průměrné měsíční hrubé mzdy a hrubého domácího produktu. Naopak 

překvapivými signifikantními nezávislými proměnnými se staly přírůstek obyvatel 

stěhováním a přirozený přírůstek obyvatel, které potvrdily vliv socioekonomických 

faktorů na vznik a rozšíření bytového fondu.   

Klíčová slova 

bytový fond, Česká republika, státní intervence, bytová politika, demografie, započaté a 

dokončené byty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Abstract 

Housing capacity forms an important part of the life of every society, and therefore it 

is important and interesting to examine this phenomenon more closely. The most 

comprehensive amount of data on this phenomenon provides Population and Housing 

Census conducted regularly by the Czech Statistical Office. 

The main objective of this work, using these and many other available sources, that 

are not only from the Czech Statistical Office, is a detailed analysis of the housing and 

residential capacity of the Czech Republic, that enable a global view on the issue. 

First, I focused on financing of the housing needs as a key factor for further 

development of the housing capacity. Then I looked at individual parameters, which 

characterized apartments and houses and circumstances that affect their appearance. 

Subsequently I examined the factors that influence the number of dwellings completed 

using real quarterly data from the Czech environment from the period 2000-2015. 

Regression analysis demonstrated the expected effect of variables such as average gross 

monthly wages and gross domestic product. But surprisingly, net migration and natural 

increase of population became a significant variable, which confirmed the influence of 

socioeconomic factors in the development and expansion of the housing capacity. 

Keywords 

housing capacity, Czech republic, state intervention, housing policy, demography, 

dwellings started and completed  
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Charakteristika tématu 

     Bydlení patří mezi jednu ze základních lidských potřeb člověka. Tato potřeba se 

upravuje a mění spolu se společností. Ve své bakalářské práci se nejprve zaměřím na 

analýzu bytového fondu, konkrétněji na jeho proměny v posledních několika dekádách. 

Pokusím se stanovit zlomové okamžiky, které vedly k významné změně struktury 

celého bytového fondu nebo přispěly k výraznému obratu v bytové výstavbě. Mezi ně 

patří například vliv celosvětové ekonomické finanční krize nebo transformace v bytové 

politice státu. 

     Těžištěm práce bude snaha o poskytnutí přehledného shrnutí současné podoby 

bytového fondu v regionech České republiky. Zaměřím se na vliv jednotlivých 

politických, demografických a socioekonomických determinantů na stav bytového 

fondu. Na základě této analýzy pak následně budu hledat odpovědi na otázky typu: 

Uspokojuje současný bytový fond poptávku po bytech? Jaký typ bytů je v České 

republice nejvíce vyhledávaný? Jaký je současný stav na hypotečním trhu? 

     V závěru práce se budu snažit nastínit budoucí vývoj bytového fondu s ohledem na 

různé politické socioekonomické a demografické faktory. Poukáži zejména na 

očekávanou změnu v bytové politice státu nebo změnu v demografické struktuře 

obyvatelstva. 
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Topic characteristics 

     Housing is one of the basic human needs. This need has adjusted and changed  along 

with society At the beginning of my bachelor thesis I would like to focus on analysis of 

the housing capacity, concretely on changes in few last decade. I am going to determine 

key moments, which led to relevant changes in whole housing capacity in Czech 

republic or significantly influenced housing construction. These include for example an 

effect of the global economic crisis or changes in state housing policy.      

     The main part of thesis will be an attemtp to provise a well—arranged summary of 

current image of housing capacity in the regions of the Czech Republic. I would like to 

highlight particular political, demographic, socioeconomic determinants that influence 

the state of czech housing capacity. Based on this analysis I will search answers for the 

questions such as whether current housing capacity meets its present demand. What is 

the most favorable type of flats in czech environment? What is the current situation on 

mortgage market? 

     Finally, I will try to outline the future development of housing capacity with regard 

to various political, socioeconomic and demographic factors. I concentrate especially on 

the expected changes in state housing policy or change in the demographic structure of 

the czech population. 

 

Klíčová slova: bytový fond, ČR, státní intervence, demografie 

Key words: housing capacity, CZ, state intervention, demography 
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1.Úvod 

„ Strach z nebezpečí je tisíckrát větší, než nebezpečí samo.“ 

                                                                            Daniel Defoe 

Pocit jistoty a bezpečí, jedna ze základních lidských potřeb (Maslow, 2014), které 

vedou k naplnění lidského života, je úzce provázán s potřebou bydlení. To v životě 

každého z nás zaujímá zcela nezastupitelnou roli, a proto je důležité ho blíže zkoumat. 

Nejrozsáhlejší statistické šetření zabývající se bydlením v České republice je Sčítání 

lidu, domů a bytů organizované Českým statistickým úřadem, které probíhá 

v pravidelných desetiletých intervalech. Stále častěji se však ve společnosti nacházejí 

odpůrci tohoto průzkumu, kteří poukazují na zbytečně vysoké náklady zatěžující státní 

rozpočet. Celkové náklady na poslední Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněné v roce 

2011 činily 2,4 miliardy korun, což zvláště v období probíhající ekonomické krize 

nebyla zanedbatelná částka. Musíme si však uvědomit, že v našem státě není dosud 

vybudován takový systém registrů, který by mohl kvalitativně a kvantitativně nahradit 

již zmiňovaný statistický průzkum (Drápal, 2011).  

Má bakalářská práce si klade za cíl poukázat na výjimečnost takto shromážděných 

dat, na jejich rozsah, strukturu a nedoceněný potenciál. V této práci se proto zaměřím na 

zdůraznění specifických parametrů bytového a domovního fondu na našem území. Tyto 

informace dále začlením do širšího tematického kontextu. Ve druhé kapitole se 

soustředím na nejčastější možnosti financování pořízení bydlení. Ve třetí kapitole 

vysvětlím nejdříve základní pojmy z oblasti bydlení, jejichž přesná definice je klíčová 

pro správné porozumění celé této problematiky. Dále budu zkoumat jednotlivé faktory 

českého bytového fondu, mezi které patří například druhy vlastnictví, právní důvody 

užívání nebo kvalita a technická vybavenost bytů. Velký vliv na celkovou podobu 

bytového fondu má bytová politika státu, která ovlivňuje jeho současný stav, stejně jako 

plánované rekonstrukce či novou výstavbu, a to zejména systémem dotačních titulů, 

poskytování daňových úlev nebo příspěvků na bydlení. Ve čtvrté kapitole se zaměřím 

na porovnání základních znaků českého bytového fondu s bytovým fondem členských 

zemí Evropské unie. 

 Pátá kapitola je věnována rozboru bytové výstavby na našem území. V následující 

šesté kapitole provedu analýzu determinantů počtu dokončených bytů, do které zahrnu 
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nejen předvídatelné makroekonomické ukazatele, ale i sociodemografické činitele. Ty 

se v posledních letech dostávají čím dál tím více do popředí zájmu. Společnost totiž 

tvoří jedinci, a ti se nerozhodují vždy jen na základě dokonalé znalosti všech 

racionálních proměnných. Do jejich rozhodování vstupuje i mnoho subjektivních a jen 

velmi těžko zobecnitelných skutečností. Právě z toho důvodu jsem se rozhodla zkoumat 

jak, a zda vůbec nějak, ovlivňují počet dokončených bytů, naši závislou proměnnou, 

faktory jakou jsou například přirozený přírůstek obyvatel nebo počet rozvodů v daném 

období. Nejsou tyto sociální vlivy zcela zanedbatelné ve srovnání 

s makroekonomickými ukazateli? 

V sedmé kapitole následně nastíním budoucí vývoj bytového fondu, a to zejména  

s ohledem na předpokládané změny ve společnosti. 
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2.Financování bydlení 

V dnešní době je jen malé procento lidí schopno si své bydlení financovat z vlastních 

finančních zdrojů, bez pomoci například hypotečního úvěru, stavebního spoření nebo 

mezigeneračního finančního transferu. A právě z toho důvodu se první část mé práce 

zaměřuje na výčet pravděpodobně nejčastějších forem finanční pomoci, a to zejména na 

zdůraznění jejich individuálních specifik, kterými se od sebe odlišují.    

2.1. Hypoteční úvěry 

2.1.1. Charakteristika hypotečního úvěru 

Hypoteční úvěr je dle § 28, odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech definován 

jako: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti (i rozestavěné). Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze 

pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti 

dozví (Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 2004).“  

Hypoteční úvěry rozlišujeme do čtyř základních kategorií: 

 Účelový hypoteční úvěr má smluvně vázaný účel použití finančních prostředků. 

Tento typ úvěru má na obvykle na hypotečním trhu jedny z nejnižších 

úrokových sazeb. Již tak nízká úroková sazba může být ještě snížena, a to 

využitím státních příspěvků nebo úlev na dani.  

 Neúčelový hypoteční úvěr nemá smluvně stanovený účel použití. Tato podoba 

úvěrů bývá využívána především v případech, kdy využití účelového 

hypotečního úvěru není možné. Tento typ úvěru je často využíván například při 

sloučení stávajících úvěrů do jednoho, tzv. konsolidaci úvěrů. 

 Předhypoteční úvěr funguje podobně jako účelový hypoteční úvěr, ale po 

přechodnou dobu zde chybí zajištění tohoto úvěru nemovitostí. Tato forma 

úvěru je vhodná v situaci, kdy prodávající nepovolí zajistit tuto nemovitost vůči 

příslušné bance. Předhypoteční úvěr je využíván hojně hlavně při koupi 

nemovitosti z vlastnictví obce nebo koupi družstevního bytu.  
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 Kombinovaný hypoteční úvěr spojuje úvěr spolu s určitým typem investice. 

Mezi nejčastější podobu této investice patří zejména kapitálové nebo investiční 

životní pojištění a investice do podílových fondů. Tato podoba úvěru je však pro 

klienta většinou nevýhodná, zvláště v případě špatného vývoje investic. 

2.1.2. Využití hypotečních úvěrů 

Hypoteční úvěry jsou využívány především na výstavbu, koupi, rekonstrukci nebo 

modernizaci nemovitostí. Avšak není výjimkou ani využití na vypořádání společného 

jmění manželů při rozvodu, vypořádání dědictví či stále oblíbenější refinancování 

stávajících úvěrů. Splatnost jednotlivých úvěrů se značně liší dle typu úvěru a aktuální 

nabídky konkrétních bank.   

2.1.3. Splácení hypotečního úvěru 

Celkem existují tři nejčastější způsoby splácení hypotečních úvěrů – anuitní, 

degresivní a regresivní typ. Patrně nejvyužívanější je anuitní splácení, které fixuje výši 

splátky na předem stanovené období. Tato fixace může být pro klienta výhodná, ale i 

nevýhodná. Záleží na aktuální výši úrokové míry a na jejím budoucím vývoji. 

Nejvýhodnější je dlouhodobé zafixování v případě, kdy se úrokové míry nacházejí na 

svých dlouhodobých minimech. Při anuitním splácení klient splácí současně úrok z 

úvěru i jistinu z úvěru, tzv. úmor, přičemž se jejich poměry v průběhu trvání úvěru 

mění.  

Další možností je progresivní typ splácení, který klientovi umožňuje splácet nejprve 

nižší částky, které se s postupem času zvyšují. Tento typ splácení využívají často klienti, 

kteří věří, že v budoucnu získají díky budování kariéry a získaným zkušenostem vyšší 

příjmy. Degresivní typ splácení, pravděpodobně nejméně výhodná nabízená alternativa, 

funguje na opačném principu. V těchto dvou případech splácení může důležitou roli 

sehrát také inflace. U regresivního typu splácení zaplatí klient vyšší nominální částku, 

avšak zda se bude jednat i o vyšší reálnou částku, již tak jasné není.  

2.1.4. Historie hypotečních úvěrů a vývoj v České republice 

První náznaky hypotečního bankovnictví u nás datujeme již do 18. století. Avšak o 

jeho podobě, jak jej známe dnes, mluvíme až od jeho obnovy v roce 1990. Od tohoto 

roku panovalo na našem území přibližně pětileté období, při kterém se banky učily 

pracovat s tímto novým produktem, zpracovávaly jej a vymýšlely strategie jak ho co 



12 

 

 

 

nejefektivněji přiblížit společnosti. Avšak zejména díky vysokým úrokovým sazbám, 

které se pohybovaly okolo 11-15 % p.a., vysokým cenám nemovitostí a velké opatrnosti 

bank při výběru nových klientů, hypoteční úvěry nepřilákaly očekávané množství 

klientů.  

K obratu tohoto nepříznivého vývoje došlo v roce 2000. Na trh s hypotečními úvěry 

vstoupily tři nové banky, konkurence se zvýšila, což v kombinaci s neustále se 

snižujícími úrokovými sazbami vedlo k narůstajícímu počtu i objemu hypotečních 

úvěrů. Růst byl podpořen také vládní podporou. I v následujících letech hypoteční 

bankovnictví rostlo, a to hlavně díky přetrvávajícím nízkým úrokovým mírám. Tento 

progres byl přerušen až v roce 2008 celosvětovou ekonomickou a finanční krizí. 

Výrazný útlum v letech 2008, 2009 byl vystřídán mírnými růsty v následujících letech. 

2.1.5. Žadatelé o hypoteční úvěr 

Z následujícího grafu vyplývá, že žadateli o hypoteční úvěry jsou v drtivé většině 

případů občané. Počet hypotečních úvěrů poskytnutých občanům v posledních patnácti 

letech, až na drobné výkyvy způsobené primárně finanční krizí, neustále roste. V roce 

2015 dokonce překročil hranici sto tisíc. Naopak podíl hypotečních úvěrů 

poskytovaných podnikatelským subjektům a municipalitám mezi lety 2001-2015 

nepřekročil 5 % z celkového objemu všech poskytnutých hypotečních úvěrů. Na druhou 

stranu průměrná výše poskytnutého úvěru u podnikatelských subjektů je více než 

dvanáctkrát a u municipalit více než sedmkrát vyšší než průměrná výše hypotečního 

úvěru poskytnutého občanům (1,54 mil.). 
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Graf 2.1.:  Počet poskytnutých hypotečních úvěrů občanům, podnikatelským 

subjektům a municipalitám v letech 2001-2015 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní zpracování  

2.1.6. Hypoteční trh v České republice 

V současné době se na našem území nachází celkem 19 bank s licencí nabízejících 

hypoteční úvěry. Tato vysoká konkurence banky nutí k neustálému zkvalitňování 

poskytovaných služeb a vytváření nových výhodných nabídek, a to hlavně za účelem 

přilákání nových klientů. Mezi trendy posledních let patří refinancování hypotečních 

úvěrů. Jedná se o splacení stávajícího hypotečního úvěru novým, který má výhodnější 

podmínky, a to zpravidla delší období splácení společně s nižší úrokovou mírou. Této 

možnosti využívají často klienti, kterým končí fixační období, po které mají smluvně 

garantovanou fixní výši splátek. Délka fixačního období se běžně pohybuje v rozmezí 

1-15 let a jeho trvání je specifikováno v jednotlivých smlouvách. Na konci této etapy 

má klient několik možností. Klient může svůj zbývající dluh najednou celý splatit, může 

dále splácet, avšak zpravidla s již vyšší úrokovou mírou, nebo může svůj současný úvěr 

refinancovat. Při tomto rozhodování klientovi může pomoci ukazatel RPSN. Roční 

procentní sazba nákladů, RPSN, udává, kolik procent z dlužné částky zaplatí klient za 

období jednoho roku za poskytnutý úvěr. Od roku 2002 jsou banky povinny tento údaj 

uvádět, avšak pouze u spotřebitelských úvěrů. U ostatních typů úvěrů je jen na bance, 

zda RPSN zveřejní. 
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Dalším důležitým faktorem při rozhodování o výběru hypoték je ukazatel LTV 

(Loan-to-Value). Ten označuje poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou 

zastavené nemovitosti. Zástavní cena nemovitosti je cena, za kterou by banka mohla 

prodat zmíněnou nemovitost v případě, že dlužník nesplní své závazky. Obecně platí, že 

čím větší je tento poměr, tím větší je pravděpodobnost, že klient bude mít v budoucnu 

potíže se splácením tohoto úvěru.  

Jiným přetrvávajícím trendem v hypotečním bankovnictví je využití hypotečních 

zprostředkovatelů, přičemž nejčastěji se jedná o specializované hypoteční makléře. Tito 

zprostředkovatelé fungují jako platforma pro získání nových klientů, na které by banka 

za normálních okolností nedosáhla. Ačkoliv banka zaplatí makléři provizi, je pro ni tato 

spolupráce výhodná, jelikož jí ušetří mnohé výdaje na propagaci banky, které navíc 

nemají zaručené výsledky. Tato spolupráce vznikla do jisté míry jako důsledek 

narůstající konkurence na hypotečním trhu a soupeření o každého klienta. 

Tabulka 2.1. vyjadřuje průměrnou výši hypotečního úvěru občanů, podnikatelských 

subjektů a municipalit. Z přehledu vyplývá, že průměrná celková výše poskytnutého 

HÚ pro občany se nijak výrazněji neliší od průměrné výše poskytnutého HÚ pro občany 

na bydlení. Podobná výše těchto veličin je způsobena vysokým podílem úvěrů na 

bydlení na celkovém počtu HÚ. Například v roce 2015 bylo z celkového počtu 101 973 

úvěrů použito 92 356 na bydlení, konkrétněji 59 363 na koupi bydlení, 16 264 na 

výstavbu a 26 346 na ostatní.  U podnikatelských subjektů se však tento poměr velmi 

liší. Zatímco průměrná výše hypotečních úvěrů poskytnutých podnikatelským 

subjektům dosahuje více než 18,8 milionu, výše hypotečního úvěru poskytnutá těmto 

subjektům na účely bydlení dosahuje v průměru jen 11, 6 milionu. Podobný trend lze 

v menší míře sledovat i u municipalit.  
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Tabulka 2.1.:  Průměrná výše hypotečního úvěru občanů, podnikatelských 

subjektů a municipalit v letech 2002-2015 v tisících Kč 

rok 

celkem (v tisících Kč) na bydlení (v tisících Kč) 

občané 
podnikatelské 

subjekty 
municipality občané 

podnikatelské 
subjekty 

municipality 

2002    1 073                15 217             10 924    1 019               11 586          10 907 

2003    1 150                16 902             13 714    1 109               17 921          13 110 

2004    1 268                20 014             12 065    1 234               12 011            2 521 

2005    1 412                19 368             16 089    1 316               14 597          16 899 

2006    1 497                21 808             10 854    1 487               20 110          12 066 

2007    1 707                17 409               9 271    1 707               10 166            7 603 

2008    1 778                 30 549               7 684    1 768               21 981           7 417 

2009    1 669                16 461             12 106    1 673                 8 086        11 300     

2010    1 670                  8 698               9 631    1 669                 5 588         17 542 

2011    1 675                13 560             11 321    1 678                 6 960           4 708 

2012    1 652                 20 875             13 101    1 651                 8 135           4 275 

2013    1 612                 15 478               9 377    1 624                 7 151           8 338 

2014    1 669                 23 089             11 468    1 674                 9 670         11 654 

2015    1 807                 24 824               9 710    1 818                 9 445         10 203 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastní výpočty a zpracování 

2.1.7. Poskytovatelé hypotečních úvěrů 

Poskytovat úvěr může dle §1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách každá banka 

s platnou bankovní licencí. K zjištění solventnosti žadatele o úvěr slouží bankám 

registry úvěrů, ve kterých banka nalezne veškeré údaje o bankovních a nebankovních 

závazcích potenciálního klienta. Hlavním úkolem registru úvěrů je lepší vymahatelnost 

neuhrazených pohledávek od současných neplatičů a zamezení vzniku nových 

neplatičů. Banky tímto způsobem mohou diferencovat klienty s očekávatelnou dobrou 

platební morálkou, kterým poskytnou žádaný úvěr. Díky tomuto systému dlouhodobě 

snižují svá úvěrová rizika. V současné době v ČR evidujeme dle § 38a odst. 2 zákona 

21/1992 Sb., o bankách, čtyři registry úvěrů, z nichž každý má své odlišné zaměření. 

Jako příklad uvedu Centrální registr dlužníků, který shromažďuje informace o 

právnických osobách a fyzických osobách - podnikatelích. Tento registr je spravován 

Českou národní bankou. 
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2.2. Stavební spoření a úvěry ze stavebního 

spoření 

2.2.1. Charakteristika stavební spoření 

„ Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá 

prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a po 

jeho skončení získává, při splnění dalších předpokladů, nárok na úvěr ze stavebního 

spoření (Asociace českých stavebních spořitelen, 2014b).“ Účastníkem spoření může 

být fyzická i právnická osoba, ale jen fyzická může získat, za přesně stanovených 

podmínek, státní podporu. 

Proces stavebního spoření dělíme do dvou hlavních fází: fáze spořící a úvěrové. Při 

fázi spořící klient vkládá stanovené příspěvky na účet stavebního spoření a k těmto 

příspěvkům je připisována záloha státní podpory. Součet těchto dvou položek je dále 

úročen. Úrok z vkladů je neměnný, stejně jako úroková sazba z případného budoucího 

úvěru, a liší se v závislosti na konkrétní nabídce spořitelen a smluvně stanovených 

podmínkách. 

Finanční prostředky, které spořitelny získají od vkladatelů ve spořící fázi, využívají 

na poskytování úvěrů v úvěrové fázi. Z tohoto důvodu je pro stavební spoření důležitý 

poměr zůstatku na vkladových a úvěrových účtech. Tento poměr ukazuje, jaké procento 

z peněz získaných od klientů banky půjčují v podobě řádných nebo překlenovacích 

úvěrů (viz. Graf 2.2.). Dalším důležitým komponentem každé smlouvy o stavebním 

spoření je také stanovení cílové částky. Cílová částka může být v průběhu spoření 

upravována, ovšem tato změna bývá spojena se značným poplatkem.  

Spořící fáze končí, v ideálním případě, přidělením cílové částky. Avšak aby tomu tak 

bylo, musí klient splnit hned několik předpokladů: spořit alespoň dva roky, naspořit 

minimální stanovené procento z cílové částky a dosáhnout dostatečně vysokého 

hodnotícího čísla. Hodnotící číslo klasifikuje výši a intenzitu spoření. Toto číslo se 

napříč stavebními spořitelnami liší nejen ve svém názvu, ale i výpočtu. Nezbytné je 

ještě zmínit, že podle zákona 423/2003 Sb., má klient od roku 2004, nárok na vyplacení 

státní podpory jen tehdy, pokud fáze spořící trvala déle než šest let namísto předešlých 

pěti. Splněním všech těchto požadavků se klient plynule přesouvá do fáze úvěrové. V ní 

je mu nabídnut úvěr ve výši rozdílu mezi již naspořenou a cílovou částkou, který může 
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přijmout nebo dále pokračovat ve spoření až do výše cílové částky. Účastníka, který 

spoří, ale nečerpá úvěr ze stavebního spoření, nazýváme tzv. přátelským účastníkem. 

Graf 2.2.:  Vývoj výše zůstatku na vkladových a úvěrových účtech stavebních 

spořitelen v letech 1997-2015 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

2.2.2. Typy úvěrů 

Stavební spořitelny poskytují dva druhy úvěrů: úvěr řádný a úvěr překlenovací. Podle 

zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o 

doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., můžou být oba tyto úvěry využity jen na 

bytové potřeby přesně definované v § 6 téhož zákona, které navíc klient musí písemně 

doložit. Na řádný úvěr má spořící klient nárok, splní-li všechny výše uvedené 

požadavky. Při této podobě úvěru je neměnná úroková sazba a výše splátky smluvně 

zakotvená již ve smlouvě o stavebním spoření. Alternativou k řádnému úvěru je úvěr 

překlenovací, který je méně výhodný, avšak velmi flexibilní. Tento úvěr, mnohdy 

nazývaný jako meziúvěr, je poskytován jedincům, kteří nesplňují všechny požadavky 

pro získání řádného úvěru. Těmto klientům umožní čerpat cílovou částku dříve, než by 

na ni za stanovených podmínek dosáhli. Pokud se jedinec rozhodne pro překlenovací 

úvěr, pokračuje ve spoření, aby dosáhl řádného úvěru, a navíc splácí, avšak pouze 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

m
ld

.K
č 

zůstatek na vkladových účtech (mld. Kč) zůstatek na úvěrových účtech (mld. Kč)



18 

 

 

 

úroky, z překlenovacího úvěru. Ve chvíli, kdy klient dosáhne řádného úvěru, splatí 

obdrženými finančními prostředky úvěr překlenovací, který zanikne a nadále splácí již 

jen řádný. V případě předčasného splacení překlenovacího úvěru je nutno počítat s tím 

spojeným poplatkem. 

2.2.3. Historie stavebního spoření 

Tato hojně využívaná možnost financování bydlení má své kořeny v Anglii druhé 

poloviny osmnáctého století. K masivnímu rozvoji tohoto finančního produktu došlo 

zejména v důsledku akutní potřeby obnovy zničených domů a bytů po obou světových 

válkách. Stavební spoření, jak jej známe dnes, bylo v naší legislativě ukotveno 

schválením zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. V dalších letech se stavební spoření 

stalo velmi oblíbenou alternativou, která sloužila nejen k financování bydlení, ale mnozí 

ho využívali i jako výhodný způsob ukládání a spoření peněz. 

2.2.4. Vývoj stavebního spoření v ČR 

Od svého začlenění do legislativy v roce 1993 si stavební spoření vydobylo pevné 

postavení na českém trhu. Počty uzavřených smluv v letech 1993 až 2002 měly 

poměrně stabilní, mírně rostoucí, tendenci s nepatrnými odchylkami v letech 1997 a 

2002. Od roku 2001 u klientů rostla obliba překlenovacích úvěrů, jakožto poměrně 

rychlé alternativy k získání finančních prostředků. Velký výkyv trh se stavebním 

spořením prodělal v roce 2003, kdy došlo k rapidnímu nárůstu nově uzavřených smluv. 

Tento nárůst byl podpořen hlavně očekávánou novelizací zákona o stavebním spoření, 

která proběhla v roce 2004 a platila pouze na nově uzavřené smlouvy od 1. 1. 2004. 

Novelizace znamenala pro trh se stavebním spořením hlavně snížení státní podpory na 

maximálně 3000 korun ročně a prodloužení zákonné vázací doby z pěti na šest let. 

V následujícím roce došlo k očekávanému skokovému poklesu, který dosáhl přibližně 

až 85 %. 

Pravděpodobně největší kauzu týkající se stavebního spoření rozpoutal v roce 2004 

Úřad na ochranu hospodářské soutěže, když stavební spořitelny obvinil z tvoření 

kartelových dohod, za které jim vyměřil pokutu v celkové výši 484 milionů korun. 

Spořitelny se odvolaly a výrazně omezily množství veřejně dostupných informací. Ke 

konečnému rozhodnutí došlo až v roce 2009, kdy Nejvyšší správní soud tuto žalobu 
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zamítl. Ani to však již jednotlivé spořitelny a AČSS nepřimělo k opětovnému nárůstu 

poskytovaných informací. V důsledku této opatrnosti dnes značnou část informací o 

trhu se stavebním spořením získáváme zejména z Ministerstva finanční ČR. 

Další výrazné snížení počtu uzavřených smluv proběhlo v roce 2008. Toto snížení 

bylo způsobeno především probíhající finanční krizí a neustále se snižujícími 

úrokovými sazbami hypotečních úvěrů, které lákali čím dál tím větší počet klientů právě 

k tomuto způsobu úvěrování. V několika následujících letech trh spíše stagnoval, jen 

velmi těžko konkuroval hypotečním úvěrům s nízkými úrokovými sazbami. K další 

významné legislativní změně na trhu se stavebním spořením došlo v roce 2011, kdy se 

snížila státní podpora z původních maximálních 3000 Kč na 2000 Kč ročně (10 % 

z ročně vložené částky, maximálně však 2000 Kč), a tato částka je nově zdaněna 15% 

srážkovou sazbou. Tato změna vedla k výraznému snížení nákladů státu na podporu 

stavebního spoření, a to konkrétněji z maximálních 16,1 miliard Kč v roce 2005 až na 5 

miliard Kč v roce 2013. Toto snížení je ukázkovým příkladem plněním dalšího cíle 

Koncepce bydlení ČR do roku 2020, a to konkrétně snižování počtu nevratných 

finančních podpor, které byly doposud převládající formou pomoci. Státní podpoře 

bydlení bude věnována samostatná sekce této práce.  

Obecně lze v posledních letech vysledovat mírně klesající trend v počtu nově 

uzavřených smluv o stavebním spoření. Avšak tyto nově vzniklé smlouvy mají 

v průměru vyšší cílovou částku. Například v roce 1993 byla průměrná cílová částka 

jedné smlouvy přibližně 152 tisíc, v roce 2003 již více než 200 tisíc a v roce 2015 již 

dosahovala průměrné sumy přes 370 tisíc korun.     
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Graf 2.3.:  Vývoj počtu nově uzavřených smluv a průměrné výše cílové částky na 

jednu nově uzavřenou smlouvu v letech 1993-2015 

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

2.2.5. Poskytovatelé stavebního spoření  

Aktuálně se v  České republice nachází 5 stavebních spořitelen, které mají povolení 

České národní banky poskytovat tento finanční produkt. I v dnešní době sehrávají 

stavební spořitelny na trhu s bydlením svou nezastupitelnou funkci. Jejich postavení je 

však, významněji od roku 2008, výrazně oslabováno hypotečními úvěry s dlouhodobě 

nízkými úrokovými sazbami. Tato vysoká konkurence vede ke snižování počtu nově 

uzavřených smluv, které byly v roce 2015 přibližně na úrovni roku 2004. Stavební 

spořitelny se tomuto negativnímu trendu snaží čelit nabízením nových doplňkových 

produktů, jako je třeba životní pojištění nebo pojištění majetku a odpovědnosti, které 

v současnosti nabízí například ČMSS. 

2.3. Mezigenerační finanční transfer 

Mezi další možnosti financování bydlení patří také mezigenerační majetkové a 

finanční transfery, které jsou zapříčiněny solidaritou mezi několika generacemi 

v rodině. Mezigenerační finanční transfer je definován jako „mezigenerační přenos 

zdrojů z jedné generace na druhou (Kohli, 2004).“ Tyto finanční transfery směřují jak 
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od mladších generací ke starším, tak i od starších generací k mladším, přičemž tento 

směr je obvyklejší.  

Nejčastěji dochází k finančnímu transferu mezi rodiči a dospělými dětmi. Takový 

transfer může mít rozhodující vliv nejen na osamostatnění mladší generace jako takové, 

ale i na výběr konkrétní podoby bydlení. Jsou to totiž právě rodiče a jejich názory, které 

do značné míry ovlivňují děti při jejich rozhodování a přijmutí sociálních norem. 

Vytvořením sociálního konceptu doxa se Pierre Bordieau snaží dokázat, že lidé nejsou 

vždy, navzdory všem teoretickým ekonomickým předpokladům o racionalitě volby, 

schopni shromáždit všechny dostupné informace a na jejich základě se racionálně 

zachovat. Jako příklad zde uvedu výběr mezi vlastnickým a nájemním bydlením. 

V české společnosti již dlouhou dobu převládají tendence ke zvyšování poměru 

vlastnického bydlení jako ideální formy bydlení, které se v roce 2013 vyskytovalo již v 

67,8 % všech případů (dle právního důvodu užívání). Právě kvůli této sociální normě, 

která zvýhodňuje vlastnické bydlení, neberou mnohdy jedinci při svém rozhodování 

nájemní nebo jiné formy bydlení v potaz jakožto vhodné substituty k vlastnictví. Tyto 

své závěry má však fakticky podložené jen minoritní část z nich (Lux, 2015). 

Podněty k poskytnutí mezigeneračního majetkového a finančního transferu dělíme do 

dvou základních skupin, přičemž jedna je spojena s konceptem altruismu a druhá 

s konceptem reciprocity. Při altruistickém pojetí je prosperita rodiče a dítěte simultánně 

propojená. Transfer tedy v tomto případě přináší bezprostřední prospěch oběma 

stranám. Naopak koncept reciprocity přepokládá, že nynější transfer směřující k mladší 

generaci bude v budoucnu přeměněn do pomoci a podpory, a to ať už finanční, 

materiální či psychické, starší generaci (Hubatková, 2014). 

V reprezentativním šetření Postoje k bydlení 2013, které provedlo oddělení 

Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, bylo prokázáno, že 

k poskytnutí mezigeneračního finančního transferu inklinují více jedinci, kteří sami 

v minulosti tento transfer obdrželi. Výzkum dále potvrdil, že osoby, které obdržely 

mezigenerační finanční transfer, daleko častěji volí koupi bytu nebo domu ve srovnání s 

nájmem. 

Na závěr bych ráda dodala, že ačkoliv je mezigenerační finanční transfer v české 

mentalitě poměrně silně zakotven, v následujících letech se dá očekávat jeho mírný 

útlum. Ten bude pravděpodobně způsoben především obavami starších generací o své 

finanční zajištění ve stáří, které si tato generace bude uvědomovat již během svého 

produktivního věku. 
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2.4. Komparace forem financování bydlení 

Tato část textu se bude zabývat porovnáním hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního 

spoření. Mezigenerační finanční transfer do tohoto srovnání zahrnut nebude, a to 

především kvůli svým velmi specifickým vlastnostem. 

Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření jsou dvě často využívané alternativy, 

které můžeme využít při financování bydlení. Pro jejich porovnání jsem se rozhodla 

poukázat na významné atributy, podle kterých se lidé rozhodují při těchto podobách 

financování bydlení. U každé této kategorie pak mezi sebou porovnám hypoteční úvěry 

s úvěry ze stavebního spoření, čímž zvýrazním jejich hlavní výhody a nevýhody. 

2.4.1. Úroková sazba 

 U hypotečních úvěrů je úroková sazba určována individuálně na základě 

konkrétních charakteristik smlouvy, jako například výše celkové částky nebo 

doby splácení. Průměrná výše úrokové sazby u hypotečních úvěrů zaznamenala 

od roku 2008 výrazný pokles, čímž se velmi zvýšila obliba tohoto finančního 

produktu za účelem financování bydlení. V roce 2015 se průměrná úroková 

sazba u nově poskytnutých smluv držela jen lehce nad hranicí dvou procentních 

bodů (viz Příloha č. 1). 

 Průměrná výše úrokové sazby u úvěru ze stavebního spoření bývá předem 

stanovena již ve smlouvě o stavebním spoření a po celou dobu splácení se 

nemění. Dle statistik České národní banky se aktuálně pohybují tyto úrokové 

sazby na historických minimech. Tento stav je do značné míry způsoben 

vysokou konkurencí mezi stavebním spořením a hypotečními úvěry, které nutí 

oba tyto finanční produkty k výraznému zlevňování. V lednu 2016 se průměrná 

výše úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření pohybovala okolo 3,87 % u 

nově poskytnutých úvěrů. U spotřebitelských úvěrů se pak průměrná hodnota 

úrokové sazby v témže období pohybovala na úrovni 11,71 %. Naopak 

proměnná úroková sazba je u překlenovacích úvěrů, kde sazba odráží aktuální 

vývoj finančních trhů a konkrétní podobu úvěrů, jako dobu trvání, výši apod. 
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2.4.2. Další poplatky spojené s úvěrem  

     Ačkoliv další poplatky spojené s úvěry mnohdy nejsou na první pohled tak dobře 

viditelné jako například úroková sazba, je důležité je při svém rozhodování 

neopomenout. Výše poplatků a jejich množství se totiž napříč bankami velmi liší a 

celková suma s nimi spojená může být v některých případech značná. 

 Hypoteční úvěry bývají většinou spojovány s poměrně velkým množstvím 

poplatků. Mezi ty nejčastější řadíme obzvláště vypracování odhadu nemovitosti, 

poplatek za schválení (vyřízení) hypotéky, poplatek za správu úvěru nebo 

poplatek za čerpání úvěru v případě, kdy čerpání neproběhne jednorázově. 

 Úvěr ze stavebního spoření bývá většinou zatížen menším množstvím 

přidružených poplatků. U řádného úvěru se jedná především o poplatek za 

uzavření smlouvy (ten je stanoven procentem z výše cílové částky) a poplatek za 

vedení účtu u stavební spořitelny. Překlenovací úvěr je dále zpoplatněn 

speciálním poplatkem. 

2.4.3. Poskytnutí úvěru 

 O hypoteční úvěr je možné zažádat kdykoliv a při splnění požadovaných 

podmínek vám bude zanedlouho poskytnut. 

 Úvěr ze stavebního spoření je předcházen fází spoření, která musí trvat u 

řádného úvěru nejméně dva roky. Žadatel o úvěr navíc musí splnit další 

nezbytné podmínky: naspořit minimální stanovené procento z cílové částky a 

dosáhnout dostatečně vysokého hodnotícího čísla. Pokud chce navíc získat státní 

podporu z fáze spořící, musí dodržet šestiletou vázací dobu spoření.  

2.4.4. Výše a zajištění úvěru 

 Banky poskytující hypoteční úvěry si samy stanovují jejich minimální výši, 

která se pohybuje zpravidla v rozmezí 100-500 tisíc korun. I z tohoto důvodu 

jsou hypoteční úvěry vhodné zvláště pro větší rekonstrukce, výstavby nebo 

koupě bydlení. Již ze své definice musí být každý hypoteční úvěr zajištěn 

zástavním právem k nemovitosti. Nutnost této zástavy, zvláště v případech, kdy 

je nemovitost ve vyšší hodnotě než samotný úvěr, odrazuje mnoho potenciálních 

klientů od této formy úvěru. 
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 Výše cílové částky u stavebního spoření je určena klientem po dohodě se 

stavební spořitelnou již při podpisu smlouvy o stavebním spoření. Ta má 

výrazný vliv na maximální možnou výši úvěru. Cílová částka u stavebního 

spoření bývá omezena minimální výší, maximální možná suma není určena. Pro 

úvěr ze stavebního spoření není nutné zajištění nemovitostí, avšak konkrétní 

podmínky si banky určují individuálně, a to především na základě výše úvěru. 

Do určité částky, měnící se dle rozhodnutí každé banky, může být úvěr ze 

stavebního spoření bez jakéhokoliv zajištění. Při vyšší částce pak jako zajištění 

fungují například ručitel, zástavní právo k nemovitosti nebo zástava finančních 

pohledávek. 

2.4.5. Státní podpora 

 Státní podpora hypotečních úvěrů má podobu úrokové dotace, která se uděluje 

formou příspěvků ke splátkám hypotečních úvěrů, a je určena pro mladé lidi do 

36 let.  Avšak již od roku 2011 je výše této podpory 0 %. Nadále však zůstává 

možnost odečíst v daňovém přiznání zaplacené úroky ze základu daně z příjmu 

fyzických osob, a to až do výše 300 000 korun ročně na jednu domácnost. 

 V tomto případě se nejedná o podporu úvěru ze stavebního spoření jako 

takového, ale o podporu stavebního spoření. Při stavebním spoření klient 

dostává státní podporu během fáze spořící, a to konkrétně od roku 2011, 10 % 

z ročně vložené částky, maximálně však 2000 Kč. Aby na tuto podporu měl 

klient nárok, musí spořit po zákonem dané vázací období šesti let. U samotného 

úvěru ze stavebního spoření má klient, stejně jako u hypotečního úvěru, možnost 

snížení daňového základu o zaplacené úroky ve výši až 300 000 korun. Toto 

snížení daňového základu (v případě hypotečního úvěru i úvěru ze stavebního 

spoření) lze využít jen tehdy, je-li příslušná nemovitost využívána na účely 

bydlení. 

Grafy 2.4. a 2.5. zobrazují vývoj celkového počtu a objemu hypotečních úvěrů a 

úvěrů ze stavebního spoření v letech 2005-2014. Počty úvěrů se v průběhu tohoto 

období, i přes mnohé snahy stavebních spořitelen, pomalu posouvaly ve prospěch 

hypotečních úvěrů (53 % v roce 2014). Také v celkovém objemu poskytnutých úvěrů po 

celé sledované období jasně převažovaly hypoteční úvěry. Výjimkou se stal jen rok 
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2009, kdy byl poměr objemu hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření téměř 

vyrovnán. 

Graf 2.4.:  Poměr počtu úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů v letech 

2005-2014 
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Graf 2.5.:  Poměr objemu úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů 

v letech 2005 – 2014 

 

  Zdroj 2.4 a 2.5.: Výroční zprávy AČSS, vlastní zpracování (obdobně Lux, 2015) 
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3. Analýza českého bytového fondu 

3.1. Definice základních pojmů 

3.1.1. Byt a bytový fond 

 K provedení následující analýzy je nezbytné, abych nejprve řádně definovala 

termíny, se kterými budu později pracovat. Konkrétně se jedná zejména o definici 

pojmů byt a bytový fond. 

 Pojem byt je definován v občanském zákoníku následovně: 

„(1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, 

tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si 

pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, 

jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. 

(2) Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu 

nájemci (Zákon č.89/2012 Sb., 2012).“ 

Další hojně využívanou definici bytu lze nalézt v metodice Sčítání lidu, domů 

a bytů, která přesně formuluje základní publikované ukazatele a pojmy použité 

při tomto sčítání. Dle ní je byt definován jako: „Bytem se rozumí místnost nebo 

soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení 

a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se 

započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských 

kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou 

obhospodařovány obecními úřady (Český statistický úřad, 2015c).“ 

 Pojem bytový fond není v české legislativě přesně definován. Pro naše potřeby 

tedy použiji definici Evropské hospodářské komise OSN: „Bytový fond zahrnuje 

pouze obvyklé (stálé) byty, bez ohledu na to, zda obsazené či nikoliv. Místo 

termínu „obvyklý byt“ se všeobecně používá jednoduchý termín „byt“. Bytový 

fond nezahrnuje venkovské (polostálé) a improvizované bytové jednotky (např. 

boudy, stavební buňky, chatky), mobilní bytové jednotky (např. přívěsy, 

karavany, stany, vagóny, čluny) a bytové jednotky neurčené k obývání lidmi, ale 

pro tento účel užívané (např. stáje, stodoly, mlýny, garáže, skladiště) 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009).“ 
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3.1.2. Sčítání lidu, domů a bytů 

Nejrozsáhlejší shrnutí informací o bytovém fondu České republiky poskytuje Sčítání 

lidu, domů a bytů (dále jen SLDB) prováděné Českým statistickým úřadem pravidelně 

každých deset let. SLDB řadíme mezi jedno z nejrozsáhlejších statistických zjišťování 

na našem území.     

Porovnáním jednotlivých výsledků Sčítání lidu, domů a bytů lze dosáhnout 

důležitých poznatků, které nám umožní vnímat problematiku bytového fondu v delším 

časovém horizontu. Očekávatelnou komplikací v porovnávání několika SLDB však 

mohou být nepřesnosti, které vznikly v důsledku metodických změn ve sčítání. Na 

nejvýznamnější z těchto změn, které ovlivnily výsledky posledního sčítání, se budu 

v průběhu své práce snažit upozornit. V následující analýze se pokusím o popis 

dlouhodobého vývoje konkrétních jevů charakterizujících bytový fond a porovnání s 

výsledky z posledního SLDB v roce 2011, pro které byla rozhodující noc z 25. na 26. 

března 2011. V některých případech se pokusím nastínit i vývoj po tomto datu za 

použití dalších doplňujících zdrojů.  

3.2. Členění domovního a bytového fondu 

3.2.1. Základní dělení domovního fondu 

Pro větší přehlednost je domovní fond dělen do tří kategorií dle následujících 

charakteristik:  

 Rodinný dům definujeme jako stavbu, jejíž stavební úpravy odpovídají 

požadavkům na rodinné bydlení dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj   

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tato stavba smí mít 

nejvýše tři samostatné byty, maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží 

a podkroví. Mezi rodinné domy řadíme samostatné domy, dvojdomky a řadové 

domy.  

 Bytový dům charakterizujeme jako stavbu s hlavní funkcí bydlení, v níž více než 

jedna polovina podlahové plochy splňuje charakteristiky trvalého bydlení. Tato 

budova má více bytů, které jsou spojeny chodbami nebo schodišti, a nejedná se 

o rodinné domy.  

 Do ostatních budov řadíme všechny budovy, které nepodléhají charakteristikám 

rodinných a bytových domů. (ČSÚ, 2015c) 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiTgqjtmO_KAhXJQZoKHXehC58QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fsldb&usg=AFQjCNHsrUzYnNhmxscXFUzyIJ8Kw_p9pA
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiTgqjtmO_KAhXJQZoKHXehC58QFggoMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fsldb&usg=AFQjCNHsrUzYnNhmxscXFUzyIJ8Kw_p9pA
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Poslední Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, do počtu domů 

zahrnuje všechny domy určené k bydlení, objekty, které nejsou určeny k bydlení, avšak 

obsahují byty, a ubytovací zařízení sloužící k bydlení bez bytů. Patří sem tedy i dětské 

domovy, domovy důchodců, ubytovny, studentské koleje, internáty aj. Významnou 

metodickou změnou v SLDB 2011 je zavedení pojmů obvykle bydlící obyvatelstvo, 

resp. místo obvyklého pobytu. „Místem obvyklého pobytu se rozumí místo, kde osoba 

obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost 

pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení 

nebo náboženských poutí (Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 2008).“ Od roku 

2011 je za trvale obydlený byt považován takový byt, v němž má alespoň jedna osoba 

obvyklý pobyt. Za neobydlený byt následně považujeme takový byt, který je určen 

k bydlení, ale aktuálně v něm žádná osoba obvyklý pobyt nemá. 

     Příloha č. 3 zobrazuje strukturu domovního fondu, bytového fondu a obvykle 

bydlících osob v bytech právě podle druhu domu. V České republice zcela převažují 

rodinné domy (88,1 %), ve kterých má obvyklý pobyt více než 5,03 milionu obyvatel. 

Téměř tři čtvrtiny všech rodinných domů pak tvoří samostatné rodinné domy. Druhým 

nejobvyklejším druhem domů jsou domy bytové (10 %), ve kterých má obvyklý pobyt 

nahlášeno téměř 5 milionů osob. Zbylých 111 875 osob je pak rozděleno mezi všechny 

ostatní druhy domů, a to nejčastěji do provozních budov s byty (73,7 %) a penzionů pro 

důchodce (9,4 %). Tato tabulka však zahrnuje jen osoby obvykle bydlící v bytech. 

Nesmíme tedy opomenout zmínit také zbývajících 291 599 osob na našem území, kteří 

žijí v různých zařízeních, jinde, nebo se jedná o osoby bez domova.  

    Z Tabulky 3.1. popisující vývoj domovního a bytového fondu mezi lety 1970-2011 je 

patrné, že po celé sledované období počet rodinných domů výrazně převyšuje počet 

domů bytových a ostatních staveb. Avšak již od roku 1980 na našem území převládá 

počet bytů v bytových domech nad počtem bytů v rodinných domech. Tento trend je 

způsoben zejména velkou rozdílností v průměrném počtu bytových jednotek 

v rodinných a bytových domech. Zatímco v jednom bytovém domě se nachází 

v průměru 11,3 bytových jednotek, v domech rodinných je průměrně jen 1,2 bytových 

jednotek. I z toho důvodu, je počet obvykle bydlících osob v rodinných (48,6 %) a 

bytových (48,5 %) domech téměř vyrovnaný. 
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3.2.2. Základní dělení bytového fondu 

Byty členíme dle jejich obydlenosti na byty obydlené a neobydlené. Trvale obydlený 

byt je definován jako byt, ve kterém má alespoň jedna osoba trvalý nebo dlouhodobý 

pobyt. Trvale obydlený dům pak jako takový dům, v němž se nachází alespoň jeden 

trvale obydlený byt. Neobydlenost bytů v bytových domech dosahuje ve statistickém 

šetření z roku 2011 průměrné výše 4,71 %, zatímco průměrná neobydlenost bytů 

v rodinných domech přesahuje hranici 14 %. Tento rozdíl je dán především výše 

zmíněným vyšším počtem bytů v bytových domech a jejich obvyklejší obydleností.  

Zvyšující se neobydlenost bytů v rodinných domech na našem území je mimo jiné 

způsobena i zvyšující se oblibou tzv. druhého bydlení. Druhé bydlení označuje objekty 

individuální rekreace, jako například chaty nebo chalupy, které v roce 2001 vlastnilo  

11 % českých domácností. Při posledním sčítání v roce 2011 však sloužila k rekreačním 

účelům již téměř jedna třetina všech neobydlených bytů. Největší koncentrace bytů 

druhého bydlení se nachází v kraji Jihočeském, Libereckém a na Vysočině. V těchto 

lokalitách je více než 40 % všech neobydlených bytů určeno právě k tomuto účelu. 

(Vágner, Fialová, 2011)  

Dalšími hojně vyskytujícími se důvody neobydlenosti bytů je jejich špatný technický 

stav, stáří nebo špatná lokace. V neposlední řadě se ale také může jednat o byty osob, 

které vzhledem k práci většinu svého času tráví v jiném městě nebo zemi, ale 

ponechávají si svůj stávající byt. V regionálním měřítku lze vysledovat největší nárůst 

neobydlených bytů mezi sčítáními 2001 a 2011 v Karlovarském kraji (o + 63,9 %). 

Naopak jediný region, ve kterém došlo k poklesu neobydlených bytů je Praha  

(o - 16,9 %). Hlavní příčiny neobydlenosti bytů shrnuje následující graf: 
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      Graf 3.1.: Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti dle SLDB 2011 

 

       Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracová 

Tabulka 3.1.: Vývoj domovního a bytového fondu dle SLDB v letech 1970-2011 

    Rok sčítání 

Domy celkem 1970 1980 1991 2001 2011 

rodinné domy 
trvale obydlené  1 408  079 1 384 080 1 352 221 1 406 806 1 554 794 

neobydlené       86 525     183 783    253 006     325 271    346 332 

bytové domy 
trvale obydlené     171 396     218 063    223 640     195 270    211 252 

neobydlené         1 428         2 479        4 926         1 604         3 508 

ostatní budovy 
trvale obydlené       48 188      32 161      21 215      28 629      34 029 

neobydlené     49 472     10 325      13 533     11 438        8 204 

Byty celkem 1970 1980 1991 2001 2011 

v rodinných 
domech 

trvale obydlené  1 652 786 1 604 843 1 525 389 1 632 131 1 795 065 

neobydlené      88 159    208 445    270 073    372 991     461 007 

v bytových 
domech 

trvale obydlené  1 376 080 1 847 659 2 149 963 2 160 730 2 257 978 

neobydlené      30 252      65 897      94 984     149 911     176 641 

v ostatních 
budovách 

trvale obydlené       59 975      42 344      30 329       34 817       51 592 

neobydlené        9 379      12 223        6 455       15 713       14 289 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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3.3. Domovní a bytový fond České republiky 

V posledních několika dekádách došlo k výraznému nárůstu domovního i bytového 

fondu na našem území. Při SLDB v roce 2011 bylo evidováno 2 158 089 domů, v nichž 

se nacházelo celkem 4 756 572 bytů. Konkrétněji mezi lety 1991 a 2001 se značně 

navýšil i průměrný počet bytů na 1 000 obyvatel. V roce 1991 byl tento poměr 396 bytů 

na 1 000 obyvatel, zatímco při sčítání v roce 2011 byl tento poměr již 469 bytů na 1000 

obyvatel, přičemž do tohoto poměru zahrnujeme jen osoby žijící v bytech (10 144 961). 

S ohledem na přibližování se ke hranici 2 obvykle bydlících obyvatel na právě jeden byt 

se dá předpokládat, že v následujících letech v ČR nenastane bytová nouze.   

Územní rozložení bytového fondu je na našem území silně provázáno s charakterem 

osídlení a  koncentrací obyvatelstva v jednotlivých oblastech. Jak již bylo řečeno 

dříve, nárůst domovního a bytového fondu v posledních dvaceti letech byl markantní 

v celé ČR. Avšak vývoj a jeho rychlost se v jednotlivých krajích výrazně lišil. Dle 

Tabulky 3.2. je největší podíl bytového fondu koncentrován v nejvíce zalidněných 

krajích, a to konkrétně v Praze (12,4 % z celkového BF) a Středočeském kraji (12,2 % z 

celkového BF). V těchto krajích zaznamenal bytový fond v posledních dvou dekádách 

také největší relativní přírůstek bytů. Na druhou stranu nejmenší relativní přírůstek, 

přibližně jen 10 %, jsme za toto období sledovali v Moravskoslezském a Ústeckém 

kraji.  

Obecně lze konstatovat, že nejvíce domů mezi lety 2001 a 2011 přibylo v obcích 

s pěti až deseti tisíci obyvateli (+ 18,1 %), následované na druhém místě obcemi s více 

než 100 000 obyvateli (+ 17,9 %). Naopak v obcích do 199 obyvatel poslední sčítání 

odhalilo úbytek domů o - 10,2 %.  

Tabulka 3.2. rovněž shrnuje rozložení bytového fondu dle velikosti obce, ve které se 

byty nacházejí.  Dle Územně identifikačního registru dělíme Českou republiku do 14 

krajů, 77 okresů a 6 258 obcí. Téměř 23 % bytového fondu ČR se nachází v obcích 

s více než 100 000 obyvateli, kterých je na našem území celkem šest. Jmenovitě se 

jedná o Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Liberec a Olomouc. V těchto městech žije přes  

22 % všech obyvatel České republiky. Druhý nejvyšší podíl bytového fondu (12,8 %) je 

pak ve 42 obcích, které mají mezi dvaceti až padesáti tisíci obyvateli.  

Dalším vysledovaným trendem je nepřímá úměrnost mezi velikostí obce podle počtu 

obyvatel a procentuálním podílem neobydlených domů. Zatímco v nejmenších obcích, 

obcích do 199 obyvatel, přesahuje podíl neobydlených domů 35 %, v obcích nad sto 
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tisíc obyvatel je tento poměr již jen necelých 8 %. Dá se předpokládat, že tato 

skutečnost je do značné míry způsobena již zmíněným stupňujícím se trendem druhého 

bydlení, v rámci něhož lidé často vyhledávají klidná místa poblíž přírody s výrazným 

rekreačním potenciálem. Těmto atributům vyhovují malé obce, které často nejsou 

zatíženy zvýšeným hlukem, znečištěným životním prostředím nebo vysokou 

koncentrací obyvatel. 

Tabulka 3.2.:  Obydlené a neobydlené byty podle velikostních skupin obcí a krajů 

a podle důvodu neobydlenosti dle SLDB 2011 

  
  

  
  
  

Obydlené 
byty celkem 

Neobydlené 
byty 

z toho podle důvodu neobydlenosti 

změna 
uživatele 

slouží k 
rekreaci 

přestavba 
nezpůsobilé k 

bydlení   

  v ČR celkem 4 104 635 651 937 18 916 169 468 33 415 30 860 

v 
to

m
 d

le
 k

ra
jů

: 

Hlavní město Praha       542 168   45 664   1 980        638   2 649     754 

Středočeský kraj   482 860   99 434   2 515   32 854   4 983   4 829 

Jihočeský kraj   247 608   61 104   1 458   24 459   2 551   2 318 

Plzeňský kraj   226 298   42 665   1 173   12 223   2 038   1 716 

Karlovarský kraj   119 403   15 688       592     1 645     793     822 

Ústecký kraj   330 981   46 152   1 430    7 898   2 606   2 544 

Liberecký kraj   171 328   33 859   1 163   14 201   1 638   1 193 

Královehradecký kraj   215 277   44 718   1 070   15 309   2 104   2 132 

Pardubický kraj   196 288   37 510     974   12 722   1 847   2 014 

Kraj Vysočina   188 191   41 834     857   17 079   1 778   2 045 

Jihomoravský kraj   443 358   60 131   1 735   11 056   3 593   3 388 

Olomoucký kraj   243 624   35 699   1 351     5 793   2 311   2 327 

Zlínský kraj   217 093   35 303     881     6 943   1 610   2 093 

Moravskoslezský kraj   480 158   52 176   1 737     6 648   2 914   2 685 

v 
to

m
 d

le
 v

e
lik

o
st

n
í s

ku
p

in
y 

o
b

ce
: do 199     70 143   37 922     409   21 308     946   1 698 

200 - 499   232 659   85 766   1 264   40 500   2 859   4 657 

500 - 999   329 927   94 105   1 771   38 295   4 004   5 382 

1 000 - 1 999   354 451   85 716   2 021   31 880   4 085   4 964 

2 000 - 4 999   452 510   82 961   2 671   19 987   4 932   4 941 

5 000 - 9 999   360 274   52 793   1 890     9 153   3 453   2 940 

10 000 - 19 999   385 218   42 845   1 561     3 779   2 881   1 775 

20 000 - 49 999   554 237   54 248   2 457     2 415   3 478   1 699 

50 000 - 99 999   372 904   31 800   1 398        765   1 877   1 059 

100 000 a více   992 312   83 781   3 474    1 386   4 900   1 745 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování 
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3.3.1. Bytový fond dle vlastnictví 

K velkým změnám ve vlastnictví domovního, respektive bytového, fondu došlo po 

roce 1989 v rámci rozsáhlých restitucí a privatizací na celém území ČR. Při restitucích, 

prováděných dle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových 

křivd a jeho následných úprav, došlo k navrácení části znárodněného hmotného i 

nehmotného majetku bývalým majitelům. V rámci privatizace pak docházelo 

k převodům veřejného majetku do soukromých rukou. Privatizace u nás probíhala 

v několika fázích, které byly završeny kuponovou privatizací. 

Vývoj jednotlivých forem vlastnictví obydlených domů s byty mezi posledními třemi 

sčítáními popisuje Tabulka 3.3. I v této kategorii došlo při posledním sčítání k několika 

metodickým změnám, které ovlivnily výsledky sčítání. Mezi nejdůležitější řadíme: 

 Vznik nové kategorie spoluvlastnictví vlastníků bytů. Tato kategorie vznikla 

oddělením od kombinace vlastníků, která teď označuje již jen kombinaci 

vlastnických forem. Nová kategorie se zaměřuje pouze na spoluvlastnictví 

vlastníků bytů, které se týká celého domu. V tomto případě jsou vlastníci 

jednotek zapsáni na katastru nemovitostí jako vlastníci jednotek, ale i 

spoluvlastníci celého domu.  

 Kategorie bytová družstva prošla v roce 2011 hned několika změnami. Nejprve 

došlo k jejímu širšímu vymezení. Pojem bytové družstvo (dále jen BD) v sobě 

nyní zahrnuje všechny své podoby jako například lidová nebo stavební BD. 

Jediným vlastníkem domu v katastru nemovitostí musí být bytové družstvo. 

V neposlední řadě došlo také k zániku sčítací kategorie BD založená za účelem 

privatizace domu. Tato družstva s časově omezenou platností již ve většině 

případů splnila svůj účel a zanikla ve chvíli, kdy se vlastníky domů stali 

vlastníci bytových jednotek. 

Nejčastějšími vlastníky obydlených domů s byty v České republice jsou soukromé 

fyzické osoby, které po celé sledované období vlastnili více než 80 % všech těchto 

domů. Obecně platí, že čím je obec menší, tím je větší procentní zastoupení soukromých 

fyzických osob jakožto vlastníků domů s byty. Druhou nejčastější formou vlastnictví se 

v roce 2011 stala nově definovaná kategorie spoluvlastnictví vlastníků bytů s celkovým 

počtem 137 684 bytů (7,8 %). Velký pokles naopak zaznamenala skupina domů s byty 

vlastněných obcemi a státem, jejíž podíl byl v roce 2011 již jen 2,7 %. Tento značný 

úbytek lze vysvětlit například výše zmíněnou privatizací a restitucemi, při nichž část 
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veřejného majetku přešla do soukromého vlastnictví. Dalším důvodem byl také prodej 

domů a bytových jednotek z majetku obcí a státu do osobního vlastnictví. 

3.3.2.  Bytový fond dle právního důvodu užívání 

Na základě právního důvodu užívání dělíme byty podle jejich uživatele (nikoliv 

vlastníka). Mezi nejčastější podoby právního důvodu užívání u nás patří vlastnictví, a to 

ať už celého domu (38,8 %) nebo jen bytové jednotky (21,8 %), a nájemní bydlení (24,3 

%). Dalším neopomenutelným právním důvodem užívání bytu je družstevní bydlení, 

jehož četnost však mezi lety 1991-2011 poklesla téměř o polovinu, na 385 601 takových 

bytů. 

Podíly jednotlivých forem právních důvodů užívání se napříč Českou republikou 

výrazně liší. Výrazný vliv na právní důvody užívání má mimo jiné i velikost obce, ve 

které se konkrétní byt nachází. Z Přílohy č. 2 můžeme vysledovat následující pravidlo. 

Obecně platí, že čím větší počet obyvatel obec má, tím méně obydlených bytů na jejím 

území je v osobním vlastnictví a tím více je nájemních bytů. Například obce do 9 999 

obyvatel mají v průměru více než 68 % obydlených bytů ve vlastnictví a jen necelých 

14 % bytů v nájmu. Na druhou stranu obce s více než 100 tisíci obyvateli mají 

v průměru pouze 43 % obydlených bytových jednotek ve vlastnictví a více než 32 % 

těchto bytů v nájmu. Družstevní byty v obcích všech velikostí dosahují poměrně stálé 

14% hranice. Jedinou výjimkou jsou malé obce do 9 999 obyvatel, kde se vyskytují jen 

necelá 4 % družstevních bytů. Vývoj relativního zastoupení právního důvodu užívání 

v letech 1991-2011 shrnuje následující tabulka. 
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Tabulka 3.3.:  Vývoj bytových domácností podle právního důvodu užívání mezi 

sčítáním 1991 a 2011 

Právní důvod užívání bytu 
SLDB 1991 SLDB 2001 SLDB 2011 

absolutně v % absolutně v % absolutně v % 

ve vlastním domě 1 367 027 36,9 1 371 684 36,0 1 470 174 38,8 
v osobním vlastnictví      31 164   0,8     421 654 11,1     824 076 21,8 
jiné bezplatné užívání      94 875   2,6     173 656   4,6     140 348   3,7 

nájemní 1 465 231 39,5 1 092 950 28,7     920 405 24,3 

družstevní    697 829 18,8     548 812 14,4     385 601 10,2 
byt člena družstva nájemců - -     103 216   2,7 -   -  

služební a domovnický     45 586   1,2       18 100   0,5 - - 

jiný důvod užívání       3 969  0,1       78 647   2,1     44 645   1,2 

Pozn.: Relativní hodnoty jsou počítány z počtu obydlených domů s byty se zjištěným    

            vlastníkem domu.  

Pozn.: symbol „–“ značí, že zápis není možný z logických důvodů 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (obdobně ČSÚ, 2014) 

3.3.3. Kvalita a vybavení obydlených domů 

Podle typu bytu 

Další významnou metodickou změnou, která proběhla při sčítání v roce 2011, byla 

změna dělení obydlených bytů z původních čtyř kategorií, členěných podle způsobu 

vytápění a rozsahu základního příslušenství, na nově vzniklé dvě kategorie. Tato úprava 

je legislativně ošetřena v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. Nové kategorie definujeme:  

 byt se sníženou kvalitou:  

„ Bytem se sníženou kvalitou je podle nové právní úpravy byt bez ústředního 

vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez 

ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním 

vytápěním bez základního příslušenství. 

Základním příslušenstvím pro účely zákona č. 107/2006 Sb., je koupelna nebo 

koupelnový (sprchový) kout a splachovací záchod, který může být v domě i mimo 

byt, pokud je používá jen nájemce bytu. Za ústřední vytápění se považuje 

vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn 

v místnosti pro to určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo 

jiné elektrické či plynové vytápění (Taraba, 2008).“ 
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 standardní byt: 

Standardním bytem rozumíme byt, který má ústřední topení a úplné nebo 

částečné základní vybavení, ale i byt bez ústředního topení s úplným základním 

vybavením. 

Na našem území se nachází nejvíce standardních bytů (přibližně 94 % všech 

obydlených bytů), z nichž více než 95 % jsou byty s plným základním vybavením – 

tedy s ústředním topením a úplným příslušenstvím. Počet bytů se sníženou kvalitou 

klesá s rostoucím počtem obyvatel obce až na své minimum v obcích s 5 000-9 999 

obyvateli (5,02 %). Od tohoto minima jejich kvantitativní zastoupení opět roste. Dle 

krajů je pak nejméně obydlených bytů se sníženou kvalitou v kraji Vysočina (pouze 

4,25 %), naopak nejvíce (7,50 %) takových bytů nalezneme v Karlovarském kraji. Na 

druhou stranu největší zastoupení bytů s ústředním topením a úplným základním 

příslušenstvím se vyskytovalo v Moravskoslezském (91,6 %). 

Na závěr bych ráda podotkla, že pravděpodobně i výše zmíněná změna v metodice 

členění bytů dle jejich kvality způsobila při posledním sčítání nárůst počtu osob, které 

se rozhodly příslušnou informaci nezveřejnit. Tato zvýšená míra absence informací 

může vést k nepřesnostem v procentuálním zastoupení jednotlivých kategorií bytů. 

Podle typu vytápění 

Důležitou charakteristikou každého obydleného bytu je také převažující způsob jeho 

vytápění. Tento parametr je napříč velikostními skupinami obcí, ale i jednotlivými kraji 

velmi heterogenní. Dle způsobu vytápění dělíme obydlené byty na byty s vytápěním:  

 ústředním (83,57 %), 

 etážovým (7,40 %) - Případ, kdy topení vytápí jeden byt, či jedno patro., 

 kamny (9,03 %). 

 Podle energie používané k vytápění dále dělíme na byty využívající: 

 energii z kotelny mimo dům (37,28 %) - Do této kategorie zahrnujeme 

hromadně veškeré domy s dálkovým topením a blokovými kotelnami bez ohledu 

na druh paliva. (ČSÚ, 2015d) 

 uhlí, koks, uhelné brikety (9,18 %) 

 plyn (38,76 %) 

 elektřinu (6,97 %) 

 dřevo (7,79 %) 
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Při sčítání v roce 1991 bylo na našem území evidováno (z celkového počtu 

obydlených bytů se zjištěným způsobem a použitou energií k vytápění) 59 % 

obydlených bytů s ústředním topením, zatímco v roce 2011 tento způsob vytápění 

převažoval již u více než 83 % těchto bytů. Skokový nárůst byl způsoben především 

dvěma okolnostmi. První byla metodická změna ve sčítání v roce 2001, jejímž 

důsledkem byl přesun části etážových bytů do skupiny bytů s ústředním topením, 

druhou pak přirozená modernizace bytového fondu. Dle tohoto parametru u nás v roce 

2011 zcela převažují obydlené byty s ústředím topením, které jsou dle velikostní 

skupiny obce nejvíce zastoupeny v obcích s počtem obyvatel mezi 50 000-99 999. 

Jejich četnost zde přesahuje dokonce 90 %. Nejvíce bytů s etážovým vytápěním je 

v největších obcích nad 100 tisíc obyvatel (9,82 %), zatímco bytů s kamny je nejvíce 

v nejmenších obcích do 199 obyvatel (16,62 %). Dle geografického členění opět 

výrazně vyčnívá Praha. V hlavním městě Praze je ze všech krajů celkově nejvyšší 

četnost bytů s etážovým vytápěním (10,25 %) a bytů s kamny (13,16 %), jejichž vysoká 

četnost je na úkor bytů s ústředním topením (76,58 %), které jsou v Praze zastoupeny ze 

všech krajů celkově nejméně. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 odhalilo, že nejobvyklejší energií využívanou 

k vytápění je plyn, za nímž je v těsném závěsu skupina bytů využívajících energii 

z kotelny mimo dům. I tento kvalitativní parametr bytů je napříč velikostmi obce a 

jednotlivými kraji velmi různorodý. Obecně lze konstatovat, že v posledních dvaceti 

letech došlo k výraznému navýšení počtu bytů vytápěných plynem a elektřinou, naopak 

bytů vytápěných tuhými palivy výrazně ubylo. Dle očekávání je největší koncentrace 

bytů vytápěných tuhými palivy v menších obcích, regionálně je pak jejich největší podíl 

ve Středočeském kraji a na Vysočině. Tento jev je způsoben mimo jiné také zvýšenou 

koncentrací rodinných domů v malých obcích. 

 

Dle technické vybavenosti bytů 

Neopomenutelnými kvalitativními faktory bytů je také jejich technická vybavenost. 

V tomto případě je poměrně snadná komparace výsledků jednotlivých sčítání mezi 

sebou, jelikož v této oblasti nedocházelo v minulosti k žádným významnějším 

metodickým změnám. K jistým nepřesnostem však může vést dlouhodobě vysoký podíl 

nezjištěných odpovědí. I zde jsou tedy relativní hodnoty vypočítávány pouze ze 

zjištěných informací. Využíváme zjednodušujícího předpokladu, který očekává u 

nezjištěných domů a bytů stejné proporcionální rozložení jako u zjištěných.  
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Je zcela evidentní, že v technické vybavenosti domů sehrává svou významnou roli, 

zda se jedná o dům rodinný, nebo bytový. Díky průměrnému vyššímu napojení na 

inženýrské sítě, dosahují bytové domy ve většině zmiňovaných parametrů průměrně 

vyšších hodnot než je tomu v případě domů rodinných. Z výsledků posledních několika 

sčítání je zřejmé, že průměrná technická vybavenost obydlených bytů, v rodinných i 

bytových domech, má dlouhodobý rostoucí trend ve všech sledovaných parametrech. 

Patrně největšího rozmachu v posledních dvaceti letech dosáhlo vybavení bytů plynem. 

Tento rapidní nárůst byl mimo jiné podpořen také státní podporou plynofikace obcí, na 

kterou vláda uvolnila jen mezi lety 1994-2008 více než 12 miliard korun. Mezi další 

významně se rozvíjející technický aspekt bytů patří také přípoj bytů na kanalizační síť, 

který probíhá hlavně na úkor snižujícího se podílu žump a jímek. Při SLDB v roce 2011 

bylo tímto přípojem opatřeno v průměru téměř 80 % všech obydlených bytů, jejichž 

podíl se však výrazně liší v rodinných domech (59,4 %) a bytových domech (95,8 %). 

Tento značný kvantitativní nesoulad je způsoben zejména zvýšeným počtem rodinných 

domů v menších obcích, kde je tvorba inženýrských sítí velmi finančně náročná a 

následně poměrně málo efektivní.  Naopak relativně konzistentní výsledky mezi byty 

v rodinných a bytových domech lze sledovat v případě vybavenosti bytů vodovodem, 

teplou vodou nebo vlastní koupelnou a splachovacím záchodem. Tyto proměnné 

dosahují na našem území velmi vysokých hodnot (ve všech těchto případech je relativní 

četnost parametru vyšší než 97,3 %).  

3.4. Bytová politika České republiky 

Bytová politika si klade za hlavní cíle zejména vytvoření fungujícího legislativního, 

institucionálního a finančního rámce, který umožní efektivní fungování trhu s byty pro 

všechny ekonomické aktéry. Právo na bydlení je nejčastěji asociováno s pocitem jistoty 

a bezpečí, které již v roce 1943 americký psycholog Abraham Harold Maslow zařadil 

do své pyramidy základních lidských potřeb (Maslow, 2014). Listina základních 

lidských práv a svobod právo na bydlení bezprostředně neošetřuje, avšak uděluje státu 

povinnost postarat se o své občany, kteří se dostanou do stavu hmotné nouze. Tento stav 

je pak často zapříčiněn právě ztrátou bydlení. Konkrétněji Listina základních práv a 

svobod (dále jen LZPS) zavazuje stát zajistit občanům: 
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„(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti 

k práci, jakož i při ztrátě živitele. 

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro 

zajištění základních životních podmínek. 

(3) Podrobnosti stanoví zákon (LZPS, 1992).“ 

Právo na bydlení bývá často označováno jako právo na přiměřenou životní úroveň. 

Ta je ve Všeobecné deklaraci lidských práv definována jako: „Každý má právo na 

takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a 

blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i 

nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při 

nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty 

výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli (Všeobecná 

deklarace lidských práv, 1948).“ Cílem vlády by měl být neustále se zvyšující podíl 

obyvatel, kteří jsou schopni si tuto potřebu zajistit sami. Jako jistý dílčí úspěch lze 

pokládat neustále se zvyšující podíl lidí ve společnosti, kteří se domnívají, že starost o 

bydlení občanů je soukromou záležitostí občana a jeho rodiny spíše než veřejného 

sektoru. Tato skutečnost vyplývá z porovnání výzkumů Postoje k bydlení 2001 a 2013. 

Tento posun lidí k zodpovědnosti za sama sebe se jeví jako primární impuls pro 

zefektivnění vzájemné kooperace vlády a občana na zajištění tohoto společného cíle 

(Lux, 2015) 

    Klíčovou roli v zajišťování financování a tvorby bytové politiky má Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Avšak je zde také mnoho dalších institucí, které mají kompetence v této 

oblasti. Tato roztříštěnost pravomocí způsobuje vyšší náklady a sníženou efektivitu 

jednotlivých postupů, a proto je její sjednocení pod Ministerstvem pro místní rozvoj 

jedním z hlavních cílů Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Mezi další instituce 

ovlivňující bytovou politiku se řadí objemem poskytnutých finančních prostředků 

zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond rozvoje 

bydlení. Svou nezastupitelnou roli v bytové politice zastávají též jednotlivé obce. „Obec 

v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a 

pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, 

ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, 

celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku (Ministerstvo pro místní 
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rozvoj, 2011).“ Nyní bych se ráda zaměřila na jednotlivé podoby finanční podpory 

bytového sektoru těmito institucemi.  

3.4.1. Ministerstvo pro místní rozvoj 

     Koordinační roli v bytové politice na našem území má na starost Ministerstvo pro 

místní rozvoj (dále jen MMR). Kromě této funkce má v současné době Ministerstvo pro 

místní rozvoj hned několik vlastních nástrojů finanční podpory rozvoje bydlení, mezi 

které patří: 

 podpora výstavby technické infrastruktury. Tato podpora je určena pouze pro 

obce, a to pouze na výstavbu technické infrastruktury na pozemcích, které se 

nevyskytují v záplavových oblastech, a na kterých se dá v následujících pěti 

letech očekávat výstavba bytových nebo rodinných domů. V roce 2015 uvolnilo 

MMR na tyto účely celkem 14 milionů korun, které byly rozděleny mezi 20 

dotačních projektů, z nichž největší podíl (více než 40 %) připadlo 

Pardubickému kraji. 

 podpora regenerace panelových sídlišť. Tento dotační program je určen obcím 

na regeneraci veřejného prostranství panelových sídlišť, které mají nejméně 150 

bytů. Program umožňuje čerpat dotaci až do výše 70 % celkových nákladů, 

avšak ne více než 4 miliony korun. I z tohoto důvodu obce mnohdy, za účelem 

co nejmenší vlastní investice, provádějí regeneraci v několika etapách. V roce 

2015 byl tento program využit celkem ve 14 případech, přičemž každý z nich 

čerpal maximální možnou dotační částku 4 miliony korun. 

 podpora výměny domovních olověných rozvodů. Tento dotační projekt je určen 

fyzickým i právnickým osobám na výměnu olověných rozvodů v bytech. 

Hlavním cílem této dotace je snížení obsahu olova v pitné vodě, jelikož 

přítomnost tohoto těžkého kovu v lidském organismu může způsobovat mnohé 

zdravotní komplikace. Maximální poskytovaná výše této dotace je dvacet tisíc 

korun na jeden byt. Náklady MMR na tuto dotaci v roce 2015 nepřesáhly hranici 

8 milionů korun. 

 podpora výstavby podporovaných bytů. Tento program je určen investorům, bez 

ohledu na jejich právní charakter, pro účely výstavby, nástavby, přestavby nebo 

koupě vstupních nebo pečovatelských bytů. Byty pořízené za pomoci tohoto 

dotačního programu musejí minimálně dalších dvacet let sloužit k těmto účelům. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj na tento záměr poskytlo v roce 2015 více než 146 

milionů korun, což je značná suma, zvláště pak v porovnání s nákladností 

ostatních programů. Do této kategorie nově spadá od roku 2015 i podprogram 

výstavba Komunitních domů seniorů, jehož vlastní rozpočet se vyšplhal v roce 

2015 na dalších více než 211 milionů korun. 

 podpora splátek úroků z úvěru pro mladé do 36 let. Jak jsem již uvedla výše, tato 

podpora se, hlavně díky nízkým úrokovým mírám, již od roku 2011 drží na 0 %. 

     Všechny tyto dotace jsou prováděny ve formě podpory de minimis, výjimku tvoří jen 

podpora regenerace panelových sídlišť, která vzhledem ke svému malému rozsahu není 

považována za veřejnou podporu dle definice Evropské komise, jelikož není schopná 

ovlivnit obchod nebo hospodářskou soutěž mezi jednotlivými státy Evropské unie (Úřad 

pro ochranu hospodářské soutěže, 2012b). Na závěr bych ráda zmínila, že všechny tyto 

dotační programy jsou poskytovány formou nevratné finanční podpory, která je pro stát 

velmi zatěžující a z dlouhodobého hlediska neudržitelná. 

3.4.2. Státní fond rozvoje bydlení 

     Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení (dále jen SRFB), ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje SFRB právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro 

místní rozvoj, jejíž hlavním účelem je udělování státních podpor bydlení. 

     Jedním z nejznámějších nástrojů Státního fondu rozvoje bydlení je pravděpodobně 

program Panel 2013+. Ten se specializuje na komplexní revitalizace bytového fondu 

prostřednictvím nabídky nízkoúročených úvěrů právnickým i fyzickým osobám dle 

nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace 

domů a jeho novelizace č. 144/2014 Sb. Pro rok 2016 odsouhlasila Poslanecká 

sněmovna rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 630 milionů korun. 

3.4.3. Ministerstvo financí 

Důležitou roli v oblasti bytové politiky zaujímá také Ministerstvo financí. Jeho 

patrně nejvyužívanějšími prostředky podpory bytové politiky jsou především příspěvky 

ke stavebnímu spoření a možnost daňových úlev, které již byly v mé práci zmíněny.   

     Avšak právě podpora stavebního spoření prošla v posledních patnácti letech již 

dvěma výraznými snižováními. Redukce těchto příspěvků byly způsobeny především 
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snahou státu o přechod od nevratné finanční pomoci k revolvingové, která by 

nezpůsobovala tak velkou zátěž na státní rozpočet. Nejvyšší celková suma poskytnutá 

v rámci jednoho roku dosahovala astronomických 16,1 miliardy korun v roce 2005, 

zatímco o 8 let později činila již jen přibližně 5 miliard korun. Dlouhodobý vývoj 

celkové státní podpory a průměrné výše státní podpory na jednu smlouvu o stavebním 

spoření zobrazuje následující graf. 

Graf 3.2.:  Celková výše státní podpory a průměrná výše státní podpory na jednu 

smlouvu v letech 1993-2015 

 

Pozn. Průměrná státní podpora na jednu smlouvu v roce 2015 není MFČR zveřejněna. 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

3.4.4. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Také Ministerstvo práce a sociálních věcí se podílí na bytové politice České 

republiky, avšak jeho role v této oblasti spočívá spíše v poskytování příspěvků na 

náklady spojené s bydlením pro osoby s nízkými příjmy nebo osoby zdravotně 

postižené. Výjimku, která zasahuje do bytového fondu jako takového, tvořil příspěvek 

na úpravu bytu, který se v roce 2012 transformoval na příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Tento příspěvek byl poskytován osobám s těžkým onemocněním nebo vrozenou vadou, 

která znemožňovala používání bytu v dosavadním stavu. Nynější podoba, příspěvek na 

zvláštní pomůcku, je určena ke zlepšení situace zdravotně znevýhodněných osob a to ať 

už na poli existenciálním, pracovním, ale i sociálním. Maximální výše toho příspěvku je 
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350 000 Kč, nicméně v případě schodišťové plošiny může být tento příspěvek navýšen 

až na 400 000 Kč. 

3.4.5. Ministerstvo životního prostředí 

Státní podporu bydlení lze obdržet v neposlední řadě také od Ministerstva životního 

prostředí. Mezi jeho hlavní prostředky pro udělování této podpory patří především různé 

dotační programy. Pravděpodobně jeden z veřejnosti nejznámějších programů je 

program Zelená úsporám, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí 

ČR.  Tento fond se specializuje na úsporu energie a podporuje obnovitelné zdroje 

energie. Program je financován zejména prodejem tzv. kreditů Kjótského protokolu dle 

zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. Takto získané finanční prostředky 

jsou pak využívány k zateplení rodinných a bytových domů nebo k instalaci solárně-

termických kolektorů. 

V závěru bych ještě ráda dodala, že do skupiny koordinátorů výdajů státu na bydlení 

řadíme také Ministerstvo vnitra, které má od roku 2008 ve svých rukou zabezpečení 

integrace azylantů, které je v současné době hojně diskutovaným tématem. 
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4. Bytový fond ČR v kontextu EU 

     V této části se pokusím o stručné porovnání jen několika základních 

kvantitativních a kvalitativních parametrů českého bytového fondu s ostatními 

členskými zeměmi Evropské unie a průměrnými hodnotami daných parametrů za EU 

jako celek.  

      Nejprve bych se ráda zaměřila na převažující podobu bydlení. V zemích Evropské 

unie v roce 2014 žilo 58,1 % osob v rodinných domech a 41,1 % v bytových domech, 

přičemž tento poměr se v průběhu předcházejících let zvyšoval ve prospěch rodinných 

domů. V českém prostředí je tento poměr tradičně vyváženější (v roce 2011 48,6 % 

obvykle bydlících osob v rodinných domech na 48,5 % těchto osob v bytových domech. 

Mezi země s největším podílem osob žijících v bytech patří Španělsko, Lotyšsko nebo 

Estonsko (v rozmezí 63,8-65,4 % v roce 2014). Naopak největší poměr lidí žijících 

v rodinných domech hlásilo v roce 2014 Chorvatsko (72,6 %), Slovinsko (65,4 %) nebo 

Maďarsko (63 %). 

V roce 2013 žilo v Evropské unii celkově 70 % osob ve vlastní nemovitosti (z nichž 

27,3 % bylo zatíženo půjčkou nebo hypotékou), 19 % v bytě s tržním nájemným a 11 % 

osob využívalo bydlení se sníženým nájemným nebo zcela bezplatné. Členskou zemí 

s nejmenším podílem vlastnického bydlení je Německo (52,6 %), opačně největší podíl 

vlastnického bydlení můžeme sledovat v Rumunsku (95,6 %). Jednoznačně nejvyšší 

podíl nájemního bydlení lze následně pozorovat ve Švýcarsku (56 %). V rámci 

Evropské unie je pak viditelný rostoucí trend poměru vlastnického právního důvodu 

užívání směrem od západních k východním členským zemím, ve kterých vlastnictví 

zcela převažuje. V České republice také převažuje vlastnictví jakožto nejčastější podoba 

právního užívání bytu (60,6 %), následované bydlením nájemním (24,3 %). Tedy ani 

v tomto případě se Česká republika příliš nevymyká průměru celé Evropské unie. 

Jako další zajímavý parametr, který využiji pro komparaci českého bytového a 

domovního fondu s fondem EU, jsem vybrala průměrnou velikost bytů v m
2
, která je 

mezi jednotlivými členskými zeměmi velmi různorodá. Průměrný obydlený byt v EU 

má dle zjištění Eurostatu z roku 2012 rozlohu necelých 96 m
2
, zatímco průměrný český 

byt přibližně jen 78 m
2
 (průměrně 3,7 obytných místností na 1 obydlený byt). V našem 

prostředí převládají byty, které mají rozlohu mezi 60-80 m
2
, stejně jako je tomu u 

bytového fondu Švédska, který je počtem obydlených bytů přibližně srovnatelný. 

Porovnatelný počet obydlených bytů má také Řecko, ve kterém však převažují byty 
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mezi 80-100 m
2
 (25,4 %) a až na druhém místě se se svou četností vyskytují obydlené 

byty s rozlohou mezi 60-80 m
2
 (23,6 %). V celkově největších bytech bydlí lidé na 

Kypru (141,4 m
2
), naopak s průměrnou nejmenší rozlohou bytu se spokojí lidé 

v Rumunsku (44,6 m
2
). 

Z výše uvedeného je patrné, že se český bytový fond ve zmíněných parametrech 

nijak výrazně neliší od průměrů Evropské unie, převážně se pak drží lehce pod hranicí 

tohoto průměru. 
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5. Bytová výstavba v ČR 

Stejně jako všechny ostatní aspekty lidského života, tak i tvorba domovního a 

bytového fondu byla a stále je ovlivněna ekonomickou, kulturní, ale i sociální situací na 

našem území. Tuto skutečnost lze ilustrovat například na masivní bytové výstavbě 

v poválečných letech. Problém akutního nedostatku bytů byl řešen zejména rozsáhlou 

výstavbou bytových domů, které v porovnání s výstavbou domů rodinných rychleji a 

efektivněji řešily vzniklou bytovou nouzi. Významný podíl bytových domů na celkové 

výstavbě pokračoval i v šedesátých letech, kdy se velké oblibě těšily zejména velké 

bytové domy s 10 a více byty (přibližně 10 % obydleného domovního fondu 

postaveného v tomto období). Naopak v 70. letech lze sledovat zvyšující se výstavbu 

rodinných domů se dvěma byty (téměř jedna třetina všech rodinných domů postavených 

v tomto období). V posledních dvaceti letech pak v ČR převažuje výstavba či 

rekonstrukce domů s 1 bytem (zhruba 83 %), a to zejména právě na úkor výstavby či 

rekonstrukce rodinných domů se dvěma byty. 

Sčítání lidu, domů a bytů uskutečněné v roce 2011 potvrdilo neustále se rozšiřující 

domovní a bytový fond České republiky, v němž v současné době výrazně převládá 

zejména výstavba nebo rekonstrukce rodinných domů a vlastnictví jako právní důvod 

užívání těchto staveb. Tyto nově vzniklé nebo rekonstruované domy se vyznačují hned 

několika dalšími specifiky, mezi něž patří například častější (až čtyřnásobné) použití 

dřeva jako materiálu nosných zdí nebo šestinásobný nárůst počtu budovaných vlastních 

čističek odpadních vod u těchto staveb. I přes prudké nárůsty však tyto alternativy 

zůstávají značně minoritní (v obou případech necelých 5 % domů postavených nebo 

zrekonstruovaných v tomto období). Dvě třetiny bytů, postavených nebo 

zrekonstruovaných v novém miléniu, se nachází v domech postavených z kamene, cihel 

a tvárnic, zbývající třetina jsou pak domy vytvořené ze stěnových panelů.  

Období výstavby domu nebo bytu do značné míry charakterizuje také jeho 

očekávatelnou kvalitu a technickou vybavenost. Typickými znaky domů a bytů se 

starším datem výstavby či rekonstrukce jsou především soukromé vodovody (15 %), 

žumpa nebo jímka (33 %) či vytápění kamny (28 %) nebo etážovým topením (17 %). 

Naopak pro domy a byty postavené nebo zrekonstruované v posledních letech je 

příznačný především častý výskyt koupelny (99,5 %), splachovacího záchodu (99,4 %), 

ale i čističky odpadních vod (6,3 %). Nicméně je třeba zmínit, že v některých 

parametrech naopak nově vznikající výstavba nepatrně zaostává za stávajícím bytovým 
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fondem. Pro vysvětlení tohoto jevu je zcela zásadní zaměřit se na skladbu a umístění 

nové výstavby v prostoru. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se hlavně o rodinné domy. 

Tyto domy jsou často lokalizovány v menších obcích, ve kterých je v mnoha případech 

nedostačující nebo zcela chybějící technická infrastruktura. Její obnova či výstavba je 

velmi nákladná, avšak neustále probíhá. Jako příklad zde uvedu přípoj na kanalizační 

síť, který má v současné době již více než dvě třetiny domů, zatímco při sčítání v roce 

1991 ještě v českém domovním fondu viditelně dominovaly domy s žumpou nebo 

jímkou. Zvyšující se výstavba domů v menších obcích však s sebou přináší i jistá 

kvalitativní pozitiva, jako například zvyšující se průměrný počet obytných místností 

v domě. Přibližně 40 % nově postavených či zrekonstruovaných bytů v posledních 

deseti letech obsahovalo 5 nebo více místností, a to zcela předvídatelně především právě 

v rodinných domech, kde byty dosahují i průměrně vyšší rozlohy v m
2
. 

Grafy 5.1. a 5.2. vykreslují několik základních parametrů bytové výstavby na našem 

území v letech 2000-2015. Konkrétněji graf 5.1. interpretuje počet zahájených a 

dokončených bytů v České republice za toto období. Z grafu je zcela zřejmé, že obecný 

trend vyššího počtu započatých bytů, byl přerušen lety 2009-2014, kdy převažoval 

počet bytů dokončených. Tato změna byla úzce provázána s počátkem finanční krize, 

která výrazně ovlivnila nejen stavebnictví, ale i všechna další odvětví. Finanční a 

následná hospodářská krize, která započala v roce 2008, vedla mimo jiné k výraznému 

zpomalení růstu ekonomiky, snížení poptávky po nemovitostech, stagnaci reálných 

mezd a zvýšení nezaměstnanosti. Mezi další dopady ekonomické krize, jejíž první 

důsledky lze sledovat právě v odvětvích jako je stavebnictví, patří všudypřítomná 

nejistota. S tou je úzce spojena i daleko větší obezřetnost bankovního sektoru, jež je 

viditelná například ve zpřísnění přístupu k bankovním úvěrům. Kombinace všech těchto 

faktorů zcela očekávatelně způsobila rapidní pokles počtu zahájených i dokončených 

bytů. K opětovnému nastolení původního trendu (převahy počtu započatých bytů) došlo 

v roce 2015. 

     Graf 5.2. ve své podstatě již jen potvrzuje výše zmíněné. Do roku 2008 se počet 

stavebních povolení na bytové budovy držel na poměrně konstantních hodnotách mezi 

přibližně 45 000 – 50 000 ročně. Od roku 2008 se jejich počet neustále snižuje, a to až 

na současných 28 886 podaných stavebních povolení na bytové budovy v roce 2015. 

Tento graf sleduje i vývoj orientační hodnoty stavebních povolení na bytové budovy 

v milionech českých korun. Ten i přes přibližně konstantní počet stavebních povolení 

mezi lety 2000-2008 rostl. Avšak, stejně jako všechny ostatní zmíněné parametry, po 
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nástupu finanční krize i tato hodnota poměrně rychlým tempem klesala. Zlomovým 

rokem se stal i v tomto případě rok 2015, kdy po šesti letech došlo k opětovnému růstu.  

        Graf 5.1.: Počet zahájených a dokončených bytů v ČR letech 2000-2015 

 

       Zdroj: ČSÚ, Stavebnictví, vlastní zpracování 

        Graf 5.2.: Počet vydaných stavebních povolení na bytové budovy a jejich          

                          orientační hodnota v mil. Kč 

 

       Zdroj: ČSÚ, Stavebnictví, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Počet zahájených bytů Počet dokončených bytů

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

h
o

d
n

o
ta

 s
ta

ve
b

n
íc

h
 p

o
vo

le
n

í v
 m

il.
 K

č 

vy
d

an
á 

st
av

e
b

n
í p

o
vo

le
n

í 
 

Počet vydaných stavebních povolení

Orientační hodnota stavebních povolení na bytové budovy v milionech Kč



50 

 

 

 

Tabulka 5.1.:  Počty zahájených a dokončených bytů v České republice v letech 

2000-2015 

období  

počet 
zahájených 

bytů 

v tom v: počet 
dokončených 

bytů 

v tom v: 

 bytových 
domech: 

 rodinných 
domech: 

bytových 
domech: 

rodinných 
domech: 

2000        32 377         7 097     12 177       25 207        5 926      10 466 

2001       28 983         6 276     12 895      24 758        5 912      10 693 

2002       33 606      10 246     13 659      27 291        6 393      11 716 

2003       36 496      10 043     17 250      27 127        7 720      11 397 

2004       39 037      11 901     17 485      32 268      10 722      13 302 

2005       40 381      13 574     17 579      32 863      11 526      13 472 

2006       43 747      14 541     20 620      30 190      10 070      13 230 

2007       43 796     15 283     20 990      41 649      18 171      16 988 

2008       43 531     13 724     22 918      38 380      12 497      19 611 

2009        37 319     11 045     18 750      38 473      13 766      19 124 

2010       28 135       5 798     16 611      36 442      10 912      19 760 

2011       27 535       5 013     17 060      28 630        6 487      17 385 

2012       23 853       4 022     14 399      29 467        7 095      17 442 

2013       22 108       4 857     12 490      25 238        6 049      15 469 

2014       24 351       6 657     12 440      23 954        6 422      13 992 

2015      26 378      6 848     13 727      25 094        7 368     13 890 

Zdroj: ČSÚ, Stavebnictví, vlastní zpracování 
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6. Analýza determinantů počtu 

dokončených bytů v ČR 

6.1. Úvod 

Mezi hlavní ukazatele vývoje bytové výstavby patří mimo jiné také počet započatých 

a počet dokončených bytů za dané časové období. V této části se proto zaměřím na 

jednotlivé determinanty, které ovlivňují počet dokončených bytů na našem území. Je 

zřejmé, že takových faktorů je velké množství a není možné je prozkoumat všechny. 

Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodla poukázat primárně pouze na dvě skupiny těchto 

determinantů - makroekonomické a sociodemografické. Mojí hlavní výzkumnou 

otázkou v této ekonometrické analýze je, zda také sociodemografické faktory ovlivňují 

počet dokončených bytů. Zatímco potenciální vliv makroekonomických ukazatelů, jako 

je například hrubý domácí produkt, napadne nejspíš většinu z nás, vliv počtu rozvodů 

nebo přírůstku obyvatel stěhováním na počet dokončených bytů pravděpodobně již jen 

minoritu tázaných. Do mé analýzy však zakomponuji i tato data, jelikož naše společnost 

je obklopena nejen racionálními a objektivními skutečnostmi, ale i těmi, které jsou 

subjektivní a i ty je třeba brát v potaz. 

6.2. Data 

Data pro moji studii tvoří veřejně dostupná online data z webových stránek Českého 

statistického úřadu spolu s online daty z webových stránek veřejné databáze ARAD 

České národní banky. Pro mé účely jsem použila čtvrtletní údaje z let 2000-2015, tedy 

celkem 64 pozorování. Podrobnou charakteristiku jednotlivých proměnných budu dále 

zmiňovat v oddílu Specifikace. Na závěr je nutné zmínit, že v některých případech jsou 

data z roku 2015, nebo jeho části, jen předběžná. Konkrétně se jedná o nezávislé 

proměnné 𝑝𝑟𝑖𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏𝑚𝑝𝑡, 𝑝𝑐𝑒𝑛𝑦𝑟𝑐𝑏𝑡, 𝑝𝑟𝑖𝑟𝑝𝑟𝑝𝑡, 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑝𝑡, 𝑠𝑛𝑎𝑡𝑘𝑦𝑝𝑡 , 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑦𝑝𝑡. 
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6.3. Specifikace 

Z výše uvedených dat jsem vytvořila následující základní model, v němž znak „l“ 

před proměnnou značí její použití v logaritmické formě. 

𝑙𝑝𝑜𝑐𝑑𝑏𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑙ℎ𝑑𝑝𝑐𝑟𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 

𝛽5 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏𝑚𝑝𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑝𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒hp𝑡 + 𝛽8 ∗ 𝑙𝑠𝑛𝑎𝑡𝑘𝑦𝑝𝑡 + 

𝛽9 ∗ 𝑙𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑦𝑝𝑡 + 𝛽10 ∗ 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑝𝑡 + 𝛽11 ∗ 𝑙𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑏𝑡 + 𝛽12 ∗ 𝑝𝑐𝑒𝑛𝑦𝑟𝑐𝑏𝑡 + 𝑢𝑡 

V modelu používám proměnné:  

 

Závislá proměnná: 

 𝑝𝑜𝑐𝑑𝑏𝑡 - Proměnná, která udává počet dokončených bytů. V mém vzorku se 

vyskytuje tato vysvětlovaná proměnná v rozmezí od 4 222 do 17 823. 

Nezávislé proměnné:  

 𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏𝑡 - Proměnná, která představuje počet započatých bytů. Průměrná hodnota 

této proměnné činí 83,07 se standardní odchylkou 20,87.  

 ℎ𝑑𝑝𝑐𝑟𝑡 - Tato proměnná vykresluje sezonně očištěné výdaje na hrubý domácí 

produkt České republiky v běžných cenách v miliardách českých korun. V 

datovém souboru se vyskytuje v rozmezí hodnot 571,5 až 1127,5. 

 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡 - Proměnná 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑒𝑡 značí míru inflace na našem území. Ve vzorku se 

tato exogenní proměnná vyskytuje s průměrnou hodnotou 2,3 a standardní 

odchylkou 1,5. 

 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 - Tato proměnná představuje sezónně očištěnou průměrnou míru 

nezaměstnanosti v České republice v procentech. 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 se vyskytuje 

v datovém souboru s minimální hodnotou 4,3 a maximální hodnotou 9,3. 

 𝑝𝑟𝑖𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏𝑚𝑝𝑡 - Nezávislá proměnná  𝑝𝑟𝑖𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏𝑚𝑝𝑡 značí růst měsíční 

průměrné nominální hrubé mzdy na našem území ve stovkách českých korun (na 

přepočtené počty zaměstnanců).  

 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑝𝑡 - Proměnná, která udává rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem 

zemřelých lidí v ČR ve stovkách. Průměrná hodnota 𝑝𝑟𝑖𝑟𝑝𝑟𝑝𝑡 je – 6,726 se 

standardní odchylkou 34,679. 
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 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑝𝑡 – Vysvětlující proměnná 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑝𝑡 je počítána jako rozdíl mezi 

osobami přistěhovalými a vystěhovalými za dané období ve stovkách. Její 

extrémní hodnoty dosahují – 47,50 a 327,70. 

 𝑠𝑛𝑎𝑡𝑘𝑦𝑝𝑡 - Proměnná  𝑠𝑛𝑎𝑡𝑘𝑦𝑝𝑡  vykresluje počet uzavřených sňatků na našem 

území ve stovkách. Průměrná hodnota této proměnné v našem vzorku činí 

124,584 se standardní odchylkou 67,293. 

 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑦𝑝𝑡 - 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑦𝑝𝑡 představují počet rozvedených manželství ve stovkách. 

Maximální hodnota této proměnné dosahuje výše 90,29 naopak minimální 

hodnotou je 57,69. 

 𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑝𝑡 - Tato proměnná vypovídá o počtu vydaných stavebních povolení na 

bytové budovy za dané období ve stovkách. Průměrná hodnota této proměnné 

činí 105,22 se standardní odchylkou 25,08. 

 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑏𝑡 - Vysvětlující proměnná 𝑐𝑒𝑛𝑎𝑏𝑏𝑝𝑡 značí orientační hodnotu stavebních 

povolení na bytové budovy v milionech českých korun. Tato proměnná se 

objevuje v rozmezí od 10 828 do 34 524. 

 𝑝𝑐𝑒𝑛𝑦𝑟𝑐𝑏𝑡 - Proměnná, která určuje průměrné indexy realizovaných cen bytů 

s průměrem roku 2010 (2010=100). 

     Pro můj model jsem se rozhodla využít závislou proměnou v logaritmické formě, 

tedy tzv. logaritmicko – lineární model. K tomuto rozhodnutí mě vedlo hned několik 

různých důvodů. Zaprvé jsem schopna lépe interpretovat výsledky, jelikož v tomto 

případě mohu použít elasticity. Dále v situaci, kdy mám striktně pozitivní 

vysvětlovanou proměnnou (odpovídá případu počtu dokončených bytů), logaritmicko – 

lineární model lépe odpovídá předpokladům klasického lineárního regresního modelu a 

více se přibližuje normální distribuci (viz Příloha č. 7). Pro zřetelnější interpretaci svých 

zjištění, jsem se dále rozhodla transformovat do logaritmické formy i některé 

vysvětlující proměnné. 

     Základní model později rozšířím o zpoždění některých nezávislých proměnných, a to 

konkrétně o zpoždění čtyř až osmi čtvrtletí.  Je totiž zcela intuitivní, že například počet 

započatých bytů může jen těžko ovlivnit počet bytů dokončených v tom samém 

čtvrtletí.  
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6.4. Odhad 

Data jsou ve formě časové řady, a proto lze pro jejich odhady použít techniku 

nejmenších čtverců. Po důkladném prozkoumání dat a jejich porovnání s empirickou 

zkušeností jsem dospěla k závěru, že vysvětlující proměnné 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏𝑡 a 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑡 

vykazují vysokou vzájemnou korelaci. (viz Tabulka 6.1.). Tyto dvě proměnné jsou 

navíc intuitivně velmi provázány i s počtem dokončených bytů. Vzhledem k těmto 

informacím, které by mohly vést k problémům ve výsledcích, jsem se rozhodla vytvořit 

dvě alternativní podoby modelu – model zahrnující tyto dvě proměnné a model, který je 

neobsahuje.  

Tabulka 6.1.:  Korelace mezi počtem započatých bytů a počtem vydaných 

stavebních povolení na bytové budovy 

                          

Aby bylo možné odhadnout a správně interpretovat výsledky regrese, je nezbytné 

ověřit, zda platí všechny předpoklady klasického lineárního modelu. Ty budu zkoumat 

až na výsledných podobách obou modelů, které jsem vytvořila pomocí metody ručního 

skládání. Ta mi umožnila brát v potaz i empirický význam vysvětlujících proměnných. 

Výsledné modely jsou určeny několika základními kritérii. Jedná se především o 

statistickou signifikanci nezávislých proměnných, dostatečně vysoký koeficient 

vícenásobné determinace 𝑅2 a splnění podmínek pro nestrannost a konzistenci odhadů 

získaných metodou nejmenších čtverců (Wooldridge, 2012). Takto vzniklé modely mají 

tvar:  

(1) 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑑𝑏𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙ℎ𝑑𝑝𝑐𝑟_1𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑟ℎ𝑟𝑢𝑏𝑚𝑝𝑡 + 

                               𝛽4 ∗ 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑡 + 𝑢𝑡       

(2) 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑑𝑏𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏_5𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑙ℎ𝑑𝑝𝑐𝑟_3𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑝𝑡 + 

                       𝛽4 ∗ 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑝𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏_2𝑝𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏_3𝑝𝑡 + 𝑢𝑡 

    stpovbbp     0.7895   1.0000

      lpoczb     1.0000

                                

                 lpoczb stpovbbp

(obs=64)

. corr lpoczb stpovbbp
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Prvním předpokladem je linearita v parametrech, která je na první pohled splněna již 

tím, jak jsem si modely nadefinovala. Druhý předpoklad zakazuje přítomnost perfektní 

kolinearity v modelech. Dá se očekávat, že některé zvolené vysvětlující proměnné jsou 

vzájemně korelované, nicméně perfektní kolinearitu, tedy situaci, kdy sloupce matice 

vysvětlujících proměnných jsou perfektně lineárně závislé, můžu díky korelačním 

tabulkám vyloučit (viz Tabulky 6.2.). 

Tabulky 6.2.: Korelace proměnných 

a.)  model (1) 

 

b.)  model (2) 

 

Další předpoklad požaduje, aby střední hodnota náhodné složky, s ohledem na 

všechny nezávislé proměnné ve všech časových periodách, byla nulová. Tento třetí 

předpoklad vylučuje zamlčení latentní proměnné. Pro kontrolu tohoto předpokladu se 

musíme zaměřit na neznámé, které jsou pravděpodobně obsaženy v náhodné chybě 𝑢𝑡. 

Pokud by tyto neznámé byly korelované s jednou či několika vysvětlujícími 

proměnnými v jakékoliv časové periodě, náš předpoklad by nebyl splněn. I toto je tedy 

důvod, proč bylo zcela nezbytné zahrnout do našeho modelu i nezávislé proměnné se 

 lstpovbb_3p    -0.2164   0.4074  -0.4844   0.2254   0.5809   0.6152   1.0000

 lstpovbb_2p     0.3904   0.5948  -0.4836   0.2903   0.3361   1.0000

   lstpovbbp     0.0458   0.4969  -0.5097   0.2527   1.0000

     prstehp     0.4739   0.5208   0.2354   1.0000

    lhdpcr_3     0.2387  -0.1099   1.0000

    lpoczb_5     0.6509   1.0000

      lpocdb     1.0000

                                                                             

                 lpocdb lpoczb_5 lhdpcr_3  prstehp lstpo~bp lstpo~2p lstpo~3p

     prstehp     0.4739   0.2656  -0.5624   0.0189   0.2944   1.0000

      priprp     0.0567   0.6235  -0.4626   0.1611   1.0000

  prirhrubmp     0.3656  -0.0045  -0.0626   1.0000

       nezam    -0.2563  -0.7310   1.0000

    lhdpcr_1     0.2383   1.0000

      lpocdb     1.0000

                                                                    

                 lpocdb lhdpcr_1    nezam prirhr~p   priprp  prstehp

(obs=64)
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zpožděním, jelikož i ty ovlivňují naši závislou proměnnou. Je tedy zřejmé, že základní 

model v tomto případě porušuje třetí předpoklad.  

Domnívám se, že nezávislou proměnnou, která může být zahrnuta v náhodné chybě 

𝑢𝑡 po vyjmutí zpoždění našich nezávislých proměnných, a to zejména kvůli špatné 

měřitelnosti, může být například vliv „generačních vln“, které způsobují pravidelně se 

opakující skokové nárůsty populace. Jako příklad zde můžeme uvést tzv. Husákovy děti 

a další generace dětí těchto dětí. Předpokládám však, že ani vliv generačních vln, ani 

další potenciální vysvětlující proměnné skryté v náhodné chybě nejsou korelované se 

zvolenými vysvětlujícími proměnnými. Modely splňující tyto první tři předpoklady jsou 

konzistentní a nestranné. 

Čtvrtým předpokladem, který je nutné ověřit je, zda mají modely konstantní a 

konečný rozptyl náhodných chyb, tedy jsou-li homogenní. K tomu použiji speciální 

případ Whiteova testu, který odhalí, že v obou modelech je přítomna heteroskedasticita, 

kterou je nutné opravit. K jejímu částečnému snížení pravděpodobně dopomohlo již 

převedení na logaritmicko-lineární model, které změnilo stupnici měřící naše proměnné. 

Tento problém je však třeba nadále řešit. Za předpokladu, že vzorek 64 observací je 

dostatečně velký, je možné odhadnout robustní směrodatné chyby, které přítomnou 

heteroskedasticitu opraví. Avšak použití těchto odhadnutých vyšších směrodatných 

chyb může snížit signifikanci některých nezávislých proměnných. 

Celkově pátý předpoklad modelu vylučuje jeho autokoleraci. Pro ověření této 

podmínky provedeme Durbin-Watsonovům test (DW test). Ten u žádného z modelů 

neobjevil signifikantní autokorelaci. Na závěr je třeba doplnit již jen předpoklad 

normality, který říká, že náhodně složky 𝑢𝑡 jsou nezávislé na vysvětlujících 

proměnných ve všech časových periodách a mají rozdělení 𝑁 (0, 𝜌2).  

Za použití robustních směrodatných chyb odhadovaných parametrů, které jsou pro 

dostatečně velký výzkumný vzorek konzistentní, můžeme tedy náš model použít 

k vytváření intervalů spolehlivosti a testování hypotéz (Wooldridge, 2012). 
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6.5. Výsledky 

Tabulky 6.3. zobrazují regresní analýzu obou modelů (samostatně v Příloze č. 8), 

které jsou navíc rozšířeny o časový trend. Jeho případná absence v modelu by totiž 

vedla k nepřesnostem. Zahrnutí časového trendu vedlo k navýšení koeficientu 

vícenásobné determinace (dále jen 𝑅2) v obou alternativách modelu. 

Avšak jak již bylo zmíněno v části Odhadu, v těchto modelech je porušen třetí 

předpoklad - střední hodnota náhodné složky s ohledem na všechny nezávislé proměnné 

ve všech časových periodách zde není nulová. Tento předpoklad lze opravit tím, že do 

rovnic zahrneme i některé neznámé proměnné se zpožděním. Jedná se o ty proměnné, u 

kterých předpokládáme, že mohou ovlivnit počet dokončených bytů nejen 

bezprostředně, ale i v delším časovém horizontu.  

Tabulky 6.3.: Regresní analýza zahrnující časový trend 

a.) model (1) 

 

 

                                                                              

       _cons     3.168177   6.438104     0.49   0.625    -9.763135    16.09949

       ctvrt    -.0325049   .0119206    -2.73   0.009    -.0564482   -.0085617

    pcenyrcb     .0105268   .0044786     2.35   0.023     .0015313    .0195224

    lcenabbp     .5897669    .563858     1.05   0.301    -.5427753    1.722309

   lstpovbbp    -.8640601   .4268702    -2.02   0.048    -1.721454   -.0066661

   lrozvodyp    -1.478143   .3519023    -4.20   0.000     -2.18496   -.7713265

    lsnatkyp    -.2002083   .1118006    -1.79   0.079    -.4247665    .0243499

     prstehp     .0006105   .0006671     0.92   0.365    -.0007295    .0019504

      priprp    -.0010756   .0017773    -0.61   0.548    -.0046455    .0024943

  prirhrubmp     .0136864   .0018131     7.55   0.000     .0100447    .0173281

       nezam     .1060633   .0458007     2.32   0.025     .0140698    .1980567

     inflace    -.0006035     .02077    -0.03   0.977    -.0423212    .0411142

      lhdpcr     1.418362   1.157454     1.23   0.226    -.9064528    3.743177

      lpoczb     .0963492   .3677113     0.26   0.794    -.6422206     .834919

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =  .17332

                                                       Adj R-squared =  0.6730

    Residual     1.5019873    50  .030039746           R-squared     =  0.7404

       Model    4.28465337    13  .329588721           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 13,    50) =   10.97

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64
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b.) model (2) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ a databáze ARAD 

Druhá regrese (viz Příloha č. 9), která již zahrnuje výše zmíněná zpoždění, nám 

dalším nárůstem koeficientu vícenásobné determinace, naši hypotézu jen potvrzuje. 

Konkrétně jsme model rozšířili o zpoždění proměnných: 𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑝𝑡 , ℎ𝑑𝑝𝑐𝑟𝑡 o čtyři 

čtvrtletí a 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏𝑝𝑡 až o osm čtvrtletí (v prvním modelu, v druhém jen o zpoždění vlivu 

hrubého domácího produktu). Tyto modely jsou však, s ohledem na velikost použitého 

vzorku, zatíženy velkým počtem (mnohdy nesignifikantních) proměnných. I z tohoto 

důvodu, mohou vést regrese k zdánlivě nejasným výsledkům, a to například k nesouladu 

mezi znaménky koeficientů a očekávanou empirickou praxí. Je tedy nutné modely 

očistit od proměnných, které je zbytečně zatěžují a nejsou statisticky signifikantní. 

Takto vzniklé modely podrobíme kontrole jednotlivých předpokladů. 

Ověření prvních tří předpokladů bylo popsáno již výše. Následně jsem, za použití 

Whiteova testu, odhalila v obou modelech přítomnost hetereskedasticity, kterou jsem 

posléze opravila odhadem a následným použitím robustních směrodatných chyb. Tyto 

regrese (Tabulky č. 6.4.) jsou již výsledné, jelikož Durbin-Watsonův test nepotvrdil 

přítomnost statisticky signifikantní autokorelace.  

                                                                              

       _cons     4.276291   6.635835     0.64   0.522    -9.039487    17.59207

       ctvrt    -.0251907   .0110328    -2.28   0.027    -.0473296   -.0030519

    pcenyrcb     .0086589   .0042038     2.06   0.044     .0002233    .0170945

    lcenabbp     .2058749   .2802027     0.73   0.466     -.356393    .7681429

   lrozvodyp    -1.559673   .3608062    -4.32   0.000    -2.283684   -.8356628

    lsnatkyp    -.3041355    .104854    -2.90   0.005    -.5145405   -.0937305

     prstehp     .0007755   .0006747     1.15   0.256    -.0005783    .0021293

      priprp    -.0009417   .0017922    -0.53   0.602    -.0045379    .0026546

  prirhrubmp     .0129836   .0018447     7.04   0.000     .0092819    .0166854

       nezam     .0847167   .0428968     1.97   0.054    -.0013621    .1707955

     inflace     .0020135   .0211521     0.10   0.925    -.0404313    .0444584

      lhdpcr     1.490524   1.196374     1.25   0.218    -.9101773    3.891225

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =  .17921

                                                       Adj R-squared =  0.6503

    Residual    1.67011351    52  .032117568           R-squared     =  0.7114

       Model    4.11652716    11  .374229742           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 11,    52) =   11.65

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64
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Tabulka č. 6.4.:  

a. model (1) s robustními směrodatnými chybami 

 

b.  model (2) s robustními směrodatnými chybami 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ a databáze ARAD 

      Z výše uvedených modelů jsem se rozhodla pro analýzu konečných výsledků 

použít model (2), jelikož si myslím, že realističtěji vykresluje skutečnost. 

Ačkoliv model (1) nabízí výrazně vyšší R
2
, tento jeho výsledek je nadhodnocen 

                                                                              

       _cons    -1.201688   .9164022    -1.31   0.196    -3.043267    .6398914

 lstpovbb_3p    -.9490853   .1005517    -9.44   0.000    -1.151151   -.7470192

 lstpovbb_2p     .8691189   .0937252     9.27   0.000      .680771    1.057467

   lstpovbbp     .2423773   .0836987     2.90   0.006     .0741785    .4105761

    lprstehp    -.0123762   .0179562    -0.69   0.494    -.0484606    .0237082

    lhdpcr_3     .5228312   .0865852     6.04   0.000     .3488317    .6968307

    lpoczb_5     .6516478    .086064     7.57   0.000     .4786957    .8245998

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .12578

                                                       R-squared     =  0.8529

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,    49) =   54.18

Linear regression                                      Number of obs =      56

                                                                              

       _cons     1.867296   1.858349     1.00   0.319    -1.852593    5.587185

     prstehp     .0029317   .0004614     6.35   0.000     .0020082    .0038552

      priprp    -.0035008   .0009695    -3.61   0.001    -.0054415   -.0015602

  prirhrubmp      .008994   .0021098     4.26   0.000     .0047707    .0132173

       nezam      .095673   .0396653     2.41   0.019     .0162744    .1750717

    lhdpcr_1     .9077284   .2436816     3.73   0.000     .4199468     1.39551

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                                       Root MSE      =  .22593

                                                       R-squared     =  0.4884

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  5,    58) =   13.65

Linear regression                                      Number of obs =      64
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vysokou vzájemnou korelací mezi proměnnými 𝑙𝑝𝑜𝑐𝑧𝑏𝑡 a 𝑙𝑠𝑡𝑝𝑜𝑣𝑏𝑏𝑡, a jejich 

evidentní korelací se závislou proměnnou. 

     Dle Tabulky č. 6.4. b.)  je počet dokončených bytů determinován  na 99% 

intervalu jistoty: 

 hrubým domácím produktem se zpožděním jednoho čtvrtletí. Pokud se tedy 

hrubý domácí produkt v předešlém období navýší o 1%, počet dokončených 

bytů vzroste o 0,91 %. 

 růstem průměrné měsíční nominální hrubé mzdy. Díky kladnému koeficientu 

u této proměnné znamená nárůst průměrné měsíční nominální hrubé mzdy o 

100 korun navýšení počtu dokončených bytů o 0,9 %. 

 přirozeným přírůstkem. Navýšení rozdílu mezi počtem živě narozených a 

počtem zemřelých osob o 100 způsobí snížení počtu dokončených bytů o  

      – 0,35 %. 

 přírůstkem stěhováním. Nárůst rozdílu mezi přistěhovalými a vystěhovalými 

o 100 osob zapříčiní nárůst počtu dokončených bytů o 0,29 %. 

6.6. Závěr 

Za použití ekonometrické analýzy se mi tedy podařilo dokázat, že počet 

dokončených bytů je determinován (s 99% intervalem jistoty) růstem průměrné hrubé 

nominální měsíční mzdy a výší hrubého domácího produktu v předchozím čtvrtletí.   

Počet dokončených bytů je však ovlivňován i přirozeným přírůstkem a přírůstkem 

stěhováním, což potvrzuje mou hypotézu, že i socioekonomické aspekty ovlivňují vznik 

nového bytového fondu. Vliv dalších zkoumaných socioekonomických činitelů, jako 

jsou například počet sňatků nebo rozvodů, se již prokázat nepodařilo. 

Tento výzkum však umožnil pouze základní náhled na tuto komplikovanou 

problematiku, která by si jistě zasloužila dlouhodobé podrobnější zkoumání. Nabízející 

se možností je rozšíření modelu o data z jednotlivých krajů, která by nám poskytla 

ucelenější představu o specifikách jednotlivých regionů nebo rozšíření modelu o nové 

nezávislé proměnné, které by umožnily zkoumat vliv jednotlivých způsobů financování 

bydlení (například objem nových úvěrů nebo výše úrokových sazeb) na počet 

dokončených bytů.  

 



61 

 

 

 

7.   Předpokládaný vývoj v budoucnosti 

V této kapitole se pokusím o přehledné shrnutí očekávaného vývoje v ČR, a to ať 

už jedná o vývoj demografický, sociální nebo vývoj bytového fondu, jelikož všechny 

tyto parametry jsou mezi sebou úzce provázány.  

     Pravděpodobně nejožehavější otázkou blízké budoucnosti bude demografické 

stárnutí obyvatelstva a celková velikost populace. Podíváme-li se nyní na Tabulku 7.1., 

která popisuje demografické členění České republiky již od dob jejího vzniku v roce 

1993, jsme schopni vysledovat několik fází. Rok 1993 byl velmi specifický, a to 

zejména díky rozdělení tehdejšího Československa na samostatnou Českou a 

Slovenskou republiku. Toto rozdělení vytvořilo zvláštní důvod migrace, který se 

projevil výrazně právě v prvním roce vzniku těchto dvou republik. Mezi lety 1994 až 

2002 docházelo meziročně k úbytku počtu obyvatelstva přirozenou měnou, kterou 

nedokázal vyrovnat ani přírůstek obyvatel stěhováním, jež byl až na výjimku v roce 

2001 v tomto období vždy kladný. K výrazné změně, a to konkrétně dodefinování 

pojmu migrant, došlo v roce 2001. Od této doby se za migranta považuje i člověk, který 

má pobytové vízum na dobu delší než 90 dní nebo má na našem území dlouhodobý 

pobyt. Pravděpodobně i v důsledku těchto administrativních změn začal počet 

obyvatelstva růst a, až na propady v roce 2007 a 2013, tento růst pokračuje dodnes. Je 

však nutné dodat, že tento populační růst je primárně způsoben přírůstkem stěhováním 

(známým také jako migrační saldo), který udává rozdíl mezi počtem přistěhovalých a 

vystěhovalých osob za dané období. Tento fakt potvrzují i data, ze kterých vyplývá, že 

v průběhu posledních dvaceti let tvoří průměrný roční přirozený přírůstek (respektive 

úbytek) – 5816 osob, zatímco přírůstek stěhováním celých 21 468 osob. Z těchto údajů 

tedy viditelně plyne i skutečnost, že bez přírůstků stěhováním by se počet obyvatel 

České republiky konstantně snižoval. 

     Příloha č. 11 popisuje cizince, kteří k nám přicházejí, dle pohlaví, věku a národnosti. 

Díky tomuto přehledu je možné určit, jak tito příchozí ovlivňují demografickou situaci 

České republiky. Tabulka dokládá, že v posledních několika letech dochází k 

nepatrnému nárůstu průměrného podílu žen (v roce 2014 již 43,47 %), který se tak 

pomalu přibližuje hranici 45 % z celkového objemu. Výrazně rostoucí trend (za období 

2010-2014 se jejich podíl zvýšil o téměř 10 %) můžeme zaznamenat u cizinců 

přicházejících ze zemí Evropské unie, přičemž ve více než polovině těchto případů se 

jedná o občany Slovenské republiky. Cizinci přicházející ze zemí mimo Evropskou unii 
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jsou pak nejčastěji Ukrajinci a Vietnamci. Dalším zajímavým parametrem je věková 

struktura imigrantů. I ta podporuje demografické stárnutí obyvatelstva České republiky. 

To lze doložit například na třetinovém nárůstu poměrného zastoupení osob starších 60 

let mezi cizinci žijícími na našem území v posledních šesti letech. 

     Patrně největší problém však skýtá stárnutí obyvatelstva, které zdaleka není jen 

českým trendem. Stárnutí je způsobeno především neustále se zvyšující střední délkou 

života mužů a žen, která za posledních dvacet let v České republice stoupla u mužů o 

5,4 roku a u žen o 4,4 roku. Tento vývoj je zapříčiněn zejména zvyšujícími se standardy 

zdravotní péče, která zřetelně snižuje úmrtnost u vyšších věkových skupin. Prodlužující 

se délka života je však spojena s vysokými náklady na zdravotní a sociální péči.  

     Demografické stárnutí obyvatelstva je úzce spojeno nejen se zvyšující se nadějí na 

dožití, ale i se snižující se úhrnnou plodností. Ta udává počet živě narozených dětí, 

které se narodí ženě během její reprodukčního období (většinou uvažován věk 15-49 

let). Zjednodušující předpoklad udává, že míra plodnosti se během tohoto období 

nemění. Pro udržení početního stavu populace je nezbytná úhrnná plodnost 2,1, která 

byla na našem území naposledy dosažena v roce 1980. V posledních několika letech se 

pohybuje relativně stabilně okolo hranice 1,5.  

     Bytový fond bude muset v blízké budoucnosti reagovat zejména na dva 

sociodemografické aspekty, a to konkrétně na již zmíněné stárnutí obyvatelstva, ale také 

na vyšší rozvodovost manželství. Oba tyto jevy kumulují stejný problém – zvýšenou 

potřebu menších bytů zapříčiněnou růstem počtu jednočlenných a dvoučlenných 

domácností. U stárnoucího obyvatelstva je tato potřeba způsobena především 

ovdověním, naopak u rozvodů je tento požadavek vytvořen potřebou vytvoření dvou 

domácností z jedné, které je častá pro sezdané páry. U stárnoucího obyvatelstva navíc 

vyvstává další otázka, a to, zda si zvládne bydlení v pokročilém věku hradit bez pomoci 

poskytnuté z cizích zdrojů. Tento problém navíc značně nabývá se zvyšujícím se 

podílem osob starších 65 let, jež dosáhl v roce 2014 již 17,8 % z celkové populace. 

Další komplikací neodmyslitelně spjatou s demografickým stárnutím obyvatelstva je 

také čím dál tím obtížnější financování penzijního systému, který je z dlouhodobé 

perspektivy pro stát neudržitelný. 

     Rozvod manželství je v dnešní době poměrně častou součástí života mnohých z nás. 

Zatímco před padesáti lety byl rozvod velkou částí společnosti brán jako společensky 

nepřijatelný, v dnešní době již neznamená nic neobvyklého. V historii České republiky 

dosáhla rozvodovost svého maxima v roce 2010, kdy se dostala na závratnou hranici  
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50 %. Od té doby rozvodovost kolísá na hranici přibližně 47 – 48 %, přičemž v roce 

2014 dosáhla 46,7 %. 

     Z výše zmíněného tedy vyplývá, že ačkoliv je aktuální počet bytů dostatečný 

(přibližuje se hranici 2 osoby / byt). V budoucnu bude nezbytné změnit strukturu 

bytového fondu, aby lépe odpovídal požadavkům, které na něj bude klást obyvatelstvo 

simultánně se změnou své struktury. 

     O předpokládaném budoucím vývoji české populace pojednává Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ve své Prognóze populačního vývoje České republiky 2008-2070 

vydanou v roce 2010, která používá konečné údaje z roku 2008 a předběžné údaje 

z roku 2009, a Český statistický úřad v Populační prognóze ČR do roku 2050 z roku 

2004. MPSV ve své publikaci uvádí 3 možné alternativy: nízkou, střední a vysokou. Za 

nejpravděpodobnější pokládá střední variantu, avšak díky uvedení několika možností je 

tato jejich práce snáze aplikovatelná i za případných nenadálých okolností. Podle této 

publikace počet obyvatel ČR v následujících letech nadále poroste, avšak klesajícím 

tempem. V roce 2070 by tak česká populace, dle střední varianty, mohla dosáhnout 

počtu 11,1 milionu obyvatel. Tento nárůst bude i nadále primárně způsoben přirozeným 

přírůstkem stěhováním, nikoliv přirozenou měnou obyvatelstva, jejíž kladné hodnoty se 

očekávají již jen několik let. Věkové složení populace bude ovlivněno zejména neustále 

se zvyšující střední délkou života, která v roce 2070 může, dle vysoké varianty, 

dosáhnout u mužů 86,69 let a u žen dokonce necelých 91 let. Růst lze očekávat i 

v úhrnné plodnosti, avšak ani ve vysoké alternativě (1,87 v roce 2070) ani zdaleka 

neatakuje požadovanou hodnotu 2,1, která je nutná pro udržení početního stavu 

populace. 
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Tabulka 7.1.: Vybrané demografické údaje z let 1993-2015 

rok 
přirozený 
přírůstek 

přírůstek 
stěhováním 

celkový 
přírůstek 

vývoj naděje na 
dožití 

podíl 
obyvatelstva 

staršího 65 let 

úhrnná 
plodnost 

muži ženy 

1993 2 840 5 476 8 316 69,2 76,4 13 1,67 
1994 -10 794 9 942 -852 69,5 76,6 13,1 1,44 
1995 -21 816 9 999 -11 817 69,7 76,6 13,3 1,28 

1996 -22 336 10 129 -12 207 70,4 77,3 13,5 1,19 
1997 -22 087 12 075 -10 012 70,5 77,5 13,6 1,17 
1998 -18 992 9 488 -9 504 71,1 78,1 13,7 1,16 
1999 -20 297 8 774 -11 523 71,4 78,1 13,8 1,13 
2000 -18 091 6 539 -11 552 71,6 78,3 13,9 1,14 

2001 -17 040 -8 551 -25 591 72,1 78,4 13,9 1,15 
2002 -15 457 12 290 -3 167 72,1 78,5 13,9 1,17 
2003 -17 603 25 789 8 186 72 78,5 13,9 1,18 
2004 -9 513 18 635 9 122 72,5 79 14,0 1,23 
2005 -5 727 36 229 30 502 72,9 79,1 14,2 1,28 

2006 1 390 34 720 36 110 73,4 79,7 14,4 1,33 
2007 9 996 83 945 93 941 73,7 79,9 14,6 1,44 
2008 14 622 71 790 86 412 74 80,1 14,9 1,50 
2009 10 927 28 344 39 271 74,2 80,1 15,2 1,49 
2010 10 309 15 648 25 957 74,4 80,6 15,5 1,49 

2011 1 825 16 889 18 714 74,7 80,7 16,2 1,43 
2012 387 10 293 10 680 75 80,9 16,8 1,45 
2013 -2 409 -1 297 -3 706 75,2 81,1 17,4 1,46 
2014 4 195 21 661 25 856 75,8 81,7 17,8 1,53 

2015 -409 15 977 15 568       75,8 p       81,7 p x            x 

Pozn.: symbol „x“ značí, že údaj není dosud dostupný, symbol „p“ pak předběžný údaj 

Zdroj: ČSÚ, Obyvatelstvo, vlastní zpracování 

Tabulka 7.2.:  Očekávaný vývoj celkové úrovně plodnosti a migrace v letech 

 2020-2070 

rok 

úhrnná plodnost 

přírůstek stěhováním 

v tisících 

nízká střední  vysoká nízká střední  vysoká 

2020 1,57 1,68 1,72 20,5 30,0 45,0 
2030 1,57   1,7 1,78 20,0 30,0 45,0 
2040 1,56 1,71 1,81 20,0 30,0 45,0 

2050 1,56 1,73 1,83 20,0 30,0 45,0 
2060 1,56 1,74 1,85 20,1 30,0 45,0 

2070 1,56 1,75 1,87 20,1 30,0 45,0 

                           Zdroj: MPSV, Prognóza 2020-2070, vlastní zpracování 
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            Tabulka 7.3. Očekávaný vývoj naděje na dožití v letech 2020-2070 

Vývoj naděje na dožití 

 

muži ženy 

nízká střední  vysoká nízká střední  vysoká 

2020 75,56 76,75 77,85 81,44 82,49 83,49 

2030 77,23 78,87 80,21 82,74 84,16 85,34 

2040 78,64 80,62 81,98 83,76 85,53 86,78 

2050 79,94 82,23 83,58 84,71 86,84 88,14 

2060 80,97 83,58 85,12 85,51 87,91 89,38 

2070 81,93 84,85 86,61 86,26 88,92 90,57 

              Zdroj: MPSV, Prognóza 2020-2070, vlastní zpracování 

Pro efektivní řešení všech těchto problémů Ministerstvo práce a sociálních věcí 

navrhuje vytvoření a zrealizování 4 základních koncepcí, kterými bychom se měli 

nadále řídit. Jedná se o zajištění: 

1.) „efektivní státní politiky směřující k vytváření základních životních podmínek 

mladých lidí umožňující svobodné rozhodování o vlastní reprodukci (bytová 

politika, politika zaměstnanosti atd.); 

2.) aktivní (i)migrační a integrační politiky státu, protože bez zvýšeného přísunu 

mladšího obyvatelstva z jiných zemí nebude možné ve střednědobé ani 

dlouhodobé perspektivě zabránit značným úbytkům a v omezené míře i rychlému 

stárnutí obyvatelstva; 

3.) sociální, rodinné a zdravotní politiky státu, a to zejména, nikoliv však pouze, 

v oblasti péče o seniory ve vyšším a vysokém věku; 

4.) plnohodnotné reformy důchodového systému (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2010).“  
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Závěr 

Tato práce poskytuje přehledné shrnutí českého bytového fondu v kontextu jeho 

minulého, současného a očekávaného vývoje. Simultánně s rozvojem společnosti se 

vyvíjí a zkvalitňuje i vybavenost bytového fondu, který se tak neustále přibližuje 

požadavkům svých uživatelů.  

Těmto změnám napomáhají i rozšiřující se možnosti financování bytových potřeb. 

Zejména zásluhou zvýšené konkurence mezi hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního 

spoření, jsou tyto dva finanční produkty v současnosti velmi dostupnou alternativou 

financování bydlení. Zatímco v posledních několika letech stavební spoření spíše 

stagnovalo, a to především zásluhou rekordně nízkých úrokových sazeb hypotečních 

úvěrů, v roce 2015 došlo k nárůstu počtu nově uzavřených úvěrových smluv ze 

stavebního spoření, stejně tak jako celkového objemu poskytnutých finančních 

prostředků. Z toho téměř polovina těchto zdrojů byla využita na rekonstrukci stávajícího 

bytového a domovního fondu. Celkový počet nově uzavřených smluv o stavebním 

spoření však i nadále klesá.    

    V souvislosti s výše uvedenými příznivými podmínkami na trhu s úvěry se otevřela 

možnost pořízení vlastního bydlení širokému okruhu obyvatel, kteří často vnímají 

vlastnickou formu nejen jako nejlepší alternativu bydlení, ale zároveň i jako dobrou 

investici do budoucna. Rostoucí trend vlastnického bydlení je v české společnosti 

dlouhodobě zakořeněn a dá se předpokládat, že tomu v budoucnosti nebude jinak (Lux, 

2015).   

Důležitý vliv na podobu českého bytového a domovního fondu sehrává také bytová 

politika státu, mezi jejíž aktuální priority patří hlavně sjednocení pravomocí a 

kompetencí pod patronátem Ministerstva pro místní rozvoj, což by mělo vést zejména 

ke snížení nákladů a zvýšení efektivnosti při rozvoji bytového fondu. 

V empirické části práce jsem potvrdila svou výzkumnou tezi, která tvrdí, že počet 

dokončených bytů je determinován i sociodemografickými ukazateli. Konkrétně jsem 

dokázala signifikantní vliv nezávislé proměnné 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑝𝑡, která značí rozdíl mezi počtem 

živě narozených a počtem zemřelých osob v ČR, a vysvětlující proměnné 𝑝𝑟𝑠𝑡𝑒ℎ𝑝𝑡, 

která udává rozdíl mezi osobami přistěhovalými a vystěhovalými za dané časové 

období. Mezi signifikantními proměnnými se dále vyskytl hrubý domácí produkt se 

zpožděním jednoho čtvrtletí a růst průměrné měsíční nominální hrubé mzdy. Významný 
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aspekt v této analýze sehrály i nezávislé proměnné se zpožděním, neboť výstavba bytů 

je časově náročnější proces. Zajímavým předmětem dalšího výzkumu by mohlo být 

obohacení modelu o kraje, které by poukázalo na specifika jednotlivých regionů.  

Z Prognózy populačního vývoje České republiky 2008–2070 vydané Ministerstvem 

práce a sociálních věcí vyplývá, že nejožehavějším problémem soudobého bytového 

fondu není jeho velikost, ale struktura. V budoucnosti vznikne velká poptávka po 

menších bytech, která bude souviset především se zvyšujícím se počtem jednočlenných 

a dvojčlenných domácností. Ty budou vznikat nejen v důsledku demografického 

stárnutí obyvatelstva, ale i vysoké rozvodovosti.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

AČSS     Asociace českých stavebních spořitelen 

ad.          a další 

aj.           a jiné 

BD          bytové družstvo 

BF          bytový fond 

ČMSS    Českomoravská stavební spořitelna 

ČR          Česká republika 

EU          Evropská unie 

FGLS     Feasible generalized least squares  

HÚ          hypoteční úvěr 

Kč           koruna česká 

LZPS      Listina základních práv a svobod 

MF          Ministerstvo financí 

mil.          milion 

mld.         miliarda 

MMR      Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV     Ministerstvo práce a sociálních věcí 

p.a.          per annum  

pozn.       poznámka 

RPSN      roční procentní sazba nákladů 

Sb.           sbírka zákonů 

SLDB      Sčítání lidu, domů a bytů 

tzv.          tak zvané 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Průměrná úroková sazba nově poskytnutých hypotečních úvěrů pro 

fyzické osoby v letech 2003-2015 (graf) 

  

Zdroj: FINCENTRUM HYPOINDEX  

Příloha č. 2: Obydlené byty podle velikosti obcí a podle právního důvodu užívání 

dle SLDB 2011 (tabulka) 

  
z toho dle právního důvodu užívání 

Počet obyvatel 
Obydlené byty 

celkem 
Vlastnictví Nájemní Družstevní Ostatní Neuvedeno 

do 9 999             1 799 964 1 234 897 249 643 67 841 121 677 125 906 
10 000 - 49 999                  939 455 478 631 230 442 131 654 30 311 68 417 
50 000 - 99 999 372 904 171 750 109 742 54 861 10 058 26 493 

více než 100 000 450 144 193 992 146 392 61 916 11 938 35 906 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  
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Příloha č. 3: Struktura domovního fondu, počtu bytů a obvykle bydlících osob 

podle druhu domu dle SLDB 2011 (tabulka) 

Druh domu 
Domy 

celkem 

Počet bytů Obvykle bydlící 
osoby v bytech 

Celkem Obydlené Neobydlené 

Domy celkem 2 158 119 4 756 572 4 104 635 651 937 10 144 961 

Rodinné domy - 
samostatné 

1 455 553 1 718 575 1 340 422 378 153 3 768 610 

                 - řadové 294 797 348 449 294 705 53 744 824 498 

                        - dvojdomky  150 776 189 048 159 938 29 110 440 251 

Bytové domy 214 760 2 434 619 2 257 978 176 641 4 999 727 

Provozní budovy s byty 34 749 43 051 35 236 7 815 82 498 

Ubytovny a svobodárny 1 957 2 058 1 427 631 4 585 

Zařízení pro krátkodobé 
ubytování 

1 847 3 149 2 506 643 5 478 

Ústavy sociální péče pro 
postižené 

670 411 249 162 670 

Domovy důchodců 619 4 855 1 621 3 234 2 344 

Správní úřady (ohlašovny 
pobytu) 

553 822 805 17 2 413 

Penziony pro důchodce 445 10 010 8 712 1 298 10 563 

Domovy mládeže, 
internáty 

409 242 218 24 612 

Kláštery a konventy 234 326 211 115 690 

Studentské koleje 180 157 130 27 455 

Dětské domovy 170 143 85 58 507 

Azylová zařízení 166 287 145 142 430 

Lázeňské ústavy 134 188 179 9 418 

Ostatní zařízení pro děti a 
mládež 

93 164 50 114 165 

Věznice, vazební věznice 7 18 18  - 47 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  
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Příloha č. 4: Vybrané údaje o obydlených domech dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (tabulka) 

  
  

  celkem 
z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce průměrné stáří domu v letech 

z toho s počtem nadzemních 
podlaží 

z toho s počtem bytů 

  1919 a dříve 1920-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 rodinné domy bytové domy 1-2 3-4 5 a více 1 2-3 4-11 12 a více 

  ČR celkem 1 800 075 230 908 623 757 269 255 213 648 196 874 219 379 49,3 52,4 1 498 572 151 136 64 599 1 252 237 348 744 121 755 75 582 

d
le

 k
ra

jů
: 

Hlavní město Praha 92 927 10 025 38 822 10 149 8 517 10 200 10 720 48,8 61,3 49 313 19 899 16 785 42 384 18 599 14 498 17 295 

Středočeský 286 780 38 195 91 659 37 724 29 568 31 846 49 087 48,7 45,4 252 917 14 688 3 770 223 249 45 498 12 286 5 518 

Jihočeský 123 048 17 602 36 215 20 355 15 511 14 422 15 697 48,8 47,1 104 005 8 863 3 769 87 468 24 104 7 440 3 937 

Plzeňský 105 835 14 476 36 459 15 299 12 146 11 643 12 603 51,2 50,0 88 449 8 605 3 153 72 342 21 656 7 781 3 958 

Karlovarský 39 845 7 294 15 527 3 498 3 446 4 190 4 373 58,1 59,7 27 545 7 449 2 669 24 241 6 981 5 816 2 751 

Ústecký 115 679 25 477 39 105 13 416 11 694 10 693 11 123 61,7 55,3 86 863 16 029 6 061 73 951 22 267 11 814 7 496 

Liberecký 73 380 16 565 20 626 9 683 9 031 7 353 7 948 58,0 58,9 58 576 8 800 2 647 46 800 17 332 6 287 2 882 

Královehradecký 109 736 16 466 36 345 17 254 14 119 11 593 11 438 51,4 56,2 94 080 8 408 2 401 76 151 23 092 7 353 3 032 

Pardubický 104 850 12 520 33 982 19 243 13 339 11 095 12 571 48,0 46,3 91 741 6 530 2 087 74 980 21 239 5 992 2 540 

Kraj Vysočina 108 062 11 238 34 842 20 088 15 590 12 340 11 960 46,0 44,0 95 613 6 107 2 130 79 481 20 911 5 183 2 414 

Jihomoravský 225 006 21 971 81 084 35 896 28 742 25 510 27 231 46,6 49,6 193 692 14 884 6 626 174 376 31 473 11 824 7 143 

Olomoucký 118 882 16 324 40 792 18 265 14 480 13 749 13 046 49,9 52,1 103 039 7 899 3 178 82 961 24 883 7 144 3 768 

Zlínský 120 444 7 747 48 164 20 517 15 824 13 949 12 370 44,9 41,7 107 192 6 709 1 980 90 901 21 918 4 870 2 638 

Moravskoslezský 175 601 15 008 70 135 27 868 21 641 18 291 19 212 45,3 51,1 145 547 16 266 7 343 102 952 48 791 13 467 10 210 

d
le

 v
e

lik
o

st
n

í s
ku

p
in

y 
o

b
ce

: do 199 60 402 11 659 20 073 8 665 6 399 5 840 5 984 55,8 47,2 55 622 971 70 49 697 9 793 875 13 

200-499 192 268 31 631 61 494 28 323 22 852 20 200 22 896 52,0 46,4 177 521 4 032 253 155 346 32 543 4 125 162 

500-999 264 855 37 338 83 758 40 331 33 168 29 454 34 811 49,2 47,0 244 776 7 014 347 210 225 47 598 6 440 436 

1 000-1 999 264 400 33 463 84 110 40 327 33 928 30 671 36 229 47,6 46,8 241 922 10 037 648 203 631 50 795 8 498 1 291 

2 000-4 999 279 044 33 380 92 596 42 627 35 183 32 654 36 965 47,3 50,0 248 492 16 739 2 474 207 764 52 288 14 394 4 386 

5 000-9 999 174 342 20 844 59 671 29 013 21 871 18 874 20 374 48,5 49,2 147 614 16 118 3 762 118 438 36 816 13 325 5 588 

10 000-19 999 133 615 15 832 47 951 21 003 15 708 14 698 15 187 50,3 48,1 104 392 17 234 6 434 84 490 26 076 13 569 8 682 

20 000-49 999 150 498 17 990 56 260 23 585 17 777 15 635 14 976 50,3 52,8 105 247 26 053 12 394 83 352 32 482 20 201 14 235 

50 000-99 999 87 349 7 338 38 176 12 360 9 013 8 243 9 644 48,9 50,1 59 589 14 378 9 480 46 491 18 542 11 479 10 691 

100 000 a více 193 302 21 433 79 668 23 021 17 749 20 605 22 313 49,8 58,9 113 397 38 560 28 737 92 803 41 181 28 849 30 098 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  

 



 

 

 

 

Příloha č. 5: Vybrané údaje o obydlených bytech dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (tabulka) 

      
z toho podle počtu obytných místností s plochou 

 8 m2 a více 

z toho podle počtu 
obytných místností  
s plochou 8 m2 a více v tom podle počtu osob v bytě 

v tom podle počtu 
osob v bytě 

    celkem 1 2 3 4 5 a více průměr na 1 byt 1 2 3 4 5 6 a více průměr na 1 byt 

  ČR celkem 4 104 635   201 305 524 080 1 017 617 1 130 229 873 631 3,7 1 214 201 1 211 977 737 515 629 420 192 197 119 325 2,5 

d
le

 k
ra

jů
: 

Hlavní město Praha   542 168    39 562 107 175 130 292 134 535 61 204 3,2 195 122 166 156 91 432 61 063 16 738 11 657 2,2 

Středočeský   482 860    18 969 52 992 111 270 123 515 134 041 3,9 129 431 137 562 91 352 82 593 25 530 16 392 2,6 

Jihočeský   247 608   10 288 28 781 59 576 72 151 58 590 3,8 72 505 71 943 44 579 40 038 11 729 6 814 2,5 

Plzeňský 226 298     9 747 26 359 58 616 65 350 48 279 3,7 66 899 69 054 40 946 34 305 9 524 5 570 2,4 

Karlovarský   119 403     5 858 16 215 35 163 28 258 19 304 3,5 37 986 36 738 21 246 15 255 4 832 3 346 2,4 

Ústecký   330 981   16 292 47 617 84 999 88 160 56 544 3,6 105 427 101 451 59 134 44 140 12 472 8 357 2,4 

Liberecký   171 328    9 972 22 435 39 240 47 626 35 601 3,7 51 782 50 347 30 570 25 769 7 924 4 936 2,5 

Královehradecký 215 277 11 518 25 382 54 015 59 723 48 433 3,7 61 979 64 164 38 402 34 796 10 258 5 678 2,5 

Pardubický 196 288 9 562 21 359 49 561 55 894 46 830 3,8 54 135 57 561 35 126 33 341 10 357 5 768 2,5 

Kraj Vysočina 188 191 6 649 18 410 46 384 54 982 50 703 3,9 49 283 53 285 32 611 34 216 11 620 7 176 2,6 

Jihomoravský 443 358 19 714 49 791 106 015 121 824 112 593 3,8 122 696 127 121 81 386 72 194 24 262 15 699 2,6 

Olomoucký 243 624 9 942 26 230 61 063 75 413 54 483 3,8 67 911 71 744 44 587 40 426 12 004 6 952 2,5 

Zlínský 217 093 9 898 20 551 51 698 62 583 58 300 3,9 57 374 60 633 39 580 38 332 13 137 8 037 2,6 

Moravskoslezský 480 158 23 334 60 783 129 725 140 215 88 726 3,6 141 671 144 218 86 564 72 952 21 810 12 943 2,5 

d
le

 v
e

lik
o

st
n

í s
ku

p
in

y 
o

b
ce

: do 199 70 143 1 599 5 331 16 025 19 872 22 422 4,1 18 698 19 507 11 845 11 972 4 819 3 302 2,7 

200-499 232 659 5 325 16 384 49 931 64 735 79 551 4,2 55 577 63 560 42 012 44 165 16 680 10 665 2,8 

500-999 329 927 8 712 23 343 68 255 90 232 117 155 4,2 75 967 89 015 61 568 64 642 23 605 15 130 2,8 

1 000-1 999 354 451 11 131 26 722 73 180 96 157 122 799 4,2 82 399 96 105 66 639 69 511 24 450 15 347 2,8 

2 000-4 999 452 510 17 799 43 623 103 033 121 976 133 643 4,0 114 057 128 128 85 090 82 061 26 713 16 461 2,6 

5 000-9 999 360 274 16 751 41 852 91 336 100 635 82 264 3,8 100 516 105 302 66 267 59 436 17 965 10 788 2,5 

10 000-19 999 385 218 20 292 52 593 103 992 107 765 67 443 3,6 116 208 116 180 71 056 57 386 15 449 8 939 2,4 

20 000-49 999 554 237 30 737 79 669 150 887 161 725 79 715 3,5 177 744 170 170 98 750 76 278 19 783 11 512 2,3 

50 000-99 999 372 904 23 093 56 185 105 722 105 674 48 499 3,4 123 830 116 845 65 314 47 878 12 070 6 967 2,3 

100 000 a více 992 312 65 866 178 378 255 256 261 458 120 140 3,3 349 205 307 165 168 974 116 091 30 663 20 214 2,3 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  
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Příloha č. 6: Obydlené byty podle typu, technické vybavenosti, podle způsobu vytápění a používané energie dle SLDB 2011 (tabulka) 

Obydlené byty 

z toho podle typu z toho podle technické vybavenosti 
z toho podle způsobu 

vytápění 
z toho podle energie používané k vytápění 

standardní 
byty 

byty se 
sníženou 
kvalitou 

vodovod 
v bytě 

teplá 
voda 

vlastní 
koupelna, 
sprchový 

kout 

vlastní 
splachovací 

záchod 

přípoj na 
kanalizační 

síť 

žumpa, 
jímka 

plyn 
zaveden 
do bytu 

ústřední 

etážové 
(s 

kotlem 
v bytě) 

kamna 
z kotelny 

mimo 
dům 

uhlí, 
koks, 

uhelné 
brikety 

plyn elektřina dřevo 

ČR celkem 3 761 498 230 319 3 756 792 3 718 792 3 763 338 3 753 201 3 205 954 746 488 2 552 506 3 301760 292 222 357 039 1 365 060 336 076 1 419 633 255 019 285 386 

v 
to

m
 d

le
 k

ra
jů

: 

Hlavní město 
Praha 

477 909 36 358 479 851 473 853 476 714 478 120 504 115 22 690 334 587 391 685 52 436 67 319 253 524 2 876 170 890 28 653 1 709 

Středočeský 439 384 30 135 435 172 432 758 440 520 438 180 337 833 121 732 241 438 390 657 26 539 46 514 105 235 78 826 158 583 51 360 33 275 

Jihočeský 230 081 11 959 228 982 227 472 230 410 230 229 197 279 42 451 98 110 205 497 11 266 22 431 78 661 32 671 56 043 19 954 36 677 

Plzeňský 207 863 12 128 207 578 205 882 207 964 207 496 171 734 43 972 142 507 179 901 17 933 19 964 67 607 29 242 73 139 11 111 22 227 

Karlovarský 106 472 8 627 106 406 104 549 106 224 106 695 103 836 11 749 77 524 97 827 8 759 7 528 53 329 9 597 27 749 5 194 6 162 

Ústecký 298 376 22 957 299 229 294 862 298 171 298 423 274 445 44 065 207 816 273 844 20 853 23 078 148 912 27 086 82 265 16 689 13 282 

Liberecký 154 803 10 949 155 852 154 135 155 023 154 446 118 323 42 342 82 051 129 486 16 568 17 365 52 949 20 896 48 801 14 920 13 507 

Královehradecký 198 604 10 803 198 911 196 846 199 272 198 349 151 941 50 673 109 447 160 337 19 069 26 898 56 722 28 494 68 484 23 051 17 757 

Pardubický 182 657 9 633 182 939 180 570 183 235 181 950 135 512 52 144 122 620 153 859 18 996 17 204 47 222 21 066 81 267 10 926 18 478 

Kraj Vysočina 176 646 7 841 176 245 174 012 177 008 176 113 136 840 44 581 106 943 152 264 14 449 15 841 38 501 27 485 73 008 11 917 23 370 

Jihomoravský 409 681 22 672 408 370 404 696 409 714 407 076 367 618 64 418 339 311 352 641 36 354 39 389 120 678 7 887 229 446 20 984 22 789 

Olomoucký 227 666 11 205 226 716 224 675 227 826 226 714 186 895 49 155 170 906 198 998 18 882 18 752 69 753 12 455 102 515 13 381 25 263 

Zlínský 203 003 11 057 201 650 200 107 203 274 201 905 167 509 42 469 148 622 188 005 9 391 14 517 57 287 8 820 96 078 11 987 25 241 

Moravskoslezský 448 353 23 995 448 891 443 628 447 983 447 505 352 074 114 047 370 624 426 759 20 727 20 239 214 680 28 675 151 365 14 892 25 649 

v 
to

m
 d

le
 v

e
lik

o
st

n
í s

ku
p

in
y 

o
b

ce
: do 199 62 750 5 051 62 048 61 196 63 698 62 013 13 131 49 378 17 204 52 609 2 481 10 979 772 24 343 10 114 6 434 21 804 

200-499 210 559 15 351 208 103 206 391 212 367 208 483 69 709 139 864 84 385 182 133 8 884 30 368 4 304 66 679 60 614 24 269 54 335 

500-999 302 155 19 688 298 870 297 223 303 767 299 708 144 541 159 729 148 399 264 431 13 833 37 956 6 836 75 158 118 826 36 861 61 817 

1 000-1 999 326 395 19 938 323 911 321 792 327 297 324 450 205 430 128 032 194 225 287 536 18 316 35 461 15 516 56 229 164 205 35 061 50 352 

2 000-4 999 419 048 23 643 417 548 413 692 419 671 417 791 336 318 101 605 264 354 366 689 29 457 41 098 64 572 45 932 215 259 38 822 44 195 

5 000-9 999 334 594 17 694 334 594 330 943 334 696 334 381 297 715 53 588 212 582 290 154 28 164 30 283 95 597 28 060 151 796 28 374 21 748 

10 000-19 999 357 238 19 732 357 625 353 487 356 834 357 253 352 403 25 127 269 672 313 657 34 054 26 488 162 557 13 480 141 609 18 257 10 705 

20 000-49 999 511 551 29 625 512 850 506 490 510 691 511 712 512 347 30 015 400 769 459 621 45 984 31 678 287 720 13 871 164 882 18 260 10 618 

50 000-99 999 346 237 19 678 346 614 342 940 345 517 346 100 349 845 15 656 281 130 330 345 18 322 15 325 228 875 4 862 86 482 8 554 4 134 

100 000 a více 890 971 59 919 894 629 883 891 888 800 891 310 924 515 43 494 679 786 754 585 92 727 97 403 498 311 7 462 305 846 40 127 5 678 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Příloha č. 7: Porovnání závislé proměnné v jednotkovém a logaritmickém měřítku  

                       (grafy) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ a databáze ARAD 

Příloha č. 8:  Základní regresní analýza (tabulky) 

a.) model (1) 
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       _cons     14.99013   5.050848     2.97   0.005      4.85013    25.13013

    pcenyrcb     .0101686   .0047507     2.14   0.037     .0006311    .0197061

    lcenabbp     .4760616   .5967377     0.80   0.429    -.7219392    1.674062

   lstpovbbp    -.3872248   .4132463    -0.94   0.353    -1.216851    .4424018

   lrozvodyp    -1.337565   .3694156    -3.62   0.001    -2.079198    -.595932

    lsnatkyp    -.3403964   .1053562    -3.23   0.002    -.5519078   -.1288851

     prstehp     .0013213   .0006517     2.03   0.048      .000013    .0026296

      priprp    -.0000172   .0018406    -0.01   0.993    -.0037124     .003678

  prirhrubmp     .0123952   .0018573     6.67   0.000     .0086665    .0161239

       nezam     .1154812   .0484661     2.38   0.021     .0181814    .2127811

     inflace     .0303249   .0184646     1.64   0.107    -.0067443    .0673941

      lhdpcr    -1.097365   .7417233    -1.48   0.145    -2.586436    .3917069

      lpoczb     .4289969   .3681208     1.17   0.249    -.3100363     1.16803

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =  .18393

                                                       Adj R-squared =  0.6317

    Residual    1.72534322    51  .033830259           R-squared     =  0.7018

       Model    4.06129746    12  .338441455           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 12,    51) =   10.00

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64
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b.) model (2) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ a databáze ARAD 
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       _cons     15.19017   4.782341     3.18   0.002     5.598004    24.78233

    pcenyrcb     .0072217   .0043185     1.67   0.100    -.0014401    .0158835

    lcenabbp     .6537706   .2078837     3.14   0.003     .2368086    1.070733

   lrozvodyp    -1.371598   .3649735    -3.76   0.000    -2.103642   -.6395537

    lsnatkyp    -.3934967   .1010687    -3.89   0.000    -.5962148   -.1907786

     prstehp     .0015305    .000611     2.51   0.015     .0003051     .002756

      priprp    -.0003292   .0018411    -0.18   0.859     -.004022    .0033635

  prirhrubmp     .0118161   .0018416     6.42   0.000     .0081224    .0155098

       nezam     .0835617   .0445662     1.88   0.066    -.0058268    .1729502

     inflace     .0279018   .0185528     1.50   0.139    -.0093103    .0651139

      lhdpcr    -.9567167   .5522546    -1.73   0.089    -2.064399    .1509657

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =   .1862

                                                       Adj R-squared =  0.6225

    Residual    1.83755249    53  .034670802           R-squared     =  0.6824

       Model    3.94908818    10  .394908818           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 10,    53) =   11.39

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64
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Příloha č. 9:  Regresní analýza zahrnující i nezávislé proměnné se zpožděním  

                             (tabulky) 

a.) model (1)  

 

 

 

 

                                                                              

       _cons      .217694   8.099962     0.03   0.979    -16.24341     16.6788

       ctvrt     -.008442   .0219022    -0.39   0.702    -.0529525    .0360686

    pcenyrcb      .003921   .0045167     0.87   0.391    -.0052581    .0131001

    lcenabbp     .2233451   .4681301     0.48   0.636    -.7280098      1.1747

 lstpovbb_4p     .7305032   .3236647     2.26   0.031     .0727374    1.388269

 lstpovbb_3p    -1.012636    .292973    -3.46   0.001    -1.608029    -.417243

 lstpovbb_2p     .7286484    .288043     2.53   0.016     .1432745    1.314022

 lstpovbb_1p     .2596645   .2193202     1.18   0.245    -.1860478    .7053769

   lstpovbbp    -.7120627   .3501033    -2.03   0.050    -1.423558   -.0005671

   lrozvodyp     .2251714   .3367829     0.67   0.508    -.4592539    .9095966

    lsnatkyp     .0479281   .1044187     0.46   0.649    -.1642763    .2601324

     prstehp     .0005997   .0005625     1.07   0.294    -.0005435    .0017428

      priprp     -.000556   .0015809    -0.35   0.727    -.0037688    .0026568

  prirhrubmp     .0000155   .0026703     0.01   0.995    -.0054113    .0054423

       nezam     .0266088   .0524267     0.51   0.615    -.0799351    .1331528

     inflace      .000017   .0175611     0.00   0.999    -.0356714    .0357054

    lhdpcr_4    -.7594074   1.878024    -0.40   0.688    -4.576012    3.057197

    lhdpcr_3      2.14312   2.123863     1.01   0.320     -2.17309    6.459329

    lhdpcr_2    -1.723938   2.222854    -0.78   0.443     -6.24132    2.793444

    lhdpcr_1     .5358609   2.101888     0.25   0.800     -3.73569    4.807411

      lhdpcr     .4523889   1.573421     0.29   0.775    -2.745188    3.649966

    lpoczb_8    -.1613615   .1642837    -0.98   0.333    -.4952262    .1725032

    lpoczb_7    -.1760651   .1736106    -1.01   0.318    -.5288843    .1767541

    lpoczb_6     .2461895   .1761596     1.40   0.171    -.1118099    .6041888

    lpoczb_5     .4217952   .1849117     2.28   0.029     .0460094     .797581

    lpoczb_4     .1263422   .1765245     0.72   0.479    -.2323988    .4850833

    lpoczb_3     .1014316   .1901334     0.53   0.597     -.284966    .4878292

    lpoczb_2    -.2297433   .1709498    -1.34   0.188    -.5771551    .1176686

    lpoczb_1    -.1217119   .1785945    -0.68   0.500    -.4846595    .2412358

      lpoczb    -.1414362   .3133277    -0.45   0.655    -.7781946    .4953223

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =  .10973

                                                       Adj R-squared =  0.8689

    Residual    .409354946    34  .012039851           R-squared     =  0.9293

       Model    5.37728573    29  .185423646           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 29,    34) =   15.40

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64
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b.) model (2) 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ a databáze ARAD 

Příloha č. 10: Cizinci v České republice podle pohlaví, věku a národnosti (tabulka) 

rok 2010 2012 2014 

celkem   424 291 435 946 449 367 

z toho: muži 244 211 247 827 254 022 

  ženy 180 080 188 119 195 345 

z toho dle věkové 
skupiny 

0-19 let 54 641 57 742 62 414 

20-39 let 211 553 203 788 196 243 

  40-59 let 133 512 144 109 153 985 

  60 a více let 24 585 30 307 36 725 

z toho: ze zemí EU 135 408 160 642 184 511 

nejčastěji: Slovensko 71 780 85 807 96 222 

  Polsko 18 242 19 235 19 626 

  Německo 13 871 17 149 19 687 

  Bulharsko 6 927 8 222 10 058 

z toho: ostatní země 288 883 275 304 264 856 

nejčastěji: Ukrajina 124 281 112 549 104 156 

  Vietnam 60 289 57 300 56 609 

  Rusko 31 807 32 961 34 416 

  Moldavsko 8 860 6 355 5 252 

           Zdroj: ČSÚ, Cizinci v ČR, vlastní zpracování  

                                                                              

       _cons    -.1742335   8.738142    -0.02   0.984    -17.74345    17.39498

       ctvrt    -.0317456   .0130383    -2.43   0.019    -.0579608   -.0055304

    pcenyrcb     .0061735   .0060522     1.02   0.313    -.0059953    .0183422

    lcenabbp     .1149553   .3026029     0.38   0.706    -.4934686    .7233791

   lrozvodyp    -1.551915   .3981511    -3.90   0.000    -2.352452   -.7513789

    lsnatkyp    -.2675692   .1246706    -2.15   0.037    -.5182363   -.0169021

     prstehp     .0007938   .0007605     1.04   0.302    -.0007353    .0023229

      priprp    -.0014811   .0020387    -0.73   0.471    -.0055801     .002618

  prirhrubmp      .013225   .0019689     6.72   0.000     .0092662    .0171837

       nezam     .0762236    .048949     1.56   0.126     -.022195    .1746423

     inflace    -.0094357   .0245268    -0.38   0.702    -.0587502    .0398788

    lhdpcr_4     .0250824   2.571439     0.01   0.992    -5.145142    5.195307

    lhdpcr_3     .8844445   3.055101     0.29   0.773    -5.258248    7.027137

    lhdpcr_2    -1.283516   3.112928    -0.41   0.682    -7.542477    4.975445

    lhdpcr_1     3.475857   3.115167     1.12   0.270    -2.787606    9.739321

      lhdpcr    -.7692671   2.283108    -0.34   0.738    -5.359763    3.821229

                                                                              

      lpocdb        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    5.78664067    63  .091851439           Root MSE      =  .18295

                                                       Adj R-squared =  0.6356

    Residual    1.60665885    48  .033472059           R-squared     =  0.7224

       Model    4.17998182    15  .278665455           Prob > F      =  0.0000

                                                       F( 15,    48) =    8.33

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      64


