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Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního 

bydlení v České republice. V příspěvku je diskutována problematika měření finanční 

dostupnosti bydlení i nedostupnosti zdrojů dat; z toho důvodu byla také pouţita alternativní 

metodika měření finanční dostupnosti bydlení, jeţ se vypořádává s nedostatkem dat. Dále 

příspěvek ukazuje výsledky analýzy regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního 

bydlení v letech 2000 – 2006. Cílem příspěvku je zejména zjistit, zda se disparity mezi 

regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly nebo sniţovaly. 
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Abstract 

The paper addresses an analysis of regional disparities in rental housing affordability in the 

Czech Republic. In the paper, the issue of measuring housing affordability and the lack of 

relevant data set(s) are discussed; therefore, alternative methodological approach for 

measurement of housing affordability that makes it possible to overcome the problem of 

insufficient data was used. Additionally, the paper shows selected results of analysis of 

regional disparities in rental housing affordability in the Czech Republic in the period 2000 – 

2006. The aim of the paper is to discover whether the disparities have been growing or 

shrinking among regions and among different types of households. 
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Úvod 

Regiony v ČR (kraje) mezi sebou vykazují disparity především v ekonomické výkonnosti 

(podílu regionů na tvorbě HDP) a vývoji zaměstnanosti, přičemţ regionální rozdíly se 

prohlubovaly zejména v 90. letech (Hampl 2001,  Blaţek, Csank 2007). Tento vývoj byl 

způsoben zásadními změnami ve společnosti i v ekonomice, ke kterým došlo během 

transformačního období, i jako reakce na umělou nivelizační politiku v období před rokem 

1989. K dynamickým změnám regionální diferenciace docházelo zejména ve druhé polovině 

90. let, po roce 2000 jiţ regionální disparity oscilují kolem dosaţené hladiny a dochází ke 

stabilizaci nové regionální struktury ČR (Blaţek, Csank 2007). Tyto regionální rozdíly 

v ekonomické výkonnosti regionů jsou nepochybně také provázané s regionálními disparitami 

ve vybavení infrastrukturou, vzdělávacími podmínkami i podmínkami bydlení.  
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Mnohé odborné publikace zaměřující se na analýzu a popis změn v oblasti bydlení a reforem 

v oblasti bytové politiky v průběhu ekonomické transformace v ČR (např. Lux et al. 2002, 

Lux, Sunega, Kostelecký, Čermák, Košinár 2004, Donner 2006, Lux, Sunega 2006, Lux 2007) 

ukázaly, ţe ekonomické změny v ČR měly, mimo jiné, za následek podstatné kvantitativní i 

kvalitativní změny v oblasti nabídky bydlení (zejména v rozsahu i formě nové bytové 

výstavby) i ve výši a distribuci výdajů domácností na bydlení. Relativní výdaje českých 

domácností na bydlení (definovány jako průměrný podíl výdajů na bydlení na celkových 

měsíčních výdajích domácnosti) rostly v průběhu celého transformačního období, konkrétně z 

11 % v roce 1990 na 22 % v roce 2003 (Lux, Sunega, Kostelecký, Čermák, Montag 2005). Z 

pravidelného monitoringu i analýz výdajů českých domácností na bydlení (Sunega 2003, Lux 

& Burdová 2000, Lux 2002, Lux et al. 2002) je zřejmé, ţe výdaje na bydlení ukrajovaly stále 

větší podíl z celkového koláče spotřebních výdajů českých domácností a staly se hlavní 

výdajovou poloţkou českých domácností. Mimo to, po roce 2000 došlo k podstatnému 

zvyšování nerovností ve výši relativních výdajů na bydlení mezi nejchudšími a nejbohatšími 

domácnostmi (Lux, Sunega, Kostelecký, Čermák, Montag 2005: 169). 

Ve výši trţních cen vlastnického a druţstevního bydlení, a téţ ve výši tzv. trţního nájemného, 

se postupně objevily značné regionální rozdíly (zejména v rozdílu v průměrné výši cen 

bydlení a nájmů mezi Prahou a zbytkem ČR), které mají pravděpodobně přímý vliv na 

vytvoření a zvyšování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení. I přes tuto 

skutečnost nebyly disparity dosud důsledně zmapovány a analyzovány. V rámci projektu 

„Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 

opatření na sníţení regionálních disparit“1 byl proto řešen jeden z prvních dílčích cílů, kterým 

byla kvantifikace a deskripce vývoje finanční dostupnosti bydlení a vývoje regionálních 

disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé kraje NUTS 3 a mezi nimi v letech 

2000 – 2006. Cílem analýz bylo zmapovat vývoj finanční dostupnosti nájemního i 

vlastnického bydlení v jednotlivých krajích ČR v letech 2000 – 2006 pro různé typy 

domácností, postihnout vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a následně 

identifikovat domácnosti potencionálně ohroţené finanční nedostupností bydlení2. Tento 

příspěvek se věnuje zejména speciální metodice výpočtu indikátorů finanční dostupnosti, 

která byla speciálně vyvinuta týmem socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR pro 

analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, a zároveň ukazuje vybrané 

výsledky analýzy finanční dostupnosti nájemního bydlení. 

Metodologie měření finanční dostupnosti bydlení 

Při měření finanční dostupnosti bydlení se standardně pouţívají čtyři indikátory finanční 

dostupnosti (Hulchanski 1995, Garnett 2000, Hui 2001). Pro finanční dostupnost nájemního 

bydlení jsou to tzv. míra zatíţení, tj. indikátor podílu čistého nájemného nebo výdajů na 

bydlení na celkových čistých příjmech domácnosti a rezidální příjem, který je roven částce 

                                            
1 Projekt „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 
opatření na sníţení regionálních disparit“ je řešen v rámci programu „WD – Výzkum pro řešení 
regionálních disparit“ financovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na první části projektu, která 
zahrnovala zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, se podílel tým 
socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s pomocí Institutu regionálních informaci, 
s.r.o. 
2 Výsledky analýz včetně metodiky měření finanční dostupnosti bydlení byly zveřejněny v Souhrnné 
zprávě – zmapování vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení (Lux ed. 2008).  
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celkového čistého příjmu domácnosti sníţeného o výdaje na bydlení a o částku ţivotního 

minima nezbytnou k úhradě ostatních základních ţivotních potřeb jednotlivých členů 

domácnosti. Při měření finanční dostupnosti vlastnického bydlení je pouţíván indikátor price-

to-income ratio (poměřující průměrné/mediánové ceny prodávaného bydlení a 

průměrné/mediánové roční čisté příjmy domácností, P/I) nebo lending multiplier (ukazující 

poměr celkové sumy, kterou domácnost zaplatí v rámci splátek úvěrů na bydlení, k celkovým 

čistým ročním příjmům domácnosti, LM). Ţádný z uvedených indikátorů však není zcela 

oproštěn od potřeby normativního stanovení určité limitní hranice, jejíţ překročení indikuje 

skutečnost, ţe stávající bydlení je jiţ pro danou domácnost finančně nedostupné – například 

určení maximální míry zatíţení nebo minimálního reziduálního příjmu. Stanovení určité 

hranice únosnosti je jen obtíţně vědecky odůvodnitelné, podobně jako kaţdý jiný normativní 

soud. 

Normativita při určení hranice únosnosti je jen jedním z problémů při měření a hodnocení 

finanční dostupnosti bydlení. Všechny indikátory pouţívané pro měření, jak je bydlení 

finančně dostupné pro různé skupiny domácností v různých částech země, se musí rovněţ 

vyrovnávat se skutečností, ţe analýza prostých výdajů na bydlení nezohledňuje dostatečně 

kvalitu samotného bydlení, velikost uţívaného bydlení, ochranu nájemních práv a ostatní s 

bydlením související náklady (náklady dojíţďky). Vysoká míra zatíţení (tedy na první pohled 

problém s finanční dostupností bydlení) u některých domácností bydlících například v 

nájemním bydlení, nemusí být způsobena jejich nízkým příjmem nebo obecnou vysokou 

úrovní nákladů na bydlení, ale pouze tím, ţe tyto domácnosti bydlí v příliš luxusních a/nebo 

příliš velkých bytech neodpovídajících velikosti jejich domácností (například dvoučlenná 

domácnost bydlí ve čtyřpokojovém bytě), u kterých je také vyţadováno vyšší nájemné. 

Pokud by se takové domácnosti přestěhovaly do „přiměřeného“ bydlení (které nelze neţ opět 

definovat normativně), pak by jejich míra zatíţení mohla výrazněji poklesnout na hodnoty, 

které jiţ nejsou hodnoceny jako neúnosné nebo problémové. Prostý „neupravený“ výpočet 

míry zatíţení tak můţe podávat zkreslený obraz o tom, kolik domácností je skutečně v nouzi 

z pohledu finanční dostupnosti bydlení. Indikátory pouţívané pro měření finanční dostupnosti 

bydlení se s tímto problémem musí vypořádat, jinak odráţí spíše defekty na daném trhu s 

bydlením neţ skutečné disparity ve finanční dostupnosti bydlení.  

Analýza vývoje finanční dostupnosti bydlení je navíc v českém prostředí v mnoha ohledech 

specifická. Je tomu zejména proto, ţe míra ochrany před nepříznivým vývojem na trhu 

bydlení je mezi českými domácnostmi rozdělena nerovněji, neţ je tomu ve vyspělých zemích. 

V průběhu ekonomické transformace se z hlediska přístupu k bydlení (socio-ekonomického 

pohledu) u nás, stejně jako v jiných tranzitivních zemích, v zásadě vyprofilovaly dva základní 

segmenty trhu. „Dědictví“ důsledků bytové politiky z minulého reţimu a pokračování v 

regulaci nájemného (resp. nedostatečná reforma v oblasti nájemního bydlení) a privatizace 

obecních bytů za zvýhodněných cenových podmínek po roce 1989 jsou hlavními příčinami 

rozdělení české společnosti z hlediska přístupu k bydlení a rovněţ z hlediska finanční 

dostupnosti bydlení do dvou hlavních zřetelně oddělených (i kdyţ přesně jen velmi těţko 

definovatelných) skupin: skupiny domácností uţívajících výhod „privilegovaného“ bydlení, 

kam náleţí lidé hradící regulované nájemné, lidé, kteří si pořídili vlastní nebo druţstevní 

bydlení ještě před rokem 1989 a lidé, kteří měli moţnost koupit si vlastní bydlení při 

privatizaci obecních bytů, během které byly a dosud jsou byty prodávány i hluboko pod 

úrovní trţních cen; a segment „neprivilegovaného“ bydlení, ve kterém bydlí lidé hradící z 
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důvodu samotné regulace nájemného zbytečně vysoké trţní nájemné (Lux, Sunega 2002) a 

kteří z důvodu časově omezených nájemních smluv a zcela volného způsobu stanovení 

nájemného (prvotního i opětovného) uţívají slabší legislativní ochrany před jednáním 

pronajímatelů, lidé označovaní někdy jako „nebydlící“ (manţelé po rozvodu nebo dospělé 

děti, které jsou z důvodu nízkých příjmů a nemoţnosti dědictví „privilegií“ nuceni ţít v 

nechtěném souţití s jinou domácností), a lidé, kteří si pořídili vlastní či druţstevní bydlení za 

trţních podmínek a uhradili trhem určenou cenu.  

Na rozdíl od jiných sociálních nerovností byla tato segmentace (a z ní plynoucí sociální 

nerovnost v přístupu k bydlení) vytvořena nikoliv působením trţních sil, ale realitou zásadní 

ekonomické transformace a aktivitou státu a obcí, centrální a lokální bytovou politikou, a to i 

v jiných tranzitivních zemích (Lux ed. 2003). Proto by analýza vývoje finanční dostupnosti 

bydlení měla být prováděna zvlášť pro „privilegovaný“ a zvlášť pro „neprivilegovaný“ sektor 

bydlení. Pro účel relevantního zmapování vývoje finanční dostupnosti bydlení i vývoje 

regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení v ČR budou analýzy prováděny zvlášť 

pro jednotlivé právní typy bydlení (nájemní a vlastnické bydlení), zvlášť pro „privilegovaný“ a 

„neprivilegovaný“ segment trhu, zvlášť pro jednotlivé typy domácností a s vyuţitím konceptu 

„přiměřeného“ bydlení (tj. bydlení odpovídajícího velikosti daného typu domácnosti). Z 

důvodu nedostatku informací o „privilegovaném“ sektoru vlastnického bydlení (privatizovaný 

bytový fond) se ovšem naše analýza omezí pouze na „privilegovaný“ a „neprivilegovaný“ 

sektor nájemního bydlení a „neprivilegovaný“ sektor vlastnického bydlení. 

V České republice neexistuje takový datový soubor, který by umoţnil jednoduchou analýzu 

regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, tj. analýzu skutečných disparit na 

základě znalosti konkrétních domácností s jejich konkrétními výdaji a příjmy. Ačkoliv pro 

celorepublikovou (či lépe omezenou celorepublikovou) výpověď o finanční dostupnosti 

bydlení je moţné vyuţít datového souboru Českého statistického úřadu (ČSÚ) Statistika 

rodinných účtů, vzhledem k velikosti dotázaného vzorku a kvalitě výběru (jedná se o kvótní 

výběr) ji není moţné pouţít pro analýzu regionálních disparit. Tento nedostatek přitom není 

jediný. V České republice chybí relevantní data o příjmech domácností; Statistiku rodinných 

účtů nelze pro tento účel rovněţ pouţít. Nezbývá proto, neţ pro účel modelování příjmu 

domácnosti vyuţít jiné zdroje, zejména pak regionální mzdovou statistiku ČSÚ.  

Za účelem zmapování regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení byl proto pouţit alternativní 

postup, který lze shrnout do sedmi bodů:  

1. Vytvoření typologie domácností 

2. Výpočet čistých příjmů domácností 

3. Vytvoření typologie bydlení 

4. Stanovení průměrných trţních cen a průměrných trţních nájmů 

5. Přiřazení typu bydlení k typu domácnosti 

6. Výpočet indikátorů finanční dostupnosti bydlení 

7. Zmapování regionálních disparit. 

V prvním kroku byly definovány typy domácností na základě tří kriterií: ekonomické aktivity 

členů domácnosti, kategorie zaměstnání ekonomicky aktivních členů domácnosti a velikosti a 

sloţení domácnosti. Kvůli velkému počtu různých kombinací těchto kritérií bylo nutné vyřadit 
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pro analýzu nevhodné nebo marginálně zastoupené3 typy domácností (dle SLDB 2001). 

Výsledná typologie obsahuje 60 typů domácností, které reprezentují zhruba 66 % všech 

českých domácností. Vedle toho byly také na základě analýzy dat ze SLDB 2001 definovány 

čtyři kategorie velikosti bytu (1+1, 2+1, 3+1, 4+1), které byly následně přiřazeny 

k jednotlivým typům domácností podle počtu jejích členů (přiměřené bydlení). Například 

jednočlenným domácnostem bylo přiřazeno bydlení v bytě 1+1 (1+kk). Indikátory finanční 

dostupnosti bydlení pro jednotlivé typy domácností byly poté vypočteny za pomocí dat o 

čistých průměrných příjmech domácností odhadnutých softwarovou simulací daní a dávek na 

datech regionální hrubé příjmové statistiky Českého statistického úřadu (hrubé mzdy 

zaměstnanců), datech Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí týkajících se 

státní sociální podpory, a za pomocí dat o průměrných trţních nájmech, průměrných 

maximálních regulovaných nájmech a průměrných cenách bytů v jednotlivých českých 

regionech v letech 2000 – 2006 zjištěných Institutem regionálních informací, s.r.o. Výdaje na 

energie, vodu a ostatní sluţby spojené s bydlením nebyly v indikátorech zohledněny, neboť 

regionální data o těchto nákladech domácností nejsou k dispozici a zároveň můţeme 

předpokládat, ţe tyto výdaje se výrazně regionálně neliší (zejména ve srovnání s regionálními 

rozdíly v cenách bytů a v nájmech). 

Z vypočtených indikátorů finanční dostupnosti bydlení byla vytvořena databáze zahrnující 

data pro všech 60 typů domácností ve všech krajích od roku 2000 do roku 2006. Při analýze 

regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení jsme se 

zaměřili na dvě základní úrovně zkoumání regionálních rozdílů: na vývoj regionálních rozdílů 

a vývoj rozdílů mezi konkrétními kraji a následně na proměny v zastoupení domácností 

v různě definovaných kategorií finanční dostupnosti bydlení v jednotlivých krajích, přičemţ 

regionální disparity byly analyzovány zvlášť pro segment „privilegovaného“ nájemního 

bydlení a „neprivilegovaného“ nájemního a vlastnického bydlení. 

Jelikoţ je velmi obtíţné a nepřehledné sledovat vývoj indikátorů finanční dostupnosti pro 

kaţdý z šedesáti typů domácností, byl jednak sledován vývoj průměrných hodnot indikátorů 

finanční dostupnosti za úhrn všech domácnosti v daném kraji a na druhé straně byly pomocí 

klastrové analýzy vygenerovány 4 shluky domácností, které se vyznačují obdobnou hodnotou 

vybraného indikátoru finanční dostupnosti bydlení, a následně byl sledován vývoj finanční 

dostupnosti pro tyto shluky domácností. Dalším úhlem pohledu zkoumání regionálních 

disparit ve finanční dostupnosti bydlení bylo testování hypotézy, zda se rozdíly mezi regiony 

v čase sniţují či zvyšují. Pro vyhodnocení regionálních disparit a jejich vývoje v čase byly 

pouţity jak standardní statistické míry variability, kterými jsou rozptyl, směrodatná odchylka 

a variační koeficient, tak Gini koeficient i tzv. koeficient ß-konvergence, jeţ je pouţíván 

v ekonomii a obecně vypovídá o tom, zda chudá ekonomika roste rychleji neţ bohatá (např. 

Barro, Sala-i-Martin 1991).  

Druhou úrovní mapování regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení bylo zkoumání 

vývoje zastoupení domácností dle různých kategorií finanční dostupnosti bydlení na celkovém 

počtu domácností v daném kraji. Na základě různě definovaných výší maximálně únosné 

míry zatíţení nájemným, reziduálního příjmu, maximálních výší hodnoty P/I i na základě 

bonity domácností pro poskytnutí úvěru na „přiměřené“ bydlení z hlediska bank byly 

                                            
3 Zejména byly vyřazeny domácnosti podnikatelů, neboť nemáme k dispozici regionální data o jejich 
příjmech. Zároveň byly také vyřazeny mnohé marginálně zastoupené domácnosti např. domácnosti 
důchodců s dětmi. 
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identifikovány domácnosti s velmi nízkou finanční dostupností. Skutečné zastoupení těchto 

domácností v jednotlivých krajích bylo kvantifikováno podle SLDB 2001 a porovnáno 

v jednotlivých letech. 

Analýza finanční dostupnosti nájemního bydlení v krajích ČR 

Měření finanční dostupnosti nájemního bydlení bylo provedeno zvlášť pro segment 

„privilegovaného“ a segment „neprivilegovaného“ nájemního bydlení. Vývoj finanční 

dostupnosti pro segment „privilegovaného“ a „neprivilegovaného“ nájemního bydlení se 

ukazuje jako značně odlišný. Míra zatíţení regulovaným nájemným od roku 2000 ve všech 

krajích klesá (graf č.1) a regionální rozdíly v míře zatíţení domácností v „privilegovaném“ 

nájemním bydlení jsou malé (omezují se pouze na výrazně vyšší míru zatíţení v Praze 

vzhledem k ostatním krajům). Variační koeficient, který popisuje vývoj regionálních rozdílů 

v míře zatíţení výdaji na nájemné v „privilegovaném“ segmentu nájemního bydlení, byl 

v období od roku 2000 do roku 2006 v zásadě na stále stejné úrovni (graf č. 2). Regionální 

rozdíly v míře zatíţení se tudíţ v této oblasti a ve sledovaném období obecně nezvyšovaly ani 

nesniţovaly. Důvodem takového vývoje byla zejména skutečnost, ţe od roku 2002 se zcela 

zastavila deregulace nájemného (v reálném vyjádření nájmy dokonce klesaly), zvyšovaly se 

pouze „ostatní“ výdaje na bydlení (ceny energií a sluţeb), které se do provedených analýz 

z výše uvedených důvodů nepromítají. V letech 2000 a 2001 došlo pouze k mírnému nárůstu 

nájemného v segmentu „privilegovaného“ nájemního bydlení, který zhruba odpovídal míře 

inflace v těchto letech. Jedinou výjimku představují domácnosti manaţerů, u kterých vlivem 

prudkého nárůstu příjmu v Praze došlo ke sniţování regionálních rozdílů.  

Graf č. 1: Souhrnný index míry zatížení (vážený průměr míry zatížení  - 60 

typů zkoumaných domácností) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 
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Graf č. 2: Vývoj variačního koeficientu míry zatížení regulovaným nájmem 

u vybraných typů domácností v letech 2000 až 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

Finanční dostupnost bydlení v segmentu „neprivilegovaného“ nájemního bydlení se jak 

z hlediska vývoje míry zatíţení, tak z hlediska vývoje regionálních disparit jeví jako mnohem 

proměnlivější. Analýza vývoje průměrné míry zatíţení za úhrn všech sledovaných domácností 

v jednotlivých krajích ukázala, ţe nejvyšší míra zatíţení trţním nájemným je u praţských 

domácností, které pak následují domácnosti jihomoravské (graf č. 3). Naopak nejniţší míru 

zatíţení najdeme u domácností v Ústeckém kraji, kde by potencionální míra zatíţení v roce 

2006 byla 2,5krát niţší. Přestoţe v Ústeckém kraji ţije nejvíce domácností nezaměstnaných a 

poměrně vysoké procento nízkopříjmových domácností, nízká úroveň nájmů v porovnání s 

Prahou má za následek vyšší dostupnost bydlení. Míra zatíţení v ostatních českých regionech 

je zhruba uprostřed rozpětí mezi mírou zatíţení v Jihomoravském kraji a v kraji Ústeckém. 

Z hlediska vývoje v čase míra zatíţení od roku 2000 do roku 2004  rostla ve všech krajích 

kromě Prahy, mezi roky 2004 a 2005 spíše zůstává ve všech krajích kromě Prahy na stejné 

úrovni a od roku 2005 do roku 2006 míra zatíţení klesala ve všech krajích kromě 

Moravskoslezského. V Praze se míra zatíţení zvyšovala pouze do roku 2003 a pak jiţ začala 

klesat. Vývoj míry zatíţení v Moravskoslezském kraji se odlišuje od ostatních regionů aţ 

v roce 2005; domácnosti v tomto kraji měly do té doby jednu z nejniţších měr zatíţení, avšak 

v roce 2006 jiţ byla průměrná míra zatíţení domácností v tomto kraji pátá nejvyšší. Tento 

vývoj byl vyvolán prudkým nárůstem nájmů, který však nebyl doprovázen tak prudkým 

růstem mezd. 
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Graf č. 3: Souhrnný index míry zatížení (vážený průměr míry zatížení  - 60 

typů zkoumaných domácností) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

Průměrná míra zatíţení ovšem zastírá poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými typy 

domácností. Neboť by bylo obtíţné a nepřehledné sledovat a porovnávat rozdíly v míře 

zatíţení pro kaţdý ze 60 typů domácností, byly za pomoci klastrové analýzy vytvořeny čtyři 

shluky domácností, které se vyznačují obdobnou mírou zatíţení. Domácnosti ve shluku 

s nejvyšší mírou zatíţení mají míru zatíţení pohybující se okolo 54 %, kdeţto průměrná míra 

zatíţení ve shluku domácností s nejniţší mírou zatíţení dosahuje jen 13 % (graf č. 4). Shluk 

domácností  s velmi vysokou mírou zatíţení zahrnuje domácnosti, které nemají vlastní příjmy 

a jsou závislé na sociální pomoci státu (domácnosti dlouhodobě nezaměstnaných), ale i 

domácnosti starobních důchodců a samoţivitelů dělníků a prodavačů či provozního personálu 

(např. prodavačky, číšníci atp.). Do shluku domácností s vyšší mírou zatíţení („spíše vysoká“) 

patří domácnosti niţších kategorií zaměstnání (řemeslníci, obsluha strojů, úředníci), kde je 

v rodině pouze jeden příjem. Do shluku domácností s niţší mírou zatíţení („spíše nízká“) 

náleţí řemeslníci se dvěma příjmy v domácnosti a rodiny techniků a odborníků s jedním 

příjmem. Nejniţší míru zatíţení („velmi nízká“) mají domácnosti dvou zaměstnaných z řad 

techniků, odborníků či manaţerů.  

Vývoj míry zatíţení pro tyto shluky domácností v čase, tedy v období let 2000 aţ 2006, 

popisuje graf č. 4. Souhrnná míra zatíţení pro shluk domácností je vypočtena jako průměrná 

míra zatíţení u všech příslušných typů domácností váţená reálným zastoupením daných typů 

domácností v jednotlivých českých krajích podle SLDB 2001. Graf č. 4 dokládá, ţe vývoj míry 

zatíţení není pro všechny typy domácností stejný. Míra zatíţení pro shluk domácností 

s nejvyšší mírou zatíţení rostla ve všech krajích kromě Prahy od roku 2000 aţ do roku 2005 a 
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teprve od roku 2005 začíná klesat. V Praze míra zatíţení od roku 2000 do roku 2003 prudce 

vzrostla a pak jiţ jen klesá. Graf rovněţ ukazuje, ţe u domácností s nejvyšší mírou zatíţení 

jsou patrné největší regionální rozdíly, zatímco domácnosti s nejniţší mírou zatíţení mají míru 

zatíţení v jednotlivých krajích obdobnou. 

Graf č. 4: Vývoj míry zatížení pro různé shluky domácností 

 

 

  

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 
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průměr, a dominance Prahy v krajském srovnání je tak způsobena specifikou tohoto kraje. 

Z toho důvodu jsme zkoumali vývoj míry zatíţení u čtyřech shluků domácností ve vybraných 

krajských městech4 a příslušných krajích. Zřetelně můţeme vidět, ţe zatímco ve shluku 

domácností s nejvyšší mírou zatíţení praţské domácnosti dominují, u ostatních shluků 

domácností je situace v Praze a v Brně velmi podobná. V roce 2005 a 2006 byla míra zatíţení 

domácností zahrnutých do shluku domácností s nízkou mírou zatíţení v Brně dokonce vyšší 

neţ v Praze. Z grafů je tedy zřejmé, ţe ačkoli na základě srovnání krajů se zřetelně odlišuje 

Praha od zbytku republiky, ze srovnání míry zatíţení v krajských městech vyplývá, ţe situace 

v obou největších českých městech není natolik odlišná.  

Zaměříme-li se na vývoj regionálních rozdílů (sledovaný pomocí variačních koeficientů), pak 

z grafu č. 5 nevyplývá, ţe by docházelo ke kontinuálnímu zvyšování regionálních rozdílů od 

roku 2000 do roku 2006. Od roku 2000 do roku 2003 došlo k nárůstu regionálních disparit ve 

finanční dostupnosti trţního („neprivilegovaného“) nájemního bydlení a naopak od roku 2004 

se regionální disparity sniţovaly. Tento vývoj lze připodobnit k vlně. Nejdříve se nájemné 

zvyšuje v regionech s jiţ vysokým nájemným a regionální nerovnosti dosahují svého vrcholu 

v roce 2003; následně pak dochází ke „slévání“ rozdílů, u regionů s vyšším nájemným výše 

nájmu stagnovala a u regionů s niţším nájemným naopak výrazněji rostla.  

Kromě míry zatíţení je dalším indikátorem pro měření finanční dostupnosti bydlení reziduální 

příjem. Reziduální příjem vyjadřuje objem prostředků, jeţ domácnostem zůstává po 

zaplacení nájemného a základních ţivotních nákladů (1,5násobku minimálních ţivotních 

nákladů členů domácnosti). Regionální rozdíly v míře zatíţení a reziduálním příjmu v roce 

2006 znázorňuje graf č. 7. Shrneme-li poznatky o regionálních rozdílech v míře zatíţení a 

v reziduálním příjmu, pak můţeme definovat tři shluky domácností. První shluk představují 

domácnosti manaţerů, které mají nejniţší regionální rozdíly v míře zatíţení, avšak nejvyšší 

v reziduálním příjmu. V této skupině Praha zcela „utíká“ zbytku regionů. Míra zatíţení 

manaţerů v Praze sice odpovídá míře zatíţení techniků v jiných krajích, avšak reziduální 

příjem je zcela jiný. Příjmy v Praze jsou totiţ absolutně nejvyšší a stejné to je i u výše nájmů,  

z toho důvodu i přes vyšší míru zatíţení zůstává praţským manaţerům po odečtení 

nejvyššího nájmu z nejvyššího příjmu nejvíce finančních prostředků. Druhou skupinu 

představuje většina kategorií zaměstnání, jejichţ typickým reprezentantem je technik (KZAM 

3). Regionální rozdíly v reziduálním příjmu jiţ v této skupině nejsou tak velké jako v případě 

manaţerů a naopak větší rozdíly jsou v míře zatíţení. Poslední skupinu tvoří převáţně 

domácnosti pomocných dělníků a většina domácností samoţivitelů a rodin s členem na 

rodičovské dovolené (reprezentovaných typem technici a zdravotníci). V této skupině se opět 

Praha ještě spolu s Jihomoravský krajem odlišuje od zbytku krajů. Výše reziduálního příjmu 

zde dosahuje zhruba stejné výše jako v ostatních krajích, ovšem míra zatíţení je mnohem 

vyšší. 

                                            
4 Jelikoţ ovšem nejsou dostupná data o průměrných příjmech (mzdách) v jednotlivých krajských 
městech, nezbývá nám při podrobnějším srovnání situace v krajských městech neţ předpokládat, ţe je 
průměrný příjem v krajských městech shodný s průměrným příjmem v krajích. Skutečný průměrný 
příjem v krajských městech je velmi pravděpodobně vyšší neţ krajský průměr, ale je moţné 
předpokládat, ţe tento rozdíl nebude tak výrazný, neboť největší váhu v krajském průměru mají 
zpravidla krajská města. Míra zatíţení domácností v krajských městech byla tedy vypočítána jako 
poměr průměrného trţního nájemného za přiměřený byt v krajském městě k průměrnému příjmu 
daného typu domácnosti v kraji. 
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Graf č. 5: Srovnání souhrnné míry zatížení ve vybraných krajích a 

příslušných krajských městech pro shluky domácností podle výše míry 

zatížení (2000 – 2006) 

  

  

  

  

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 
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Graf č. 6: Vývoj variačního koeficientu míry zatížení tržním nájmem u 

vybraných typů domácností v letech 2000 až 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

 

Graf č. 7: Reziduální příjem u vybraných typů domácností v roce 2006 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

21,41%

16,70%

29,65%
30,61%

33,01%

36,04%

30,79%

28,35% 27,84%27,84%

19,22%

24,83%

23,05%

23,92%

32,56%

25,47%

21,50%
21,80%

28,46%27,75%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

27,5%

30,0%

32,5%

35,0%

37,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

manažeři, 2 děti vědci a odborníci, 2 děti

řemeslníci, 2 děti pomocní dělníci, 2 děti

technici, úředníci, provozní, 2 děti technici, úředníci, provozní - samoživitelé

technici, úředníci, provozní bez dětí nezaměstnaní, 2 děti

tržní nájem důchodce

STC

UL

ULVYS

JMPraha

Praha

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS

JM OL ZL MS Plzeň Brno Ostrava Praha

rodičovská, samoživitel, 1 dítě

starobní důchodce

řemeslníci a obsluha str., 2 děti

provozní a zemědělci, 2 děti

úředníci, 2 děti

technici - rodič., 2 děti

technici, samoživitel, 1 dítě

technici bez dětí

technici, zdrav. apod., 2 děti

pomocní dělníci, 2 děti

vědci a odborníci, 2 děti

manažeři, 2 děti



Regionální disparity – jejich pojetí, klasifikace a měření  Šilheřovice 2008 

 13 

Graf č. 8: Zastoupení zkoumaných domácností v různých kategoriích podle 

podílu výše čistého příjmu sníženého o tržní nájemné na minimálních životních 

nákladech v segmentu „neprivilegovaného“ nájemního bydlení (dle SLDB 

2001)  

2000 2006 

  

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

Struktura domácností podle různých normativně definovaných mezí relativního reziduálního 

příjmu v roce 2006 (graf č. 8) ukázala, ţe v roce 2006 by reziduální příjem 17 % domácností 

v Praze a 19 % domácností v Jihomoravském kraji byl nulový nebo dokonce záporný, tj. čistý 

příjem by domácnosti nestačil ani na zaplacení trţního nájmu a 1,5násobku ţivotních nákladů 

členů domácnosti. Dominantní postavení Prahy a Jihomoravského kraje lze vysvětlit 

skutečností, ţe v těchto krajích jsou nedostupností ohroţeni samostatně ţijící starobní 

důchodci, kteří zde patří k nejpočetnějším typům domácností; podobně lze také zdůvodnit 

nárůst procentuálního zastoupení ohroţených domácností v Jihomoravském kraji v roce 2006 

oproti roku 2000. U většiny ostatních krajů s výjimkou krajů Ústeckého a Moravskoslezského 

zastoupení domácností s nulovým reziduálním příjmem nepřesahuje hranici 5 % (v 

Karlovarském kraji je to mírně nad 5 %). Překvapit můţe skutečnost, ţe v Ústeckém kraji, 

kde je obecně nejniţší míra zatíţení, je poměrně hojně zastoupena skupina domácností 

s nulovým reziduálním příjmem – důvodem je vysoké zastoupení  domácností dlouhodobě 

nezaměstnaných. Z hlediska vývoje finanční dostupností trţního nájemního bydlení mezi roky 

2000 a 2006 je jistě pozitivní, ţe se proměňuje struktura zastoupení domácností podle 

různých normativně definovaných mezí relativního reziduálního příjmu ve prospěch vyšší 

dostupnosti bydlení, a to ve všech krajích ČR kromě Jihomoravského kraje. 
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Graf č. 9: Charakteristiky krajů v roce 2006 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty.  

Pokud bychom rozčlenili kraje podle zastoupení domácností, jeţ jsou potencionálně ohroţeny 

finanční nedostupností bydlení, pak můţeme definovat zejména dvě specifické skupiny krajů. 

První skupinu tvoří Praha a spolu s Jihomoravským krajem, Jihomoravský kraj se ovšem 

vyznačuje velkými rozdíly mezi krajským městem, Brnem, a zbytkem kraje. V Praze a v Brně 

najdeme nejvyšší míru zatíţení,  vysoké HDP/obyv. a zároveň početnou skupinou ohroţených 

domácností (viz graf č. 9). Další skupinu tvoří naopak kraje (Moravskoslezský kraj, Ústecký 

kraj, Karlovarský kraj a Olomoucký), kde je bydlení nejdostupnější, ale kde je také nejvyšší 

míra nezaměstnanosti. Z toho důvodu také skupina domácností dlouhodobě 

nezaměstnaných, kteří jsou ohroţeny ve všech krajích, je zde nejpočetnější, a proto skupina 

domácností ohroţených nedostupností je v těchto krajích početnější neţ například 

v Plzeňském, Jihočeském nebo Libereckém kraji.  
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hodnocení regionálních disparit v potenciální finanční dostupnosti bydlení v čase a mezi 

jednotlivými typy domácností tak, jak byly prezentovány výše. 

Z výsledků analýzy vývoje regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení 

vyplývá, ţe vývoj finanční dostupnosti pro segment „privilegovaného“ a „neprivilegovaného“ 

nájemního bydlení je značně odlišný. Míra zatíţení regulovaným nájemným od roku 2000 ve 

všech krajích klesá, regionální rozdíly jsou zde malé a v období let 2000 – 2006 se regionální 

rozdíly v podstatně vůbec nezměnily. Zastoupení domácností s velmi nízkou finanční 

dostupností tohoto typu bydlení bylo v letech 2000 aţ 2006 také oproti „neprivilegovanému“ 

segmentu malé.  

V segmentu „neprivilegovaného“ nájemního bydlení dochází od roku 2000 do roku 2003 

k nárůstu regionálních disparit ve finanční dostupnosti trţního nájemního bydlení a naopak 

od roku 2004 tyto regionální disparity klesají. Podrobnější zkoumání rozdílů mezi konkrétními 

regiony v roce 2006 odhalilo, ţe ze skupiny regionů vystupují tři kraje: Ústecký kraj na straně 

niţší míry zatíţení a Praha a Jihomoravský kraj na straně opačné. Z hlediska vývoje míry 

zatíţení samotné se významně odlišuje Moravskoslezský kraj, který byl v roce 2000 

v dostupnosti bydlení na úrovni Ústeckého kraje, ovšem v roce 2006 se jiţ přesunul do 

středu skupiny většiny krajů. Srovnání míry zatíţení v roce 2006 v krajských městech 

překvapivě ukázalo, ţe míra zatíţení domácností v  Praze ve srovnání s jinými krajskými 

městy (zejména s Brnem) není nikterak výrazně vyšší a odlišnost Prahy v krajském srovnání 

je tak způsobena specifickým postavením hlavního města (jeţ je současné obcí i krajem). 

Analýza vývoje dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení u jednotlivých typů 

domácností v jednotlivých regionech také odhalila, ţe mezi domácnostmi s vyššími příjmy  

(mezi domácnostmi vedoucích a řídících pracovníků i odborníků a specialistů) nejsou 

regionální rozdíly zdaleka tak významné jako mezi příjmově nejslabšími domácnostmi. V 

regionech s vysokou úrovní cen bytů i nájmů (Praha, Jihomoravský kraj) totiţ dosahuje výše 

čistého příjmu kvalifikovaných zaměstnanců výrazně vyšší úrovně neţ ve většině ostatních 

regionů, kdeţto příjem pracovníků s niţší kvalifikací je sice vyšší neţ v ostatní regionech, ale 

ne v takové míře. Nezávisle na tom, zda rodina manaţera ţije a pracuje v Praze, v Brně či 

v Českých Budějovicích, bude potencionální finanční dostupnost bydlení (měřená mírou 

zatíţení nájmem) těchto rodin obdobná. U niţších kategorií zaměstnání se však dostupnost 

bydlení mezi jednotlivými kraji začíná výrazně lišit. Jinými slovy, pro určité typy domácností 

by bylo velmi náročné či téměř nemoţné dovolit si bydlet ve vyspělejších „draţších“ 

regionech.  

Tato potencionální bariéra v migraci mezi regiony můţe mít negativní důsledky pro trh práce, 

neboť například pro rodiny provozního personálu ve sluţbách, prodavaček a jiných 

zaměstnanců ve sluţbách, ale i pro rodiny řemeslníků by bylo velmi obtíţné bydlet v Praze, 

byť jsou tyto profese v hlavním městě velmi poptávané. Tyto domácnosti z hlediska 

racionálního rozhodnutí „logicky“ zůstávají v regionech s vyšší dostupností bydlení, i kdyţ s 

často vysokou nezaměstnaností a nízkou nabídkou pracovních příleţitostí. Jiné potencionální 

riziko můţe představovat poměrně velký rozdíl ve finanční dostupnosti nájemního bydlení pro 

rodiny, kde je jeden člen na rodičovské dovolené - nedostupnost bydlení pro rodinné 

domácnosti totiţ můţe ovlivňovat demografické chování mladých lidí. V Praze a 

Jihomoravském kraji dokonce většina rodinných domácností, ve kterých byl pouze jeden člen 

výdělečně činný, spadala do skupiny domácností potencionálně ohroţených finanční 

nedostupností bydlení. Zejména v těchto krajích tak lze očekávat, ţe budou mladí lidé 
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odkládat zaloţení rodiny či se stěhovat do míst s vyšší finanční dostupností bydlení. Tyto i 

jiné souvislosti budou podrobně zkoumány v rámci dalších dílčích cílu projektu „Regionální 

disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na sníţení 

regionálních disparit“, které se budou hlavně zaměřovat na analýzu hlavních potenciálních 

důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení i regionálních disparit v této oblasti. 
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