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Abstrakt
Tato práce se zabývá nástroji bytové politiky v eské republice. Nejprve jsou popsány
zvláštnosti trhu s bydlením a je zkoumáno, zdali na trhu s bydlením dochází k tržním
nedokonalostem a selháním. Tyto defekty trhu by m ly být ekonomickými d vody pro
státní zásahy. Rovn ž jsou na rtnuta ne-ekonomická (sociální) zd vodn ní pro státní
zásahy. Poté jsou p edstaveny a strukturovány nástroje bytové politiky v eské
republice. Dále jsou p edstaveny teorie a p ístupy, vysv tlující fungování trhu s
bydlením a ekonomické dopady nejd ležit jších nástroj bytové politiky. Na konci
práce se autor pokouší pomocí rozboru politického procesu a motivací jednání jeho
r zných aktér vysv tlit existenci státních zásah do trhu s bydlením politickými
d vody.

Abstract
This thesis deals with the instruments of housing policy in the Czech Republic. First the
characteristics of the housing market are described and it is investigated whether market
failures and inefficiencies exist there. These defects of the housing market should
economically justify state interventions. Also non-economic justifications for state
interventions are drafted. After that instruments of housing policy in the Czech Republic
are introduced and structured. In the next part theories and approaches are introduced
which explain the functioning of the housing market and economic consequences of the
most important housing policy instruments. At the end of the paper political explanation
for state interventions in the housing market is examined.
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ÚVOD
Vymezení p edm tu práce
Bydlení má nesporný význam z nejr zn jších pohled . Stát z vybraných daní vydává
na nástroje bytové politiky zna né ástky1. Spor se vede o to, jak má vypadat bytová
politika v budoucnosti a které nástroje má užívat. V eském prost edí není autorovi
známa práce, která by se dopady jednotlivých nástroj bytové politiky zabývala
z pohledu alternativních hospodá ských teorií. Takový pohled by se rád pokusil autor
tená i zprost edkovat, tím diskuzi o budoucí bytové politice obohatit a ukázat tak,
mimo jiné, hmatatelnou „p idanou hodnotu“ studia kurz d jin ekonomických teorií.

P ehled práce
V první kapitole budou p edstaveny zvláštnosti bydlení a trhu s ním. V druhé
kapitole budou pak zvláštnosti trhu s bydlením zkoumány z pohledu možných tržních
nedokonalostí a selhání trhu. Tyto defekty trhu by m ly být d vodem pro státní
zásahy. Ve t etí kapitole budou p edstaveny sou asné nástroje bytové politiky
v eské republice. Ve tvrté až osmé kapitole budou p edstaveny teorie a p ístupy,
vysv tlující fungování trhu s bydlením a dopady nástroj bytové politiky. V poslední
kapitole práce se autor pokouší pomocí rozboru politického procesu a motivací
jednání jeho r zných aktér vysv tlit existenci státních zásah do trhu s bydlením
politickými d vody.

ím se práce nezabývá
Tato práce se nezabývá územním plánováním, administrativními procesy p i
schvalování stavby v etn posouzení jejich dopad na životní prost edí, památkovou
pé i, a pod. a jejich vlivem na ceny nemovitostí a p ípadným alternativám; úlohou
soud

v celé problematice a alternativním uspo ádáním (arbitráží); zm nami v

soustav daní a sociálních dávek, netýkajících se p ímo bydlení. Práce se nezabývá
1

V sou asné dob se státní výdaje na nástroje bytové politiky v eské republice pohybují v ádu
desítek miliard korun ro n .
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nástroji bytové politiky ležícími na hranici s a závislými na jiných politikách státu.
P íkladem je podpora výstavby dom

s pe ovatelskou službou,

i programy na

podporu integrace znevýhodn ných skupin obyvatelstva. V t chto p ípadech by se
pro posouzení dopad t chto nástroj autor musel zabývat a vyjad ovat i k systému
starobních a jiných d chod , zdravotnictví, apod., což by p edm t práce jednak
velice rozm lnilo a rovn ž by bylo mimo jakékoliv rozsahové meze práce. Práce se
rovn ž nev nuje dalším témat m, která s nástroji bytové politiky p ímo i nep ímo
souvisejí. Je tomu tak z d vodu omezenosti rozsahu diplomové práce.

K použitému p ístupu
Práce vychází z poznatk r zných teorií, proto není a ani nem že být metodologicky
„ istá“. Pokud by však autor nezvolil tento „mix“, nebylo by možné n které p ístupy
v bec použít a tená by tak z stal ochuzen o celou adu pohled . Z tohoto d vodu
se rozhodl autor „míchat hrušky s jablky“ a ponechat rozhodnutí o oprávn nosti
tohoto postupu na tená i. V práci jsou uvád na celá ada zjednodušení použitých
teorií a vynechávány celé jejich ásti, které se nejevily nejpodstatn jšími pro výklad
jev

a proces

na trhu s bydlením. Rovn ž je t eba si uv domit, že jsou

p edstavovány celé ekonomické školy, v rámci kterých se auto i k nim se hlásící
asto významn názorov liší a n kdy je použit výklad, který je blízký více jednomu
p edstaviteli dané školy, než jinému. Celá práce vychází p i vysv tlení
hospodá ských jev a proces z autorovi blízkého zp sobu pohledu rakouské školy;
rozhodn se však nejedná o metodologicky rakouský text (což je ostatn patrné
z výše uvedeného). P i vysv tlování jev a proces na trhu s bydlením je kladen
primárn d raz na trh s nájemním bydlením. I když si n které použité teorie kladou
nárok na objektivnost a bez-hodnotovost výkladu, jejich aplikace na konkrétní
hospodá ské otázky je již závislá na tom, kdo ji provádí. Z tohoto d vodu autor
považuje vlastní p edkládané domn nky za ryze subjektivní a podmín né výchozím
p ístupem.
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1) CHARAKTERISTIKA BYDLENÍ
P edtím než budou popsány zvláštnosti celé oblasti, považuje autor za užite né
analyticky rozlišit a vymezit základní pojmy, jejichž význam nemusí být na první
pohled „ost e“ vid t.
Statky byt a bydlení - P edm tem rozboru bude v této práci zejména statek byt a
statek bydlení. Byt, jako fyzická jednotka, je nadán schopností uspokojovat poptávku
po bydlení. Je možno se na n j dívat jako na jakousi schránku pro statek bydlení, i
jako na ur ité bohatství, které je bydlením spot ebováváno.2 Je volbou majitele, zda
bude statek bydlení sám spot ebovávat, i jej prodá na n jakou dobu (pronájem);
statek byt je investicí, statek bydlení je spot ebou. Statek byt je stavovou veli inou,
bydlení je naproti tomu veli inou tokovou. Pokud tedy koupím statek byt
s uzav enou nájemní smlouvou, jako bych koupil i statek bydlení a ihned ho prodal
sou asnému nájemci za cenu uvedenou v p vodní nájemní smlouv . Stav t,
opot ebovávat a rekonstruovat je možno pouze byty, spot ebovávat na druhou stranu
pouze statek bydlení.
Trh s bydlením - V této práci bude pod pojmem trh s bydlením, pokud nebude e eno
jinak, rozum n trh s právními d vody užívání bytu, i jeho ástmi.

1.1 DLOUHÁ ŽIVOTNOST BYTU
Byt má dlouhou životnost. Výhodou bytu jako aktiva v porovnání s jinými aktivy
(nap . akciemi) je pom rn malé riziko náhlé ztráty hodnoty.3 Na druhou stranu
dlouhá životnost bytu (dlouhá durace), má vliv na vyšší rizikovost investice. T žko
se též odhaduje vývoj poptávky po bydlení nap . na 50 let dop edu. Investor je
vystaven politickému riziku plynoucímu z možné státní intervence ve form bu
subvence n jakému jinému nabízejícímu bydlení, což je z jeho pohledu nekalou
konkurencí, nebo zavedení daní, i n jakého jiného omezení jeho vlastnických práv,

2
3

Toto vysv tlení pochází od Ing. Ivo Koubka.
Toto vysv tlení pochází od doc. Pavla Mertlíka.
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byt , konfiskace oné investice,

i regulace

nájemného. Proto je t žké takovou investici ocenit, respektive je p i oce ování nutno
po ítat s v tším diskontem o ekávaných pen žních tok , což op t zvyšuje minimální
o ekávané nájemné, kdy ješt se investice vyplatí.
Jsou nutná p izp sobení pro zajišt ní pronajímatelnosti b hem celé životnosti bytu.
Tato p izp sobení závisí na rozsahu nové výroby a nákladech modernizace, p íp.
p estavby. Krom toho by se m l investor starat o technické a hospodá ské zachování
stavby údržbou a opravami. Pro statek byt proto vyplývá další d sledek dlouhé
životnosti - stálé re-investi ní nároky.

1.2 DOBA VÝSTAVBY BYTU
Z dlouhé výrobní doby bytu plyne pomalé p izp sobení zm nám podmínek na trhu s
bydlením. Mezi rozhodnutím o investici a dokon ením objektu uplynou zpravidla
dva roky.
Tabulka 1 Proces zvýšení nabídky bydlení
1. Zvýšená poptávka po bydlení
2. Zaznamenání zm ny poptávky
3. Zm na hospodá ských plán
4. Za átek administrativního procesu schvalování výstavby
5. Ud lení povolení k výstavb
6. Za átek výstavby
7. Dokon ení výstavby

P i procesu zvýšení nabídky bydlení dochází ke zna ným zpožd ním, jak ukazuje
následující tabulka.
Tabulka 2 Zpožd ní p i procesu zvýšení nabídky bydlení
1-2 Informa ní zpožd ní
2-5 Rozhodovací zpožd ní
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1.3 EXTERNALITY
Pro byt je charakteristické, že nestojí sám o sob , ale v souvislosti s jinými byty i
okolím. Struktura okolních staveb, p i azení bytu k sousedstvím, tvrtím, ástem
sídel, i m stu, s jeho infrastrukturním vybavením, má velký vliv na byt, jeho cenu, i
cenu pozemku, na kterém byt stojí. Pro byt má tedy velký význam jeho poloha. 4 Zde
je jasn vid t vliv územn plánovacích, investi ních, a jiných ve ejných rozhodnutí
na byt i jeho cenu.

1.4 ROZD LENÍ TRHU S BYDLENÍM DO DÍL ÍCH TRH
1.4.1 Tržní proces, díl í trhy
Trh s bydlením jako pomyslné místo sm ny poptávaného a nabízeného zboží a
služeb spojených s bydlením je dynamický a komplexní systém. Z d vod r zných
vlastností statku bydlení neexistuje jeden trh s bydlením, ale mnoho díl ích trh ,
které jsou propojeny jak na stran nabídky, tak i poptávky.
Trh s bydlením je typický zvláštnostmi jak na stran nabídky, tak i poptávky po
bydlení. Jednak se trh s bydlením d lí z d vodu místní vázanosti statku byt na místní
díl í trhy a dále na v cn vymezené díl í trhy. V cn vymezené rozd lení na díl í
trhy se zakládá na rozmanitosti byt , p i emž je možno rozlišovat byty nap . podle
velikosti, kvality, stá í, atd.
Toto rozd lení trhu s bydlením je pouhá konstrukce, sloužící „objektivizaci“; trh je
možno rozd lit libovoln jinak, podle dalších, i jiných, „objektivn “ m itelných
kritérií. Podstatná je substituovatelnost daného bydlení bydlením jiným, která je
subjektivní, pro r zné jedince r zná a „objektivn “ nem itelná.
D ní na trhu s bydlením je neustálý proces st hování, výstavby a demolic, prodej ,
pronájm , výpov dí z nájmu, podnájmu, atd. Byty vznikají, jsou opravovány,
upravovány a kone n zanikají.

4

Toto vysv tlení pochází od doc. Pavla Mertlíka.
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1.4.2 Místní díl í trhy
Ve skute nosti neexistuje žádný jednotný trh s bydlením, jako pomyslný sou et
všech nákup a prodej , ale množství díl ích trh , které spolu souvisí. Z místní
vázanosti místa bydlení a práce vyplývá množství r zných št pení na díl í trhy,
p i emž m že být vymezením regionálního trhu dosažitelnost místa práce.
Samoz ejm je otázkou za jak dlouho, s jakými „objektivními“ náklady je místo
práce dosažitelné.5

1.4.3 V cn vymezené díl í trhy
Dalším objektivním rozd lením trhu s bydlením na díl í trhy jsou v cná kritéria.
Byty je možno rozlišovat nap . podle následujících kritérií:

1.4.3.1 Právní d vod užívání bytu
Nájem - Na trhu s nájemním bydlením kupuje poptávající statek bydlení na dobu,
která m že být ur itá, i neur itá.
Podnájem - Na trhu s podnájemním bydlením kupuje poptávající ást statku bydlení
( i celý) od nabízejícího, který tento sám p edtím koupil od vlastníka statku bydlení,
i statku byt. Tak, i spole ným nájmem, mohou vzniknout bytová spole enství, kde
víc poptávajících obývá jeden (velký) byt. Na m2 plochy to m že levn jší, než pokud
by obývali každý zvláš malý byt. Je zde vid t, jak je možno substituovat malé byty
velkými.
Vlastnictví statku byt - Na trhu s vlastnictvím byt p echází statek byt do vlastnictví
poptávajícího. Je pak volbou nového majitele, zda bude statek bydlení sám
spot ebovávat, prodá jej na n jakou dobu (pronájem), i prodá statek byt. V bytových
domech s vlastnickými byty existují spole enství vlastník byt – kondominia. 6
Vlastnictví podíl v právnických osobách vlastnících byty - Na trhu s vlastnictvím
podíl v právnických osobách vlastnících byty p echází vlastnický podíl v právnické
5

Kon í nap . pražský regionální trh v Radotín (15 min. vlakem), Beroun (45 min. vlakem), Liberci
(80 min. po dálnici), atd. ?
6
Toto vysv tlení pochází od doc. Pavla Mertlíka.

17

Sko epa

Dopady nástroj bytové politiky

osob na poptávajícího také do doby, než se jej rozhodne zcizit. To však neznamená,
že je to fakticky stejné, jako kdyby byt sám vlastnil. Podílnické (družstevní) bydlení
funguje tak, že podílník (družstevník) má vlastnický podíl v právnické osob , která
mu má za povinnost, za ur itých podmínek, pronajímat byt, který tato vlastní.

1.4.3.2 Druhu stavby, i bytu
Poptávka po statku bydlení m že být uspokojována r znými zp soby. Byty je možno
„objektivn “ rozlišovat dle velikosti, kvality (vybavení), polohy, stá í, atd. Úplný
p ehled rozli ných „objektivních“ vlastností konkrétního bytu však není možný,
protože jakákoliv statistika se musí omezit na kone ný po et „objektivn “
pozorovatelných veli in. Variace jednotlivých „objektivních“ vlastností statku byt
vede k mnohozna nosti ve výkladu „objektivních“ vlastností, což velmi zt žuje
možnost „objektivního“ porovnání konkrétního statku byt.
Jako podstatné se mi jeví subjektivní hodnocení individuálního poptávajícího v daný
okamžik, které nem že být aproximováno žádnou „objektivní“ metodou.

1.4.3.3 Stá í bytu
Na rozdíl od jiných trvalých statk m že být jednou vyrobený byt p edm tem sm ny
vícekrát. Sice se m že užitná hodnota statku byt v pr b hu

asu z d vodu

technického opot ebení a zm ny poptávky m nit, ale technickou i hospodá skou
životnost bytu je možné reinvesticí (modernizací, p estavbou) prodloužit. Další
rozlišení je tak možné mezi byty novými a použitými. Není až tak d ležité, kdy byl
byt postaven, ale kdy byl naposledy zrekonstruován.

1.4.4 Alternativní rozd lení
Jiné rozd lení trhu s bydlením na ásti m že vypadat následovn :
Trh se statkem bydlení - Na trhu se statkem bydlení se sm uje statek bydlení mezi
jeho vlastníkem (vlastníkem statku byt, i nájemcem) a poptávajícím (nájemcem,
podnájemcem) za nájemné (zpravidla pen žní pln ní).
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Trh se statkem byt - Na trhu se statkem byt se sm uje vlastnictví již existujících
byt

mezi nabízejícím (dosavadním vlastníkem) a poptávajícím (nastávajícím

vlastníkem) za kupní cenu (pen žní, i jiné pln ní).
Trh s výrobou statku byt - Byty se vyrábí, s výjimkou rodinných dom , po blocích
(bytových domech). Na trhu s výrobou statku byt sm uje budoucí vlastník bytu
stavební pozemek s jeho dosavadním vlastníkem, získává stavební služby (výstavba,
projektování, stavební dohled, atd.) od jejich poskytovatel , dále získává nap .
povolení stavby bytu, povolení koup pozemku, atd. od držitele pravomoci zakázat
p edm tnou výstavbu ( i n co jiného co iní). Odm na za povolení nemusí být
žádná, ale m že to být nap . da , poplatek, povinnost n co ud lat (co by jinak
žadatel dobrovoln neud lal), i úplatek.
Související trhy - S trhem s výrobou statku byt souvisí trhy se stavebními pozemky,
s kapitálem, se stavebním materiálem, s projektovými pracemi a r znými druhy
stavebních prací. S t mito trhy souvisí trh s prost edky pro výrobu stavebního
materiálu, s prací architekt , s jejich vzd láním, atd. Samotný trh s bydlením je tak
ovliv ován mnoha vlivy, které nejsou na první pohled patrné. Jedná se o
nezamýšlené dopady soukromých rozhodnutí i státních zásah .
Subjektivní kritéria - Výše uvedená „objektivní“ rozlišovací kritéria na vymezení
díl ích trh se nijak nevylu ují, ale dopl ují. Pokud vezmeme jedno rozlišovací
kritérium jako jeden rozm r ( i prom nnou, která nabývá r zných hodnot) a máme n
kritérií, „celkový“ trh s bydlením je možno si p edstavit jako n- rozm rnou matici,
díl í trh jako nadkvádr ( i podmnožinu v „celkovém trhu“) a konkrétní byt jako bod
v prostoru takového nadkvádru.7 Teoreticky lze zvolit tolik rozlišovacích kritérií, i
tolik hodnot, kterých m že kritérium nabývat, že dostaneme v každém nadkvádérku
maximáln jeden byt. Pak je totiž každý byt „objektivním“ unikátem. Autor se

7

Zde by bylo možno ukázat r zné byty s r znými vlastnostmi jako body v prostoru (pro ilustraci
omezeného na t i rozm ry – t i vlastnosti byt ), rozd leného árami – hranicemi objektivních hodnot
vlastností – na kvádry. Podobenství by vypadalo podobn jako model vesmíru s hv zdami a
rozd leným prostorem po ur ité vzdálenosti ve t ech rozm rech na sektory. Hustota byt by byla
prom nlivá; v n kterých díl ích trzích – sektorech - by nebyly žádné byty a v n kterých by jich bylo
naopak hodn .
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domnívá, že každý byt a s ním spojené bydlení je zejména unikátem subjektivním;
má r zné subjektivní vlastnosti, které se m ní v ase pro unikátn r zné lidi. Není
možno s ním s jistotou plánovat, jako bychom jeho vlastnosti „objektivn “ znali. Je
t eba brát v úvahu, co si skute ní poptávající myslí, jaké jsou jejich individuální
preference vlastností bydlení, za které jsou ochotni zaplatit.8

1.5 NÍZKÁ ELASTICITA P IZP SOBENÍ NA ZM NY
POPTÁVKY
Získávat informace o situaci na trhu s bydlením je nákladné. Z d vodu vlastností
bydlení a netransparentnosti trhu jsou všechna rozhodování na trhu s bydlením snad
ješt

více než na jiných trzích rozhodováními za neúplných a nedokonalých

informací.

1.5.1 Zvýšení poptávky
V p ípad zvýšení poptávky po statku bydlení zt žuje dlouhá výrobní doba statku byt
(a o n co kratší doba rekonstrukcí, p estaveb a p ístaveb) dosažení „rovnováhy“ na
trhu. Do té doby pravd podobn dojde ke zvýšení nájemného nad úrove , která
nastane po plánovaném zvýšení nabídky. Toto zvýšení nájemného má za následek
menší spot ebu statku bydlení, n kte í poptávající se spokojí s menším bytem, než
dosud obývali. Do v tších byt se nast huje nap . ne jeden, ale dva poptávající. To je
možné bu sdíleným nájmem i podnájmem. Dále je možné, že nabídka dosud jinak
užívaných prostor bude p eorientována ve prosp ch bydlení, atd.

1.5.2 Snížení poptávky
V p ípad

snížení poptávky je možné dosáhnout „rovnováhy“ poklesem cen,

i

snížením nabídky. Nabídka klesne tak, že se mén investuje do výstavby nových

8

Kde bere zejména teoretik odvahu íkat, že ví n co lépe než lidé, kte í nasazují svojí práci, um a
kapitál v podnikání, kte í teoretikovy poznatky možná v dí, ale t eba pro úsp ch svého podnikání o
tom nikomu ne íkají a už v bec do svého podnikání nikoho nenutí? Pokud se n kdo domnívá, že n co
ví, co ostatní zatím neobjevili, tak v oboru, kde je možno tuto informaci podle n j využít, m že za ít
podnikat. Pokud bude mít pravdu, prosp je jiným lidem i sob . Pokud ne, bude, dle mého názoru,
krach jeho podniku menším neúsp chem, než kdyby mnohým radil co mají d lat, i je do toho nutil a
oni pro jeho p esv d ení tratili.
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byt , oprav a rekonstrukcí starých a „p irozenými“ odchody starých byt z trhu a
zhoršováním kvality ostatních se nabídka neobnoví ve své p vodní kvalit

a

množství, ale v nižší. Cena klesne a na poptávkové stran se stane opak toho co
v p ípad , že vzroste cena (viz p edchozí odstavec), tedy poptávka vzroste.
Jsou zde však brzdící elementy jako smlouvy uzav ené na delší dobu. Pak dojde k o
to v tšímu výkyvu v cen dohodnuté v nov uzavíraných smlouvách.
P i teoreticky „celkov “ („pr m rn “) vyrovnaném trhu s bydlením vedle sebe
mohou být n které díl í trhy v „rovnováze“ a n které v „nerovnováze“. Z d vodu
heterogenity statku byt m že vzniknout na díl ím trhu „nerovnováha“, která nemá
p vod v „nerovnováze“ na „celkovém“ trhu s bydlením. Obdobn „rovnováha“ m že
teoreticky existovat pouze na díl ím trhu v ur itý as.

1.6 ASPEKTY NABÍDKY
Nabízejícího statku bydlení je nutno rozlišit od nabízejících na jiných trzích jako
nap . na trhu s kapitálem, stavebními pozemky, stavební inností, atd. Nabízející
statku bydlení je totiž sám zpravidla poptávajícím na t chto trzích a na vývoji cen na
t chto trzích áste n závisí jeho jednání. Dále se budu v novat jednotlivým druh m
nabízejících na trhu s bydlením.

1.6.1 Druhy nabízejících
Soukromé podniky - Aktivita soukromých podnik na trhu s bydlením je reakcí na
d ní na trhu s bydlením a je zam ena na uspokojení neustále se m nící poptávky.
Zvláštní druhy soukromých podnik

- Zvláštní druhy soukromých podnik

p sobících na trhu s bydlením jsou firmy, které to nemají jako sv j hlavní p edm t
innosti (pojiš ovny) a které zprost edkovávají investování do nemovitostí a zajiš ují
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jejich správu pro individuální i institucionální investory (nemovitostní fondy REITs9).
Soukromé osoby - Vlastnictví byt je u soukromých osob spojeno se samozásobením
bydlením. Ale soukromé osoby též byty pronajímají; motivem bývá nap . proti
inflaci bezpe né uložení kapitálu, zajišt ní na stá í a zisk, i p esn ji maximalizace
istého jm ní, jako u soukromých podnik .
Stát a obec - Stát nebo obec m že z historických

i jiných d vod

vlastnit a

pronajímat byty. M že se jednat o pronájem za tržní nájemné, i jinak stanovené
nájemné. Rovn ž nájemci t chto byt

mohou být bu to pouze s ur itými

charakteristikami, i kdokoliv.
Neziskové organizace - Úkolem neziskové organizace je poskytování bydlení pro
n jak vymezenou skupinu poptávajících bydlení, o kterých si poskytovatel subvencí
myslí, že nenajdou na trhu z n jakého d vodu podle n j odpovídající nabídku za
podle n j odpovídající cenu.

1.7 ASPEKTY POPTÁVKY
Vývoj poptávky po bydlení závisí na objektivních faktorech, jako je vývoj po tu
domácností (který je sám ovlivn n cenou bydlení) a jejich struktury na trhu. P i tom
je d ležitý vývoj po tu obyvatel a v kové struktury. Zde jsou d ležité demografické
vlivy jako porodnost, úmrtnost, pr m rná délka života, rozsah jak emigrace tak
imigrace obyvatelstva, apod.

1.7.1 Výdajové chování poptávajících
Dále závisí vývoj poptávky po bydlení na vývoji bohatství (a p íjmu) poptávajících.
Dle mého názoru má pro vývoj poptávky nejen po bydlení význam zm na
subjektivn

vnímaného permanentního d chodu10. D ležitou roli hraje rovn ž

9

Real Estate Investment Trusts jsou nemovitostní akciové spole nosti, umož ující investování do
nemovitostí jednotlivým investor m, aniž by se tito museli o koupi, pronájem i prodej nemovitostí
sami starat. Investo i si koupí akcie takové spole nosti a investují tak nep ímo.
10
Autorem této myšlenky je M. Friedman.
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dostupnost dluhového financování a jeho podmínky11. Poptávající se snaží
vyhlazovat spot ebu bydlení v ase a zvažuje náklady zm ny spot ebovávaného
množství jako náklady na st hování, renovace, atd.12

1.7.2 Tržní diskriminace
V nájemním bydlení13 p ipravenost ( i schopnost) zaplatit obvyklou tržní cenu za
statek bydlení nemusí být posta ující k získání bydlení na trhu. Pro poptávajícího s
ur itými vlastnostmi m že být t žší nakoupit podobný statek bydlení za stejnou cenu
než pro poptávajícího bez nich. Nap íklad pro mnoho etné rodiny, mladá manželství,
svobodné matky s d tmi, starší lidi, lidi postižené, poptávající s nízkým p íjmem
(majetkem), nezam stnané, p íslušníky etnik s horší pov stí, atd. je tržní cena vyšší
než u lidí bez t chto specifik.
Je tomu tak proto, že nabízející u poptávajících s t mito vlastnostmi, ze zkušenosti
s poptávajícími s podobnými vlastnostmi, o ekávají vyšší rizika z jejich pohledu
záporných jev

jako nap . neplacení nájemného, obt žování okolních nájemc

hlukem, pálení vybavení bytu, apod. a tato vyšší rizika nejsou ochotni podstoupit
zadarmo, ale za úplatu (vyšší nájemné). Nejedná se proto o selhání trhu, zlomyslnost,
i hloupost nabízejících.

1.8

SOUVISEJÍCÍ TRHY

1.8.1 Související trhy na stran nabídky
P i výrob statku byt je poptáváno na souvisejících trzích se stavebními pozemky, se
stavebními službami, s kapitálem, atd.

11

Toto vysv tlení pochází od doc. Pavla Mertlíka.
K d chodové elasticit poptávky po bydlení se autor obecn nevyjad uje, protože ji považuje za
individuální pro každého lov ka v daném ase. O tom jestli existuje „makro-elasticita“ viz kapitola o
Rakouské škole.
Podle Mayer (1998), str. 54-5 byl W. Roscher názoru, že s výší p íjm rostou výdaje na bydlení, H.
Schwabe zastával názor, že s rostoucím p íjmem klesají (relativn ) výdaje na bydlení a tedy že ím je
n kdo chudší, tím v tší díl svého p íjmu musí vydávat na bydlení. Engel naproti tomu byl názoru, že
výdaje na bydlení jsou konstantním podílem na p íjmech a to 12%. L. Pohle byl zase názoru, že na
n kterých p íjmových stupních podíl výdaj na bydlení roste rychleji než p íjem.
13
Tento poznatek pochází od doc. Pavla Mertlíka.
12
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Trh se stavebními pozemky - Náklad na stavební pozemek p edstavuje podstatnou
ást náklad

na výrobu nových byt . Otázkou je, pro

jsou stavební pozemky

v porovnání nap . se zem d lskými pozemky tak drahé. Politické d vody umož ují
užívat pouze zlomek pozemk ke stavebním ú el m. Územní plánování omezuje
nabídku stavebních pozemk tím, že k ur itým pozemk m p id luje jejich užití. Na
zna né ásti pozemk pak nesm jí být byty, ale nap . pouze pole, což významn
snižuje nabídku a zvyšuje cenu pozemk , na kterých je dovoleno postavit byty.
Územní plánování vytvá í riziko zm ny územního plánu, tedy riziko, že nebude moci
investor nakládat s pozemkem tak, jak o ekával p ed zapo etím investice a nákupem
pozemku. P i p evodu ze zem d lské p dy na stavební pozemek se musí platit
poplatek, který zvyšuje cenu stavebního pozemku. Rovn ž p ístup k inženýrským
sítím a komunikacím ovliv uje vhodnost pozemku k výstavb byt , tedy užite nost,
a tím i cenu pozemku.
Stavební trh - Na stavebním trhu jsou poptávány a nabízeny stavební projekty, r zné
stavební práce, stavební dozor, atd. Nabízející t chto služeb a zboží dále poptávají
práci architekt a nejr zn jších stavebních profesí, r zné stavební materiály, stavební
stroje a pom cky, atd. Takhle se dá pokra ovat libovoln dlouho dále. Odpov

na

otázku, kde kon í stavební trh je proto arbitrární.
Finan ní trh - Investice na bytovém trhu do zna né míry závisí na výši dlouhodobých
úrokových sazeb.

1.8.2 Související trhy na stran poptávky
Poptávající po statku bydlení poptávají nábytek, jiné vybavení bytu, elektroniku,
apod. Jestli to však iní skute n kone ní poptávající bydlení, vlastníci bytu, i
stavební firmy p i dodávce na klí , záleží na dohod , jakou mezi sebou smluvní
strany uzav ou. Je možno si nechat postavit, i si pronajmout nap . neza ízený byt a
za izovat ho sám, i tyto záležitosti nechat na nabízejícím.
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SHRNUTÍ ZVLÁŠTNOSTÍ STATKU BYDLENÍ

Výše uvedený výklad ukazuje, že se statek bydlení významn liší svými zvláštnostmi
od ostatních statk . Jak pro nabízející, tak pro poptávající na trhu se statkem bydlení
z toho plynou zvláštnosti v tržním jednání.

1.9.1 Zvláštnosti na stran nabídky
Nabízející bydlení nejsou schopni krátkodob reagovat na zm ny poptávky; jednak
z d vodu výše popsaných zpožd ní mezi zm nou situace na trhu, plánováním a
výrobou bytu a dále z d vodu dlouhé životnosti jednou vyrobeného statku byt, který
není možno okamžit

z trhu stáhnout, pokud poklesne poptávka a s ní i cena.

D sledkem jsou nepronajaté byty a z toho plynoucí výpadek p íjmu z nájemného.
Výdaje, které nejsou spojeny s užíváním bytu je však t eba i nadále hradit. Jeden ze
zp sob ochrany pronajímatel p ed náhlým výpadkem p íjm z nájemného jsou
dlouhé výpov dní lh ty ze strany nájemce, což je dalším zdrojem zpožd ní na trhu.
Výpov di nájemce zap í i ují na stran pronajímatele transak ní náklady spojené
s hledáním nového nájemce, dohadováním podmínek smlouvy, atd. a p ípadn i
výpadkem nájemného.
Ztrátu užitné hodnoty bytu zap í in nou stárnutím a užíváním mohou nabízející
p ekonat reinvesticemi do oprav, údržby a modernizace byt a celých dom .
P edpokladem vzniku novostaveb je existence dostupných stavebních pozemk . Též
p ítomnost infrastrukturních sítí má význam na investi ní rozhodování. Investicemi
do okolí bytu je možno zvýšit jeho cenu. P itom se však jedná o komplementární
investice, o kterých však nerozhoduje jednotlivý investor, ale zpravidla obec.

1.9.2 Zvláštnosti na stran poptávky
Pokud reaguje domácnost na zm nu na trhu s bydlením, na zm nu velikosti
domácnosti, p íjmu, i na n jakou jinou zm nu st hováním, vznikají jí transak ní
náklady spojené s hledáním nového bytu, dohadováním smlouvy a náklady spojené
se st hováním. Z dlouhé životnosti bytu plyne, že intenzita jeho využití kolísá v ase
podle zm n velikosti rodiny (po tu len domácnosti), která byt obývá. P e- i podužívání (tedy pod-

i nad-spot eba statku bydlení vzhledem k preferencím
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domácnosti) je asté pro vysoké náklady spojené se st hováním. Zm ny poptávky
domácnosti co se tý e jednotlivých vlastností bydlení a p edstav o n m jsou do jisté
míry v rozporu se zna n rigidním chováním domácností na trhu s bydlením. Op t je
tomu tak pro vysoké náklady spojené se st hováním.

Tabulka 3 Zvláštnosti na obou stranách trhu s bydlením
Zvláštnosti na trhu s bydlením
z pohledu nabízejícího
o R znorodost statku byt
o Vysoké po áte ní investice
o Byt je statek s dlouhou životností
o Dlouhodobá investi ní rozhodování
o Dlouhá doba p izp sobení
o Reinvestice do oprav, údržby a
rekonstrukcí
o Nep emístitelnost bytu
o Citlivost na vn jší politické a jiné
vlivy

Zvláštnosti na trhu s bydlením
z pohledu poptávajícího
o R zné druhy poptávky
o Chyb jící p ehled o trhu
o M nící se pot eby bydlení
o Vysoké náklady p izp sobení
(st hování)
o Nízká možnost vertikální a
horizontální substituce bydlení
v rámci Maslowovy stupnice
pot eb, posilující d chodový
efekt zm ny ceny.14

Touto shrnujícími tabulkou kon í p ehled zvláštností bydlení a trhu s ním.
Následující kapitola se v nuje nedokonalostem a selháním trhu s bydlením.

14

Tento poznatek pochází od doc. Pavla Mertlíka.
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2) NEDOKONALOSTI A SELHÁNÍ TRHU
2.1 EKONOMIE BLAHOBYTU
Ve smíšeném hospodá ství je ú elná hospodá ská innost hospodá ských aktér
ovliv ována státními zásahy. P itom jsou významné odpov di na otázky zdali a do
jaké míry:
1) je trh schopen zajistit bydlení?
2) zt žují

i znemož ují zvláštnosti bydlení sm ování k hypotetické tržní

rovnováze?
3) dochází k tržním nedokonalostem na trhu s bydlením, i jeho selhání?
Tato kapitola se bude v novat práv t mto otázkám.

2.1.1 P edpoklady a výsledky modelu dokonalé konkurence
P edpoklady modelu dokonalé konkurence jsou:
1) Tak vysoký po et stejn malých aktér , aby žádný z nich nemohl ovlivnit
tržní cenu15,
2) dokonalá informovanost aktér ,
3) racionalita aktér ,
4) dokonalá d litelnost statk ,
5) dokonalá mobilita výrobních faktor a
6) nekone ná rychlost p izp sobení.
Model dokonalé konkurence vede za t chto p edpoklad k takové alokaci vzácných
zdroj , že není možné pro žádného hospodá ského aktéra, aby zvýšil sv j užitek,
aniž by se snížil užitek n koho jiného. Takový stav se nazývá Paretovým optimem. 16

15
16

Tedy nekone né množství aktér stejné velikosti s limitn nulovou velikostí a výstupem.
Viz Gravelle, Rees (1992), str. 476
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2.1.2 Paretovo optimum
Koncept Paretova optima bude užit v této kapitole jako referen ní. Stav trhu s
výsledky, které se liší od výsledk referen ního systému je považován v této kapitole
za nedokonalý.
Podle ekonomie blahobytu m že vést neregulované tržní hospodá ství k neoptimální
alokaci zdroj . Podle této teorie m že být vhodný státní zásah v p ípad , že k takové
alokaci dojde17; p itom je za takovým p ístupem nevyslovený p edpoklad, že státní
zásahy mohou dosáhnout referen ních výsledk , i alespo lepších výsledk nežli
trh.18
Je t eba si uv domit, že jako referen ní systém je brán od asu a prostoru odtržený
nedosažitelný ideál. Výsledky b hem neustávajícího tržního procesu se p irozen
musí od tohoto ideálu více, i mén odchylovat. Hayek zd raz uje nereálnou povahu
tohoto p ístupu s odkazem na jeho irelevanci pro „všechny praktické problémy (…),
protože spo ívá na srovnání nikoliv s n jakým jiným stavem, kterého by bylo možné
n jakým známým zp sobem dosáhnout, nýbrž se stavem, kterého by bylo možné
dosáhnout, kdyby ur itá fakta, která nem žeme m nit, byla jiná než ve skute nosti
jsou.“19

2.2 D VODY NEDOSAŽENÍ REFEREN NÍHO STAVU
2.2.1 Tržní nedokonalosti
2.2.1.1 Tržní síla
Pokud dojde ke koncentraci nabízejících (p irozeným r stem, fúzemi, akvizicemi,
dohodami mezi konkurenty, kartely, atd.), která má omezit konkurenci, nabude
takový koncentrát tržní síly. Rovn ž ned litelnost statk ,

17

i výrobních faktor

Tento p ístup asi nejlépe vystihuje obrázek, který visel na nást nce Katedry institucionální
ekonomie IES a na kterém ekonomové tan í v kruhu a za íkávají realitu, aby fungovala podle jejich
modelu dokonalosti v domn ní, že chyba je v realit a ne v jejich modelu.
18
Viz Mayer (1998), str. 81
19
Viz Hayek (1994), str. 342
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nespl uje p edpoklady modelu dokonalé konkurence, což vede k sub-optimální
alokaci zdroj .
Na trhu s bydlením je nabídka i poptávka rozptýlena mezi mnoho aktér .20
N kdy se mluví o lokálním monopolu nabídky bydlení. Tímto tématem se zabývám v
podrobn

ásti o klasické ekonomi. Nejedná se o žádný monopol v ekonomickém

slova smyslu.

2.2.1.2 Nedokonalost a neúplnost informací
Další nedokonalost trhu je existence informa ních nedokonalostí. Je zde t eba rozlišit
neznalost informací a nejistotu. Neznalost existuje, pokud jsou akté i na trhu neúpln
informováni, je však teoreticky možno tento nedostatek odstranit po ízením
informací.
Neznalost - Je možno rozlišit vícero forem informa ních nedostatk :
Neznalost kvality: Existuje, pokud akté i na trhu jsou t žko schopni
odhadnout kvalitu statku, i jinou pro transakci významnou skute nost.
Neznalost užitku: Poptávající chybn odhadují sv j užitek ze spot eby statku
a poptávají proto více, i mén statku, n ž odpovídá jejich „skute ným“
preferencím21.
Neznalost ceny: Hospodá ští akté i nejsou schopni,
s vysokým nákladem, ur it trh

i jsou schopni jen

istící cenu a proto dochází k nesouladu

poptávaného a nabízeného množství statku.22
Nejistota - Nejistota se oproti neznalosti vztahuje na budoucí vývoj, který nem že
být ur en s jistotou ani p i velmi vysokých nákladech. To je stejn jako neznalost

20

V p ípad , že by monopol, i tzv. dominantní postavení na trhu s bydlení v R padalo v úvahu,
musel by se tím zabývat Ú ad na ochranu hospodá ské sout že. Autor by dovolil si vyzvat lidi, kte í se
domnívají, že tomu tak skute n je, aby toto výše jmenovanému ú adu oznámili, je to totiž jejich
zákonná povinnost. Autorovi jsou známy jako nejv tší vlastníci byt v R obce.
21
Tomuto tématu se v nuje v této kapitole ást o poru nických statcích.
22
Viz Mayer (1998), str. 87-88
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v rozporu s p edpokladem modelu dokonalé konkurence – s dokonalou znalostí
(implicitn i) budoucnosti.

2.2.1.3 Externality
Záporné externality p edstavují náklady, které se nepromítají do soukromých
náklad

jejich producenta, ale dopadají na n koho jiného. Pozitivní externality

existují, pokud má n jaká aktivita jednoho hospodá ského aktéra kladné dopady na
aktéry jiné, tito mu za to neplatí, a proto vyrábí tento mén než by vyráb l, pokud by
byl za tyto kladné vlivy odm ován. Protože externality neprocházejí trhem, dochází
k jiné než referen ní alokaci zdroj .
V tšinou se p i existenci externalit mluví o nedokonalosti trh i p es skute nost, že
hospodá ské a jiné lidské aktivity bez externalit jsou pouhým teoretickým
konstruktem. Každé lidské jednání ovliv uje ostatní lidi.

2.2.2 Tržní selhání – ve ejné statky
Od tržních nedokonalostí je t eba odlišit tržní selhání, p i kterém n které statky
nejsou soukromými nabízejícími poskytovány v bec i p es to, že by to p i
„optimální“ alokaci zdroj

d lali. V p ípad

ve ejných statk

23

se je pro jejich

vlastnosti nevyplatí produkovat, i když by jejich soukromý a externí p ínos
p ekra oval soukromé produk ní náklady. Vlastnostmi ve ejných statk jsou jejich
nerivalita ve spot eb a nevylu itelnost spot ebitel ze spot eby takových statk .
Poskytovatel se pak oprávn n musí obávat „ erných pasažér “, kte í takový statek
užívají a mají z n j užitek, ale neplatí za to, pokud sami necht jí. 24
Poptávající jsou vylu itelní ze spot eby bydlení v konkrétním byt a jsou vzájemn
„rivaly“ ve spot eb bydlení. Bydlení proto není ve ejným statkem.

23

Angl. public goods. Podle Musgrave (1986) je p vodcem teorie ve ejných statk P. Samuelson. Viz
Musgrave (1986), str. 319.
24
N kdy se dále uvád jí tzv. klubové statky jako n co mezi ve ejnými statky a statky b žnými. Jako
p íklad klubových statk se uvádí tenisové kurty, golfová h išt , plavecké bazény, kina, divadla,
cirkusy, apod. Jelikož spot ebitelé t chto statk jsou vzájemn „rivaly“ ve spot eb a jsou z ní
vylu itelní, nevidím žádnou podobnost ke statk m ve ejným a nebudu se jimi v práci zabývat.
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2.3 EKONOMICKÉ ARGUMENTY PRO STÁTNÍ ZÁSAHY DO
TRHU S BYDLENÍM
2.3.1 Argumenty pro státní zásahy ve prosp ch poptávajícího
2.3.1.1 Externality bydlení na stran poptávky
Bydlení problematické osoby v bytovém dom záporn ovliv uje užitek z bydlení v
celém dom a jeho okolí, a nap . zvyšuje kriminalitu a zhoršuje zdravotní stav v
okolí.
Tyto externality pronajímatel eší. V p ípad

bez ochrany nájemc

pronajímatel

nepronajme byt lov ku, u kterého o ekává problematické jednání v bec, nebo jen
s p irážkou za riziko spojené s jeho o ekávaným jednáním, protože by mohl utrp t
ztrátu proto, že by nap . n kte í z ostatních nájemc dali výpov

. Bez ochrany

nájemc má problematický lov k motivaci k tomu, aby se choval bezproblémov ,
jinak by dostal výpov

.

Pokud však existuje ochrana nájemc byt , zvyšující náklady spojené s výpov dí pro
pronajimatele, i mu výpov

nájmu prakticky znemož ující, tato motivace chybí.

Ochrana nájemc tak nevede k odstran ní, ale k prohlubování a vytvá ení externalit.
Pronajímatel pak nedobrovoln trpí problémovou osobu ve svém byt a sousedé jsou
obt žováni.

2.3.1.2 Náklady st hování
K nedokonalosti trhu dochází podle této myšlenky proto, že pronajímatel dostává
kvazi-rentu, protože využívá vysokých st hovacích náklad nájemc k prosazování
p edraženého nájemného.
Pokud by tyto praktiky m ly skute n význam, vedly by k rozší ení nabídky, protože
zvyšují výnosnost pronajímání byt a zvýšení nabízeného množství vede k poklesu
tržního nájemného. Veškerá redistribu ní a dispozici s bytem omezující opat ení,
která by se snažila zabránit t mto kvazi-rentám, by m la opa ný vliv, protože by
vzrostlo riziko a klesl o ekávaný výnos, došlo by k poklesu nabízeného množství a
vzr stu nájemného. Majitel má nemalé náklady spojené se zm nou nájemce. Je t eba
byt rekonstruovat, vypadne nájemné a je nejasné, zdali nebudou s novým nájemcem
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problémy (náklady). Stejn jako jinde platí, že je v zájmu prodávajícího udržet si
svého zákazníka.

2.3.1.3 Lokální monopol
Lokální monopol nabídky bydlení a z toho plynoucí m stská renta pozemková je
uvád n rovn ž jako jeden z d vod pro státní zásahy.
Toto téma je rozebíráno podrobn v ásti o klasické ekonomi. Zde nech je pouze
konstatováno, že se nejedná o žádný monopol v ekonomickém slova smyslu.

2.3.2 Argumenty pro zásahy ve prosp ch nabízejícího
Zastánci státních zásah považují pro zvláštnosti statku byt státní zásahy i na stran
nabízejícího za nutné.

2.3.2.1 Vysoký podíl fixních náklad a s tím spojené riziko
Protože mohou být byty pouze omezen p em n ny pro jiné užití, jsou nabízející
siln závislí na vývoji poptávky po bydlení. Krátkodob je nabízené množství cenov
neelastické. Stávající byty jsou pronajímány, dokud nájemné kryje variabilní
náklady. Výstup z trhu je spojen s vysokými kapitálovými ztrátami v d sledku
snížené o ekávané výnosnosti.
Problém vysokého podílu fixních náklad

m že být sice významný krátkodob .

Z pohledu dlouhodobého je nabídka cenov elastická, protože zastaralý bytový fond
m že být demolován a nový postaven. Proto pokud klesne o ekávaná výnosnost bytu
pod výnosnost nap . obdobného dluhopisu + prémie, pak se stávající fond nebude
v plné mí e reprodukovat a dojde k poklesu nabízeného množství byt a tím op t
k vzr stu tržní ceny, ímž se odstraní problém i z pohledu jednotlivého nabízejícího.
Díl í trhy - Trh s bydlením sestává z mnoha díl ích trh . Možnými kritérii pro
rozd lení do jednotlivých segment mohou nap íklad být velikost, vybavení a právní
d vod užívání bytu. Pro malou hloubku jednotlivých díl ích trh dochází k rozdíl m
v nabízené a poptávané struktu e bydlení a k velkým cenovým výkyv m na díl ích
trzích.
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Pokud jsou provedeny ur ité p izp sobovací investice, je pro pronajimatele veskrze
možný p echod do jiného segmentu trhu s bydlením. Na rozdíl od ú edníka je
podnikatel motivován vlastním ziskem k odstra ování takových „arbitrážních
p íležitostí“. Pak je i nabídka bydlení v jednotlivých segmentech trhu cenov
elasti t jší, nežli se m že na první pohled zdát.
Riziko - V p ímé souvislosti s vysokým podílem fixních náklad je problém rizika.
P i vysokém riziku výpadku nájemného a p i odpovídajícím jednáním podnikatel
s averzí k riziku by bylo rovnovážné nájemné vyšší, než pokud by tomu tak nebylo a
nabízené množství by bylo za jinak stejných okolností nižší.
Taková rizika existují rovn ž v jiných oborech a podnikatelská innost se práv
p ebíráním takových rizik a prací s nimi vyzna uje. Proto z toho nem že vyplývat
nutnost subvencí nabízejícím.

2.3.2.2 Nízká cenová elasticita nabídky a zpožd né p izp sobení
trhu
Protože je na trhu s bydlením nabízené množství krátkodob pom rn neelastické,
reaguje s asovým zpožd ním na zm ny poptávky. Stát by pak m l svými zásahy
tuto opožd nou reakci urychlovat, a m l by tak trh s bydlením stabilizovat.
Pro by m l mít stát spolehliv jší informace o vývoji poptávky po bydlení, pro by
m l um t z t chto informací lépe ode íst správné dodate né množství byt
v požadované struktu e podle díl ích trh

a stav t rychleji a efektivn ji nežli

podnikatelé, kte í se vším tím živí a mohou, na rozdíl od státních ú edník , na
správném o ekávání vývoje poptávky vyd lat? A pokud to mají státní ú edníci um t
v této oblasti, pro to nemají um t v jiných oblastech?
Informace jako užite ný statek - Pokud se politik domnívá, že stát má informace
nedostupné aktér m na trhu, nech jim je prost sd lí a pokud budou pro n podle
jejich názoru významné, tak zm ní své jednání.
Na

trhu

p sobí

specializované

informa ní

agentury,

které

se

zabývají

shromaž ováním informací z r zných zdroj , jejich zpracováním a úplatným
poskytováním on-line, i jejich poskytováním pro uživatele pouze za shlédnutou
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reklamu. Poskytováním informací zdarma (z daní) ale stát vytla uje z trhu agentury,
které se „výrobou“ t chto informací zabývají a tak m že být i toto považováno za
dlouhodob kontraproduktivní.
Možným zp sobem koordinace o ekávání aktér na trhu s bydlením je zavedení
termínového trhu s bydlením, finan ních derivát

bydlení, finan ních derivát

nemovitostí a pozemk . Pro r znorodost t chto aktiv by, podle mého názoru, byl trh
p íliš m lký a nefungoval by dob e. Naproti tomu trh s akciemi nemovitostních
spole ností, REITs, vlastnících balíky takových aktiv, by mohl fungovat podstatn
lépe. Další možností je aplikace ekonomických derivát , umož ujících nap . obchod
s riziky spojenými s hospodá ským cyklem, na trh s bydlením. Takový rozvinutý
kapitálový trh by vedl jednak k usnadn ní obchodu se specifickými riziky a
k zpr hledn ní o ekávání budoucího vývoje.

2.3.2.3 Externality na nabídkové stran
Státní zásahy ve prosp ch nabízejícího jsou ospravedl ovány též externalitami
nabídky byt . Stav domu má vliv na užitnou hodnotu celé tvrti, což má vliv jak na
nájemce, tak i jiné pronajímatele. Tato argumentace m že být užita pro
ospravedln ní státní podpory nap . modernizace domu, která by podle zastánc
zásah jinak neprob hla.
P íklad 1 - Souvislost mezi bytem a okolím bytu se m že projevit na investi ním
rozhodnutí následovn : P epokládají se dva pronajimatelé A a B, kte í mají dva
domy vedle sebe a rozhodují se o investici do rekonstrukce svých dom . Jsou možné
ty i p ípady:
a) Investují oba a vyplatí se investici provést, protože p ínos z opravy
domu a zlepšeného okolí p inese ob ma na sou asné hodnot zvýšení
nájemného více než iní náklady investice.
b) Ani jeden neinvestuje a nájemné z stane stejné, i klesne.
c) A investuje a B nikoliv. P ínos investice je pro A menší než v p ípad
a) protože nedojde ke zlepšení okolí bytu a proto se mu nevyplatí. Pro
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B došlo ke zlepšení okolí bytu, za což jsou nájemci ochotni zaplatit a
tudíž vzroste nájemné.
d) Platí to co v c) jen opa n .
Pokud jednají A a B nezávisle na sob , pak se oba snaží zaujmou pozici „ erného
pasažéra“. Pokud by jednali ve shod , tak by byla investice pro oba p ínosem.
K tomuto modelu je možno íci n kolik výtek: Nespokojený majitel m že koupit
špatný d m, opravit oba a vyd lat na zvýšeném nájemném v obou jak pro samotná
zlepšení, tak pro externality. Majitelé dom se mohou dohodnout, že pod smluvenou
sankcí do ur ené doby oba domy zmodernizují na smluvenou úrove .
Výsledek modelu záleží na „výplatní matici“, kterou v realit nelze obecn u it.
V realit je více aktér než jen dva a proto je vliv na okolí rozptýlený a nejasný,
naproti tomu vliv na vlastní p íjem z nájemného je koncentrovaný a hmatatelný.
P íklad 2 - Stojí bytový d m na kraji parku. Vlastníci tohoto domu nemají žádný
právní vztah k vlastník m parku. Obyvatelé byt v tomto dom si užívají p íjemného
výhledu na stromy, zele , ptactvo, veverky, atd. Protože je pro obyvatele byt
p íjemn jší bydlet zde než v jinak stejných bytech v nap . rušné tvrti, jejich užitek je
vyšší (pokud jsou nájemci, platí vyšší nájemné) a cena byt

je rovn ž vyšší než

v jinak stejných bytech v nap . rušné tvrti. Nyní se rozhodne vlastník parku tento
p em nit na obytnou

tvr . Obyvatel m p vodních byt

tím klesne užite nost

bydlení v t chto bytech (nájemci nebudou nadále ochotni platit vyšší nájemné než
v jinak stejných bytech v nap . rušné tvrti) a vlastník m byt poklesne cena byt
(nap . o desítky procent), za kterou nejsou staviteli a vlastníky nových dom
kompenzováni. Dochází tak k záporné externalit (v rozsahu nap . milion korun).
Vlastníci p vodních byt byli p íjemcem kladné externality, o kterou nyní p icházejí.
Neplatili vlastníkovi sousedního parku za to, že tam je park a ne n co jiného. Pokud
by pro n (a pro vlastníka parku) bylo výhodn jší park sm nit a zachovat, mohli to
ud lat. Externalita se tak nevytvá í, ale naopak odstra uje.25

25

Toto vysv tlení pochází od Ing. Ivo Koubka.
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Zde je vid t naprosto jasn zásadní vliv územního plánování na cenu nemovitostí.
Tato práce se však touto problematikou nezabývá. 26

2.4 MIMO-EKONOMICKÉ ZD VODN NÍ STÁTNÍCH
ZÁSAH
Též se mluví v b žné mluv

o nedokonalostech trhu, i když tento podle

hospodá ských kritérií (neberoucích v potaz etické soudy o alokaci i cen ) funguje.
Je tomu tak proto, že n kdo považuje nap íklad ur itou cenu i alokaci zdroj za
nemravnou i nespravedlivou.

2.4.1.1 P erozd lovací cíle
Bydlení je zastánci tohoto od vodn ní ozna ováno za ne-odepiratelnou existen ní
pot ebu.27 Trh s bydlením je slepý k sociální nouzi a proto by m l stát zajistit
p im enou spot ebu bydlení pro pot ebné. 28

2.4.1.2 Poru nické statky
Napravování lidské nerozumnosti - Poru nické statky29 jsou statky, u nichž stát
zasahuje do rozhodování jednotlivc pro, podle p edstavitele státu, nedostate nou
informovanost poptávajících, i iracionalitu jejich jednání. Reprezentant státu tak
tvrdí, že ví lépe než „b žný“ lov k, co je pro n j v dané oblasti dobré, a proto za
tohoto „odborn “ rozhoduje.
Bydlení je pojímáno jako poru nický statek ve smyslu chybného vývoje poptávky.
Spot ebitel údajn není schopen rozpoznat skute nou užite nost bydlení a proto
dochází k nižšímu než „p im enému“ poptávanému množství z d vodu neúplnosti

26

Viz úvod práce.
Viz Krebs, V., Durdisová, J., Poláková, O., Žižková, J. (1997), str. 249
28
N kdy se mluví rovn ž o právu na bydlení. Pro nejednotnost výkladu jeho obsahu se jím nebudu
zabývat a p enechám to právník m. Zájemce odkazuji na judikáty ústavního soudu ve v ci regulace
nájemného z bytu apod.
29
Angl. merit goods. P vodcem tohoto pojmu je podle Schroyen (2003), str 2, R. Musgrave. Viz
Musgrave, R. (1959). The Theory of Public Finance. New York.
eský p eklad pojmu p evzat od Hamerníková (1996). „V p ípad t chto statk provádí stát
donucovací redistribuci a vnucuje ob an m nap . povinné o kování, povinnou školní docházku,
apod.“ Viz Hamerníková (1996), str. 11.
27
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informací. Cílem subvencí je snížení tržní ceny, aby došlo k v tší spot eb bydlení.
Spot ebitel se tak má nau it rozpoznat (learning by doing) „skute nou“ užite nost
bydlení a v d sledku toho vzroste jeho poptávané množství bydlení. 30
Tyto subvence však mohou vést naopak k degeneraci vnímané hodnoty bydlení,
protože si spot ebitelé zvyknou na nižší cenu bydlení (není pro n už tolik vzácné) a
jejich p ipravenost za n j platit klesne a oni budou p i op tovném zvýšení ceny,
zap í in ném zrušením subvencí spot ebovávat bydlení naopak mén , než p ed
po átkem dotování.
„Lé ení“ lidí bydlením - Podle tohoto p ístupu nízká spot eba bydlení nap . zvyšuje
kriminalitu a zhoršuje zdravotní stav uživatel bytu a proto je pro nápravu uživatel
byt dobré zvýšit spot ebu bydlení. 31
Kvalifikace a kvantifikace t chto domn lých vliv je prakticky nemožná, protože
nejsou jednozna n jasné vztahy mezi p í inou a d sledkem. Plyne nap . vyšší
kriminalita obecn z nízké spot eby bydlení, i vede kriminální životní styl k takové
spot eb ? A vede vyšší spot eba bydlení k opaku? A nebo má jak na rozsah spot eby
bydlení a nap . kriminalitu vliv další v modelu nezahrnutý faktor?
Celkov

p ístup k bydlení jako

z hospodá ského rozboru a prost

poru nickému statku vyjímá tuto oblast

íká, co a jak bude pro mimo-ekonomické d vody.

Tak je možné, podle mého názoru, zd vodnit cokoliv, v etn jakéhokoliv státního
zásahu.

2.5 SHRNUTÍ NEDOSTATK A SELHÁNÍ TRHU S BYDLENÍM
Podle žádného výše uvedeného konceptu nedochází k selhání trhu, ale k tržím
nedokonalostem, p i emž je brán jako porovnání nedosažitelný ideál dokonalé
konkurence

s

jeho

nereálnými

p edpoklady.

30

Viz Macksheidt, K. (1982). Zur Kritik einiger
Interventionen auf dem Wohnungsmarkt. In: Zeitschrift
1982. Heft 2., str. 113, podle Mayer (1998), str. 84
31
Viz Macksheidt, K. (1982). Zur Kritik einiger
Interventionen auf dem Wohnungsmarkt. In: Zeitschrift
1982. Heft 2., str. 125, podle Mayer (1998), str. 93
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hospodá skými d vody áste n ospravedl uje státní zásah pouze sporný koncept
externalit. Zde je nutné opatrn p edem zkoumat, jaké vedlejší dopady (a externality)
bude mít zásah, snažící se p vodní externality odstranit. Z mimo-hospodá ských
zd vodn ní státních zásah od vodn ní p erozd lovacími cíly od vod uje pomoc
pot ebným a poru nický koncept umož uje jakýkoliv státní zásah bez ohledu na
hospodá ské dopady.
Tímto shrnutím kon í kapitola o nedostatcích a selhání trhu s bydlením. V následují
kapitole budou p edstaveny nástroje bytové politiky v eské republice.
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3) NÁSTROJE BYTOVÉ POLITIKY V R
Nástroje bytové politiky je možné rozd lit do t í oblastí: státní programy podpory
bydlení, legislativní omezení a sociální dávky vztahující se k bydlení. V úvodu práce
bylo již e eno, že se práce nezabývá všemi nástroji bytové politiky, ale pouze t mi,
u kterých je do ur ité míry možno rozebírat tyto bez vztahu k jiným státním
zásah m. P íkladem je podpora výstavby dom

s pe ovatelskou službou,

i

programy na podporu integrace znevýhodn ných skupin obyvatelstva. V t chto
p ípadech by se pro posouzení dopad

t chto nástroj

autor musel zabývat a

vyjad ovat i k systému starobních a jiných d chod , zdravotnictví, apod. Za nástroje
bytové politiky v této práci nebudou považována opat ení rušící stávající nástroje
bytové politiky, protože by tak bylo asto opakováno již jednou e ené.
Graf 1 Struktura nástroj bytové politiky

3.1 LEGISLATIVNÍ OMEZENÍ
Na území dnešní

eské republiky bylo v minulosti regulováno nájemné z byt .

Regulace byla zavedena v roce 1917, resp. všeobecn v roce 1918. P vodn se
jednalo o p echodnou vále nou regulaci, která byla provád na i v jiných oblastech
hospodá ství. Stát se touto politikou snažil zmírnit r st všech cen, který plynul ze
státního financování vále ných výdaj

tiskem papírových pen z. Aby regulace

nájemného byla ú inná a pronajimatelé nemohli dávat nájemc m výpov di z nájmu
bytu za ú elem zvýšení nájemného, byla soub žn s regulací nájemného zavedena
ochrana nájemc byt . Úplnému zmizení t chto dvou zjev b hem první republiky
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zabránila okupace. 32 Nacistický a komunistický režim pak m ly regulaci cen, a tudíž
i regulaci nájemného a s ní spojenou ochranu nájemc byt , jako svou inherentní
sou ást.

3.1.1 Regulace nájemného
V sou asné dob je nájemní smlouvy k byt m možno rozlišit na nájemní smlouvy
uzav ené od 1.1. 1994 a na smlouvy uzav ené p ed tímto datem. Odhady podílu
„starých“ nájm byt se pohybují mezi 97,8% – 90% ze všech v sou asné dob
platných nájm

byt . U nájemních smluv uzav ených po 1. 1. 1994 regulace

nájemného neexistovala již od samého po átku. U nájemních smluv uzav ených p ed
1. 1. 1994 existovala donedávna regulace nájemného z bytu ve form maximální
ceny a pozd ji ve form cenového moratoria. Formální regulace nájemného z byt
skon ila rozhodnutím Ústavního soudu k 19. 3. 2003. Po tomto datu je možno
uzav ít nájem s nájemným omezeným již pouze § 49 ob anského zákoníku,
íkajícím, že ú astník, který uzav el smlouvu v tísni za nápadn

nevýhodných

podmínek, má právo od smlouvy odstoupit a § 2 odst. 3 zákona o cenách pravícím,
že prodávající nesmí zneužít svého hospodá ského postavení k tomu, aby získal
nep im ený hospodá ský prosp ch prodejem za sjednanou cenu zahrnující
neoprávn né náklady nebo nep im ený zisk a že kupující nesmí zneužívat svého
hospodá ského postavení k tomu, aby získal nep im ený hospodá ský prosp ch
nákupem za sjednanou cenu výrazn nedosahující oprávn ných náklad .
Od výše uvedených dvou typ nájemného z bytu je nutné odlišit nájem byt za v cn
usm r ované nájemné, které se po ítá u byt postavených, i rekonstruovaných po
30. 6. 1993 se státní finan ní pomocí, jako podíl z vynaložených náklad

pi

zohledn ní dalších kritérií. Zvláštní kategorii p edstavují „nájmy“ družstevních byt
a „nájemné“ zde placené, které si ur ují sami družstevníci mezi sebou a jedná se tak
svým zp sobem o p edplácení budoucích oprav v dom , nikoliv o trhem ur enou
veli inu. Trhem je ur ena cena družstevního podílu, v závislosti na bytu, který je

32

Vývoj právní úpravy regulace nájemného a ochrany nájemc byt do komunistického p evratu je
možno získat u autora v rozsahu 70 stan.
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k n mu p i azen. De iure se jedná sice v sou asné právní úprav o nájem bytu,
družstevní bydlení se ale nejvíce blíží bydlení ve spole enství vlastník byt , od
kterého se liší zejména da ovými výhodami, v tšími pravomocemi p edstavenstva a
menším uplatn ním jednomyslnosti p i rozhodování, a tak se jedná de facto o
zprost edkované vlastnické bydlení spíše než o bydlení nájemní.

3.1.2 Ochrana nájemc byt
Nájem bytu má zvláštní úpravu v §§ 685 - 719 ob anského zákoníku (Ob Z). Zde
budou zmín ny jen základní prvky ochrany nájemc

byt : Omezení možnosti

výpov di nájmu bytu pronajímatelem, bytové náhrady, p echody nájmu byt

a

možnost vým ny nájmu byt .
Výpov

nájmu bytu - Pronajímatel m že vypov d t nájem bytu jen s p ivolením

soudu pro oprávn né d vody. T mito d vody mohou být podle §711 Ob Z tyto
situace:
a) Pot ebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své d ti, vnuky, zet nebo
snachu, své rodi e nebo sourozence.
b) Jestliže nájemce p estal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel
pot ebuje byt pro jiného nájemce, který pro n ho bude pracovat.
c) Jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, p es písemnou výstrahu hrub porušují
dobré mravy v dom .
d) Jestliže nájemce hrub porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména
tím, že nezaplatil nájemné nebo úhradu za pln ní poskytovaná s užíváním bytu za
dobu delší než t i m síce.
e) Je-li pot ebné z d vodu ve ejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt
nelze ádn užívat nebo vyžaduje-1i byt nebo d m opravy, p i jejichž provád ní
nelze byt nebo d m delší dobu dále užívat.
f) Jde-li o byt, který souvisí stavebn s prostory, ur enými k provozování obchodu
nebo jiné podnikatelské innosti a nájemce nebo vlastník t chto nebytových prostor
chce tento byt užívat.
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g) Má-li nájemce dva nebo více byt , vyjma p ípad , že na n m nelze spravedliv
požadovat, aby užíval pouze jeden z nich.
h) Neužívá-li nájemce byt bez vážných d vod a nebo ho bez vážných d vod užívá
jen ob as.
i) Jde-li o byt zvláštního ur ení nebo o byt v dom zvláštního ur ení a nájemce není
zdravotn postižená osoba.
Bytové náhrady p i výpov di - §712 Ob Z íká, že pokud došlo k výpov di z nájmu
z d vod a), b), e), f) a i), má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních
podmínek zásadn rovnocenný bytu, který má vyklidit. Majitel bytu tedy musí
nájemci

poskytnout

bytovou

náhradu,

která

vícemén

p esn

odpovídá

uvol ovanému bytu bez ohledu na to, jestli takový byt, takové velikostí, lokality a
kvality nájemce skute n

pot ebuje. Pokud byl p vodní byt s regulovaným

nájemným, musí s ním být i náhradní byt.
P echody nájmu bytu - P i p echodu nájmu z d vodu smrti p ímého p íbuzného
podle §706 Ob Z sta í prokázat u blízkých p íbuzných, že s nájemcem žili v byt v
den jeho smrti a že nemají vlastní byt, ostatní osoby musí prokázat, že s nájemcem
žily ve spole né domácnosti po dobu alespo t í let p ed jeho smrtí a že nemají
vlastní byt.
Vým na nájmu byt - §§ 715 a 716 Ob Z nájemc m byt , s p ivolením soudu i proti
v li vlastníka bytu, umož ují vym nit nájmy byt mezi sebou.
Protože je ke zm n nájemného z bytu t eba souhlas obou smluvních stran a existuje
ochrana nájemc

bytu, prakticky znemož ující výpov

pronajimatelem bytu

z d vodu zvýšení nájemného, nemají nájemci byt žádnou motivaci p ijmout návrh
na zvýšení nájemného z bytu a nájemné tak setrvává u „starých“ nájemních smluv na
výši platné k 19.3. 2003 nikoliv pro formální regulaci nájemného z bytu, ale pro
ochranu nájemc byt . Proto 97,8% – 90% ze všech v sou asné dob platných nájm
byt podléhá zrušené regulaci nájemného nikoliv de iure, ale de facto.
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3.2 STÁTNÍ PROGRAMY PODPORY BYDLENÍ
3.2.1 P ímá podpora
Nástroje p ímé podpory bydlení je možno rozd lit podle kompetencí mezi
Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení.

3.2.1.1 Programy Ministerstva pro místní rozvoj
Programy státní podpory bydlení v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj jsou:
podpora stavebního spo ení, podpora hypote ního úv rování, podpora výstavby
nájemních byt a technické infrastruktury, podpora regenerace panelových sídliš a
podpora oprav bytového fondu.

3.2.1.1.1

Podpora stavebního spo ení

Myšlenka stavebního spo ení vznikla již v 18. století v Anglii z asto neúsp šné
snahy za ídit si samostatn vlastní st echu nad hlavou. Když si šet il na sv j d m
jeden lov k, trvalo mu dlouhou dobu, než naspo il alespo na za átek stavby. A tak
se spojilo více lidí, kte í si cht li postavit vlastní d m, a za ali spo it spole n . Poté
byla naspo ená ástka dána k dispozici tomu jedinci, který pot eboval postavit d m
co nejrychleji. Ten dále nespo il, ale platil splátky. Celá situace se opakovala tak
dlouho, až byly uspokojeny pot eby všech. To znamená, spo í-li dostate ný po et
lidí, má každý z nich jistotu, že pokud bude pot ebovat finan ní prost edky, získá je
d íve, než kdyby spo il sám. 33 Stavební spo ení bylo tedy založeno na myšlence
úv rového družstva. Dnešní stavební spo itelny však s tímto principem nemají nic
spole ného a jedná se v podstat o zvláštní druh bank.
V systému se rozlišují dv etapy; první z nich je etapa spo ení, které trvá v rozmezí 5
- 7 let, druhá fáze zahrnuje splácení úv r a trvá zpravidla 7 - 15 let. Možnost erpat
úv r nevyužívají všichni klienti, ást z nich využívá stavební spo ení pouze jako

33

Viz internetové stránky eskomoravské stavební spo itelny
http://www.cmss.cz/zaklady/myslenka.asp
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výhodný spo ící produkt.34 Stavební spo ení podporuje v sou asnosti stát formou
r zn koncipovaných p ísp vk , pop . da ových úlev.
V eské republice bylo v roce 1994 na základ zákona . 96/1993 Sb., o stavebním
spo ení a státní podpo e stavebního spo ení uvedeno stavební spo ení na eský
finan ní trh,

ímž cht l stát p isp t k ešení bytových otázek. Stavební spo ení

p edstavuje ú elové spo ení, které zajiš uje p ijímání vklad a poskytování úv r
ú astník m stavebního spo ení a zprost edkování p ísp vk

(státní podpory)

fyzickým osobám, které se ú astní stavebního spo ení. Ú astníkem stavebního
spo ení m že být fyzická osoba s trvalým pobytem na území

eské republiky, a

právnická osoba se sídlem na území eské republiky. 35
Ú astník stavebního spo ení uzavírá se stavební spo itelnou smlouvu o stavebním
spo ení, v níž se zavazuje ukládat pen žní

ástky na spo ící ú et. Uzav ením

smlouvy získává nárok na poskytnutí úv ru na financování vlastních bytových pot eb
za p edpokladu zajišt ní finan ní návratnosti – stavební spo itelny stanovují jako
podmínku pro poskytnutí úv ru minimální požadovaný p íjem klienta vzhledem
k životnímu minimu, u vyšších úv r

požadují i další záruky.

ádný úv r ze

stavebního spo ení m že být ú astníkovi poskytnut teprve po dvou letech od podpisu
smlouvy. P ed uplynutím této lh ty m že však získat úv r p eklenovací. Smlouva
musí rovn ž obsahovat úrokovou sazbu z vklad

a z úv r , jejichž rozdíl nesmí

p ekro it t i procentní body. Ú astníkovi, který uzav el více smluv, p ísluší státní
podpora jen na jednu z nich36. Podle zákona lze úv ry použít pouze na bytové
pot eby ú astníka, kterými se rozumí získání bytu, výstavba nebo koup stavby
ur ené k bydlení, získání stavebního pozemku za ú elem výstavby stavby pro
bydlení, nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení. Dále
také zm na, modernizace a údržba staveb pro bydlení a stavební úprava nebytového

34

Viz Do kal (2002), str. 29
Viz Do kal (2002), str. 33
36
Od roku 2004 zde došlo ke zm n .
35
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prostoru na byt. Bytová pot eba ú astníka, na kterou stavební spo itelna poskytne
úv r ze stavebního spo ení, se musí nacházet na území eské republiky. 37
Významným prvkem stavebního spo ení je již zmi ovaná státní podpora, která náleží
fyzickým osobám jen za p edpokladu spln ní dalších podmínek. Poskytuje se ze
státního rozpo tu formou ro ních záloh, které iní 25% z ro n naspo ené ástky,
maximáln však 4 500 K (u smluv uzav ených od 1. 1. 2004 15% z naspo ené
ástky v daném roce, maximáln 3 tis K ). Do doby vyplacení ú astníkovi jsou
p ipsané zálohy státní podpory na ú tu ú astníka pouze evidovány. K jejich skute né
výplat dojde až za podmínky, že ú astník od uzav ení smlouvy pod dobu p ti let (u
smluv uzav ených od 1. 1. 2004 šest let) s vkladem nedisponoval, s výjimkou
p ípadu, kdy jej použil na bytové pot eby. Nespln ní podmínek je sankcionováno
ztrátou nároku ú astníka na výplatu státní podpory a stavební spo itelna ji vrací
ministerstvu.38
Výhodou stavebního spo ení pro ú astníka je konstantní úro ení úv ru po celou dobu
splácení nezávisle na tržních úrokových sazbách. Další výhoda stavebního spo ení
pro ú astníka je da ová. Veškeré výnosy plynoucí ze stavebního spo ení, jako jsou
úroky z vklad

i ze státní podpory a státní podpora, zákon osvobozuje od dan

z p íjmu. Od roku 1997 je zákonem umožn n i odpo et placených úrok z úv ru ze
stavebního spo ení od základu dan

z p íjmu. Právnické osoby, jako ú astníci

stavebního spo ení, nárok na státní podporu nemají. P icházejí rovn ž i o da ovou
výhodu, nebo jejich výnosy podléhají dani z p íjm . Velikost maximálního rozdílu
úrok z vklad a úv r je i pro právnické osoby zachována.39

3.2.1.1.2

Podpora hypote ních úv r

Hypotéka i hypote ní úv r je úv r, který se poskytuje na investice do nemovitostí a
jehož splácení je zajišt no zástavním právem k této, i rozestav né, nebo i jiné
nemovitosti. V eské republice se poprvé po pádu reálného socializmu objevila

37

Viz Do kal (2002), str. 34
Viz Do kal (2002), str. 34
39
Viz Do kal (2002), str. 35
38
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úprava hypotéky jako zástavy nemovitosti v roce 1990, ale definitivní úprava
hypoték byla p ijata až v roce 1995. Od roku 1994 již zakládaly banky
specializované útvary na poskytování úv r
Rozvoj hypote ních úv r

zajiš ovaných zástavou nemovitostí.

nastává p edevším v posledních letech, kdy se staly

úrokové sazby podstatn p ijateln jšími pro širší vrstvy obyvatelstva. Na hypote ním
trhu p sobí v sou asnosti n kolik bank. Nabízené produkty se v mnoha parametrech
liší, základní rysy mají však všechny spole né. Hypote ní úv ry se poskytují
zpravidla na 50 - 80% hodnoty zastavované nemovitosti, doba splatnosti úv ru se
pohybuje mezi p ti a t iceti lety. Hypote ní úv ry mají relativn nízké úro ení oproti
b žným komer ním úv r m. D vodem tohoto jevu je nízká rizikovost daná
kvalitním zajišt ním úv ru.40
Státní podpora hypote ních úv r má n kolik forem. Jsou využívány dva da ové
nástroje: možnost snížení základu dan z p íjmu fyzických osob o zaplacené úroky
z úv r

a osvobození úrokových výnos

z hypote ních zástavních list

od dan

z p íjmu. Možnost odpo tu zaplacených úrok ze základu dan z p íjmu platí pro
fyzické osoby erpající úv r. Výše odpo tu je omezena na max. 300 tis. K u
domácnosti za rok. Státní podpora hypote ního úv rování je ur ena výhradn na
po ízení nového bydlení. Na základ

na ízení vlády . 244/1995 Sb., ve zn ní

pozd jších p edpis , se poskytuje úroková dotace v rozmezí 0-4 procentní body po
dobu max. 20 let v závislosti na pr m rné úrokové sazb , za niž byly poskytnuty
nové hypote ní úv ry v uplynulém roce. Velikost p ísp vku závisí také na typu
po izovaného bydlení, omezení totiž podléhá maximální výše státem podporovaného
hypote ního úv ru (u byt max. 800 tis. K , 1,5 mil. K u rodinného domu s jedním
bytem a 2 mil. K u rodinného domu se dv ma byty). Nárok na tuto podporu mají
fyzické osoby, družstva a obce, po izují-li nemovitost k nepodnikatelským ú el m.
Fyzické a právnické osoby, po izující nemovitost k podnikatelským ú el m, mohou
podporu také získat, ale nemají na ni nárok. Hypote ní úv ry se státní podporou jsou
využívány p edevším k výstavb byt a rodinných dom do vlastnictví fyzických

40

Viz Do kal (2002), str. 39
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osob. Podpora snižuje m sí ní splátky úv ru, ímž zvyšuje po et domácností, které
si mohou dovolit hypote ní úv r využít. Od za átku února 2004 do konce ledna 2005
se úroková dotace nebude poskytovat, protože pr m rný úrok z nov

erpaných

hypoték, od kterých se odvíjí, klesl vloni pod sedm procent. Zrušení dotace se netýká
hypote ních úv r , které byly uzav eny v minulých letech. Lidé na n dál budou
erpat úrokovou dotaci od ty do jednoho procenta, tedy v té výši, v jaké jim byla
p id lena.

3.2.1.1.3

Podpora výstavby nájemních byt a technické infrastruktury

Cílem programu byla podpora výstavby byt a technické infrastruktury provád né
obcemi. Podpora se poskytovala ve form investi ní dotace, ve výši max. 50%
z investice, na vznik nových nájemních byt , na rekonstrukce dlouhodob prázdných
byt a na byty pro zdravotn postižené osoby. Výše dotace se pohybovala v rozmezí
200 - 500 tis. K na jeden byt, dále byla poskytována i dotace max. 80 tis. K na
jeden byt na technickou infrastrukturu. P íjemcem dotací byly obce, kterým musel
pat it stavební pozemek, musely mít v investici majoritu a po dobu 20 let pronajímat
byty za v cn usm r ované nájemné41. Od roku 2000 byl program financován
rovn ž z prost edk Státního fondu rozvoje bydlení. 42 Poskytování nových dotací v
rámci tohoto programu bylo ukon eno ke konci roku 2003. V roce 2004 dobíhá
p iznaná podpora.

3.2.1.1.4

Program podpory oprav bytového fondu

Tento druh podpory má za úkol pomoci vlastník m bytových dom

a byt

postavených panelovou technologií p i nezbytných opravách nejzávažn jších vad
zp sobujících havarijní stav bytového domu. Podpora má charakter p ímé investi ní
dotace do výše maximáln 40% rozpo tových náklad . Dotace se neposkytují na
práce investi ního charakteru.

41

Program podporoval v jiné mí e i rekonstrukce byt dlouhodob prázdných, bývalých vojenských
byt a výstavbu byt zvláštního ur ení a m l další nezmín né podmínky.
42
Viz Do kal (2002), str. 46
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Podpora regenerace panelových sídliš

Podpora je zam ena na regeneraci stávajících panelových sídliš . Jejím cílem je
všestranné zlepšení obytného prost edí. Program zahrnuje p edevším výstavbu a
zlepšení dopravní a technické infrastruktury a úpravu ve ejných prostranství. Dotace
není ur ena na opravu panelových dom a m že být poskytnuta až do výše 70%
rozpo tu.

3.2.1.2 Programy Státního fondu rozvoje bydlení
V sou asné dob Státní fond rozvoje bydlení zajiš uje ty i programy na podporu
bydlení. Jsou to programy Nájemní bydlení, Úv ry obcím, Panel a Úv ry pro mladé.
V sou asné dob je navrhovaná podpora neziskových bytových družstev.

3.2.1.2.1

Program Nájemní bydlení

Program Nájemní bydlení upravuje na ízení vlády . 481/2000 sb. Toto na ízení
upravuje poskytování dotací obcím na výstavbu nájemních byt . V podstat shodný
program je provozován Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho p evedení na Státní
fond rozvoje bydlení bylo uskute n no pouze kv li nedostate nému množství
prost edk

prosazených ze státního rozpo tu. Ministerstvo pro místní rozvoj

p evedlo dokonce i po adník žádostí. 43

3.2.1.2.2

Úv ry obcím

Tento program upravený na ízením vlády

. 396/2001 má podpo it opravy a

modernizace byt . Program vznikl v roce 1994, z po átku jej financovalo
Ministerstvo pro místní rozvoj, od roku 2001 ho financuje Státní fond rozvoje
bydlení. Podpora je ur ena obcím a jejich prost ednictvím i soukromým majitel m
dom

na pé i o stávající bytový fond. Podpora se poskytuje formou úv ru

s maximální splatností 10 let a s konstantní úrokovou sazbou 3 %. Obec m že o úv r
požádat, pokud má schválený územní plán a z ízený zvláštní pen žní fond na
prost edky ur ené na opravy nebo modernizace byt . Úv r m že dosahovat

43

Viz Do kal (2002), str. 62
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maximáln 50 % z celkové ceny opravy nebo modernizace, zbytek musí obec zajistit
z jiných zdroj . Minimáln 20 % prost edk pen žního fondu musí obec nabídnout
ve form stejn výhodného úv ru jiným právnickým a fyzickým osobám. Minimální
výše úv ru je nyní 100 tis. K , maximální výše je stanovena na 25 mil. K na jednu
obec. 44

3.2.1.2.3

Panel

Usnesením vlády

. 291 ze dne 7. dubna 1999 došlo ke schválení Zásad

dlouhodobého programu podpory oprav panelových bytových dom . Z jejich
podn tu vychází na ízení vlády 299/2001 Sb., upravující program Panel v p sobnosti
Státního fondu rozvoje bydlení. Program Panel má napomoci provedení komplexních
oprav panelových bytových dom v rozsahu, který zajistí jejich další bezproblémové
užívání. P edpokladem úsp šnosti tohoto programu je jeho p sobení v horizontu 15 –
20 let p i zajišt ní nejen dlouhodobých zdroj

financování, ale i technického a

organiza ního rámce programu. Program Panel má za úkol

ešit

jeden

z nejzávažn jších problém bytového fondu, tj. špatný technický stav a nižší úrove
bydlení v panelových domech. Panelová výstavby probíhala zejména v letech 1954
až 1994, kdy bylo postaveno cca 1 165 tis. byt , což p edstavuje p ibližn 31 %
sou asného bytového fondu a 54 % byt v bytových domech. Vady ve výstavb a
opomíjená údržba vedou ke snížení užitných vlastností, k vyšším provozním
náklad m a stále ast ji také k havarijním stav m, ohrožujícím bezpe nost svého
okolí. Je tedy pot eba celková regenerace panelových dom , aby zabezpe ila
prodloužení jejich životnosti a zamezila izolaci ekonomicky slabších vrstev
obyvatelstva v t chto bytových domech. S t mito problémy se potýká nejen

eská

republika, ale i státy západní Evropy. V zahrani í za ali problémy panelových sídliš
ešit daleko d íve, a tak mají p ed námi náskok i n kolik desetiletí. Ministerstvo pro
místní rozvoj si p i vypracování dlouhodobého programu dávalo za cíl umožnit
investor m p ístup k úv r m poskytnutým bankami a stavebními spo itelnami tak,
aby došlo k usnadn ní financování a provád ní komplexních oprav, modernizací

44

Viz Do kal (2002), str. 63

49

Sko epa

Dopady nástroj bytové politiky

nebo rekonstrukcí panelových bytových dom . Cílem programu je nejen prodloužení
životnosti panelových bytových dom

v horizontu minimáln

50 let a zajišt ní

dalšího bezproblémového užívání, ale také podstatné zvýšení užitných vlastností
dom , doprovázené výraznými energetickými úsporami. 45
Celkovou pot ebu investic do oprav a modernizací panelových dom
odhadují p ibližn

odborníci

na 300 mld. K . Rozsah a význam investic vedl ke z ízení

programu, který ne eší jen otázky financování, ale také odbornou stránku
provád ných oprav. Program Panel obsahuje t i základní nástroje – používá státní
úrokovou dotaci, bankovní záruku za úv r a odborn technickou pomoc. Podpora je
ur ena pro vlastníky nebo spoluvlastníky panelového domu, kte í opravy neprovád jí
v rámci své podnikatelské innosti a kte í na opravy p ijali úv r. Poskytnutí podpory
je rovn ž podmín no využitím úv ru na stavební úpravy vyjmenované na ízením
vlády. Žadatel p i spln ní všech podmínek získává státní úrokovou dotaci ve výši 3
až 5 % podle ekonomické situace okresu. Podpora se vztahuje na úv r nebo jeho
ást, jehož výše nep ekro í ástku 4800 K na l m2 podlahové plochy byt , a to i
když je poskytnutý úv r vyšší. Maximální doba podpory dosahuje u hypote ních
úv r 15 let, u p eklenovacích úv r ze stavebního spo ení 5 let. Pro žadatele o úv r,
kte í nemají dostate né množství zajiš ovacích instrument , existuje možnost
požádat o záruku u

eskomoravské záru ní a rozvojové banky, a.s., spolupracující

banky v programu Panel. Záruku lze poskytnout, pokud minimáln 50 % úv ru
vlastník použije na opravy uvedené v na ízení vlády46. Záruka se poskytuje na
nesplacenou jistinu úv ru, a to až do výše z statku této jistiny a bývá obvykle
poskytována na celou dobu splácení úv ru (až 15 let). Jako t etí nástroj podpory
funguje odborn technická pomoc poskytovaná prost ednictvím poradenských a
informa ních st edisek. Žadatelé mohou získat informace o odborných publikacích,
projektové dokumentaci konstruk ních soustav, nejvhodn jších technologických
postupech a materiálech a mnoho dalších informací, týkajících se oprav, rekonstrukcí

45
46

Viz Do kal (2002), str. 64
Na ízení vlády . 299/2001 Sb.
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a modernizací panelových dom . Pokud je poradenská
v programu Panel, pak je pro žadatele bezplatná.

3.2.1.2.4

innost spojena s ú astí

47

Úv ry pro mladé

Podpora pro mladé do v ku 36 let je zatím nejmladším programem Státního fondu
rozvoje bydlení. Základní podmínky upravuje na ízení vlády . 97/2002 Sb. Podpora
si klade za cíl zp ístupnit nové vlastní nebo družstevní bydlení mladým lidem, kte í
vlastní bydlení nemají. Fond poskytuje úv r v maximální výši 200 tis. K

se

splatností do 10 let, splácení za íná ihned po vy erpání a úv r se úro í sazbou 3 %.
Kombinace s hypoté ním úv rem nebo s úv rem ze stavebního spo ení je možná, ale
není nutná. Po izované nemovitosti jsou omezeny podlahovou plochou, která u bytu
nesmí p ekro it 80 m2 a u rodinného domu 120 m2. Podmínkou je, aby žadatel
v po ízeném byt

i domku po dobu splácení úv ru bydlel. P íjmy žadatele nehrají

p i poskytování úv ru roli. 48

3.2.1.2.5

Navrhovaná podpora neziskových bytových družstev

Úkolem neziskových bytových družstev je p edevším zajišt ní výstavby bytových
dom ur ených pro poskytování nájemního bydlení jejich len m. Návrh zákona
po ítá s výb rem v cn

usm r ovaného nájemného, které by zahrnovalo pouze

ekonomicky oprávn né náklady. Družstvo nebude mít možnost rozd lovat zisk mezi
své leny, veškerý zisk by musel být reinvestován do nájemního bydlení. P em na
družstevních byt

na vlastnické by byla rovn ž vylou ena a nemohlo by tedy

docházet k využívání podpory pro po izování vlastnického bydlení.

3.2.2 Nep ímá podpora
Da ové nástroje bývají za azovány mezi nep ímé formy podpory, protože p íjemci
podpor nedostanou vyplacenou p ímo podporu, ale ušet í na daních a získají ji tak
nep ímo. Tyto nástroje vykazují nízkou administrativní náro nost a snížení objemu

47
48

Viz Do kal (2002), str. 66
Viz Do kal (2002), str. 67
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p es ve ejné rozpo ty. Nevýhodou je ztížená

kvantifikace a zacílení státní podpory provád né formou da ových úlev.

3.2.2.1 Da z nemovitostí
Dani z nemovitostí podléhá v tšina staveb a pozemk na území

eské republiky,

vztahuje se tedy i na bytové nemovitosti. Poplatníkem dan je vlastník stavby, nebo
bytu. Dani z nemovitostí podléhají všechny stavby na území

R, na které bylo

vydáno kolauda ní rozhodnutí nebo které kolauda nímu rozhodnutí podléhají (a
užívají se) nebo se podle d íve vydaných právních p edpis za dokon ené považují,
dále byty a nebytové prostory v etn podílu na spole ných ástech stavby.
Podpora státu v oblasti bydlení se provádí i formou osvobození od dan
z nemovitosti. Jako podpora nové výstavby se projevuje osvobození novostaveb od
této dan po dobu 15 let od kolaudace, pokud slouží k trvalému bydlení vlastník
nebo osob blízkých. V p ípad osvobození od dan pro zdravotn postižené má
osvobození sociální aspekt. Rovn ž existuje do asné osvobození od této dan do
roku 2007 podporující majitele bytových dom , které je nutné opravit. Ekologický
d vod má osvobození na dobu 5 let pro stavby s provedenými zm nami zp sobu
vytáp ní z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, v trné,
geotermální, biomasy, anebo zm ny spo ívající ve snížení tepelné náro nosti stavby
stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení. 49

3.2.2.2 Da z p idané hodnoty
Da

z p idané hodnoty se vztahuje i na stavební práce. Sou asná úprava dan

z p idané hodnoty hraje v oblasti investic do bydlení velmi d ležitou roli. Stavební
práce jak u novostaveb, tak u oprav a rekonstrukcí podléhají snížené sazb DPH,
tedy 5%, což se významn projevuje na kone né cen rekonstrukce, která je tak
zlevn na p ibližn o jednu sedminu. Tento nástroj bude snižovat náklady nové
výstavby a na opravy bydlení pouze po omezenou dobu. V rámci jednání o vstupu do
Evropské unie bylo dojednáno p echodné období pro použití snížené sazby do konce

49

Viz Do kal (2002), str. 43

52

Sko epa

Dopady nástroj bytové politiky

roku 2007. Od po átku roku 2008 bude uplat ována na stavební práce již sazba
základní50, která však pravd podobn poklesne ze sou asných 22% na 19%.

3.2.2.3 Da z p evodu nemovitostí
P evodem nemovitostí se rozumí úplatný p evod nebo p echod vlastnictví
nemovitosti z jedné osoby na druhou v etn vypo ádání podílového spoluvlastnictví.
P edm tem dan je také bezúplatné z ízení v cného b emene p i nabytí nemovitosti
darováním a rovn ž i vým na nemovitostí. Sazba dan je jednotná ve výši 3% ze
základu dan , kterým je cena vyšší z odhadní a prodejní. Osvobození od dan se
uplat uje na p evody majetku družstev nebo právnických osob na jejich leny. Da
se nevztahuje na p evody družstevních podíl , tedy vým ny a prodeje družstevních
byt se nezda ují. 51

3.2.2.4 Da z p íjmu
Osvobození od placení dan z p íjmu a od itatelnost úrok z úv r od da ového
základu se velkou m rou využívá k podpo e bydlení. Od dan jsou osvobozeny
následující druhy p íjm :
1. P íjmy z prodeje rodinného domu, bytu v etn podílu na spole ných ástech
domu nebo spoluvlastnického podílu.
2. P íjmy z prodeje nemovitostí, byt a nebytových prostor výše neuvedených,
p esáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu p ti let a nejsou-li zahrnuty
do obchodního majetku.
3. P íjmy z p evodu lenských práv družstva, z p evodu majetkových podíl na
transformovaném družstvu, p esahuje-li doba mezi nabytím a p evodem dobu
p ti let.
4. Úroky z vklad ze stavebního spo ení, v etn úrok ze státní podpory.
5. Úrokové výnosy z hypote ních zástavních list .

50
51

Viz Do kal (2002), str. 43
Viz Do kal (2002), str. 43
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6. Dotace ze státního rozpo tu, z rozpo tu m st, obcí, vyšších územních
samosprávných celk , státních fond , z p id lených grant nebo p ísp vek ze
státního rozpo tu poskytnutý na po ízení hmotného investi ního majetku i
na jeho zhodnocení.
7. P íjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvoln ní
bytu, a dále náhrada (odstupné) za uvoln ní bytu vyplacená uživateli bytu za
podmínky, že náhradu (odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové
pot eby nejpozd ji do jednoho roku následujícího po roce, v n mž náhradu
(odstupné) p ijal. Obdobn se postupuje i u p íjm z úplatného p evodu práv
a povinností spojených s lenstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto
p evodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu, použije-li poplatník získané
prost edky na uspokojení bytové pot eby.
8. P íjmy z regulovaného nájemného z byt , z nájemného za garáže a z úhrad za
pln ní poskytovaná v souvislosti s užíváním t chto byt a garáží v domech ve
vlastnictví s spoluvlastnictví bývalých SBD a bývalých LBD a p íjmy
plynoucí z pronájmu byt a garáží spole ník m, len m a nebo zakladatel m
t chto organizací.
Dále lze využít i n kterých náklad spojených s bydlením jako faktor snižujících
základ dan z p íjmu:
1. Fyzické osoby erpající hypote ní úv r nebo úv r ze stavebního spo ení mají
možnost ode íst zaplacené úroky z úv ru ze základu dan z p íjmu.
2. Zrychlené odpisy z po izovací nebo reproduk ní po izovací ceny domu. 52

3.3 SOCIÁLNÍ DÁVKY
U sociálních dávek se jedná o p ímé individuální subvence podporující stranu
poptávky. eský systém státní sociální podpory využil již n kolik zp sob podpory
bydlení. V minulosti se p echodn

52

uplat ovaly sociální p ísp vky k vyrovnání

Viz Do kal (2002), str. 45
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zvýšení nájemného a cen tepelné energie. V platnosti z stává p ísp vek na bydlení.
Je navrhovaný adresný p ísp vek na nájemné.

3.3.1 P ísp vek na bydlení
Cílem p ísp vku na bydlení je zvýšit disponibilní p íjmy domácností s nižšími
p íjmy, u nichž lze p edpokládat, že nesou zna nou zát ž spojenou s hrazením
náklad na bydlení. P ísp vek má formu adresné sociální dávky a je ur en všem
domácnostem s p íjmem nep ekra ujícím 1,6 násobek životního minima, bez ohledu
na to, jak tyto domácnosti skute n bydlí a nakolik jsou skute n zatíženy výdaji na
bydlení. 53

3.3.2 Navrhovaný adresný p ísp vek na nájemné
Navrhovaný p ísp vek na nájemné by sm oval na rozdíl od p ísp vku na bydlení
pouze do oblasti nájemního bydlení a byl by ur en pro domácnosti, jejichž podíl
výdaj na isté nájemné vzhledem k jejich p íjmu je vysoký. Rozhodujícím kritériem
bude podíl

istého nájemného na celkovém p íjmu domácnosti p i zohledn ní

p im enosti velikosti bytu. P ísp vek by tak m l jak podp rnou, tak motiva ní
funkci. 54 Z hlediska bytové politiky se jedná o poptávkov orientovaný nástroj,
ovliv uje tedy bezprost edn zejména poptávku po bydlení, zprost edkovan pak
p sobí i na stranu nabídky. Zvýšením disponibilních p íjm

obyvatelstva

prost ednictvím p ísp vku je stimulována koup schopná poptávka, p irozenou reakcí
na r st poptávky je odpovídající zvýšení nabídky. Tento obecný ekonomický princip
platí, i p es jistá specifika vyplývající charakteru bydlení, i v této oblasti. Adresný
p ísp vek na nájemné by m l ur itým konkrétním cílovým skupinám obyvatelstva
pomoci dosáhnout na p im ené bydlení. Nej ast ji se jedná o skupiny nízkop íjmových i ur itým zp sobem sociáln znevýhodn ných domácností. Základním
principem adresného p ísp vku na nájemné, je s ohledem na výši p íjm , výši
nájemného/výdaj

na bydlení a po et osob domácnosti poskytnout oprávn ným

domácnostem nájemního sektoru bydlení p ísp vek zpravidla ve výši rozdílu mezi
53
54

Viz Do kal (2002), str. 49
Viz Do kal (2002), str. 76
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skute nou a únosnou hranicí zatížení výdaji na nájemné pro danou domácnost. P i
výpo tu adresného p ísp vku na nájemné se tak obvykle zohled ují zejména t i
faktory: p íjmy, výdaje na bydlení a po et osob domácnosti. 55
Tímto kon í p ehled nástroj bytové politiky v R. V následujících kapitolách budou
p edstaveny n které teorie a p ístupy, vysv tlující fungování trhu s bydlením a
ekonomické dopady podle autora nejd ležit jších sou asných nástroj
politiky v eské republice.

55

Viz Sunega (2002), str. 57-58
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4) NOVÁ INSTITUCIONÁLNÍ EKONOMIE
4.1 ÚVOD
P edstaven zde bude p ístup Nové institucionální ekonomie, který se zabývá náklady
na

hospodá skou

koordinaci

a

tím

do

mikroekonomie

zahrnuje

rozbor

institucionálních problém . Neoklasická ekonomie instituce neanalyzuje, vytýká je
p ed závorku a implicitn

je tak považuje pro rozbor hospodá ských jev

nevýznamné. Neoklasický model trhu je pak, a zejména jeho

za

ást v nující se

dokonalé konkurenci, bez-nákladovým aloka ním a koordina ním mechanizmem,
který, za ve skute nosti nesplnitelných p edpoklad , p es ceny optimáln koordinuje
jednání jak jednotlivc , tak organizací. Tím maximalizuje blahobyt každého ze
zú astn ných. Naproti tomu se Nová institucionální ekonomie v nuje rozboru
koordina ních problém , které vznikají p i uvoln ní restriktivních p edpoklad
neoklasické mikroekonomie. Nová institucionální ekonomie je bez-hodnotovým
nástrojem pro rozbor institucí, orientovaným na posouzení jejich hospodá ských
dopad . Zdali je n jaká sada institucí žádoucí politicky, k tomu se Nová
institucionální ekonomie nevyjad uje. Nová institucionální ekonomie používá
n které p ístupy shodné

s neoklasickou

mikroekonomií;

jsou

to

zejména

metodologický individualismus a maximalizace užitku.56

4.1.1 Metodologický individualismus
Nová institucionální ekonomie vychází z metodologického individualizmu, který má
spole ný s neoklasickou mikroekonomií, na rozdíl od ní však nemají v Nové
institucionální ekonomii organizace jednotný cíl a v li, ale jsou pojímány spíše jako
sdružení díl ích zájm . Metodologický individualizmus v Nové institucionální
ekonomii má ve st edu svého rozboru jednání

56

Viz Mayer (1998), str. 107-110
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organizacích. Podle tohoto p ístupu organizace nesledují vlastní cíle, ani nemusí být
cíle všech len organizace stejné. 57

4.1.2

lov k smluvních vztah

Homo oeconomicus známý z neoklasické mikroekonomie je charakterizován silným
p edpokladem dokonalé racionality, ale jen polo-silným sebe-zájmem bez prvku
oportunizmu. Nová institucionální ekonomie se dívá na lov ka jako na lov ka
smluvních vztah , který není dokonale racionální, není dokonale informován, atd. ale
má silný sebe-zájem nevylu ující oportunizmus. lov k není kv li omezené asové a
duševní kapacit schopen problémy dokonale strukturovat a ešit. Nemohou být
zohledn ny a správn vyhodnoceny všechny pro transakci významné informace.
Oportunizmus je zde mín n jako sledování vlastního zájmu s použitím lsti a p ipouští
takové jednání zú astn ných, jako je nap . porušení smlouvy. Pokud p idáme do
jednání aktér

oportunismus, pak nemusí být pln ny nedokonalé dohody za

vzájemné d v ry ve prosp ch spole né maximalizace užitku. Smluvní strany se
mohou chovat oportunisticky, tj. využívají p íležitostí ke zvýšení svého užitku a
používají p itom p edávání chybných informací, zamlžování a falšování pro smluvní
vztah významných informací, od p vodního významu odtrženého lp ní na formálním
výkladu zn ní smlouvy a obecn využívání nutných nedokonalostí smlouvy ve sv j
prosp ch. Oportunizmus je tak problémem pro nedokonalost smluv. 58

4.1.3 Rozlišení instituce a organizace
V b žném jazyce se asto používá pojmu instituce ve smyslu organizace a oba pojmy
se zam ují. Nová institucionální ekonomie p esn rozlišuje instituce a organizace.59
Organizace je n jakým hierarchicky organizovaným subjektem jako nap . firma,
ú ad, atd. Instituce je naproti tomu pravidlem, které koordinuje spole enské jednání
hospodá ských aktér . Instituce sestávají z neformálních omezení (neformální
instituce), formálních pravidel (formální instituce) a pravidel jejich vymáhání.
57

Viz Mayer (1998), str. 107
Viz Mayer (1998), str. 125 a Ml och (1996), str. 10-12
59
Viz Ml och (1996), str. 13
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Formální instituce jsou pevn daná pravidla jako zákony, vyhlášky, atd. Neformální
instituce jsou ustálené zvyky, tradice, oby eje, apod. Každé institucionální
uspo ádání p edstavuje systém „trest “ a „odm n“. Vynucování institucí m že být
uskute ováno vnit n

60

nebo o ekáváním ur itých vn jších následk

jednání.

V Nové institucionální ekonomii se myslí v tšinou na druhý p ípad, tedy na
zajiš ování o ekávaného nástupu sankcí, p i emž sankce m že být p ivozena
právním systémem, i konvencemi v etn forem soukromého ešení spor .61
Právní teorie rozlišuje zvláš právo hmotné a právo procesní. Zjednodušen

e eno:

právo hmotné stanovuje, jaká jsou práva a povinnosti a právo procesní íká, jak se
tato práva a povinnosti uplat ují a vymáhají62. Nová institucionální ekonomie toto
rozlišení sice v úvahu bere, ale dívá se na pravidlo jako celek. Pokud tedy nap íklad
chybí nástroj vymožení pravidla a ú astníci v souladu s tímto pravidlem nejednají,
považuje ho za nefunk ní a de facto za neexistující. Vynutitelnost pravidla je tedy,
podle mého názoru, nejen p edpokladem funk nosti pravidla, ale i jeho samotné
faktické existence. Vymahatelnost institucí tak má zásadní význam p i jejich
rozboru.
Nová institucionální ekonomie se zabývá celou škálou otázek. V této práci budou
krátce p edvedeny její t i

ásti, které se autorovi jeví nejrelevantn jšími pro

zkoumané téma.
Graf 2 Nová institucionální ekonomie

60

Zde se pak jedná o tzv. internalizované instituce.
Viz Mayer (1998), str. 113
62
Viz Knapp (1995), str. 67
61
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4.2 TEORIE VLASTNICKÝCH PRÁV
4.2.1 Význam a vymezení pojmu vlastnická práva
Atributy vlastnictví (vlastnická práva) jsou v ímské tradici rozd lovány na:
1) Právo p edm t vlastnictví držet (ius possidendi).
2) Právo p edm t vlastnictví užívat a právo na jeho plody a užitky (ius utendi et
fruendi), zahrnující právo p edm t vlastnictví užívat (usus), m nit (abusus) a
požívat jeho plod a užitk (usus fructus).
3) Právo s p edm tem vlastnictví libovoln nakládat (ius disponendi). 63
Teorie vlastnických práv staví na tomto ímském vlastnickém právu. Ochrana
o ekávání vlastníka, vyjád ená ve zvycích, oby ejích a posléze v zákonech, že bude
moci se svým majetkem nakládat a hospoda it – tedy, že nikdo nebude zasahovat do
sféry zájm

vlastníka a do jeho aktivit, za p edpokladu, že tyto aktivity nejsou

výslovn zakázány – je považována za jeden z hlavních pilí

hospodá ského ádu.64

Vlastnická práva specifikují normy chování lidí v i statk m, jež každý ú astník
hospodá ského života musí, pod hrozbou sankce, zachovávat v každodenních
interakcích s ostatními. R zná uspo ádání vlastnických práv vedou k r znému
jednání hospodá ských aktér – vlastník , k jejich r zné motivaci a také k r zným
formám sankcí za porušení t chto snad nejd ležit jších sociálních norem. 65 Podle
teorie vlastnických práv obsah vlastnických práv ovliv uje alokaci vzácných zdroj
ur itým a p edvídatelným zp sobem. Pokud je nap íklad n jakým na ízením
omezena možnost majitele nemovitosti uzavírat a vypovídat smlouvy o nájmu svých
byt , je tím de facto omezeno právo majitele využívat sv j majetek a nakládat s ním.
Podle teorie vlastnických práv se na trzích nesm ují fyzické zdroje, ale svazky práv
a povinností související se zdroji. Vlastnická práva tak ur ují mimo jiné zp soby a
intenzitu užívání statku a významn tak ovliv ují jeho cenu. Tedy cena statku závisí

63

Viz Borovský (1999), str. 115 a Ml och(1996), str. 18
Viz Ml och (1996), str. 19
65
Viz Ml och (1996), str. 19
64
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paribus

od

práv

a

povinností

k n mu

p i azeným.

Neoklasická

mikroekonomie považuje institucionální prost edí a svazek vlastnických práv,
vztahujících se k p edm tu sm ny, za pevn dané a zkoumá, jak je ur ována cena a
množství statku na trhu. Takový p ístup však nebere v potaz skute nost, že se
k fyzikáln stejným statk m mohou vztahovat r zné svazky vlastnických práv. Na
rozdíl od neoklasické mikroekonomie se Nová institucionální ekonomie zabývá
vlivem institucí a rozsahu svazku vlastnických práv, spojených s p edm tem sm ny,
na jeho cenu. Z pohledu teorie vlastnických práv je tak pro cenu statku rozhodující,
krom jeho fyzických vlastností, rozsah vlastnických práv s ním spojených.66 Byty
mohou mít p es stejnou velikost, druh stavby, stá í, atd. r znou cenu v závislosti na
svazku vlastnických práv, které se k nim vztahují. Nap íklad zákaz jejich využití pro
podnikání, omezení výše nájemného, nemožnost dát nájemci výpov

, povinnost

platit z vlastnictví bytu da , apod. snižují rozsah vlastnických práv k bytu a tím i jeho
cenu stejn jako dlouhé trvání nájemních spor a t žká vymahatelnost rozhodnutí
soudu (nap . pohledávek za nájemci).

4.3 TEORIE TRANSAK NÍCH NÁKLAD
SMLOUVY

– TEORIE

Existencí transak ních náklad vysv tluje Nová institucionální ekonomie existenci
firem. Podle Coaseho teorie jsou firmy alternativami k užití trhu. Podnikatel
rozhoduje podle porovnání výhod a nevýhod, zdali n jakou službu, i výrobek 1)
kupovat na trhu, i 2) jestli má jeho firma najmout zdroje a zajiš ovat onen výrobek,
i službu pro sebe sama. Vlastní zajiš ování služby m že mít dv výhody 1) odpadají
transak ní náklady spojené se zajiš ováním výrobku, i služby na trhu. Nevýhodou
je, že s rozsahem inností firmy rostou organiza ní náklady. Williamson rozší il
pojem transak ních náklad i mimo pole firemní organizace. Teorie transak ních
náklad

je pojímána jako všeobecná teorie smlouvy, jejímž cílem je odvodit

podmínky, za jakých vznikají a trvají produktivní transak ní vztahy. Faktory, které je
t eba koordinovat, je možno rozd lit na faktory lidské, které se vyzna ují
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oportunizmem a omezenou racionalitou a faktory okolí, jež se vyzna ují specifi ností
a složitostí. Nástrojem koordinace je smlouva.

lov k není kv li omezené asové a

duševní kapacit schopen problémy dokonale strukturovat a ešit. Nemohou být
zohledn ny a správn vyhodnoceny všechny pro transakci významné informace.
Smlouva je pak jako prost edek koordinace neúplná.67

4.3.1 Transak ní náklady
V centru rozboru zde stojí transak ní náklady, které jsou chápány jednak jako
náklady jednotlivce a firmy, a jednak agregovan

jako náklady na fungování

hospodá ského systému. Rozdíl mezi istými výrobními náklady a transak ními
náklady m že být vymezen tak, že isté výrobní náklady jsou závislé na použité
technologii a preferencích hospodá ských aktér , avšak nezávislé na institucích
hospodá ství. Naproti tomu transak ní náklady jsou závislé na institucích
hospodá ství.
Transak ní náklady zahrnují všechny náklady vznikající p i specifikaci, sm n ,
kontrole a vymáhání vlastnických práv. Je možno rozlišovat ex ante a ex post
transak ní náklady.
Ex ante transak ní náklady jsou:
1) Informa ní náklady, vznikající p i vyhledávání informací o obchodních
partnerech, p edm tu sm ny, apod.
2) Dohadovací náklady, vznikající p i dohadování o smluvních podmínkách pro
r zné p ípady, o nástrojích kontroly dodržování smlouvy, nástrojích
vymáhání smlouvy, smluvních pokutách pro p ípad nepln ní, apod.
Ex post transak ní náklady jsou:
1) Kontrolní náklady na zjiš ování, zda-li je pln no v dohodnutých termínech,
množství, kvalit , cen , apod.
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2) Vymáhací náklady na vymožení smlouvy nap . soudní cestou, arbitráží,
exekucí, apod.
3) P izp sobovací náklady p i zm n ných podmínkách b hem trvání smlouvy.
M že se jednat o nepln ní protistrany, i zm nu požadovaných termín ,
množství, kvality, ceny, apod. V tom p ípad celý proces za íná znovu od
vyhledávání informací. 68
Smlouva má tak sv j život; na po átku se neuzavírá (podpisy, ústn , i jinými
projevy v le smluvních stran), spíše se otevírá a svým zp sobem žije a vyvíjí se už i
p ed svým formálním otev ením a uzavírá se v moment , kdy nejen kon í její
platnost, ale spory z ní p ípadn vzniklé (smlouva ztrácí sv j význam).
Transak ní náklady mohou být nízké i vysoké v závislosti na p esnosti vymezení
vlastnických práv a nákladech na jejich sm nu, kontrolu a vymáhání. Pokud jsou tyto
náklady tak vysoké, že brání prob hnutí ur itých sm n, mluvíme o prohibitivních
transak ních nákladech.

4.4 TEORIE ZMOCN NÍ
P edm tem zájmu teorie zmocn ní je smluvní vztah mezi zadavatelem n jakého
úkolu (zmocnitelem) a ešitelem onoho úkolu (zmocn ncem). Zmocn nec má oproti
zmocniteli informa ní náskok ve vztahu k v cnému zpracování daného úkolu, proto
na n j zmocnitel p enáší provedení ur itých

inností. Tato delegace m že být

chápána jako snaha zmocnitele využít ve sv j prosp ch zmocn ncovy lepší
schopnosti, znalosti, informace, apod. Ke zmocn ní dochází jak na trhu (mezi
organizacemi a jedinci), tak v rámci organizací. Obecn

k problému zmocn ní

dochází navíc vždy tehdy, pokud je odd leno vlastnictví v ci od její správy a
rozhodování o ní. Odd lené vlastnictví v ci od její správy a rozhodování o ní je,
mimo jiné, i p ípad nájemního vztahu. Problém zmocn ní je však obecn jší a nastává
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v jakékoliv organizaci (firm , družstvu, neziskové spole nosti, ú adu, atd.) a je
možno se tak dívat i na problém politického zmocn ní. 69
Graf 3 Bezproblémové zmocn ní

4.4.1 Asymetrie informací a cíl – problém zmocn ní70
Informa ní asymetrie mezi stranami existuje jak na poli schopností, tak na poli
jednání zmocn nce. Ob strany mohou mít rovn ž rozdílné cíle. Oportunismus je
možno o ekávat na obou stranách, avšak zmocnitel se vystavuje nebezpe í
oportunního jednání zmocn nce ve v tší mí e než zmocn nec a proto je v jeho zájmu
se proti n mu chránit.71 Je možno ozna it dv rizika zmocnitele vyplývající z jednání
zmocn nce, jak bude dále uvedeno.

4.4.1.1 Skrytá kvalita zmocn nce - Ex ante oportunizmus
V tomto p ípad zmocnitel neví, zda-li je zmocn nec schopen a ochoten p edm tný
úkol splnit tak, jak si to zmocnitel p eje. Jednání zmocn nce je p edpokládáno za
p edem dané, determinované talentem, kvalifikací, dosavadními zkušenostmi, atd. Po
uzav ení smlouvy ob strany bez problému plní, tzn. že ex post oportunismus nehraje
žádnou roli. Na konci smlouvy zmocnitel ví, jak se zmocn nec b hem provád ní
úkolu choval. Tento p ípad problému zmocn ní se dá popsat jako skrytá kvalita

69

Viz kapitola o Teorii ve ejné volby.
V neoklasické mikroekonomii, pro dokonalou informovanost všech aktér , problém zmocn ní
neexistuje, což vede nutn k jiné alokaci vzácných zdroj , než pokud problém zmocn ní bereme v
úvahu.
71
Rozsáhle se problému zmocn ní ve správ organizací v nuje Richter (2002), odkud je p evzat eský
p eklad tohoto pojmu.
70
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zmocn nce, nebo „negativní výb r“ (stejn jako dále popsaný morální hazard je
negativní výb r pojmem z pojiš ovnictví).72

4.4.1.2 Skryté jednání zmocn nce - Ex post oportunizmus
Zde je jednání zmocn nce variabilní. Zmocnitel není informován o všech budoucích
výsledcích ani o preferencích zmocn nce. Pro informa ní náskok zmocn nce
zmocnitel nem že jednání zmocn nce ovládat zadáváním konkrétních díl ích úkol .
Po uzav ení smlouvy zmocn nec volí mezi možnými jednáními jedno, které ovlivní
nejen jeho užitek, ale i užitek zmocnitele. Výsledek zmocn ní je ovlivn n
rozhodnutími zmocn nce. Zmocnitel nem že pozorovat iny zmocn nce, ale pouze
výsledky, které nezávisí pouze na inech zmocn nce, ale i na vlivech okolí. I pokud
je výsledek o ekávaný, vyvstávají zmocniteli náklady p íležitosti, protože výsledek
mohl být lepší, pokud by se zmocn nec více snažil. Zmocnitel není schopen rozlišit
vliv jednání zmocn nce na výsledek zmocn ní od vlivu okolí. Zmocn nec m že
svést sv j špatný výsledek na okolí. Informa ní asymetrie mezi zmocnitelem a
zmocn ncem ústí v to, že zmocnitel není schopen na konci zmocn ní prokázat
chybné jednání zmocn nce a proto zmocnitel nem že

init záv ry o jednání

zmocn nce zcela dle výsledk zmocn ní. Tento typ problému zmocn ní je typem se
„skrytým jednáním“ nebo „morálním hazardem“. 73

4.4.2 Nástroje ochrany zmocnitele
4.4.2.1 Skrytá kvalita zmocn nce
V p ípad skrytého jednání je chování zmocn nce dáno dop edu jeho kvalitou, která
není však na první pohled pozorovatelná; zmocnitel musí dávat pozor p i výb ru
zmocn nce, aby poznal jeho skryté kvalitativní vlastnosti. Má k tomu dva nástroje:
P edávání informací zmocn nce zmocniteli (signalizace) - P i p edávání informací
zmocn nce zmocniteli zmocn nec informuje zmocnitele o své kvalit pomocí lehce
pozorovatelných signál . Jelikož nem že zmocnitel p ed uzav ením smlouvy v d t,
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zda-li se nejedná o klamnou sebechválu, je d ležitá d v ryhodnost t chto informací.
D v ryhodným se stává signál jen potud, pokud jej zmocn nci se špatnou „kvalitou“
nepoužívají, protože by to pro n m lo v tší náklady než p ínosy. Zmocn nec s vyšší
kvalitou na sebe bere tyto náklady v o ekávání, že zmocnitel bude ochoten více za
jeho službu zaplatit. P íklady velmi nákladn falšovatelných signál jsou reputace a
záruka.
Test sebe-za azením zmocn nce - Zmocnitel nechá vybrat zmocn nce z alternativ a
podle jeho výb ru m že nep ímo soudit na jeho „kvalitu“, i úmysly. Možností je
zde volba mezi pevnou odm nou a odm nou variabiln vázanou na výsledek úkolu. 74

4.4.2.2 Skryté jednání zmocn nce
Odm na závislá na úsp šnosti - P i této metod je d ležité, aby byl zmocn nec
odm ován dle ukazatel , které m že sám ovlivnit a které mohou být ob ma
stranami nezávisle pozorovány. Dále je nutné, aby zmocn nec znal vztah mezi jeho
jednáním a jeho odm nou. Možným ešením je stanovení odm ny zmocn nce tak,
aby jej motivovala k jednání maximalizujícímu užitek zmocnitele. Na výsledku
závislou odm nou se „nep ebije“ snaha zmocn nce sledovat sv j zájem, ale odm na
je pro n j v tší motivací, než-li výsledek bezohledného jednání. Koordinují se tak do
ur ité míry cíle zmocn nce a zmocnitele. 75
Pr b žné hlášení díl ích výsledk pln ní úkolu - Zmocnitel p i této metod p edem
rozd lí úkol na úkoly díl í, stanoví zmocn nci díl í cíle a v p ípad nespokojenosti
se zmocn ncovými díl ími výsledky, m že spolupráci ukon it.
Možnost kdykoliv od spolupráce odstoupit - P i této metod m že zmocnitel od
spolupráce kdykoliv odstoupit, pokud pojme podez ení (slovo podez ení používám
zám rn - pro informa ní asymetrii o provád ném úkolu mezi ním a zmocn ncem),
že zmocnitel nejedná zcela v jeho zájmu.
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Pro shrnutí tohoto problému je možno íci, že p i zmocn ní má zmocnitel tedy
možnost využít informa ní náskok zmocn nce, jeho lepší znalost n jaké oblasti,
zkušenosti, apod. ve sv j prosp ch, ale proti této možnosti stojí riziko, že zmocn nec
využije sv j informa ní náskok k tomu, aby sledoval výlu n sv j zájem a na zájem
zmocnitele nebral ohled. Zmocn nec si vybírá mezi loajalitou a neloajalitou. Výb r
vhodného zmocn nce je možný testem sebe-za azení a signalizací. Možný zp sob
motivace zmocn nce k loajálnímu jednání je odm ovat jej podle míry úsp šnosti
zastupování, kontrolu nad zmocn ncem zvyšuje pr b žné hlášení díl ích výsledk
pln ní úkolu a možnost kdykoliv od spolupráce odstoupit. Celý problém ilustruje
Graf 4.

Graf 4 Problém zmocn ní

4.5 SHRNUTÍ NOVÉ INSTITUCIONÁLNÍ EKONOMIE
Nová institucionální ekonomie je nástrojem pro rozbor institucí, orientovaným na
posouzení jejich hospodá ských dopad . Zdali je n jaká sada institucí žádoucí
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politicky, k tomu se Nová institucionální ekonomie nevyjad uje. Nová institucionální
ekonomie používá n které p ístupy shodné s neoklasickou mikroekonomií; jsou to
zejména metodologický individualismus a maximalizace užitku. Na rozdíl od
neoklasické mikroekonomie se Nová institucionální ekonomie zabývá vlivem
institucí a rozsahu svazku vlastnických práv, spojených s p edm tem sm ny, na cenu
a na poptávané a nabízené množství statku. Z pohledu Nové institucionální ekonomie
je tak pro cenu a pro poptávané a nabízené množství statku rozhodující, krom
fyzických vlastností, rozsah vlastnických práv. 76

4.6 APLIKACE NA OCHRANU NÁJEMC BYT A REGULACI
NÁJEMNÉHO
4.6.1 Kvazi-vlastnictví bytu nájemcem
Jak bylo uvedeno výše, vlastnické právo zahrnuje oprávn ní p edm t vlastnictví
držet, užívat, požívat jeho plody, nakládat s ním a mimo jiné p edat toto na d dice.
Nájemní smlouvou pronajímatel p enechává za úplatu nájemci do asn (ve sjednané
dob ) oprávn ní p edm t vlastnictví užívat, nebo z n ho brát i užitky. Nájemní
smlouvu lze vypov d t p i nájmech pozemk pat ících do zem d lského p dního
fondu nebo lesního p dního fondu v jednoro ní lh t , a to ke dni 1. íjna b žného
roku; p i nájmech jiných nemovitostí v t ím sí ní lh t , p i nájmu movitých v cí v
jednom sí ní lh t . Sou asná úprava ustanovení o nájmu bytu však tomuto
smluvnímu vztahu dává pon kud jiné vlastnosti. Nájemce nemá pouze oprávn ní byt
užívat, nebo z n ho brát i užitky, jak je tomu u nájmu obecn . Nájemce má de iure
oprávn ní nájemní smlouvu k bytu sm nit za jinou, p edat nájemní smlouvu d dici
(p echod nájmu). De facto m že smlouvu prodat na erném trhu. Nájemce m že
nájemní

smlouvu

(n kolikasettisícová

vypov d t,
ástka)

pronajímatel

smlouvu

bez

zajišt ní

náhradního

bytu

vypov d t

nem že.

Sou asná úprava

ustanovení o nájmu bytu dává nájemci taková práva a vlastnická práva pronajímatele
do té míry omezuje, že se dá mluvit o p esunu v tšiny vlastnických práv z vlastníka
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na nájemce a tedy kvazi-vlastnictví bytu ne vlastníkem, ale nájemcem. Vyprázdn ní
vlastnických práv má takový rozsah, že nepovažuje autor za p ehnané ozna it
vlastníka bytu za rukojmí nájemce.
Regulace nájemného spojená s ochranou nájemc byt p ináší nájemc m v bytech
s regulací rentu, která plyne z rozdílu mezi tržním nájemným (pokud by neexistovala
regulace) a regulovaným nájemným. Pokud platby takovéto o ekávané renty
diskontujeme, získáme cenu regulovaného nájmu v byt (sou asnou hodnotu renty).
O tuto cenu regulovaného nájmu v byt

je nižší tržní cena bytu s regulovaným

nájmem. Jde o transfer z kapsy majitele bytu ve prosp ch nájemce. Z hospodá ského
pohledu je tak fakticky z ásti majitelem bytu s regulovaným nájemným jeho
vlastník a z ásti nájemce. Toto je možno ilustrovat numericky. Pokud je nap íklad
tržní nájemné 150 K /m2 m sí n a regulované 50 K /m2 dostává nájemce implicitn
od majitele bytu 100 K /m2 m sí n . Pro zjednodušení uvažujme že by regulace
nájemného spojená s ochranou nájemce bytu udržela tento podíl konstantním „na
v né

asy“. 77 Z hospodá ského pohledu je nájemce dvout etinovým kvazi-

vlastníkem bytu a skute nému vlastníkovi zbývá t etina. Pak by p i tržní cen
volného bytu nap . 1,5 milionu K byl 1 milion K kvazi-vlastníka a 0,5 milionu K
zbylo na skute ného vlastníka. Pokud navíc vezmeme v úvahu, že skute ný vlastník
platí pojišt ní, opravy, dan a jiné odvody a náklady spojené s vlastnictvím bytu a
nájemce (kvazi-vlastník) sv j implicitní p íjem nijak nedaní, dojdeme ješt k v tšímu
podílu kvazi-vlastníka na ekonomické hodnot bytu.

4.6.2

erný trh s byty

erný trh s byty je možno rozd lit do

ty segment : 1. trh s pronájmem a

podnájmem byt s regulovaným nájemným, 2. trh s vým nou regulovaných byt za
doplatek, 3. trh s prodejem nájemní smlouvy s regulovaným nájemným a 4. pronájem
bytu jeho skute ným vlastníkem nájemci bez písemné nájemní smlouvy.

77

Zde by bylo možno konstruovat r zné cesty vývoje jak regulovaného, tak tržního nájemného, a
po ítat sou asnou hodnotu jejich rozdílu v r zných variantách, tyto varianty pak vážit a tak dostat
p esn jší ocen ní tohoto privilegia. Logika výkladu je stejná a proto zde toto up esn ní nebude
p edvedeno.
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Nejviditeln jší je na erném trhu s byty jich pronájem a podnájem. Rizika spojená s
touto inností nejsou velká. Soudní praxe je taková, že p ípadné výpov di vlastníkem
z titulu erného podnájmu váznou na obtížnosti d kazního ízení. V tší problémy
p ináší spíše praktická stránka v ci. erní nájemci a podnájemci nemají žádná práva
uznávaná naším právním ádem, ale to jim na druhé stran také dává volné ruce.
Nejsou ídké p ípady, kdy neplatí nájemné, p sobí škody v byt a na jeho za ízení,
protelefonují obrovské ástky, odmítají se vyst hovat a dodržovat ústní dohody atd.
P i prodeji a vým n bytu se zneužívají § 715 a § 716 Ob anského zákoníku (Ob Z),
které nájemc m dokonce i proti v li vlastníka umož ují vym nit byt. V tšina vým n
byt se neobejde bez jednání o doplatku. Podle textu inzerát u minimáln 50 % z
t ch, co inzerují vým nu byt v tší za menší a opa n , p ímo vyžadují i nabízejí
doplatek. Výše doplatku zohled uje tržní kritéria: polohu, velikost a kvalitu bytu.
Hrani ním p ípadem vým ny je prodej nájemní smlouvy formou odstupného.
Nejedná se jen o prodej za hotové peníze, ale i o vým nu nájemní smlouvy za
skute ná majetková práva nap . družstevní byt, rodinný domek, chatu,

i auto.

Formáln se i tyto prodeje uskute ují jako vým ny byt .
Problematika pronájmu bytu bez písemné smlouvy bude popsána dále v textu.

4.6.3 Transak ní náklady p i pronájmu bytu
U nájmu bytu je podle § 686 Ob Z povinná písemná forma nájemní smlouvy.
Zvažuje-li majitel bytu pronájem svého bytu, m že tak u init bu

legáln – se

sepsanou nájemní smlouvou nebo nelegáln – bez písemné nájemní smlouvy. P itom
porovnává výhody a nevýhody obou zp sob . P i pronájmu se sepsanou smlouvou je
jasn dáno, za jakých podmínek a v jakém stavu, s jakými p edm ty byl nájemci byt
pronajat a v p ípad jejich zni ení to je možno takto dokázat a p ípadn se soudn
domáhat náhrady. Rovn ž vzniká pronajimateli právní d vod pro p íjem nájemného,
které je možné soudn vymáhat v p ípad neplacení nájemného. Nevýhodou pro
pronajímatele je, že nájemce podepsáním nájemní smlouvy získává jednak právní
d vod užívání tohoto bytu a zárove získává právní ochranu nájemc . Ob tyto
skute nosti znemož ují rychlé legální vyst hování nájemce z bytu v p ípad nepln ní
smlouvy z jeho strany. P estane-li nap íklad platit nájemné, trvá dlouhou dobu,
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n kdy i n kolik let, než dojde k jeho skute nému vyst hování. To je d sledek
zdlouhavé nutné soudní procedury. Navíc n které soudy sice povolí výpov

, ale

na ídí poskytnutí náhradního bytu, což pro pronajimatele znamená koupit nájemci
byt a tento mu v podstat

darovat, tedy transak ní náklad ve výši ceny bytu.

Zp sobem snížení transak ních náklad

se m že zdát pronájem bytu na dobu

ur itou. Je však známo rozhodnutí soudu, že pokud pronajímatel uzav e s nájemcem
nájemní smlouvu na dobu ur itou, tato doba uplyne, nájemce se nevyst huje a
pronajímatel žádá o p ivolení k exekuci vyst hováním, že pokud by takové
vyst hování uvedlo nájemce bytu do tíživého sociálního postavení, tak by bylo
v rozporu s dobrými mravy (§ 3 Ob Z) a proto jej soud zamítl.
S transak ními náklady vlastník bytu a již implicitn

i explicitn po ítá a

(Sumu (pravd podobností r zných transak ních náklad

b hem jednoho roku *

jednotlivé transak ní náklady) ) / Tržní cena bytu78
promítne v procentech do ro ního nájemného, kdy se ješt vyplatí byt pronajmout (a
tudíž neprodat, i jinak využít jeho hodnotu).
asto pak majitel rad ji pronajme byt bez písemné nájemní smlouvy - na erno, což
s sebou nese nejen výhody, ale rovn ž svá rizika.

erní nájemci nemají ve vztahu

k bytu žádná práva ani povinnosti uznávané právním ádem. Neplacením nájemného,
poškozením bytu a jeho za ízení, nedodržením ústních dohod, atd. pronajimateli
vzniká újma, jejíž nahrazení není právn

vymahatelné. Zásadní výhodou pro

pronajimatele je zde ale možnost, v p ípad nepln ní dohody nájemcem, rychle
legáln nájemce vyst hovat bez soudního zpožd ní.
P i pronájmu bytu s písemnou nájemní smlouvou, i bez ní pronajímateli vznikají
transak ní náklady na vyhledání nájemce, u kterého je co nejvyšší pravd podobnost,
že bude smlouvu plnit, na dohadování zn ní nájemní smlouvy, na kontrolu pln ní

78

Bylo by zde jist ješt možné vzniklé o ekávané ro ní újmy po ítat za jednotlivá léta, diskontovat
je a se íst. Další možností by bylo z t chto o ekávaných rizik konstruovat n co jako obdobu výnosové
k ivky (ale na Y ose mít transak ní náklady) a hypoteticky po ítat (v sou tu s jinými než transak ními
náklady), na jak dlouhou dobu je pro vlastníka nejmén nákladné byt pronajmout.
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smlouvy nájemcem a na vymáhání smlouvy, v p ípad , že ji nájemce p estane plnit.
Poslední ást transak ních náklad je za ochrany nájemc nejv tší. Jsou ale vyšší i ex
ante transak ní náklady, protože je z pohledu vlastníka, pro vyšší riziko ex post
transak ních náklad , racionální vynaložit vyšší náklad na vyhledání nájemce, u
kterého je co nejvyšší pravd podobnost, že bude smlouvu plnit, a na p esn jší
dohadování zn ní nájemní smlouvy, než by tomu bylo bez ochrany nájemc .
Všechny transak ní náklady jsou tedy kv li ochran nájemc byt vyšší, než by byly
bez ní.
Ochrana nájemc byt zvyšuje transak ní náklady pronájmu bytu a tím za jinak
stejných okolností snižuje pro pronajimatele výnos z pronájmu byt . Tyto zvýšené
transak ní náklady je možné chápat jako dodate né riziko náklad

spojených

zejména s nepln ním dohody nájemcem bytu. Je možno si ji p edstavit jako
v procentech vyjád enou p irážku k požadovanému ro nímu výnosu. To vede ke
zvýšení tržního nájemného, kdy se ješt vyplatí byt koupit a pronajímat a tedy
nep ímo ke snížení dostupnosti tržního nájemního bydlení.
Rovn ž

ím je delší trvání nájemních a exeku ních soudních spor

a menší

p edvídatelnost jejich výsledku, tím jsou v tší transak ní náklady pronájmu bytu a
tudíž vyšší požadovaná hrubá výnosnost a tedy nep ímo snížení dostupnosti tržního
nájemního bydlení.
Obdobn

jako u transak ních náklad

je možno po ítat i s pravd podobnostmi

zavedení r zných státních zásah (jako zavedení regulace nájemného pro dosud
neregulovaný byt 79, zvýšení ochrany nájemc

byt , konfiskace bytu, apod.) do

budoucna, s ítat jimi vzniklé o ekávané náklady a pom ovat je k tržní cen bytu.
Op t je výsledkem v procentech tržní ceny bytu vyjád ená p irážka za riziko, o
kterou musí být hrubý výnos z pronájmu bytu vyšší, aby se vyplatilo byt pronajímat.

79

Viz p íklad New York City, kde se p esn toto stalo. Viz Block (1981), str. 125-147.
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5) KLASICKÁ EKONOMIE
N kdy se o pronajímání bytu mluví jako o lokálním monopolu, i když je na trhu
mnoho nabízejících. Aby bylo možné vysv tlil, co se tím myslí, je nutné ud lat
odbo ku k hospodá skému vysv tlení hodnoty zboží v klasické ekonomii až
k Adamu Smithovi. 80

5.1 NÁKLADOVÁ TEORIE HODNOTY
P edtím než se pokusím vyložit Smithovo pojetí hodnoty samotné, považuji za
d ležité zd raznit, že se zde pojímají náklady a jiné veli iny jako objektivn dané,
tedy stejné pro všechny ú astníky.
Hodnota zboží se skládá z náklad
zam stnanc

na p irozené mzdy (které jsou odm nou

a jsou dlouhodob ur eny pravidlem, íkajícím, že pokud by byly

placené mzdy vyšší než existen ní minimum, pak by zam stnanci mohli uživit více
d tí, po et pracovník by následovn vzrostl nad rovnovážný stav a tudíž klesla
mzda pod existen ní minimum, nadbyte ný po et zam stnanc by zem el hlady a
mzda by se vrátila na p vodní rovnovážnou úrove

81

), a p irozený zisk (který je

odm nou kapitalisty a je ur en ziskem v alternativních odv tvích), zahrnující
p irozený úrok z vloženého kapitálu. Smithova hodnota zboží je tedy jeho objektivní
vnit ní hodnotou82.
Pokud nebereme v potaz rentu (odm na majiteli p dy), vypadá konstrukce objektivní
hodnoty zboží a tržní ceny následovn :
Hodnota zboží = Náklady na mzdy + Náklady na p irozený zisk kapitalisty
Tržní cena zboží = Hodnota zboží + Nad- ( i pod-) standardní zisk kapitalisty

80

Tato možná na první pohled zbyte n dlouhá odbo ka je pot ebná pro pochopení i dalších
myšlenek, plynoucích z v ní vyložené teorie.
81
Viz Holman (1999), str. 56. Toto pojetí mezd rozpracoval pozd ji Malthus.
82
Viz Holman (1999), str. 52
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Kapitalista mechanicky zvyšuje, i snižuje výrobu podle toho, jestli dosahuje nad- ( i
pod-) standardního zisku, ímž m ní nabízené množství a tím i tržní cenu. Tržní cena
se v pr b hu asu pohybuje (osciluje), okolo hodnoty zboží tak, aby vyrovnávala
poptávaná a nabízená množství zboží, proto se podle Smithe sta í zam it na rozbor
hodnoty zboží a rozdíly tržní ceny od n j pro nepodstatnost a krátkodobost zanedbat.
Graf 5 Nákladová teorie hodnoty

5.1.1 Pozemková renta
Pozemková renta, považovaná za cenu placenou za užívání p dy, je p irozen cenou
monopolní. Ne ídí se v bec tím, co snad majitel vynaložil na zvelebení oné p dy …,
nýbrž tím, kolik si pachtý m že dovolit zaplatit.83
… renta vstupuje mezi složky ceny zboží jinak než mzdy a zisk. Vysoké nebo nízké
mzdy a zisk jsou p í inami vysoké nebo nízké ceny; vysoká nebo nízká renta je jejím
d sledkem. 84
Rentu Smith nákladov vysv tlit neum l a p irovnal ji proto k jinému p ípadu, který
rovn ž neum l vysv tlit nákladov – k monopolní cen . Jak monopolní cena, tak
renta jsou ur ovány poptávkov (s tím rozdílem, že u monopolu m že jediný
nabízející ur it nabízené množství na trhu).
Tržní cena zboží (s monopolním ziskem) = Hodnota zboží + Monopolní zisk
Tržní cena zboží (zahrnující rentu) = Hodnota zboží + Renta
Na rozdíl od jiných vstup nem že být p da v n jakém míst rozmnožena, ímž by
vzrostlo nabízené množství zboží a jeho tržní cena klesla na jeho vnit ní hodnotu (a
tím zmizela renta), a proto je zboží zahrnující užití p dy dražší nežli odpovídá jeho
objektivním náklad m (vnit ní hodnot ).

83
84

Viz Smith (2001), str. 132
Viz Smith (2001), str. 133
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5.1.2 Špatné pojmenování i úmysl?
Tento výklad vysv tlil, pro Smith ozna oval vlastníky sebemenšího kousku p dy za
monopolisty. Podle názoru autora ve skute nosti vlastníky pozemk sám Smith za
monopolisty v pravém smyslu toho slova nepovažoval, cht l tímto ozna ením pouze
poukázat na jiné vysv tlení ceny u pozemk , než to, které použil u práce nebo
kapitálu. Brát tedy Smithe doslova a myslet si, že na trhu s bydlením existuje kv li
pozemkové rent místní monopol je nesprávným výkladem jeho práce.
Druhé vysv tlení, pro použil práv tohoto ozna ení, je t ídní. Smith považoval
monopoly za škodlivé a moráln odsouzeníhodné. Rozd loval populaci do t í t íd:
P íslušníci t ídy d lník

nespo ili a žili na existen ním minimu. Nositelem

hospodá ského rozvoje bohatství národa byla podle n ho t ída kapitalist , která
spo ila ze zisk a investovala do nové výroby. Vlastníky v tšiny p dy byla šlechta
(landlordi) žijící z rent. Nezpochybnil nikdy sice jejich nárok na rentu, ale vyjad oval
se o nich tom smyslu, že „rádi sklízejí, kde nikdy neseli“85 a je možné, že práv jeho
averze v i této neproduktivní t íd jej vedla k volb tohoto pojmenování. Tím zasel
semeno proti-vlastnické mentality. Podle Rothbarda zde socialisté a p ívrženci Henry
George, volající po znárodn ní p dy, našli svou základní inspiraci. 86
Podle domn nky autora tohoto textu je navíc možno vykládat Smithovo rozlišení
tržní ceny a vnit ní hodnoty daného zboží nikoliv pouze analyticky, jak bylo uvedeno
výše v textu, ale i moráln . V tomto významu je vnit ní hodnota zboží i jeho
„spravedlivou“ cenou a pokud n kdo dlouhodob prodává toto zboží nad touto
spravedlivou cenou, chová se stejn zavrženíhodn jako monopolista a je ho tak
možno nazvat. Jelikož se podnikáním zabývají kapitalisté, vzniklo tak opodstatn ní
nazývat tyto monopolisty, kdykoliv se n kdo domnívá, že prodávají za cenu vyšší,
nežli jsou jejich „objektivní“ náklady a moráln je odsoudit.87 Jelikož není možno

85

Viz Holman (1999), str. 51 a 57
Viz Rothbard (1995), str. 459
87
To vysv tluje z pohledu Dr. Kamení ka paradoxní výrok d chodce v obchod , tuším že
s fotografickým materiálem, považujícího cenu za p íliš vysokou, že prodávající je nestydatý
monopolista. Na tomto p íklad nám Dr. Kamení ek v kurzu mikroekonomie vysv tloval, že monopol
86

Poznámka pokra uje na další stránce.
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nikdy88 a kapitalisté tak z pohledu tohoto pojetí

asto realizují nemorální monopolní zisk, tak, zdánliv pouze teoreticky mylné,
vysv tlení hodnoty p isp lo ke vzniku antikapitalistické mentality, aniž to Smith m l
v úmyslu.

5.1.3 Úloha podnikatele
Dalším d sledkem Smithova nákladového vysv tlení hodnoty a pasivního pojetí
jednání kapitalist je p edstava, že p irozený zisk je nákladem. Z tohoto pojetí je
možno lehce vyvodit myšlenku, že by bylo možno tento náklad ušet it tím, že
bychom nahradily kapitalistu, který dostává p irozený zisk, umož ující další
akumulaci kapitálu, správcem, který by dostával mnohem nižší mzdu. V takové
neziskové organizaci by pak byly nižší náklady a mohla by své zboží prodávat
dlouhodob levn ji nežli kapitalistická firma. Z tohoto pojetí je možno zpochybnit
zisk a úlohu podnikatele jako takovou, jako prost nadbyte né. Mají zde základ
r zné antikapitalistické názory a návrhy na z izování neziskových organizací,
družstev apod. a jejich nahrazení soukromých firem.

5.2 RENTA Z DOM
Smith analyticky rozd lil rentu z dom na dv složky: stavební rentu a rentu ze
stavebního pozemku.

5.2.1 Stavební renta
Nejprve neuvažujeme rentu ze stavebního pozemku. Stavební renta je úrok neboli
zisk z kapitálu vynaloženého na stavbu domu. Má-li se renta ze stav ní dom
vyrovnat ostatnímu podnikání musí být tak velká, aby zaprvé vynášela tentýž úrok,
jenž by podnikateli vynesl jeho kapitál tehdy, kdyby jej p j il na spolehlivou záruku,
a za druhé aby sta ila na stálé udržování domu v náležitém stavu nebo, což je totéž,

v ekonomickém smyslu slova je sice jasn vymezen, ale že lidové pojetí tohoto významu m že být
úpln jiné.
88
Viz Rakouská teorie hodnoty
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aby za ur itý po et let nahradila kapitál, který byl kdysi vynaložen na stavbu domu.89
Smith tuto úhradu na reprodukci odhaduje na 2 až 2,5 procentních bod . P im ený
zisk a hodnota nájemného je tedy:
P im ený zisk z pronájmu dom = B žná úroková sazba + (2 až 2,5%)
Hodnota nájemného z domu (bez renty)
= Historická cena výstavby domu * P im ený zisk z pronájmu dom
Za užití stejné argumentace jako u hodnoty zboží i zde osciluje tržní nájemné (bez
renty) kolem jeho hodnoty. V tomto p ípad se jedná, tak jako u renty ze stavebního
pozemku i oby ejné pozemkové renty, o výnos z pozemk , které nelze rozmnožit.

5.2.2 Renta ze stavebního pozemku (polohová renta)
Ta

ást z celkové renty domu, která tento p im ený zisk p esahuje, p ipadá

p irozen na rentu ze stavebního pozemku. Tento p íplatek je cena, kterou nájemník
platí za n jakou skute nou nebo domn lou výhodnost polohy domu. 90 Je to možné
vyjád it následovn :
Tržní nájemné = Hodnota nájemného z domu (bez renty) + Polohová renta
Polohovou rentu pak navrhuje Smith (2001: 750-1) zdanit. Rothbard (2001: 228-244)
tuto myšlenku v rozpracovaném podání H. George odmítá.

5.2.3 Pracovní teorie hodnoty
P i hledání nem nné hodnoty Smith použil jako konstantu práci a na rtl myšlenku, že
by relativní hodnoty zboží m li odpovídat pom r m vložené práce. Jestli je Smith
p vodním autorem pracovní teorie hodnoty, i ne je v cí výkladu. Co je však jisté je,
že na tuto myšlenku navázal Ricardo, který ji rozpracoval v „plnokrevnou“ pracovní
teorii hodnoty. Od Richarda ji pak p evzal Marx. 91 92

89

Viz Smith (2001), str. 747
Viz Smith (2001), str. 747
91
Viz Holman (1999), str. 52
92
Smith celou adu myšlenek p evzal. Z rakouských ekonom , zabývajících se d jinami
ekonomického myšlení hodnotí úlohu Smithe Schumpeter kriticky co se tý e jeho vlastního p ínosu a
90

Poznámka pokra uje na další stránce.

77

Sko epa

Dopady nástroj bytové politiky

5.3 APLIKACE NA BYDLENÍ
Jak bylo uvedeno výše, je podle Smithova p ístupu možné z historické ceny
konstruovat hodnotu nájemného z bytu. To se pak skute n

d je, jak ukazuje

Tabulka 4.
Tabulka 4 Nákladová konstrukce nájemného
Panel z r. 1975 Nová výstavba
Jaké má být nájemné z bytu
Cena bytu
Vým ra bytu m2
Odpisy ro ní 2,22% z náklad
Zisk ro ní 4% z náklad
M sí ní odpisy
M sí ní zisk
M sí ní platba za správu apod.
M sí ní ástka do fondu oprav.
M sí ní ekonomické nájemné-byt
M sí ní ekonomické nájemné-m2
M sí ní nákladové nájemné-byt
M sí ní nákladové nájemné-m2

NÁ EK

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

cena dle náklad

140 000
70
3 111
6 222
259
519
200
380
1 358
19
839
12

cena po izovací

1 400 000
70
31 111
62 222
2 593
5 185
200
380
8 358
119
3 173
45

Pozn.: NÁ znamená nákladové a EK ekonomické nájemné
Zdroj: Ing. František Beneš, CSc. (expert KS M na bytovou politiku)

Tabulka 4 ukazuje, že ing. Beneš po ítá „ekonomické nájemné“ podobn jako Smith,
tedy z historických cen. Polohovou rentu nebere v potaz. Od Smithe se liší tím, že
jako Marxista rozlišuje „nákladové nájemné“, do kterého zisk (v etn

úroku)

nezapo ítává93, a „ekonomické nájemné“, do kterého zapo ítává zisk (v etn úroku).
„Ekonomické nájemné“ je tak v podstat

ekvivalentem Smithovy hodnoty

nájemného z bytu (bez renty).
Nákladové nájemné za rok = Historická cena bytu * 2,22% + 12 * (M sí ní platba za
správu, apod. + M sí ní ástka do fondu oprav)

kladn jeho práci populariza ní a sumariza ní. Rothbard tvrdí, že vše co v teorii pochází od Smithe je
chybné a viní jej z toho, že p ivedl ekonomii na špatnou cestu. Je pro n j skute nou záhadou, pro je i
po 200 letech Smith tak oslavován. Viz doslov doc. Pavlíka k Bohatství národ . Smith (2001)
93
Je tomu tak pro mylnou marxistickou teorii kapitálu, kterou se zde nebudeme zabývat. Viz Holman
(1999), str. 132 – 149.
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Ekonomické nájemné za rok = Nákladové nájemné za rok + Historická cena bytu *
4,44%
Jak je vid t z ísel v tabulce, nejsou p íliš významné položky M sí ní platba za
správu, apod. a M sí ní ástka do fondu oprav. M sí ní platbu za správu, apod. je
možno analyticky vysv tlit jako ást Smithovy „úhrady na reprodukci“ * Historická
cena výstavby bytu, nebo jako další náklad vstupující do Smithovy hodnoty
nájemného z bytu (bez renty). V zásad zde však autor nevidí logický rozpor mezi
pojetím pán Smithe a Beneše. U M sí ní ástky do fondu oprav se však autor
domnívá, že se ing. Beneš dopustil omylu, když tuto ástku zahrnul do „nákladového
nájemného“ (a tím i do „ekonomického nájemného“); „fond oprav“ (a již pomyslný
i skute ný) by m l vlastník bytu vytvá et z odpis . Je možné, že ing. Beneš
považoval odpisy po ítané z historické ceny za p íliš nízké pro dostate nou tvorbu
„fondu oprav“ a proto do „nákladového nájemného“ tuto ástku zahrnul. Toto si
autor vysv tluje jako skrytý pokus ing. Beneše o áste né ešení problému historické
konstrukce hodnoty nájemného.
Dalším p íkladem nákladové konstrukce ceny je v cn usm r ované nájemné, které
p i 4,5% ro ním zúro ení po áte ní investice má pokrývat náklady, ale nezahrnovat
zisk pronajimatele.
S nákladovou konstrukcí ceny nesouhlasí rakouská škola, která bude p edstavena
v následující kapitole.
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6) RAKOUSKÁ ŠKOLA
6.1 SUBJEKTIVNÍ POJETÍ EKONOMIE
Zakladatelem rakouské ekonomické školy byl Menger.94 Menger založil svou
ekonomickou teorii na subjektivistické perspektiv
výslednicí jednání ekonomizujících lidí.

i vizi, že ekonomický proces je

lov k se snaží co nejpln ji uspokojit své

subjektivní pot eby a využívá k tomu všech svých prost edk a znalostí. Protože žije
ve sv t neúplné znalosti a nejistoty, jeho jednání není prosto omyl . Avšak u í se ze
svých chyb a napravuje je. To je podstata tržního procesu. Tato vize skoncovala
s klasickou p edstavou, že ekonomie je v dou o bohatství a jeho rozd lování. 95 Místo
ní nastolila nové a ryze subjektivistické pojetí ekonomie jako v dy o lidském jednání
– o ekonomickém jednání lov ka, který chce uspokojovat své pot eby a hledá si
k tomu své vlastní nejlepší cesty.96 Podle rakouské ekonomie není možné, pro
subjektivnost užitku jedince, mezi-osobní porovnání užitku ani agregace vn jším
pozorovatelem. Není možné ur it co je „objektiv “ „optimální“ „celospole enská“
alokace zdroj . V rakouské ekonomii jsou jak náklady a užitky, tak o ekávání
budoucnosti subjektivní a proto není možné z pohledu vn jšího pozorovatele nap . ex
ante íci, že nabízející by mohl vyd lat, pokud by koupil, i postavil byt a za al ho

94

Menger patrn nem l p vodn v úmyslu založit svébytnou ekonomickou školu. Své základní dílo
Grundsätze der Volswirtschaftslehre totiž uvedl jako „…skromný p ísp vek sympatizanta … k …
nejnov jšímu vývoji v n meckém národohospodá ství“. Meger, C. (1923). Grundsätze der
Volswirtschaftslehre. 2. vydání. Leipzig, Wien., úvod k prvnímu vydání, str. xxii ve druhém vydání.
Podle Kindlová (2003), str. 6. To si lze vykládat tak, že cht l obohatit n meckou historickou školu o
teoretický p ístup. Mengr v p ístup byl však p edstaviteli této školy odmítnut a Menger na oplátku
odmítl n mecký empirický p ístup. Rektor berlínské univerzity a vedoucí p edstavitel n mecké
historické školy Schmoller prohlásil, že „na n meckých univerzitách nemá žádný stoupenec
abstraktního sm ru co pohledávat“. Pojem rakouská škola vznikl jako hanlivé pojmenování tohoto
sm ru. Viz Kindlová (2003), str. 6-7.
95
Pro p ehled: Menger odmítl klasickou školu a n meckou historickou školu. Böhm-Bawerk odmítl
marxismus. Do konce dvacátých let to z rakouského pohledu vypadalo, že se neo-klasická ekonomie
liší od rakouské pouze jazykem a stylem výkladu a ob jsou slu itelné. Teprve spor o možnost
ekonomické kalkulace za socializmu, ve kterém marxisté Lange s Lernerem argumentovali s užitím
neo-klasické ekonomie ve prosp ch socializmu, vedl rakušany k poznání zásadních rozdíl v jejich a
neo-klasickém pojetí a k jeho odmítnutí. Keynesiánská makroekonomie byla pro rakušany
nep ijatelná od samého po átku pro metodologický kolektivizmus.
96
Viz Holman (1999), str. 248
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pronajímat; a jelikož to nabízející ned lá, tak se chová „objektivn “ iracionáln ,
dochází k nedokonalosti trhu, atd.

6.1.1 Subjektivní teorie hodnoty
Hodnota statk je odv kým problémem ekonomie. Od po átku se p i jeho ešení
svá ily dv

protich dné teorie: objektivní a subjektivní. Podle Mengera bylo

osudovým omylem ekonomické v dy, že se, zásluhou klasické ekonomie, prosadila
objektivní (nákladová) teorie proti teorii subjektivní (užite nostní). Podle rakouské
teorie je hodnota subjektivní význam, který má statek pro ur itého jedince. 97 To platí,
a už mluvíme o prodávajícím

i kupujícím. Jelikož r zní lidé r zn

hodnotí

užite nost r zných statk v r znou dobu, má pro n tentýž statek r znou subjektivní
hodnotu a žádná objektivní hodnota statku tak neexistuje.

6.1.2 Sm na
Výše ceny (nájemného) v okamžiku uzav ení nájemní smlouvy reflektuje okamžitou
situaci na trhu; náklady na výrobu bytu reflektuje až nep ímo. D ležité je uv domit
si, že dohodnutá cena (nájemné) je nižší (nebo stejná) v okamžiku uzav ení dohody o
sm n než subjektivn oce uje p edm t sm ny poptávající a vyšší (nebo stejná) než
subjektivn oce uje p edm t sm ny nabízející. Ob strany si tak sm nou polepší
(jinak by nesm ovali). Stejný statek mohou sou asn sm ovat r zní lidé za r znou
cenu. Sm na tak není nikdy ekvivalentní, jak je tomu v klasické a neo-klasické
ekonomii v p ípad rovnosti tržní ceny a hodnoty zboží98. Cena proto v rakouské
ekonomii nemá (ani skryt ) morální rozm r.

6.1.3 Výroba
Menger rozlišil statky na statky prvního ádu a statky vyšších ád . Statky prvního
ádu (spot ební statky) jsou schopny uspokojit lidské pot eby p ímo. Statky vyšších
ád uspokojují lidské pot eby nep ímo tím, že slouží k výrob statk prvního ádu.

97
98

4

Viz Holman (1999), str. 248
P edstava ekvivalence sm ny má hluboké ko eny a sahá až k Aristotelovi. Viz Holman (1999), str.
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Výrobní proces není z Mengerova pohledu nic jiného než p etvá ení statk vyšších
ád na statky nižších ád . Cílem výroby je uspokojení subjektivních pot eb, což
plní jen statky prvního ádu. Statky vyšších ád

nemohou mít p ímo vlastní

subjektivní hodnotu, protože se p ímo nespot ebovávají, ale jelikož p edstavují svým
zp sobem p íští statky prvního ádu, nep ímo ji mají. Ta je odvozená od hodnoty
statk prvního ádu, k jejichž výrob slouží. 99
Graf 6 Subjektivní teorie hodnoty

V rakouské ekonomii hodnototvorný proces neb ží od výroby ke spot eb , jak je
tomu v klasické ekonomii, která hodnotu zboží odvozuje od náklad , ale opa ným
sm rem – od spot eby k výrob (viz Graf 5 Nákladová teorie hodnoty). Hodnota
statk

prvního ádu dává hodnotu statk m vyšších ád , nikoliv naopak. Touto

jednosm rnou kauzalitou se rakouská škola odlišuje i od neoklasické ekonomie, která
vysv tluje tvorbu cen statk a výrobních faktor ve vzájemné závislosti.
Wieser v koncept náklad p íležitosti chápe náklady nikoliv jako náklady výrobní,
ale jako užite nost statk , které se nevyrobily v d sledku toho, že se vyrobily statky
jiné. Náklady jsou užite ností, kterou lov k svým rozhodnutím ob tuje.100
Graf 7 Nákladovo-užite nostní teorie hodnoty

99

Viz Holman (1999), str. 248-250
Viz Holman (1999), str. 251, 262

100
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6.1.4 Teorie podnikatele
Z pohledu vlastník je cílem innosti managementu soukromých firem maximalizace
ceny spole nosti pro její vlastníky. Prost edkem k tomu je uspokojování neustále se
m nící poptávky, protože ekonomického zisku je možno dosáhnout tak, že firma
p ijde na n jakou inovaci (nap . n jaký díl í trh „objeví“,

i za ne poskytovat

n jakou službu jako jedna z prvních, novou technologií, apod.). Tato inovace se
m že ukázat ex post „správnou“, i „nesprávnou“, za což je firma bu

pochválena

ziskem, i potrestána ztrátou. Cena má funkci aloka ní, informa ní a motiva ní.
R zní podnikatelé mají r zné názory na inovace a r zná o ekávání budoucnosti. Na
trhu p ežijí firmy, které osv d í, že umí správn o ekávat budoucnost a p icházet se
„správnými“ inovacemi. Tržní proces je tak procesem dynamického objevování za
nejistoty. 101 O n co pasivn jší je pojetí podnikatele u Kirznera, kde podnikatelé p i
své innosti provád jí arbitráž mezi trhy se statky prvního ádu a trhy se statky
vyšších ád , které se v budoucnu prom ní ve statky nižších ád .

6.1.5 Spor o ekonomickou kalkulaci za socializmu
P edstavitelé rakouské školy Mises a Hayek vedli spor o možnost ekonomické
kalkulace v hospodá ském systému bez skute ných trh

– v systému centráln

ízeném centrální mocí a ukázali její nemožnost. Mises ukázal, že centrální plánova i
v socializmu nebudou bez informací, které poskytují tržní ceny, schopni plánovat
socialistickou výrobu tak, aby brali v úvahu komparativní význam konkuren ních
projekt . Podle Misese je možno provozovat socialistickou výrobu, ale centrální
plánova i nemohou zjistit, že vyrobené výrobky jsou t mi nejžádan jšími a užité
metody t mi nejvhodn jšími.
Neoklasická teorie ceny byla použita zastánci socialismu, aby odvedla stranou
Misesovu

kritiku

možnosti racionální

socialistické

Aforismus, který je p isuzován Lernerovi

101

ekonomické

kalkulace.

íká: „Marxismus je ekonomie

Toto vysv tlení zisku a obecn funkce podnikatele jako inovátora pochází od Schumpetera, který
se od rakouské školy podstatn odchýlil. Klasická ekonomie naproti tomu pojímá zisk jako náklad,
s ímž toto pojetí nesouhlasí.
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kapitalistického systému; neoklasická teorie cen je ekonomií socialistické
ekonomiky.“102 Lange a Lerner v ili, že je možné upravit socialismus tak, aby se
implikacím Misesovy kritiky efektivnosti socialismu vyvaroval. Lange explicitn
spojil své navrhované ešení problému ekonomické kalkulace s neoklasickou teorií.
Navrhoval takovou formu socialismu, ve které by netržní „ceny“ zdroj

byly

vyhlašovány centrálními plánovacími ú ady a poté používány socialistickými
zcela stejným zp sobem, jako v pohledu neoklasické

manažery státních podnik

teorie vlastníci kapitalistických firem používají tržní ceny zdroj . Socialistickým
manažer m by bylo na ízeno, aby používali tyto „ceny“ zdroj ve spojení s cenami
svých výrobk , aby ur ili úrove

produkce a zp soby výroby, které by

maximalizovaly „zisk“. D lali by to tak, že by se zam ovali na p esn stejnou
rovnost mezních veli in, o kterých neoklasická teorie tvrdí, že jich kapitalistické
firmy na konkuren ních trzích dosahují. Centrální plánovací ú ady by pravideln
zvyšovaly nebo snižovaly vyhlašované „ceny“ zdroj podle toho, jestli by docházelo
k vytvá ení nedostatku (nebo p ebytku) zdroj vyvolaných poptávkou socialistických
manažer po zdrojích p i jejich p edchozí vyhlášené „cen “. Lange v il, že tímto
inovativním

zp sobem

(simulací

fungování

dokonale

konkuren ního

trhu

kapitalistické ekonomiky) by dosáhla socialistická ekonomika stejné alokace zdroj ,
jako by dosáhl konkuren ní trh, a zárove by byla schopna plnit nedistribu ní a jiné
tradi ní socialistické cíle. Langeho ešení Misesova problému spo ívá v simulaci
fungování konkuren ního trhu, jenž se má nacházet v rovnováze. Mises tvrdil, že
socialisti tí plánova i na rozdíl od kapitalistických podnikatel

nejsou schopni

používat ceny zdroj ke kalkulaci nejekonomi t jších zp sob , jimiž lze dosáhnout
daných cíl . Langeho odpov dí bylo, že vyhlašované ceny mohou plnit p esn tutéž
funkci „parametru“, kterou plní tržní ceny zdroj v situaci konkuren ní rovnováhy.
Mises ale v bec nechápal úlohu tržních cen jako parametr . Nepovažoval schopnost
kapitalistických podnikatel

za jakkoli související s vlastnostmi cen zdroj

v podmínkách konkuren ní rovnováhy. Práv naopak. Chápal ceny zdroj , které se
tvo í na trhu, jako vyjád ení nabídek a poptávek ú astník trhu, kte í spolu sout ží
102

Cit podle Kirzner (1998), str. 79
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v podmínkách nerovnováhy. P i poptávání zdroj je podnikatel nejen veden úsudky
podnikatel , se kterými sout ží, ale také vyjad uje sv j vlastní úsudek týkající se
hodnoty budoucího výrobku pro potenciální spot ebitele (kterým se chystá sv j
výrobek nabízet). V Langeho schématu simulace dokonale konkuren ní rovnováhy
trh za socialismu není nic, co by jen vzdálen p ipomínalo rozhodování podnikatel
motivované dosažením zisku, které je nejen ízeno tržními cenami, ale zárove na
spoluutvá ení t chto cen p sobí. P edstavovat si, že Langeho schéma by mohlo
simulovat kapitalistickou efektivnost, je, z pohledu rakouské školy, nepochopení
zp sobu, jak fungují kapitalistické trhy.103
Hayek chápe rozd lení hospodá sky relevantních znalostí mezi mnoho individuí jako
základní problém hospodá ství. Nevýhody centráln

plánovaného hospodá ství

oproti necentráln p es trh plánovaného hospodá ství proto vyplývají z problému, že
hospodá sky významná znalost v celé ucelenosti není pro centrální plánovací
organizaci k dispozici. Není to podle Hayeka problém kapacit pro zpracování a
ukládání informací, ale problém komunikace znalostí. Podle Hayeka má znalost
nesd litelnou povahu a nem že být tudíž písemn

formulována a zpracována

centrální plánovací organizací. Tržní cenový systém redukuje všechny informace na
jedinou informaci o cen statku. Tak mohou mezi sebou jedinci komunikovat a
koordinovat svá jednání i p esto, že z stanou informace, krom ceny, mezi jedince
rozd leny.
Aloka ní problém není možno vy ešit statickým rovnovážným modelem, protože
skute né hospodá ství podléhá dynamickým zm nám. Pro p edstavitele rakouské
školy

není

rozhodující,

které

hospodá ství

spíše

dosáhne

hypotetického

rovnovážného stavu, ale které se rychleji p izp sobuje zm nám v podmínkách
nedokonalých informací a nejistoty. Na rozdíl od statického Paretova optima je jejich
pojem efektivnosti zam en na evoluci hospodá ského systému, tj. na schopnost
hospodá ství p izp sobovat se m nícím se cíl m hospodá ských subjekt
prost edk m jejich dosažení. Cenový (tržní) systém je proto z pohledu p edstavitel

103

Viz Kirzner (1998), str. 79-82
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rakouské školy nejjednodušším a nejlépe fungujícím známým systémem koordinace
inností hospodá ských aktér a alokace vzácných zdroj .

6.1.6 Omezení rakouské školy
Rakouská škola sice vysv tluje v teorii asi p esn ji fungování hospodá ských
proces než neoklasická ekonomie, má ale v porovnání s neoklasickou teorií zásadní
nevýhody: S rakouskou školou nelze pro subjektivní vnímání hospodá ských jev a
d raz na slovní výklad po ítat. Odmítání makroekonomie vede k tomu, že je
nepoužitelná pro makroekonomické kvantitativní odhady budoucnosti.. To jsou dv
v ci, které chce po ekonomovi jeho zam stnavatel.

6.2 POHLED NA N KTERÉ NEDOKONALOSTI TRHU
6.2.1 Nedokonalá konkurence
Dokonalá konkurence je z pohledu rakušan modelovou konstrukcí, jejíž projekci
nenajdeme, proto je naprosto nesmyslné snažit se p etvá et k jejímu obrazu skute né
trhy. Tam, kde se setkáme s konkurencí v pravém smyslu slova (a už reálnou nebo
potenciální), jsou všichni zú astn ní, cht jí-li obstát, nuceni využívat disponibilní
zdroje co nejefektivn ji. Vzhledem k tomu, že každý díl í trh je jiný, nem žeme
všechny promítat do jediného modelu a pak je mechanicky srovnávat. N kde figuruje
více prodávajících, jinde jich je mén ,

i tu dokonce najdeme pouze jediného.

Produkt m že být diferencovaný i homogenní a trhy se v bec odlišují v celé ad
parametr . To je ale zcela b žné. Podobné odlišnosti nelze považovat za n co, co by
mohlo být na závadu. V žádném p ípad

jimi nelze argumentovat ve prosp ch

státních zásah . Konkrétní uspo ádání trhu je irelevantní. D ležité je pouze to, zdali
na n m mají všechny subjekty rovné možnosti. 104
Analyzujeme-li takové tržní struktury, jako je monopolistická konkurence
oligopol, vynakládáme své úsilí zbyte n . V p ípad

monopolu není situace

jednozna ná. Je-li na trhu jen jeden nabízející, neznamená to nutn

104

Viz Kindlová (2003), str. 122-123
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konkurence. Možná se zde jiné subjekty, vzhledem ke svým preferen ním škálám,
necht jí angažovat, i jim sama existence daného trhu v bec není známa. Jediný
subjekt na stran nabídky není monopolem v neoklasickém chápání. Je vystaven
potenciální konkurenci ostatních. Kdyby své pozice zneužil k dosahování
nep im ených zisk , zareagovali by potencionální konkurenti a zm nili by se
v reálné.
Rakouští ekonomové p ipoušt jí, že v n kterých p ípadech m že být samotná
existence potenciálních konkurent pon kud diskutabilní. Neshodují se ale v tom, jak
k tomu m že dojít.

ást z nich se p iklání k názoru, že prodávající, je-li

producentem, m že získat výsadní postavení (monopol), p i sou asném spln ní dvou
podmínek. Za prvé musí vlastnit celou zásobu n jakého specifického vstupu, který je
pro p íslušnou výrobu nezbytný. Za druhé tržní poptávka po daném výrobku byla,
alespo v ur itém úseku, neelastická. Pak má nabízející možnost omezovat rozsah
výroby, manipulovat tak s cenou statku podle vlastního uvážení a dosahovat
monopolního zisku. I v tomto p ípad však rakušané nesouhlasí, že je proto nutné
uchýlit se ke státním zásah m. Rozhodujícím je p ece spot ebitel. A pokud tento i
p es výše zmín né chování nabízejícího dále nakupuje jeho produkt, jasn

tím

demonstruje, že danou situaci akceptuje. Z ejm mu tedy nevadí natolik, aby cítil
pot ebu zm nit své chování. Jinak by totiž p eorientoval své výdaje jiným sm rem.
N kte í p edstavitelé rakouské školy jsou však názoru, že ve výše popsané
skute nosti monopol vzniknout nem že. Podle nich si potenciální konkurence vždy
vytvo í prostor k tomu, aby se zm nila v reálnou. Je-li to ekonomicky p ínosné, lze
hledat nové zdroje surovin, alternativní vstupy, i zcela nové výrobní technologie. A
tudy pak vede cesta i na zdánliv zmonopolizovaný trh. P ijmeme-li tento názor,
který p edkládá Rothbard, nelze v tržní ekonomice hovo it o monopolu v bec. O
žádném prodávajícím tak nem žeme tvrdit, že je v i konkurenci imunní. 105 To vše
platí s jednou výjimkou, která pouze potvrzuje výše uvedené pravidlo. Rothbard totiž
sice zásadn odmítá vznik monopolu p irozenou cestou, poukazuje však na to, že

105
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n které subjekty v reálné ekonomice výsadní postavení získat mohou. To ovšem
jedin v p ípad , že jsou p ed potenciální konkurencí um le chrán ny státní mocí.
Jenom když mají druzí zakázáno n jaký statek i službu produkovat a prodávat,
m že monopolista svého postavení zneužívat. Tato „nedokonalost“ konkurence ale
zcela jist

není argumentem pro státní zásahy a logicky neospravedl uje

hospodá skou politiku zam enou na regulaci monopolu. Stát by zde totiž m l
regulovat n co, co sám vytvo il. Takové chování nemá smysl.
Z p edcházejícího výkladu vyplývá, že nezáleží na tom, které z obou rakouských
stanovisek p ijmeme; záv ry se totiž shodují. A už monopol v tržní ekonomice ve
výjime ných situacích vzniká samovoln , nebo a je výlu ným d sledkem zásah
státu, nic to nem ní na tom, že žádná jeho regulace není pot ebná. Nezbytné je pouze
to, aby se centrální autorita vyvarovala jakéhokoliv jednání, které by omezovalo
konkurenci a nap íklad ud lovala monopolní výsady.106

6.2.2 Externality
P edstavitelé rakouské ekonomické školy nepopírají, že lidská aktivita má r zné
vedlejší efekty a to jak kladné, tak záporné. Generalizace ale podle nich není možná,
protože každý jedinec vnímá tyto dopady subjektivn . Co jedné osob vadí, k tomu
m že být druhá zcela lhostejná a t etí osob

taková situace naopak vyhovuje.

Tradi ní p íklad v el, které opylují soused v ovocný sad, je toho jasným d kazem.
Nikomu totiž nelze nadiktovat, že jej podobná skute nost má naplnit nadšením.
Jedinec alergický na v elí bodnutí by zcela jist odmítl p edstavu, že chovatel v el
má být za externí efekty své innosti odm ován státem, protože je spole ensky
žádoucí, aby svá v elstva pat i n rozší il. Z pohledu alergika si podobné chování
vyžaduje spíše citelný postih. Žádná centrální autorita tedy není schopna rozhodnout,
jak vnímat vedlejší ú inky n jaké ekonomické innosti, zda jako pozitivní i jako
negativní. Abychom se v bec mohli dobrat n jakého záv ru, vyžadovalo by si to
podrobné prozkoumání preferencí všech zú astn ných. Je ale diskutabilní, zda by šlo
dosp t k jednozna ným soud m.
106
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Je sice pravda, že u n kterých vedlejších dopad ekonomické aktivity nemusejí nutn
být stanoviska jednotlivc až tak odlišná, jak je uvedeno výše. Zne iš uje-li nap .
n jaký výrobce životní prost edí (tedy máme-li co do in ní s negativní externalitou,
tradi n zmi ovanou ve standardních u ebnicích ekonomie), lze bezpochyby pouze
obtížn

nalézt ekonomický subjekt, který by n co podobného oce oval. Ani

v takovém p ípad

však nelze zaujímat zcela jednozna ná stanoviska. N komu

mohou být podobné skute nosti zcela lhostejné. Pro jiné lidi je sice zhoršení stavu
životního prost edí nep íjemné, je však pln kompenzováno nap . skute ností, že
mohou v míst

bydlišt

nalézt práci. S jakýmkoliv postihem výrobce by tedy

bezpochyby nesouhlasili. Je tak evidentní, že ani v t chto zdánliv jasných situacích
nejsou možné zcela jednozna né záv ry. I kdyby to však šlo, nap . na základ
zjišt ní, že mezi sousedy chovatele v el žádný alergik není a všichni naopak vlastní
ovocné sady ( ili veškeré externí efekty jeho innosti jsou vnímány jako kladné), i
že všichni obyvatelé lokality s kou ící továrnou trpí astmatem ( ili veškeré externí
efekty výroby jsou vnímány jako záporné), nic by to nezm nilo. Nevyplývala by
z toho žádná pot eba dotace, aby se v elstva zmnožila, i uvalovat na výrobce
ekologickou da , aby omezil rozsah výroby. Kdyby majitelé sad

považovali

sousedovy v ely za tak žádoucí, projevili by sami p íslušnou aktivitu a za
rozmnožení chovu by platili. Skute nost, že k tomu nejsou ochotni, znamená, že je
jim externí efekt chovu v el sice p íjemný, v jejich preferencích však nezaujímá tak
významnou pozici, aby podnikli aktivity ve prosp ch jeho rozší ení. Podobn , pokud
by se lidé žijící v okolí továrny cítili její inností tak dalece poškozeni, že by to pro
n bylo nep ijatelné, jist by vyvinuli p íslušnou aktivitu. Možná by mnozí z nich
nebyli ochotni pracovat v podniku, který jim p sobí takové škody. Jestliže však jeho
sousedství vícemén tolerují, není v ni í kompetenci jakkoliv zasahovat. D ležitý je
vždy jedinec a jeho preference a nikoli, by i dob e mín né zásahy centrální autority.
Jsou-li správn vymezena a d sledn ochra ována vlastnická práva, lze podobné
situace ešit, aniž kdokoliv rozhoduje za nás. Rakušané pokusy o jakoukoliv regulaci
v této oblasti považují za zbyte né. Už jenom proto, že je problematické externality
jednozna n klasifikovat. A i kdyby to bylo možné, každý pokus o jejich odstran ní
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nad lá více škody než užitku. Proporce jednotlivých výrob se tím mnohem spíše
zdeformují, než by se n jak optimalizovaly. 107

6.2.3 Nedokonalé informace
Žádný subjekt v reálném hospodá ství dokonalými informacemi nedisponuje a ani je
vlastn nepot ebuje. Takový stav je zcela normální a p irozený. Rakušané proto
nevidí d vod, pro by nás to m lo jakkoli znepokojovat.
Tato skute nost není ani p í inou ani d sledkem špatné funk nosti tržního
mechanismu.Trh je naopak místem, kde se lidé dozv dí, jak na tom s informacemi
jsou. Práv zde mají možnost si pot ebná data doplnit, i opravit ta chybná. Žije-li
tedy n kdo nap . v p edstav , že nový osobní automobil lze legáln po ídit za
30 000 K , návšt va kteréhokoliv prodejce ho jist rychle vyvede z omylu. Sám
zjistí, jak se v ci ve skute nosti mají. Zcela evidentn není pot eba, aby mu to
jakákoliv instituce oficiáln oznamovala.
Každý subjekt si m že na trhu ov it, zda je okruh informací, jež používá p i svém
rozhodování , dostate ný a úplný i nikoliv. Dosáhne-li svých cíl , znamená to, že
pracuje s vyhovujícím souborem dat. Pokud jeho o ekávání z stanou naopak
nenapln na, evidentn jsou nezbytné korekce. To je z ejmé každému, aniž na to musí
být n jak upozor ován. Stát tedy viditeln d lá v tomto sm ru zcela zbyte nou práci,
pokouší-li se dublovat tržní signály. To by samo o sob vlastn tolik nevadilo,
pomineme-li samoz ejm zbyte né vynakládání zdroj . Centrální autorita by však
musela mít stejn kvalitní informace jako jsou ty, které poskytuje trh a jimiž tedy
disponují jednotlivci. A práv

tady narážíme na reálné riziko vzniku dalších

problém . Vláda nem že mít nikdy informace v takovém rozsahu a kvalit , jak je to
pot ebné pro kvalifikované rozhodování jednotlivce. Nezbytná data prost nelze
získat jen tak. Vyžadovalo by to obrovské nasazení a shromážd ní tém
nep edstavitelného množství údaj .108

107
108

Viz Kindlová (2003), str. 125-127
Navíc n které informace jsou používány intuitivn , n které jsou nesd litelné - tacit knowledge.
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Další obtíž pramení z toho, že na makro-úrovni se up ednost ují r zné agregované
ukazatele, které jsou pro individuální rozhodování tém

nepoužitelné. Je sice p kné

v d t, že se o ekává r st cenové hladiny nap . o 3 %. Pro toho, kdo zvažuje zahájení
výroby d tských ko árk , však podobná informace není relevantní. Potenciální
výrobce si musí ud lat p edstavu o tom, jak se budou vyvíjet ceny tohoto zboží, co
zaplatí dodavatel m surovin a potenciálním zam stnanc m atd. Jen t žko m že
o ekávat proporcionální zm ny. Pom rné ceny z stávají v reálném sv t zachovány
málokdy. Cena produktu našeho výrobce tak m že stagnovat, zatímco vstupy se
zna n zdraží. I kdyby byl tak odhad míry r stu cen zcela správný, v daném p ípad
nem že posloužit jako relevantní údaj.
S poskytováním informací z centra je ješt jeden vážný problém. Taková data jsou
mnohem zastaralejší než ta, která jednotlivc m p ímo poskytuje trh. Tam si každý
m že danou skute nost ov it bezprost edn . Centrální autorita však musí nejprve
data shromáždit. Musejí k ní doputovat n jakými informa ními kanály, které navíc
nejsou vždy spolehlivé. Poté se získané informace vyhodnotí a vyvodí se z nich
n jaké záv ry. Až se zna ným asovým posunem lze poskytnout zjišt ná fakta
ve ejnosti. V tomto moment však už s nejv tší pravd podobností bude všechno
jinak. Vládní intervence tak není sto problém nedokonalých informací (pokud to
problém v bec je) vy ešit. Státní aktivity realizované v tomto sm ru se v lepším
p ípad míjejí ú inkem, v horším v ci spíše zamlžují a data deformují. 109

6.3 APLIKACE NA BYDLENÍ
Oproti klasické ekonomii není v rakouské škole rovnovážné nájemné ur eno
z náklad

na výstavbu. Statek bydlení v n jakém konkrétním byt

má r znou

subjektivní užite nost pro r zné poptávající. Tržní nájemné z bytu je dáno na trhu
jako nejvyšší nabídka sout žících poptávajících o bydlení v tomto byt .
Tržní nájemné se zohledn ním jeho budoucího o ekávaného vývoje pom ují
investo i k tržní cen bytu. Pokud pom r nájemného k tržní cen bytu bude (s odpisy,

109
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atd.) vyšší, než u alternativních investic, budu podnikatelé motivováni investovat do
koup bytu, tržní ceny byt pak vzrostou a tento pom r klesne. Pokud tomu bude
naopak, budou investo i takové byty prodávat a tento pom r vzroste. (Zde je ješt
d ležité si uv domit, že pozemek se neopot ebovává a tak u byt s vyšším pom rem
ceny pozemku k cen stavebních statk bude tento nižší110, stejn tak bude tento
pom r nižší p i o ekávaném budoucím vzr stu nájemného) Podnikatelé tak svým
zp sobem provád jí arbitráž mezi trhem se statkem prvního ádu – bydlením a trhem
se statkem druhého ádu – bytem. Výsledná tržní cena bytu (statku druhého ádu) je
dána projevenou subjektivní užite ností bydlení v n m (statku prvního ádu) pro
poptávající.
Náklad na výstavbu bytu je možno rozlišit na cenu stavebních statk

(samotné

výstavby, projektování, stavebního dohledu, pro výstavbu pot ebného kapitálu atd.) a
cenu pozemku. Podnikatel porovnává náklad na výstavbu bytu s o ekávanou tržní
cenou bytu v dob dokon ení na trhu a provádí arbitráž mezi trhem se statkem
druhého ádu – bytem a trhy se statky t etího ádu – stavebními statky a pozemkem
s podobným výsledkem, jako v prvém p ípad . Jak stavební statky tak pozemek jsou
statky t etího ádu, ale liší se od sebe skute ností, že stavební služby je možno tém
libovoln rozmnožit, ale konkrétní pozemek v ur itém míst nikoliv. To má sv j
dopad na pom rn stabilní cenu stavebních statk (t mito náklady se zde nebudeme
zabývat - platí pro n obecn to samé, jako pro všechny rozmnožitelné statky). U
ceny pozemku je tomu pro jeho nerozmnožitelnost jinak; jeho tržní cena je dána jako
rozdíl mezi náklady na stavební statky, které by bylo nutné vynaložit p i výstavb
obdobného bytu a tržní cenou bytu. Tak závisí cena pozemku na tržní cen bytu
(pokud je možné využít pozemek i jinak, n ž jen pro bydlení i na výnosu
z alternativního využití pozemku). Cena pozemku – statku t etího ádu tedy závisí na
tržní cen bytu – statku druhého ádu, který op t závisí na tržní cen bydlení – statku
prvního ádu, která závisí mimo jiné na poloze bydlení. Polohová renta tak existuje
pro v tší projevenou subjektivní užite nost bydlení v daném míst pro poptávající

110
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bydlení než v n jakém jiném míst . Cena pozemku u vlastnického bydlení se tvo í
stejn jako u bydlení nájemného; ze subjektivní užite nosti bydlení plyne implicitní
nájemné, cena p íležitosti bytu a nakonec i pozemku.
Pokud by nákladová konstrukce ceny zahrnula do náklad i cenu pozemku, všichni
stavitelé m li na stavbu stejných byt stejný náklad, pokud by nebyla inflace, zm ny
v p íjmu lidí, v preferencích spot eby bydlení v míst a ase, atd. (a v hospodá ství
by se fakticky nic ned lo) centrální plánova ( i kdokoliv jiný) byl schopen sebrat
všechny relevantní informace o preferencích spot ebitel a ur it optimální množství
bydlení v rovnovážné kvalitativní, prostorové, atd. struktu e a jeho cenu, atd., pak by
se, podle autora, nákladové ocen ní nájmu, bytu a pozemku rovnalo užite nostnímu.
Pokud ale opustíme tyto nesplnitelné p edpoklady a vezme v potaz inflaci, zm ny
v p íjmu lidí, v preferencích spot eby bydlení v míst a ase, atd. nebude nákladov
konstruovaná cena bydlení a byt

odpovídat tržní cen

a bude docházet bu

k nedostatku bydlení i jeho p ebytku. To platí obecn nejen pro oblast bydlení, ale
pro všechny oblasti hospodá ství (jak ukázali rakušané p i sporu o ekonomickou
kalkulaci za socialismu). U bydlení to však platí o to siln ji, že se jedná o statek
v míst ukotvený, jehož nabídka se nem že z jednoho místa p est hovat do druhého
tak rychle, jak je tomu u jiných statk a že se u bytu jedná o kapitálový statek
s dlouhou dobou užití. Informace o p vodních nákladech na výstavbu nap . p ed 20
lety jsou znehodnoceny inflací, zm nami preferencí lidí, atd. a jsou proto naprosto
irelevantními pro budoucí tržní cenu bytu a nepoužitelnými pro nákladovou
konstrukci ceny. Nákladová konstrukce rovnovážného nájemného z bytu tak
z principu není možná.

6.4 HAYEK V NÁZOR NA DOPADY REGULACE
NÁJEMNÉHO Z BYT 111
D vod regulace nájemného neexistuje z d vodu d ležitosti bydlení, ale pouze
z d vodu dlouhé životnosti bytu

111

Toto je pouze shrnutí jedné Hayekovy p ednášky.
v P íloze 2.
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Regulace nájemného a ochrana nájemc byt p etrvává, na rozdíl od jiných regulací
cen a nabízeného množství, ne proto, že by snad pot eba bydlení byla d ležit jší než
nap . pot eba jíst, ani ne proto, že by se její uspokojování stalo t žším nebo dražším
než u jiných pot eb, ale pouze z toho d vodu, že se u byt , na rozdíl od jiných
pot ebných statk

jedná o statky trvalé, které, pokud jednou stojí, z stávají

použitelnými po desetiletí a nechají si tak svým zp sobem déle líbit regulaci cen a
nabízeného množství, než nap . potraviny.
Vzr st poptávky po bydlení
Regulace nájemného zp sobuje vzr st poptávky po bydlení a spolu s ochranou
nájemc má za následek velmi neefektivní využívání stávajícího bytového fondu a
tím také stálý nedostatek nájemních byt , který padá nejtíživ ji na nebydlící nové
rodiny a ob any s pr m rnými a nižšími p íjmy. Velká ást dor stající mladé
generace nemá žádnou možnost získat byt s regulovaným nájemným a je nucena
platit podstatn vyšší tržní nájemné, než jaké nájemné by bylo na trhu s bydlením,
pokud by neexistovala regulace.
Zvýšení nezam stnanosti
Významný také dopad regulace nájemného a ochrany nájemc na mobilitu pracovní
síly. Kdo jednou získal byt s regulovaným nájemným, nebývá ochoten se ho vzdát.
Nap íklad nezam stnaný

lov k nevyužije pracovní p íležitost ve vzdálen jším

míst , pokud by v tom p ípad musel opustit sv j sou asný chrán ný byt. Navíc, pro
nezam stnaného je regulované nájemné jakousi další sociální dávkou k podpo e v
nezam stnanosti. Nezam stnaní nájemci byt s regulovaným nájemným mají menší
motivaci p ijmout i h e placenou práci, než jakou motivaci by m li, pokud by
nem li možnost využívat výhod regulovaného nájemného.
Zhoubné dopady ve ejné výstavby nájemních byt
Regulované nájemné, i pokud není uvaleno na novou výstavbu, odrazuje soukromé
investory od pronájmu byt . V d sledku snížení nájemného vzrostlá poptávka po
nájemním bydlení se pak dlouhodob musí celá zajiš ovat výstavbou byt s využitím
ve ejných prost edk , které musí být nejprve odejmuty produktivnímu hospodá ství,
kam se ale v nájemném nevracejí. Tyto prost edky pak chyb jí pro využití na jiné
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ú ely, kde by mohly být použity v zájmu r stu produktivity práce. Ve ejné
prost edky, vynakládané na výstavbu nájemního bydlení, jsou vynakládány
nehospodárn s ohledem na výši po izovacích náklad i s ohledem na správnost
rozhodnutí, jaké byty a kde se mají vlastn stav t.
Tímto kon í výklad n kterých pohled rakouské školy. Poslední ást by se asi více
hodila do další kapitoly, ale jelikož je Hayek významným p edstavitelem rakouské
školy, byla ponechána zde. Následující kapitola se bude zabývat dopady nástroj
bytové politiky z obecn ekonomického pohledu.
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7) OBECN EKONOMICKÝ VÝKLAD
Tento výklad dopad n kterých nástroj bytové politiky není explicitn podep en
žádnou konkrétní teorií, ale spíše obecným ekonomickým p ístupem. Snaží se
ukazovat dopady státních zásah , které nejsou vždy na první pohled vid t. Je
inspirován p ístupem F. Bastiata.

7.1 PODPORA STAVEBNÍHO SPO ENÍ
Tímto programem jsou podporováni všichni lidé, kte í jsou schopni naspo it
jakoukoliv ástku až do výše 18 000 K (u smluv uzav ených od po átku roku 2004
je to 20 000 K , ale s nižší podporou) na lena domácnosti ro n . Doplácejí na n j ti,
kte í jsou chudší a proto nejsou schopni spo it v bec, i jen velmi málo. Tím, že je
výnos ze stavebního spo ení osvobozen od dan z p íjmu, jsou nadproporcionáln
podporováni bohatí lidé, kte í mají vyšší sazbu této dan . Ti pak nez ídka jednotliv
ukládají ástky ve výši desítek milion korun112 na stavební spo ení a jejich výnos je
nezdan n. Pokud nap íklad n kdo uloží na stavební spo ení 10 mil K a má starou
smlouvu úro enou 4% a platil by jinak da z výnosu 15%, získá tak díky stavebnímu
spo ení na úspo e dan od státu 60 000 K ro n .
Státní p ísp vek je podmín n p tiletým (u smluv uzav ených od 1.1. 2004 šestiletým)
spo ením, poté je možné
1) naspo enou ástku vybrat a op t v etn p vodního státního p ísp vku
(najednou i postupn ) vložit a op tovn si nechávat p ipisovat státní
p ísp vek,
2) vzít si stavební úv r na bydlení a užívat si da ových výhod, nebo o úroky
z úv ru je možno snížit da ový základ,
3)

112

i si koupit (se státním p ísp vkem) nap íklad auto.

Tento poznatek pochází od doc. Olgy Polákové.
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Tím, že spo í podstatn více lidí, než by spo ilo bez státní podpory, dostávají
stavební spo itelny na poplatcích ú tovaných klient m nep ímou ve ejnou podporu.
Pokud by neexistovala státní podpora, nemohli by si ani ú tovat tak vysoké poplatky
na jeden ú et, jak je tomu dnes. Stavební spo itelny si rovn ž nechávají státní
p ísp vek zhruba m síc na svém ú tu, nežli jej p epošlou klient m a tak vyd lávají
na jejich úkor. Podpora stavebního spo ení p edstavuje pro ostatní finan ní
organizace nekalou konkurenci. 113
Podpora stavebního spo ení je vázána na bydlení tak voln , že se de facto jedná o
velikou státní podporu zhodnocování úspor (majetku) zejména bohatších lidí. Celý
systém stavebního spo ení funguje v dnešním rozsahu jen díky státní podpo e.114
Tato podpora nep sobí ve prosp ch sociáln pot ebných, ale ve prosp ch domácností
se st edními a vyššími p íjmy a ve prosp ch stavebních spo itelen.

7.2 PODPORA HYPOTE NÍCH ÚV R
Úroková dotace není jediným stimulem k p ijetí hypote ního úv ru, podpora ve
form

da ového odpo tu je i p i nízkých úrokových sazbách p inejmenším

srovnatelná. Budeme uvažovat p ijatý úv r s úrokovou sazbou 5%. Pokud se bude na
dlužník v p íjem vztahovat mezní sazba dan z p íjmu 15%, tak možnost odpo tu
zaplacených úrok ze základu dan pro n j znamená stejnou výhodu jako úroková
sazba snížená o 0,75 procentního bodu. Pokud se bude na dlužník v p íjem
vztahovat mezní sazba dan z p íjmu 20%, tak možnost odpo tu zaplacených úrok
ze základu dan pro n j znamená stejnou výhodu jako úroková sazba snížená o 1
procentní bod. Pokud se bude na dlužník v p íjem vztahovat mezní sazba dan
z p íjmu 25%, tak možnost odpo tu zaplacených úrok ze základu dan pro n j
znamená stejnou výhodu jako úroková sazba snížená o 1,25 procentního bodu. Pokud
se bude na dlužník v p íjem vztahovat mezní sazba dan z p íjmu 32%, tak možnost
odpo tu zaplacených úrok ze základu dan pro n j znamená stejnou výhodu jako

113

Tento poznatek pochází od doc. Pavla Mertlíka.
To dokládá p íklad Slovenska, kde po omezení státní podpory hrozilo, že celý systém zkolabuje, a
podpora byla proto op t zvýšena.
114
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úroková sazba snížená o 1,6 procentního bodu.

ím vyšší je mezní sazba dan

z p íjmu, tím hraje podpora formou da ového odpo tu významn jší roli.
Výše odpo tu od da ového základu je omezena na max. 300 tis. K u domácnosti za
rok. Uvažujme úrokovou sazbu z hypote ního úv ru 5% a poskytnutí hypote ního
úv ru na 70% ceny bytu. Po ešení rovnice Cena bytu x 0,05 x 0,7 = 300 000 K nám
cena bytu vyjde na 8,6 milionu korun což je maximální podporovaná cena bytu. To
platí, pokud po ítáme úrok z celé výše hypote ního úv ru; pokud by byl tento úv r
již nap íklad z poloviny splacen, i by si dlužník p j il jen na 35% ceny bytu, byla
by maximální cena podporovaného bytu 17,2 milionu korun.
P íjmov

slabší domácnosti jsou

asto z d vodu nízkého p íjmu vylou eny z

možnosti erpat hypote ní úv r.115 Tyto domácnosti jsou pak vylou eny úpln
z využití státních podpor, které se k n mu váží. P íjmov siln jší domácnosti mají
nejen vyšší p íjmy a vyšší výdaje na bydlení související i s vyššími splátkami vyšších
hypote ních p j ek, ale rovn ž p i progresivním zdan ní vyšší da ovou povinnost,
která v porovnání s lidmi s nižší sazbou dan z p íjmu nad-proporcionáln klesá p i
možnosti odpo tu výdaj

na úroky z da ového základu. P íjmov

nejsiln jší

domácnosti dosahují v absolutním i procentuálním vyjád ení nejvyšších úspor z
možnosti da ového odpo tu úrok ze stavebních p j ek. P i využití maximálního
odpo tu zaplacených úrok z da ového základu zaplatí lov k s mezní sazbou dan
z p íjmu 32% o 96 tisíc K mén na dani. U mezní sazby 25% je to 75 tisíc K , u
20% je to 60 tisíc a u 15% je to 45 tisíc K .
U podpory hypote ních zástavních list

platí to stejné jako u vklad stavebního

spo ení.
Podpora hypote ních úv r jako celek je transfer od chudých, ale ješt plátc daní ve
prosp ch bohatších.

115

Viz Lux (2002), str. 73
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7.3 PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
U tohoto programu obce asto vstupovaly do smluvních vztah s dalšími subjekty za
ú elem sdružení finan ních prost edk . Hlavní p í inou byla skute nost, že obce
v tšinou nem ly dostatek zdroj a proto sdružovaly p i financování výstavby byt
finan ní prost edky ze státní podpory, z rozpo tu obcí a ze soukromého sektoru, a to
jak od právnických, tak od fyzických osob. Možnost zapojení soukromého kapitálu
do systému financování stimulovala zájem developerských a stavebních firem, pro
které program vytvá el velmi p íznivé podnikatelské prost edí. V mnoha p ípadech to
byly práv tyto subjekty, které se staly iniciátorem a hlavním organizátorem celé
akce, p i emž role obce jako p íjemce státních podpor byla potla ena. Ú ast
developerských a stavebních firem v systému financování

asto znamenala

obcházení zákona o ve ejných zakázkách a zákona o rozpo tových pravidlech
(prost edky státní dotace byly ur eny obci). Tyto firmy po výstavb p evád ly sv j
spoluvlastnický podíl vytvo ený s nep im enými náklady v etn svých závazk
z hypote ních úv r

k tíži družstevník , což v podstat p edstavovalo odloženou

formu prodeje byt s tím, že k p evodu vlastnictví dojde až po 20 letech.
Byty, které se stav ly, tak z v tší ásti nebyly byty nájemní v pravém slova smyslu,
ale spíše byty vlastnické. Na základ smlouvy o smlouv budoucí po 20 letech
nájemního bydlení mají být byty p evedeny do vlastnictví. Problematické bylo i
pln ní podmínky stanovení nájemného na úrovni v cn usm r ovaného nájemného.
Vybírané nájemné ztrácelo svou podstatu – asto se jednalo o splátky úv ru.
Program podpory sice p ispíval ke zvýšení po tu nov stav ných byt , ale ve v tšin
p ípad

nebyl pot ebným zp sobem zacílen na podporu t ch domácností, které

pomoc státu skute n pot ebovaly. Chudší nebydlící totiž nem li dostate nou sumu
na zaplacení budoucího bytu a tak žádné nové obecní „nájemní“ bydlení nem li šanci
získat, platili však dan a tudíž p es státní rozpo et dotovali ty, kte í byli bohatší než
oni a koupi dotovaného bytu si mohli dovolit. Kv li této podpo e se stav ly byty i
v oblastech, kde bylo možno koupit použitý byt za zlomek ceny nového. Oby ejné
nové byty v mén atraktivních oblastech pak z stávaly pro v cn usm r ované
nájemné, které bylo v daném míst

vyšší než tržní nájemné n kdy prázdné.
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V takových oblastech se pak asto nestav ly byty oby ejné, ale spíše nákladné,
protože oby ejný byt si financující mohli koupit levn ji na trhu. Oni ale cht li bydlet
komfortn a komfortní nový byt i rodinný domek by si koupili i bez dotace. Stát jim
ale dával slevu ve výši desítek procent z ceny bytu a oni ji využívali. Program
nevymezoval plošný standard byt , takže v n kterých p ípadech se stav ly se státní
dotací i nadstandardní 4 – 5 pokojové byty v etn drahého vybavení. Celkové plochy
byt postavených se státní dotací se pohybovaly od cca 27 m2 až po 130 m2. Program
nevymezoval ani maximální náklady na l m2 podlahové plochy. Z praktických
p íklad realizovaných staveb vyplývá, že tyto náklady se mohou diametráln lišit.
Obce, které nevložily do bytové výstavby vlastní finan ní prost edky, ale pouze
státní dotaci a finan ní prost edky jiných investor , se stávaly menšinovými
spoluvlastníky bytových dom . Spoluinvestory byli jednotliví ob ané, eventueln
ob ané sdružení do bytových družstev vzniklých za ú elem výstavby nových, státem
dotovaných byt . Spoluinvestor, který se na investici podílel vyšší ástkou nežli
obec, se tak stával zárove

nájemcem a budoucím majitelem bytu. Vzhledem

k zákonnému nároku na p echod nájmu pak v nájemním vztahu mohou pokra ovat i
osoby, které s nájemcem žily ve spole né domácnosti. Tím obce prakticky ztrácely
možnost voln s bytem disponovat.116
Z výše uvedeného vyplývá, že podpora výstavby nájemních byt

a technické

infrastruktury asto nepomáhala obcím p i výstavb malometrážních nájemních byt
pro ešení naléhavých problém v oblasti bydlení, zejména pro starší ob any a mladé
rodiny se st edními a nižšími p íjmy. Stát dotacemi

asto p ispíval zámožným

ob an m na po ízení jejich vlastnického bydlení a podporoval vybrané developerské
a stavebních firmy, které n kdy ve shod s obcemi obcházely zákon o zadávání
ve ejných zakázek a zákona o rozpo tových pravidlech. Provád ní programu
podpory výstavby obecních nájemních byt

kritizoval i záv r NKÚ

Program v mnoha ohledech neplnil deklarovaný ú el.

116

Viz Poláková (2002), str.15
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7.4 OBECNÍ A NEZISKOVÉ BYDLENÍ
Provoz neziskové bytové organizace zajiš uje bu to p ímo sám obecní, i jiný ú ad,
nebo „nezávislá“ nezisková organizace. Financování m že probíhat z daní,

i z

dobrovolných dar p isp vatel . Tyto organizace jsou asto osvobozeny od r zných
daní, dostávají r zné subvence (ve form úv r s nižším úrokem, státních garancí za
splacení úv ru, pozemky „zdarma“ (z pen z da ových poplatník )) a nabízejí služby
vymezenému okruhu poptávajících. Nižší (regulované) nájemné v neziskových
bytech vede k vytvá ení distorzí na trhu s bydlením. Za stejnou i podobnou službu
se platí jednou cena plná a jednou dotovaná. Tím, že organizace takto zvýhodn né
nabízejí své služby pod náklady (nap . nemusí platit dan , i dostávají r zné druhy
dotací) jiných nabízejících (kte í nemají tuto výhodu), vytla ují ostatní nabízející
z trhu, na kterém n kdo rozhodl, že budou podnikat. Po zavedení takovýchto
organizací se skute n nevyplatí na takovém trhu podnikat a soukromí nabízející
odcházejí se svým majetkem na jiný trh. Po letech si již tém

nikdo nepamatuje, že

zde d ív p sobili soukromí nabízející. Neziskové organizace nep ítomností
soukromých nabízejících pak zp tn zd vod ují vlastní existenci. Skute nost, že po
n jaké dob na takovém díl ím trhu nep sobí jiní nabízející, než takto zvýhodn ní,
není d kazem v tší úsp šnosti jejich managementu,

i neschopnosti jiných na

takovém díl ím trhu nabízet své služby, ale pouze d sledkem výhody, která byla
neziskové organizaci poskytnuta. Dotovaných byt je kv li regulaci nájemného v
nich nedostatek117. Nájemci byt

na volném trhu se budou snažit získat bydlení

v dotovaných bytech. Je pak t eba najít klí , podle kterého bude ur eno, kdo toto
privilegium dostane a kdo nikoliv. Klí em m že být 1. princip „kdo d ív p ijde, ten
d ív mele“ (po adníky známé z doby reálného socializmu – posuny v po adníku
prostor pro korupci), 2. subjektivní posouzení ú edníka (nejv tší prostor pro
korupci), 3. kritérium podle p íjmu, majetku, atp. žadatele. U tohoto bodu je dále

117

Nedostatek statku je t eba odlišit od pojmu vzácný statek. V b žném jazyce se tyto pojmy
používají ekvivalentn . Vzácný je statek vždy, když je ho omezené množství, má pro hospodá ské
aktéry kladnou subjektivní užite nost a má tudíž kladnou cenu, která omezuje jeho poptávané
množství na úrove množství nabízeného. Nedostatek je naproti tomu v ekonomii vždy chápán jako
stav zp sobený regulací cen, kdy poptávané množství p i dané cen p ekra uje množství nabízené.
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d ležité, jestli je kritérium kontrolováno jen p i ud lování tohoto privilegia (žadatel
má naoko zchudnout jednorázov ), nebo i poté (nájemce musí naoko zchudnout
dlouhodob – to se nájemci nebude líbit, ale pokud existuje ochrana nájemc byt ,
nemusí se stejn prakticky bát, že by ho z bytu n kdo n kdy dostal). Každopádn je
ur ení, kdo bude tato privilegia dostávat zna n problematickou záležitostí. Obecní a
neziskové bydlení se vyzna uje jistými nevýhodami, které budou krátce zmín ny:
Nižší než tržní úrove nájemného (dotované nájemné) vede k v tší spot eb
bydlení, než by tomu bylo v p ípad tržního nájemného (nájemci využívají
kvalitn jšího bydlení nebo i kvantitativn v tšího množství bytových služeb
než by využívali v p ípad tržního nájemného).
Vysoká spot eba bydlení v sektoru sociálního bydlení vede v sektoru s
neregulovaným nájemním bydlením k nižšímu nabízenému množství a tudíž
vyššímu nájemnému a nižší spot eb bydlení.
Nízká mobilita pracovní síly. Z d vodu výhodných regula ních podmínek a
nejistoty zajišt ní podobného standardu bydlení v jiné lokalit je mobilita u
nájemc

byt

v sociálním bydlení

asto nižší než u lidí žijících ve

vlastnickém bydlení.
Vysoké náklady bytové výstavby a správy (dané skute ností, že investorem je
ve ejný orgán) v porovnání se soukromým nájemním bydlením.
Nízká kvalita administrace sociálního bydlení. Ú edníci obce i neziskových
organizací mají jen velmi malou motivaci v novat se preferencím
jednotlivých spot ebitel

i naslouchat zájm m nájemc sociálních byt –

nepracují p ece pro zisk, ale pro plat, který nezávisí na úrovni poskytovaných
služeb.
Nutnost mít p ed možností p id lení sociálního bydlení nap . trvalé bydlišt v
dané lokalit vede k tomu, že je pro nov p íchozí nemožné takové bydlení
získat. To snižuje mobilitu pracovník .
Systém alokace založený na hodnocení sociální pot ebnosti pouze p i
p id lení bytu vede velmi asto k tomu, že skute n pot ební žadatelé se k
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sociálnímu bytu nedostanou, zatímco mnoho sociálních byt

je obýváno

p íjmov silnými domácnostmi (sociální pot ebnost se po p id lení bytu asto
dále nesleduje); vylou ení skute n pot ebných z možnosti získání bytu je o
to vyšší, ím v tší je ochrana nájemních práv spojená nap . s možností
„d d ní“ dekret na sociální bydlení dalšími generacemi.
Koncentrace p íjmov

slabších

i sociáln

nep izp sobivých v sociálním

bydlení (i fyzicky v konkrétních domech a ulicích). Postupná koncentrace
t chto domácností na ur itém míst spojená s ochranou nájemc byt pak
vede k tvorb záporných externalit v takovém rozsahu, že se velká ást
zbylých domácností z dané oblasti odst huje a problém se prohloubí. 118

7.5 SOCIÁLNÍ DÁVKY VZTAHUJÍCÍ SE K BYDLENÍ
7.5.1 P ísp vek na bydlení
Konstrukce p ísp vku odpovídá situaci, kdy jsou výdaje domácností na bydlení podle
územního rozložení pom rn vyrovnané. V sou asnosti, kdy jsou výdaje na bydlení,
p edevším nájemné, již diferencované, ztrácí takto konstruovaný p ísp vek svou
ú innost. To dokládá i skute nost, že pr m rná výše dávek ze systému státní sociální
podpory, do kterého p ísp vek na bydlení pat í, je územn zna n diferencovaná:
nejnižší úrove dávek se poskytuje v Praze, kde je však sou asn nejdražší bydlení.
V rámci ostatních náklad

na bydlení (energie, voda, atd.) jsou územní rozdíly

pom rn malé, u nájemného je tomu práv naopak. Mnoho domácností platí skute né
nájemné mnohonásobn vyšší než pr m rné, které je pak asto nejv tší položkou ve
výdajích na bydlení. Sou asný p ísp vek na bydlení však tento jev ignoruje.119
P ísp vek na bydlení rovn ž ignoruje i skute nost, že v tšina domácností bydlí ve
vlastním, i družstevním bydlení a jejich výdaje na isté nájemné jsou nulové pokud zde nap . platí p ísp vky do fondu oprav, i p ímo na rekonstrukce a opravy
dom , jedná se o zhodnocování jejich majetku, které se promítne ve vyšší cen jejich

118
119

Viz Lux (2002), str. 80-81
Viz Do kal (2002), str. 49-50
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bytu, nikoliv o platbu istého nájemného. Z nájemc

byt

bydlí op t v tšina za

regulované nájemné a mají (s výjimkou starobních d chodc zejména v Praze) jen
zlomkové pom rné výdaje na nájemné k jejich p íjmu v porovnání s lidmi, kte í jsou
nuceni bydlet za neregulované nájemné. Lidé kte í platí tržní nájemné a u nichž je
zatížení výdaji na isté nájemné nejvyšší pak p ísp vek na bydlení nedostávají
v bec, protože mají vyšší p íjmy než 1,6 násobek životního minima (jinak by nebyli
schopni zaplatit sou asné tržní nájemné).
P ísp vek na bydlení je v sou asné dob obecnou p íjmov podmín nou sociální
dávkou nezohled ující majetek žadatele ani jeho výdaje na bydlení, která není nijak
na bydlení vázána a která má s bydlením spole ný snad jen název.

7.5.2 Adresný p ísp vek na nájemné
Tento prvek soustavy sociálních dávek zatím není využíván v R.
Výhody adresného p ísp vku na nájemné - Výhodou p ísp vku je jeho adresný
charakter, tj. možnost p ísp vek zacílit na konkrétní pot ebnou skupinu obyvatel i
domácností. P ísp vek je dávkou p enosnou, díky emuž nebrání mobilit pracovní
síly. Umož uje relativn rychle reagovat na m nící se finan ní a majetkovou situaci
domácností a zárove

na rozsáhlejší zm ny životní úrovn spole nosti. Správn

konstruovaný model p ísp vku by m l domácnosti stimulovat k vyhledávání
takového bydlení, které je p im ené jejich možnostem. Adresné p ísp vky jsou
výhodn jší než v tšina plošných subvencí, nebo v tšinou nevytvá í dlouhodobé
rozpo tové závazky. Poskytování p ísp vku umož uje majitel m nájemních dom
normáln

hospoda it s bytovým fondem i v p ípad , že jeho nájemníci pat í

k sociáln

slabším vrstvám spole nosti. P ísp vek m že podporou poptávky

stimulovat nabídku, tj. v tší investice soukromého kapitálu na renovace, údržbu,
opravy stávajícího bytového fondu a rozší ení nabídky bydlení.
Záporné dopady adresného p ísp vku na nájemné- Vyplácení p ísp vk

m že

zap í init zvýšenou poptávku na trhu s bydlením, nebo se jejich prost ednictvím
zvyšuje koup schopnost obyvatelstva. Tato zvýšená poptávka m že vést po n jaké
dob ke zvýšení cen bydlení, které m že krátkodob eliminovat jejich kladný efekt.
Zna nou nevýhodou je velká administrativní náro nost celého systému. Systém musí
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být založen na p esné a d kladné evidenci bytového fondu a p íjm obyvatelstva a
musí být zabezpe en proti r zným machinacím a podvod m. Podmínkou zavedení
p ísp vkového systému je proto fungující da ová soustava, registr byt
obyvatelstva a efektivní centrální i místní správa. Po ur ité dob

a

je nutno

p izp sobovat nastavení modelu m nícím se vstupním podmínkám (m nící se úrovni
p íjm , výdaj domácností na bydlení, inflaci, atd.). Dalším nedostatkem m že být
proti-motiva ní efekt; stejn jako u všech sociálních dávek vázaných na p íjem i zde
zvýšení p íjm domácnosti m že znamenat snížení výše p ísp vku na nájemné nebo
dokonce úplnou ztrátu nároku na jeho výplatu a tím m že brát motivaci ke zvyšování
p íjm . 120 Z neoklasické teorie spot ebitele je známo, že transfery bez vázaného užití
zp sobují vyšší užitek než ty s vázaným. M že být argumentováno, že p ísp vek na
nájemné je proto pro zvýšení subjektivního užitku sociáln pot ebných mén vhodný
nežli dávka s neomezeným užitím.
Následující kapitole bude v grafech a rovnicích e eno o fungování trhu s bydlením
ást toho, co bylo již d ív e eno slovy a možná i n co navíc.

120

Viz Sunega (2002a), str. 57-58 a Valentová (1999)
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8) NEOKLASICKÉ MODELY
Výše byly n které dopady n kterých nástroj bytové politiky popsány tém
slovn . Autor nesdílí p ístup zastánc

neoklasických model

výlu n

pro v podstat

makroekonomický p ístup a nesplnitelnost implicitních i explicitních p edpoklad
model . Následující modely velmi omezen vyjad ují autor v názor a jsou uvedeny
pro velmi zjednodušující, a zejména grafickou, ilustraci n kterých dopad n kterých
nástroj bytové politiky.

8.1 ZÁKLADNÍ MODEL
Tento model je p evzat podle Luxe (2002). Odvození rovnovážného stavu na trhu s
bydlením p i p edpokladu dokonale konkuren ního tržního prost edí je zcela
analogické obecnému odvození tržní rovnováhy .Pro individuální tržní rovnováhu
(jeden spot ebitel, jedna firma) se mezní užitek ze spot eby bydlení plynoucí pro
spot ebitele musí rovnat mezním náklad m na jejich produkci a mezní užitek ze
spot eby stejn jako mezní náklady produkce bydlení se pak odráží v jednotné
rovnovážné tržní cen . Agregátní poptávka i nabídka vzniká pak horizontálním
sou tem individuálních poptávkových a nabídkových k ivek; tedy horizontálním
sou tem k ivek mezního užitku všech spot ebitel na trhu a horizontálním sou tem
rostoucí ásti k ivky mezních náklad všech firem p sobících na trhu. V míst , kde
se agregátní k ivky nabídky i poptávky protínají, je cena i množství kontraktovaného
zboží optimální (rovnovážná cena a rovnovážné množství). Pokud dojde k jiné než
cenové zm n bydlení (nap . ke zvýšení i snížení p íjm spot ebitel ), pak se celá
poptávková k ivka posouvá graficky doprava i doleva a nabídka v závislosti na výši
elasticity na zm nu reaguje zvýšením/snížením cen a zvýšením/snížením produkce.
Pokud je nabídka neelastická, zvýšení poptávky vede pouze k r stu cen; pokud je
naopak nabídka dokonale elastická, zvýšení poptávky povede pouze k r stu
produkce. Graf 8 Vytvá ení rovnováhy na trhu s bydlením (bytovými službami)
zachycuje tvar poptávkové k ivky DD a tvar nabídkových k ivek bydlení v krátkém
(SK), dlouhém (SD) a st edn dlouhém období (SS). Ani dlouhodobá k ivka nabídky
není zakreslena jako zcela elastická, jelikož firmy nedosahují stejné efektivity výroby
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a nabídka výrobních vstup (zejména pak pozemk ) není dokonale cenov elastická
ani v dlouhém období. Rovnovážná cena je pro všechna období rovna p, rovnovážné
množství pak q. Nyní p edpokládejme r st p íjm spot ebitel (domácností), který
bude mít za následek posun k ivky DD na úrove D’D’ (p íjmová elasticita poptávky
po bydlení je pozitivní, takže r st p íjmu vyvolá r st poptávky). Velikost posunu
p irozen závisí na výši p íjmové elasticity poptávky. Je nutné upozornit na to, že
pokud se p íjmová elasticita liší pro r zné skupiny spot ebitel , pak posun agregátní
tržní poptávkové k ivky je dán pr m rem t chto rozdílných p íjmových elasticit
váženým podílem zastoupení jednotlivých skupin spot ebitel (vlastník , nájemník )
na celkové populaci spot ebitel . 121
Graf 8 Vytvá ení rovnováhy na trhu s bydlením (bytovými službami)

Zdroj:Lux(2002, 49)

V krátkém období (neelastická nabídková k ivka) trh zareaguje na r st poptávky
relativn zna ným r stem ceny z p na pk. V pr b hu asu vysoké ceny p ilákají do
121

Viz Lux (2002), str. 48
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oblasti bydlení investice, nabídku (na základ individuálních kalkulací isté sou asné
hodnoty investice i vnit ní míry výnosnosti investice jednotlivými firmami); zvýší
se tak nabídka bytových služeb u stávajícího bydlení (modernizace fondu), nabídka z
rekonstrukce bytového fondu (na základ

kalkulací srovnávajících náklady

rekonstrukce s náklady nové výstavby), nabídka stávajících byt /dom k prodeji
vyvolaná prudkým zvýšením cen a v neposlední ad i nabídka nové výstavby (na
základ kalkulace IRR). Ve st edn dlouhém období se cena sníží z pk na ps. V
dlouhém období, a to m že trvat i deset i více let, se trh zcela p izp sobí a kone ná
cena poklesne na pd, rovnovážné množství stoupne na qd. K ivky nabídky v krátkém
(SK) i st edním (SS) období se posouvají doprava na úrove

qd. Mírný sklon

nabídkové k ivky v dlouhém období je dán nízkou cenovou elasticitou nabídky
pozemk ; pak po „vy išt ní“ trhu a dosažení nové dlouhodobé rovnováhy realizují
nabízející stejn velký normální zisk (rovný náklad m p íležitosti p i alternativních
investicích) jako p i p edcházející situaci dlouhodobé tržní rovnováhy, ale
spot ebitelé platí za jednotku bytové služby více; tato

ástka „navíc“ se stává

zvýšeným p íjmem vlastník pozemk , kte í tak díky nízké cenové elasticit nabídky
pozemk realizují kapitálový zisk. 122

8.1.1 Regulace nájemného
8.1.1.1 Krátkodobý dopad regulace nájemného
Pro jednoduchost a názornost rozboru zde budeme p edpokládat dokonale
konkuren ní trh s nájemním bydlením. Po áte ní rovnováhu na trhu pro krátkodobou
k ivku nabídky zachycuje Graf 9 D sledky regulace nájemného na trhu s nájemním
bydlením, kdy rovnovážné množství q1 odpovídá rovnovážné tržní cen p1. Jestliže se
vláda rozhodne zavést regulaci nájemného na úrovni ceny p2, pak se krátkodob sníží
množství nabízeného nájemního bydlení z q1 na q2 a vzniká tržní nerovnováha daná
nadm rnou neuspokojenou poptávkou ve výši AB. Výše nadm rné poptávky je dána

122

Viz Lux(2002), str. 48-49
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cenovou elasticitou nabídkových a poptávkových funkcí (sklonem k ivek nabídky a
poptávky) a mírou regulace (tj. rozdílem mezi p1 a p2).123
Graf 9 D sledky regulace nájemného na trhu s nájemním bydlením

Zdroj: Lux (2002, 75) podle Fallis (1985, 203)

Když dojde k náhlému zvýšení poptávky z d vodu nízké cenové elasticity nabídky
(tj. pomalého p izp sobení trhu) stávající majitelé realizují krátkodob nadstandardní
zisk. Tuto situaci zachycuje Graf 10 Vzr st poptávky po bydlení, kdy p vodní
rovnováhu na trhu ve st edn dlouhém i dlouhém období reprezentuje množství
nájemního bydlení q1 a jeho cena p1 (k ivka SSSS je k ivkou nabídky ve st edn
dlouhém období a k ivka SDSD k ivku nabídky v dlouhém období). Pokud dojde k
náhlému zvýšení poptávky z DD na D´D´, pak nová st edn dobá rovnovážná tržní
cena se ustanoví ve výši ps; v této chvíli všichni existující majitelé i mezní investo i

123

Viz Lux(2002), str. 75
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(noví majitelé vstupující na trh) realizují nadstandardní zisk a vláda se m že
rozhodnout zavést regulaci nájemného.124
Graf 10 Vzr st poptávky po bydlení

Zdroj:Lux(2002, 76) podle Maclennan (1982, 216)

8.1.1.2 Dlouhodobý dopad regulace nájemného
Dlouhodobý efekt regulace nájemného je t eba srovnat s dlouhodobou reakcí trhu p i
absenci regulace; situaci zachycuje Graf 11 D sledky zavedení regulace nájemného
na trh s bydlením. Pokud by výše regulovaného nájemného byla stanovena na úrovni
p´ mezi ps (rovnovážná cena v krátkém období) a pd (rovnovážná cena v dlouhém

období), pak sice dojde, podobn

jako v prvním zde uvedeném p íklad , ke

krátkodobé nerovnováze na trhu dané nadm rnou poptávkou, v dlouhém období však
množství nabízeného bydlení bude dokonce vyšší, než by tomu bylo v p ípad
124

Viz Lux(2002), str. 75
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neexistence vládního zásahu (qd), cena bude však také vyšší a nerovnováha se obrátí
(tj. regulovaná cena by byla vyšší než cena dlouhodob rovnovážná); pokud rozdíl
není veliký, m že dojít i k vy išt ní trhu na rovnovážnou úrove . Pokud je výše
nájemného vládou stanovena na úrovni p´´ mezi p1 a pd, vznikne dlouhodobá
nerovnováha daná nadm rnou poptávkou, i v tomto p ípad by se však dlouhodob
nabídka nájemního bydlení o n co zvýšila oproti p vodnímu stavu z q1 na q3. Pokud
by ale vláda stanovila cenu nájemného na úrovni p´´´, pak dojde dlouhodob nejen ke
vzniku nadm rné poptávky a rozsáhlé nerovnováhy na trhu, ale rovn ž i poklesu
množství nabízeného bydlení na úrove q’’’ (a to p es p vodní zvýšení poptávky po
nájemním bydlení). 125
Graf 11 D sledky zavedení regulace nájemného na trh s bydlením

Zdroj: Lux(2002, 77) podle Maclennan (1982, 217)

Standardní zachycení d sledk

regulace nájemného neuvažuje o bydlení jako o

speciálním zboží; pokud bychom p ihlédli k heterogenit bydlení a na základ praxe
p edpokládali, že stát není schopen zajistit dokonalou regulaci ceny bytové
125

Viz Lux(2002), str. 76
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charakteristiky, ale pouze více mén jednoduše diferencovaného nájemného jako
celku (nap . nájemného na metr tvere ní bez ohledu na kvalitu, prost edí a jiné
charakteristiky úzce svázané s bydlením, pokud odhlédneme od jednoduchých
kategorizací, které odráží heterogenní charakter bydlení jen velmi omezen ), pak
regulace nájemného vede ke snížení p íjmu majitele z poskytovaných bytových
služeb a jeho racionální reakcí bude snížení množství poskytovaných bytových
služeb p i konstantním po tu bytových jednotek (nap . menší frekvence oprav
spole ných prostor, nižší kvalita pé e o zajišt ní chodu domu). 126

8.1.1.3 Rozd lení trhu
Stát se zpravidla snaží zabránit snížení množství nové bytové výstavby v p ípad
regulace nájemného vylou ením nových nebo nov

pronajímaných byt

z

regula ních omezení. Díky tomu pak na trhu vznikají dva hlavní segmenty: segment
s regulovaným nájemným a segment s tržním nájemným. Situaci zachycuje
následující Graf 12 D sledky specifické regulace nájemného na trh s bydlením.
P vodní tržní rovnováhu reprezentuje množství q1 a cena p1 v míst , kde se tržní
nabídka SS protíná s k ivkou tržní poptávky DD. P edpokládejme, že se poptávková
k ivka DD z n jakých níže specifikovaných d vod posune doprava na DD´; aby
zabránil v r stu nájemného na úrove p2, stát stanoví maximální nájemné v p vodní
výši p1, avšak vylou í z regulace novou výstavbu. Ve chvíli zavedení regulace
nájemného vznikne nerovnováha a p evis poptávky nad nabídkou (nedostatek) AB.
P edpokládejme, že posun poptávkové k ivky byl dán imigrací nových domácností
na daný trh. Vzhledem k tomu, že segment s regulovaným nájemným je obsazen
p vodními domácnostmi, všichni nov p íchozí jsou pak nuceni hledat své bydlení
v segmentu s tržním nájemným. Nabídková a poptávková k ivka po bydlení za tržní
nájemné je zakreslena v pravé ásti grafu; vertikální osa procházející bodem q1 udává
osu y ceny bydlení a množství nabízeného a poptávaného bydlení zachycuje
standardn horizontální osa x mající po átek v q1. Nabídkovou k ivku bydlení za
tržní nájemné udává ást celkové nabídkové k ivky SS z bodu B, poptávkovou k ivku

126

Viz Lux(2002), str. 77
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po tržním nájemním bydlením pak udává k ivka DtbDtb (protíná k ivku celkové
poptávky DD´ v bod A, jelikož DD´vznikla horizontálním sou tem DD a DtbDtb).
Rovnovážná cena v segmentu s tržním nájemným se ustanoví ve výši p3, rovnovážné
množství bydlení pak ve výši q3 – q1. P i cen p1 v segmentu s regulovaným
nájemným p3 v segmentu s tržním nájemným vyrovnává nabízené a poptávané
množství bydlení. Cena v segmentu tržního nájmu je vyšší, než by byla rovnovážná
cena v p ípad neexistence jakékoliv regulace nájemného (p3 > p2), což znamená, že
lidé žijící v segmentu s tržním nájemným jsou regulací významn

negativn

postiženi ve prosp ch nájemc s byty s regulovaným nájemným. 127
Graf 12 D sledky specifické regulace nájemného na trh s bydlením

Zdroj: Lux(2002, 78) podle Fallis (1985, 204)

127

Viz Lux(2002), str. 78
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8.1.1.4 Dopady na investice
D sledkem regulace nájemného je rovn ž budoucí vnímání vyšší rizikovosti
investice do nájemního bydlení u investor a tudíž mnohdy i trvalý posun nabídkové
k ivky nájemního bydlení doleva; to pak znamená, že i p i odbourání regulací
nedojde z d vod negativních o ekávání k obnovení p vodní rovnováhy na trhu s
nájemním bydlením (neobnoví se investice v p vodním rozsahu a nezvýší se
nabídka, která by odpovídala stavu bez p edchozí regulace nájemného).128
Kv li vyšším transak ním náklad m spojeným s pronájmem bytu a p i o ekávání
vyššího rizika spojeného s možností rozší ení regulace nájemného op t na všechny
nájemní byty budou racionální investo i v segmentu s tržním nájemným požadovat
vyšší míru výnosnosti investice (RRR129); z t chto d vod se nabídková k ivka pro
segment tržního nájemního bydlení posune doleva (mnoho nabízejících se z trhu
stáhne, další budou požadovat vyšší hrubý výnos jako kompenzaci za vyšší riziko) na
B’S’ a výše nájemného v tomto segmentu dosáhne úrovn p4. 130 Ochrana nájemc
byt

a z toho plynoucí vyšší rizikovostí investice do koup a pronájmu byt

potencionálních investor

u

má tedy za následek, že dojde ke snížení nabídky

bydlení. 131

8.2 MODEL JAFFEE A GRANELLE
Tento model je p evzat podle Luxe (2002). Pomocí kombinace ty jednoduchých
rovnic charakterizujících n které relace na trhu s nájemním bydlením lze poukázat na
vzájemnou provázanost ceny bydlení, sou asné hodnoty budoucího p íjmu investora
do bydlení a náklad na výrobu bydlení (Lux 2002 podle Jaffee 1992 a Granelle
1998):

128

Viz Lux(2002), str. 77
Required rate of return.
130
Viz Lux(2002), str. 79
131
Viz Lux(2002), str. 79
129
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1. Rovnice zachycují podmínky rovnováhy nabídky qs a poptávky qd na trhu
s nájemním bydlením, p i emž poptávka je ur ena výší nájemného p a ostatními
vysv tlujícími prom nnými Xd (jako nap . p íjem nájemce bytu):
M1: qd (p,Xd) = qs
2. Rovnice zachycující vztah výše nájemného p a o ekávaného diskontovaného
(aktualizovaného) p íjmu z investice do bydlení pro nabízejícího; P je o ekávaný
diskontovaný p íjem z investice do bydlení (cena aktiva pro investora), k míra
aktualizace:
M2: P

p/k

3. Rovnice zachycující vztah rozsahu nových istých investic (definovaných jako
hrubé investice po ode tení odpis , resp. po ode tení investic mí ených na krytí
náklad opot ebení stávajícího fondu) a pom ru o ekávaných diskontovaných p íjm
z investice k jejím náklad m; v p ípad , že pom r p íjm k náklad m je v tší než 1,
pak jsou isté nové investice vyšší než 0 a naopak, pokud je p íjem nižší než náklady
a pom r p íjm k náklad m tak nižší než 1, pak jsou i isté nové investice záporné,
tj. menší než 0 (úhrn celkových investic do bydlení se sníží):
M3: In

f(P/C) neboli In = 0 jestliže P/C

kde In jsou isté nové investice, P cena aktiva, C náklady investice, In = Ig – qs, Ig
jsou hrubé investice a

míra odepisování.

4. Zvýšení/snížení istých nových investic do bydlení v ase t má za následek
zvýšení/snížení celkové nabídky bydlení v ase t+1:
M4: qs (t+1) = qs (t) + In (t)
Podmínky rovnováhy trhu v dlouhém období jsou následující:
R1: P = C , tedy cena aktiva bydlení (aktualizovaný p íjem pro investora) se rovná
náklad m na jeho po ízení;
R2: p = kP = kC , tedy cena nájemného je rovna násobku ceny aktiva bydlení a míry
aktualizace;
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R3: In = 0 , tedy isté investice do bydlení (mimo investice do oprav a údržby) jsou
nulové;
R4: qs = qd (p, Xd), tedy nabídka se rovná poptávce.132
Dopady zm n se v modelu Jaffee a Granelle podle Luxe (2002) promítnou na trhu s
bydlením následujícím zp sobem:

8.2.1 Zvýšení poptávky po bydlení
(zvýší se poptávka po bydlení z qd0 na qd1)
- zvýší se nájemné p z d vodu zvýšení qd (dle rovnice M1)
- zvýší se cena aktiva bydlení P z d vodu zvýšení p (dle rovnice M2)
- zvýší se isté investice do bydlení In, jelikož P / C > 1 (dle rovnice M3)
- zvýší se nabídka qs z d vodu zvýšení istých investic (dle rovnice M4)
V dlouhém období se ustanoví nová rovnováha:
- nabídka qs se vyrovná se zvýšenou poptávkou qd1 svým zvýšením (dle rovnice R4)
- nájemné p se vrátí na svou p vodní hodnotu v ase 0 (dle rovnice R2)
- cena aktiva bydlení P se rovn ž vrátí na svou p vodní hodnotu rovnou náklad m C
(dle rovnice R1)
- výše istých investic poklesne zp t na 0 (dle rovnice R3)

8.2.2 Zvýšení náklad výstavby
(zvýší se náklady výstavby z C0 na C1)
- sníží se výše istých investic do bydlení In, jelikož P / C < 1 (dle rovnice M3)
- sníží se nabídka bydlení qs, nebo se sníží celkové investice do bydlení (dle rovnice
M4)
- zvýší se nájemné p, nebo se sníží nabídka qs (dle rovnice M1)

132

Viz Lux(2002), str. 51-52
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- zvýší se cena aktiva bydlení P, jelikož se zvýší cena nájemného p (dle rovnice M2)
V dlouhém období se ustanoví nová rovnováha:
- cena aktiva bydlení P se zvýší na novou úrove odrážející r st z C0 na C1 (dle
rovnice R1)
- nájemné p se podobn zvýší odrážejíc pohyb z C0 na C1 (dle rovnice R2)
- isté investice se op t vynulují, tj. In = 0 (dle rovnice R3)
- nabídka qs se sníží na novou úrove rovnováhy s qd (dle rovnice R4)

8.2.3 Vzroste požadovaná míra výnosnosti
(zvýší se míra aktualizace z k0 na k1 (nap . r stem úrokové míry, vzr stem
transak ních náklad

p i nájmu bytu a vzr stu rizika ztráty hodnoty investice,

zp sobené zavedením regulace nájemného, apod.))
- cena aktiva bydlení P se sníží z d vodu r stu míry aktualizace k (dle rovnice M2)
- výše istých investic In se sníží, jelikož P / C < 1 (dle rovnice M3)
- nabídka qs se sníží z d vodu snížení istých investic In (dle rovnice M4)
- cena nájemného p se zvýší z d vodu snížení nabídky qs (dle rovnice M1)
V dlouhém období se ustanoví nová rovnováha:
- cena aktiva bydlení P se vrátí na svou p vodní hodnotu rovné C0 (dle rovnice R1)
- cena nájemného p se zvýší na úrove p1 = k1C0 (dle rovnice R2)
- výše istých investic se zp tn vynuluje, In = 0 (dle rovnice R3)
- nabídka qs se sníží (dle rovnice R4)133

8.3 MODEL DIPASQUALE A WHEATON
Tento model je p evzat podle Sunegy (2002). Model DiPasquale a Wheaton (1996)
podle Sunegy (2002) pro ú ely své analýzy nahlíží na trh nemovitostí jako na dva

133

Viz Lux(2002), str. 52-53
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vzájemn propojené díl í trhy: trh aktiv a trh nemovitostí v užívání. Na trhu aktiv
(trhu kapitálu) se utvá í cena stávajících nemovitostí. Nemovitosti zde p edstavují
pouze jednu z široké škály možností, jak investovat volné finan ní prost edky.
Odm nou investora za držbu nemovitosti je o ekávaný budoucí tok p íjm v podob
nájemného.134 Odm nou za držbu jiných (alternativních) finan ních aktiv (nap .
obligací) je úrok. Aby bylo možno pom it výhodnost držby obou aktiv, musíme
stanovit relativní míru výnosu – v p ípad obligací je jí úroková sazba (pom r mezi
výší úroku a cenou obligace), v p ípad nemovitosti veli ina, kterou nazýváme míra
kapitalizace (pom r mezi výší nájemného a cenou nemovitosti). Jestliže se úroková
sazba z držby alternativních finan ních aktiv rovna mí e kapitalizace, investor je
indiferentní mezi držbou nemovitostí a ostatních finan ních aktiv a trh aktiv je v
rovnováze. V situaci, kdy by úroková sazba byla vyšší než míra kapitalizace,
investo i by dávali p ednost držb

ostatních finan ních aktiv p ed držbou

nemovitostí, poptávka po alternativních aktivech by rostla a rostla by tudíž i jejich
cena. V p ípad , že míra kapitalizace by byla vyšší než úroková sazba, investo i by
za ali ve zvýšené mí e poptávat nemovitosti, což by vedlo k tlaku na r st jejich cen.
Vlastní cena stávajících nemovitostí je stanovena jako sou asná hodnota
o ekávaných budoucích p íjm
výstavby.

v podob nájemného135 a generuje úrove

nové

136

Výše nájemného (které vstupuje do výpo tu ceny na trhu aktiv) se utvá í na trhu
nemovitostí v užívání. Nemovitosti jsou zde poptávány nikoliv jako jedna z možností
jak investovat peníze, ale za ú elem jejich skute ného užívání. Budoucí vlastník
(nájemce) je tedy zárove

uživatelem dané nemovitosti. Cenou za užívání

nemovitosti je výše nájemného.
Nabídka nových nemovitostí na trhu aktiv je dána úrovní nové výstavby (tedy
aktivitou stavebního sektoru), která závisí na relativní cen nemovitostí v pom ru k

134

Implicitn se zde neuvažuje možný kapitálový výnos investora, tedy rozdíl mezi prodejní a kupní
cenou aktiva.
135
P edpokládá se, že nájemné bude investor pobírat „nekone n dlouho“, takže cena nemovitosti se
ur í jako sou asná hodnota perpetuity.
136
Viz Sunega (2002), str. 11

118

Sko epa

Dopady nástroj bytové politiky

náklad m na jejich výstavbu. Poptávka je determinována p edevším po tem
subjekt , které si p ejí vlastnit d m nebo byt (jako investici). Z dlouhodobého
hlediska se na trhu aktiv utvá í rovnovážná situace, kdy cena odpovídá stavebním
náklad m v etn

ceny pozemku (viz dále). V krátkém období m že nastat

nerovnováha v d sledku fixní nabídky nových aktiv, která se z technických d vod
( asové prodlevy spojené s výstavbou nové nemovitosti) nep izp sobuje dostate n
pružn m nící se poptávce. Vzroste-li v krátkém období poptávka, projeví se to (p i
fixované nabídce) r stem cen (ceny p evyšují stavební náklady v etn

ceny

pozemku), který je impulsem pro zvýšení produkce stavebních firem. Po uplynutí
ur itého asového úseku je poptávka nasycena a cena klesá na svou rovnovážnou
úrove . Další determinantou poptávky na trhu aktiv je výše nájemného.137
Poptávku na trhu nemovitostí v užívání formují uživatelé nemovitostí, tj. firmy nebo
domácnosti, nájemníci i vlastníci. Pro firmy p edstavují nemovitosti kapitálový
vstup používaný p i výrob a jejich poptávka po tomto výrobním faktoru je odvozena
od poptávky po jejich produkci. Krom

toho závisí na relativních cenách

používaných výrobních faktor , mezní mí e jejich technické substituce (jak snadno
firma m že vstupy zam ovat ve výrob ) a dalších faktorech. Domácnosti rozd lují
sv j d chod mezi spot ebu r zných statk , jedním z nich je i bydlení. Poptávka
domácností po tomto statku se tedy m ní v závislosti na výši jejich d chod a na
relativních cenách spot ebovávaných statk . Nabídka nemovitostí je na tomto trhu
považována za exogenní (utvá í se na trhu aktiv), poptávka je funkcí dalších
exogenních faktor

jako je úrove produkce firem, p íjmová úrove domácností

nebo po et domácností a jejich preference.138
Mezi ob ma trhy (trhem aktiv a trhem nemovitostí v užívání) existují vzájemné
vazby. Výše nájemného, která se formuje na trhu nemovitostí v užívání, zásadním
zp sobem ovliv uje poptávku na trhu aktiv. Koupí nemovitosti (na trhu aktiv) si totiž

137

Nájemné je zde chápáno jako ástka, kterou domácnost nebo firma musí ro n vynaložit, aby
mohla užívat danou nemovitost. V p ípad vlastník se jedná o ro ní náklady spojené s držbou jejich
nemovitosti (tzn. zejména splátky úv r spojených s po ízením nemovitosti, i cena p íležitosti
vloženého kapitálu).
138
Viz Sunega (2002), str. 12
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investor kupuje budoucí tok p íjm v podob nájemného. Druhý spojovací lánek
pak tvo í stavební sektor. Jestliže vzroste stavební aktivita a v d sledku toho
nabízené množství na trhu aktiv (s ur itým zpožd ním), klesají ceny na trhu aktiv a
sou asn klesá (ceteris paribus) výše nájemného na trhu nemovitostí v užívání.
Vzájemné vztahy mezi ob ma trhy je možno znázornit graficky pomocí

ty -

kvadrantového diagramu – viz Graf 13 Trh aktiv a trh nemovitostí v užívání.
Graf 13 Trh aktiv a trh nemovitostí v užívání

Zdroj: Sunega (2002, 12) podle DiPasquale, Wheaton 1996: 8

Severovýchodní a jihovýchodní kvadrant reprezentují trh nemovitostí v užívání,
severozápadní a jihozápadní kvadrant trh aktiv.
Poptávková k ivka v severovýchodním kvadrantu popisuje závislost poptávaného
množství nemovitostí na výši nájemného. Rovnovážný stav nastává p i takové výši
nájemného, kdy se poptávané množství rovná existujícímu fondu, neboli v bod
rovnováhy platí:
D (R, preference) = S
120
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Levá strana rovnice zna í, že poptávka je funkcí výše nájemného (R) a preferencí
spot ebitel . Nabídka (S) je exogenním faktorem a je formována na trhu aktiv.139
K ivka vycházející z po átku v severozápadním kvadrantu p edstavuje míru
kapitalizace neboli pom r nájemného k cen nemovitosti. Jedná se o b žný výnos,
který investor poptává p i rozhodování o nákupu nemovitosti, p i emž musí vzít v
úvahu také výši dlouhodobých úrokových sazeb v ekonomice, o ekávaný r st
nájemného, o ekávané riziko spojené s budoucím tokem nájemného a míru zdan ní.
Vyšší míra kapitalizace se projeví rotací k ivky (kolem po átku) ve sm ru
hodinových ru i ek, nižší rotací proti sm ru hodinových ru i ek. Míra kapitalizace
je v tomto kvadrantu považována za exogenní, závisí na výši úrokových sazeb v
ekonomice a výnosnosti ostatních aktiv kapitálového trhu (akcií, obligací,
krátkodobých depozit). Míra kapitalizace se tedy rovná rovnovážné úrokové mí e na
trhu kapitálu. Smyslem tohoto kvadrantu je tedy ur ení ceny aktiv (nemovitostí) pro
danou výši nájemného (z trhu nemovitostí v užívání) a danou úrokovou míru, neboli
platí:
P = R/i
kde:
P - cena aktiva (K /m2),
R - výše nájemného (K /m2),
i - úroková míra.
V jihozápadním kvadrantu je determinována úrove nové výstavby. K ivka f(C)
znázor uje výši po izovacích náklad , p i emž se p edpokládá, že tyto náklady s
rostoucí výstavbou (C) rostou, takže k ivka má rostoucí tvar. Pr se ík k ivky f(C) s
cenovou osou udává minimální cenu požadovanou pro jakoukoliv úrove stavební
aktivity (jakási nepodkro itelná cena, m že p edstavovat minimální výši náklad ,
které musí být uhrazeny vždy, bez ohledu na to, „kolik“ se toho staví). Rovnováha

139

Viz Sunega (2002), str. 12
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nastává tehdy, jestliže je úrove nové výstavby taková, že se po izovací náklady
práv rovnají cen (ur ené v severozápadním kvadrantu). Platí tedy, že:
P = f (C)
V situaci, kdy by cena byla vyšší než po izovací náklady, stavební firmy by
realizovaly nadpr m rný zisk, což by vedlo k p ílivu nových firem do odv tví (za
p edpokladu neexistence nep ekonatelných p ekážek jejich vstupu) a postupnému
ustavení rovnováhy. Vyšší než rovnovážná úrove nové výstavby (tj. f(C)>P) by
naopak byla nerentabilní.
V jihovýchodním kvadrantu je ro ní objem nové výstavby p idán do stávajícího
celkového fondu nemovitostí. Celkovou zm nu nemovitostního fondu za dané
období ur íme jako rozdíl mezi výší nové výstavby a celkovým úbytkem fondu v
daném období, neboli platí:
S=C- S
kde
S - celkový fond nemovitostí (m2),
C - nová výstavba (p ír stek fondu v m2),
- míra odpadu (znehodnocení) fondu za dané období.
K ivka vycházející v jihovýchodním kvadrantu z po átku p edstavuje takové
kombinace úrovn nové výstavby a objemu nemovitostního fondu, p i kterých

S=

0, neboli objem nové výstavby se práv rovná úbytku (amortizaci) stávajícího fondu,
tedy C = S (a odtud S = C/ , jak je uvedeno v Graf 13 Trh aktiv a trh nemovitostí v
užívání). Oba dva trhy (trh aktiv a trh nemovitostí v užívání) jsou v rovnováze,
jestliže

výchozí

severovýchodního

úrove

celkového

fondu

nemovitostí

kvadrantu proti sm ru pohybu

(p i

pohybu

ze

hodinových ru i ek do

jihovýchodního kvadrantu) se rovná kone né úrovni. Daný objem fondu je tak
dlouhodob stabilní.
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Je možno analyzovat dopady zm n na trh s bydlením. 140

8.3.1 Vzr st poptávky po bydlení
Pokud dojde k r stu poptávky po bydlení, dochází k posunu k ivky v
severovýchodním kvadrantu sm rem vzh ru (viz Graf 14 Vzr st poptávky po
bydlení), což zna í zvýšenou poptávku na trhu nemovitostí v užívání. P i daném
objemu celkového fondu nemovitostí musí vzr st výše nájemného, která vede k r stu
cen nemovitostí v severozápadním kvadrantu. Vyšší ceny nemovitostí následn
generují vyšší objem nové výstavby, jehož d sledkem je vyšší objem celkového
bytového fondu. Nový rovnovážný stav na trhu nemovitostí zobrazuje árkovaný
obdélník v Graf 14. V poklesu poptávky po bydlení budou d sledky opa né. 141
Graf 14 Vzr st poptávky po bydlení

Zdroj: Sunega (2002, 15) podle DiPasquale, Wheaton 1996: 12

140
141

Viz Sunega (2002), str. 14
Viz Sunega (2002), str. 16
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8.3.2 Zm na dlouhodobých úrokových sazeb
Zm na ve výši úrokových sazeb ovliv uje poptávku po nemovitostech na trhu aktiv
(nikoliv na trhu nemovitostí v užívání, jak tomu bylo v p edchozím p ípad ). Jestliže
úrokové sazby z ostatních aktiv (s výjimkou nemovitostí) rostou, výnos z držby
nemovitostí v porovnání s výnosem nap . obligací klesá a investo i mají tendenci
p esouvat své fondy mimo trh nemovitostí. Obdobný efekt má r st rizika spojeného s
držbou nemovitosti jako aktiva i vyšší zdan ní p íjm z držby nemovitostí (p íjmy z
pronájmu, z prodeje nemovitosti apod.). P edpokládejme natolik efektivní kapitálový
trh, který ú inn vyrovnává výnosy z r zných druh aktiv. Zm ny v poptávce po
ostatních aktivech vedou ke zm n úrokové míry (a tudíž i míry kapitalizace), p i níž
jsou investo i ochotni držet nemovitosti. Pokles dlouhodobých úrokových sazeb nebo
snížení míry zdan ní výnos z držby nemovitostí redukují míru zisku, který investo i
požadují, mají-li dát p ednost držb nemovitosti p ed držbou ostatních aktiv. V
prezentovaném modelu se tato zm na projeví rotací k ivky v severozápadním
kvadrantu proti sm ru pohybu hodinových ru i ek, v d sledku

ehož vzroste

implicitní kapitálová hodnota bydlení (kapitálový výnos). Zvýšení implicitní
kapitálové hodnoty bydlení vede následn

k v tšímu objemu nové výstavby a

v tšímu p ír stku fondu nemovitostí, který p i nezm n né poptávce na trhu
nemovitostí v užívání vede k poklesu výše nájemného. Nový rovnovážný stav
zachycuje Graf 15 Dopad zm ny dlouhodobé úrokové sazby na trh .142

142

Viz Sunega (2002), str. 15
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Graf 15 Dopad zm ny dlouhodobé úrokové sazby na trh s bydlením

Zdroj: Sunega (2002, 16) podle DiPasquale, Wheaton 1996: 14

8.3.3 Zm na náklad nové výstavby
Vyšší krátkodobé úrokové sazby v ekonomice a obecný nedostatek finan ních
prost edk

(snížená dostupnost úv r

apod.) k zajišt ní nové výstavby zvyšuje

po izovací náklady a vede k poklesu stavební aktivity. Obdobn striktní územní
plánování a podobná regula ní opat ení p ispívají k r stu náklad na novou výstavbu
a snížení její výnosnosti. D sledkem je posun k ivky f(C) v jihozápadním kvadrantu
západním sm rem, který p i dané cenové úrovni zp sobuje pokles nové výstavby;
z dlouhodobého hlediska vede tento pokles ke snížení celkového objemu fondu
nemovitostí (úbytek fondu je v tší než p ír stky v podob nové výstavby). Jestliže je
k dispozici menší množství nemovitostí, ale poptávka se nem ní, musí vzr st úrove
nájm (severovýchodní kvadrant), která následn generuje vyšší cenovou hladinu na
trhu aktiv (severozápadní kvadrant). Novou rovnovážnou situaci, která se ustaví na
trhu nemovitostí v dlouhodobém asovém horizontu, znázor uje Graf 16 Dopad
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zm ny náklad výstavby na trh nemovitostí. 143 Administrativní proces schvalování
výstavby zvyšuje náklady na výstavbu. Výsledkem zvýšení t chto náklad je situace,
kterou znázor uje Graf 16.
Graf 16 Dopad zm ny náklad výstavby na trh nemovitostí

Zdroj: Sunega (2002, 17) podle DiPasquale, Wheaton 1996: 17

8.3.4 Sociální bydlení
Podp rné vládní programy na výstavbu nájemního bydlení pro p íjmov slabší
skupiny domácností vedou k vyt sn ní ásti poptávky po soukromém nájemním
bydlení poptávkou po státem dotovaném nájemním bydlení, což v grafickém
znázorn ní p edstavuje opak situace zachycené v Graf 14 Vzr st poptávky po
bydlení. V d sledku skrytého posunu poptávkové k ivky v severovýchodním
kvadrantu dochází ke snížení výše nájemného, cen nemovitostí (aktiv), úrovn nové
výstavby a celkového bytového fondu.

143

Viz Sunega (2002), str. 16
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8.3.5 P ísp vek na nájemné
Formy státní podpory, které mají podobu p ísp vku na nájemné, p sobí stejným
zp sobem jako situace, kterou znázor uje Graf 14 Vzr st poptávky po bydlení.
Zastánci tohoto typu vládní podpory argumentují tím, že má jen velmi mírný dopad
na r st nájemného, ale významným zp sobem povzbuzuje novou výstavbu. Naproti
tomu odp rci tvrdí, že hlavním efektem je r st výše nájemného a jen nepatrný nár st
stavební aktivity; nejv tší prosp ch tak podle nich plyne vlastník m nemovitostí.
Dopad takové podpory bude záviset na relativních elasticitách p íslušných k ivek v
Graf 14 Vzr st poptávky po bydlení. 144

8.3.6 Zm na da ových zvýhodn ní
Da ová zvýhodn ní nebo vzr st odpisových sazeb v da ových zákonech zp sobí
zm nu míry kapitalizace, která se projevuje rotací k ivky v severozápadním
kvadrantu proti sm ru pohybu hodinových ru i ek s opa nými d sledky než popisuje
Graf 15 Dopad zm ny dlouhodobé úrokové sazby na trh .145

8.3.7 Ochrana nájemc byt
Ochrana nájemc byt zvyšuje transak ní náklady pronájmu bytu a tím za jinak
stejných okolností snižuje pro pronajimatele výnos z pronájmu byt . Tyto zvýšené
transak ní náklady je možné chápat jako dodate né riziko náklad

spojených

zejména s nepln ním dohody nájemcem bytu. Je možno si ji p edstavit jako
v procentech vyjád enou p irážku k požadovanému ro nímu výnosu. To vede ke
zvýšení tržního nájemného, kdy se ješt vyplatí byt koupit a pronajímat a tedy
nep ímo ke snížení dostupnosti tržního nájemního bydlení. Dopad zavedení ochrany
nájemc

byt

se projeví rotací k ivky v severozápadním kvadrantu proti sm ru

pohybu hodinových ru i ek s opa nými d sledky než popisuje Graf 15 Dopad
zm ny dlouhodobé úrokové sazby na trh .

144
145

Viz Sunega (2002), str. 17
Viz Sunega (2002), str. 18
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ím je delší trvání nájemních a exeku ních soudních spor

a menší

p edvídatelnost jejich výsledku, tím jsou v tší transak ní náklady pronájmu bytu a
tudíž vyšší požadovaná hrubá výnosnost a tedy nep ímo snížení dostupnosti tržního
nájemního bydlení.
Obdobn

jako u transak ních náklad

je možno po ítat i s pravd podobnostmi

zavedení r zných státních zásah (jako zavedení regulace nájemného pro dosud
neregulovaný byt, zvýšení ochrany nájemc

byt , konfiskace bytu, apod.) do

budoucna, s ítat jimi vzniklé o ekávané náklady a pom ovat je k tržní cen bytu.
Op t je výsledkem v procentech tržní ceny bytu vyjád ená p irážka za riziko, o
kterou musí být hrubý výnos z pronájmu bytu vyšší, aby se vyplatilo byt pronajímat.
Výsledkem je op t rotace k ivky v severozápadním kvadrantu proti sm ru pohybu
hodinových ru i ek s opa nými d sledky než popisuje Graf 15 Dopad zm ny
dlouhodobé úrokové sazby na trh .
Tímto kon í rozbor hospodá ských dopad
kapitola se bude v novat politice.
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9) TEORIE VE EJNÉ VOLBY
Teorie ve ejné volby se rozborem politického procesu a motivací jeho ú astník
snaží vysv tlit vznik a trvání státních zásah . Vysv tluje je nikoliv ekonomickými
d vody (selhání a nedokonalosti trhu), neekonomickými (sociálními) d vody
(p erozd lování, poru nické statky), ale d vody ryze politickými.
Politologie vychází z p edpokladu, že politický

lov k sleduje ve ejný zájem,

ekonomie naopak tvrdí, že ekonomický lov k sleduje sv j vlastní zájem. Teorie
ve ejné volby aplikuje ekonomický p ístup i v politické oblasti; nedomnívá se však,
že je chování politik

motivováno pouze snahou o maximalizaci vlastního

prosp chu. Jednotlivci jsou ochotni p inést ur itou ob

ve jménu ve ejného blaha

stejn , jako to n kdy d lají podnikatelé. V obou p ípadech se však jedná o relativn
minoritní
prosp chu.

innosti, které nejsou v rozporu s úsilím o maximalizaci vlastního
146

Teorie ve ejné volby popisuje pole vlády, opozice, ú ad , stran a

zájmových skupin jako bojem o moc, osobní výhody a ú ady charakteristickou
oblast, která zajiš uje služby ve ejnosti jen mimochodem, podobn jako je výroba
vedlejším produktem snahy o zisk.147 Krom toho je d ležitý oportunní aspekt celé
této oblasti. Politici mezi sebou bojují o hlasy voli

a obchodují s hlasy

v zastupitelských orgánech. Teorie ve ejné volby se rozborem vztah na tomto poli
snaží vysv tlit politické d vody pro vznik a trvání státních zásah . Základem teorie
ve ejné volby je p edpoklad o racionálním jednání egoistických politik

(stran),

zájmových skupin a ú edník .
Budou zde rozebírány motivace a jednání ty druh politických aktér – voli ,
politik (stran), zájmových skupin a ú edník . Voli i, politici a ú edníci mají p ímý
vliv na státní zásahy. Zájmové skupiny mají ovliv ováním voli , politik
ú edník na státní zásahy vliv nep ímý.

146
147

Viz Holman (1999), str. 482-483
Toto je patrn základní myšlenka teorie ve ejné volby. Autorem je J.A. Schumpeter.
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9.1 POLITIK A STRANA
Strana je pojímána jako zájmové sdružení politik . V teorii ve ejné volby jsou
politici racionáln jednající akté i, kte í maximalizují sv j užitek. Užitek politika je
funkcí prestiže, p íjmu a moci, což jsou vše faktory spojené s funkcí ve ve ejném
ú ad . Aby funkci ve ve ejném ú ad získal a udržel, je t eba v systému zastupitelské
demokracie legitimace v tšinou voli ; zmocnitelé si musí vybrat jeho jako svého
zmocn nce. Tím se pro politika stává díl ím cílem maximalizace voli ských hlas ,
p i emž prost edkem dosažení tohoto cíle je nabízený volební program. Úsp šný
program musí být sestaven tak, aby odpovídal preferencím co nejv tšího po tu
voli . Politické strany nesledují v p edvolebním boji cíl skute n informovat voli e
o svém programu, ale snaží se mobilizovat podporu voli

ve sv j prosp ch.

Graf 17 Bezproblémový politický výb r

Tento typ politického výb ru ilustruje následující podobenství.

9.1.1 Model st edového voli e - podobenství se stánka i
Když p ijde první stánka s párky na pláž, je docela jedno, kam se postaví. Po et
zákazník mu to p íliš neovlivní. Když však p ijde druhý stánka a za ne mu p ebírat
zákazníky, za ne p emýšlet, zdali by zm nou své polohy na pláži nezískal více
zákazník . Když by se posunul dále od st edu pláže, ztratil by ást p vodních
zákazník , protože by tito m li blíže ke druhému stánka i. Nakonec je pro každého
z nich nejlepší, když se p esunou na st ed pláže, t sn vedle sebe. Žádný pak nem že
získat více zákazník tím, že by se p esunul.
Tento problém stánka

lze analogicky aplikovat na rozhodování dvou politických

stran, snažících se získat co nejvíce hlas . Nech je rozd lení politických preferencí
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znázorn no k ivkou v grafu a politické programy jsou takové jako v grafu. Za

tohoto rozd lení a „umíst ní“ politického programu by vyhrála volby stana X.
Graf 18 Rozd lení politických preferencí voli

Strana Y m že zvýšit po et svých voli , pokud se „názorov posune“ blíže ke
st edu. Každá ze stran m že tímto zp sobem získávat voli e do doby, dokud nejsou
t st vedle sebe v míst s nejvyšším po tem hlas . Teprve když budou v tomto míst ,
bude jejich „politické umíst ní“ stabilní, žádná z nich pak nem že získat dodate né
voli ské hlasy posunem svého volebního programu.
Graf 19 „Politické umíst ní“ politických stran
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Pokud dojde z n jakého d vodu ke zm n preferencí voli , politické programy
stran se rovn ž posunou tímto sm rem. Op t se posunou na nové místo s nejvyšším
po tem hlas . Strany tedy samy o sob nemohou m nit provád ný politický program,
tj. místo s nejvyšším po tem hlas , protože by jinak p íšt nevyhrály ve volbách.
Graf 20 Dopad posunu preferencí voli

V tomto modelu mohou pouze voli i zm nou svých preferencí nep ímo m nit
provád ný program. Sout ž politických stran spo ívá v konkuren ním „hledání“
vrcholu rozložení a nabízení politického programu, který odpovídá takovému
vrcholu. Jednání strany je tak vícemén

pasivní a orientuje se na preference

st edového voli e, protože to je nejúsp šn jší strategie z pohledu sestavování
programu. 148 Pokud by se strana snažila vlivem na voli e posouvat jejich preference,
vnímali by to tito za zm nu polohy strany a tato by prohrála volby. Zájmová skupina
však p sobením na voli e toto d lat m že, protože se o ní nikde nehlasuje. Politiku
zde tedy nem ní politické strany, ale zm ny preferencí voli , které mohou být
ovlivn ny zájmovými skupinami.

148

Úplnému splynutí program brání nebezpe í ztráty voli na kraji voli ské základny, možná újma
plynoucí ze ztráty d v ry voli pro oportunisticky vypadající programové zm ny a p i problémech
s ex ante ur ením „polohy“ a preferencí st edového voli e (zejména ve více-rozm rném prostoru, kde
každý rozm r p edstavuje politickou otázku a kde st edový voli v bec nemusí existovat).
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„Chudí“ využívají svého volebního práva ke zvýšení svého bohatství redistribucí od
„bohatých“ k „chudým“. Vzhledem k tomu, že se politici chovají sobecky a
nechávají se zvolit do svých ú ad z d vod o ekávaného r stu moci, statusu i
p íjmu, snaží se maximalizovat po et potenciálních voli ských hlas pro sebe i v
p íštích volbách. A protože existuje relativn málo lidí s vysokými p íjmy, ale hodn
lidí s nízkými p íjmy, politici maximalizují po et voli ských hlas

podporou

redistribuce od bohatých k chudým. Ve skute nosti nejv tší sociální skupinu netvo í
„chudí“, nýbrž lidé se st edními p íjmy a proto se „korumpování redistribucí“
zam uje zejména na n . To je d vodem pro je v mnoha zemích úhrn ve ejných
výdaj pro „chudé“ nižší než pro domácnosti se st edním p íjmem. 149
Na modelu st edového voli e je možné kritizovat, že posouzení celého programu
voli em a spln ní implicitního p edpokladu dokonalé informovanosti o jednotlivých
bodech programu není reálné. Protože se voli

neinformuje detailn

o celém

programu strany, m že strana toto selektivní jednání voli e využít k tomu, aby
výhodami pro ur ité skupiny, které jsou vzdálené od pozice st edového voli e,
provozovala politiku nejen maximalizace hlas , ale i p íjm . Menšina bohatých lidí
soust edí ve svých rukou zpravidla relativn zna ný vliv na politické rozhodování a
je tak schopna ovliv ovat státní zásahy ve sv j prosp ch, což m že vést k jev m,
které pozorujeme nap íklad u podpory hypote ního úv rování a dalších program na
podporu bydlení. 150
Politik má osobní zájem zejména na udržení vlastní moci, ehož prost edkem je
znovuzvolení. Politici jednají jako zmocn nci voli

a m li by d lat to, co jim p ed

volbami slíbili. Voli nemá možnost z tohoto vztahu vystoupit a tím v poslední
instanci kontrolovat zmocn nce tak, jak je tomu u klasického zmocn ní. Toho politik
využívá. Dále využívá politik informa ní asymetrie mezi ním a voli em ve sv j
prosp ch. To ilustruje Graf 21.

149
150

Viz Lux(2002), str. 65
Viz Lux(2002), str. 65
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Graf 21 Dvoustup ový problém zmocn ní p i politickém výb ru

9.1.2 Soupe ení politik v zastupitelské demokracii
P edstavme si politika sledujícího „dlouhodobé obecné blaho“ a jeho soupe e, který
sleduje cíle populární a krátkodobé pouze proto, aby byl zvolen a udržel se u moci.
Voli i jsou nedokonale informováni, racionáln ignorují politické problémy a každý
ví, že sám nemá vliv na výsledek politického rozhodování. Náklady krátkodobých
populárních výdaj p icházejí teprve po volbách, rozprostírají se na mnohé a voli i
mají krátkou pam . Za t chto podmínek bude zvolen soupe , který sleduje cíle
populární a krátkodobé pouze proto, aby se dostal a udržel u moci.
Profesionální politici se musí do vrcholné politiky nejprve propracovat stranickou
hierarchií. P i tomto procesu se nepo ítá tolik odborná znalost a dlouhodob
zam ené koncep ní myšlení, ale spíše schopnost získat si v r zných oblastech
vysokou popularitu a být vnitrostranicky zvolen na stranický post, ze kterého je
možné získávat popularitu snadn ji. Toho lze dosáhnout mnohem spíše orientací na
krátkodobé cíle, populární otázky a „p edvolební dary“ než prací a prezentováním
dlouhodobých koncepcí. Kv li vnitrostranickému procesu tak do vrcholné politiky
postupuje politik sledující cíle populární a krátkodobé pouze proto, aby byl zvolen a
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udržel se u moci. Takoví politici pak p irozen
„dlouhodobé obecné blaho“.

vytla ují politiky sledující

151

V tradi ní hospodá ské politice se považují rozhodnutí státu a jeho zásahy do
hospodá ského d ní za voln m nitelné parametry. Za touto p edstavou se skrývá
p edstava politika v roli osvíceného diktátora. Podle této p edstavy politici cht jí to,
co je pro ob ana nejlepší, v dí, co je pro n j nejlepší a mají úplnou volnost zásah .
Teorie ve ejné volby klade svým rozborem politického jednání následující hlavní
argumenty proti této p edstav :
-

politici mají vlastní cíle (nap . moc, prestiž, bohatství, vlastní politickoideologické p edstavy).

-

politici se nemohou prosadit neomezen . Aby mohli uskute nit vlastní cíle,
musí jednak tak, aby byli znovu zvoleni; tzn. musí brát ohled na mín ní
voli .

Osvícený diktátor se tak m ní v egoistického demokrata.

9.2 VOLI
Voli není informovaným zmocnitelem, který by se staral o to, aby politickoadministrativní systém sloužil obecné prosp šnosti. Voli i jsou ve svém zájmu
nedokonale informováni, racionáln ignorují politické problémy, protože každý voli
ví, že sám nemá vliv na výsledek politického rozhodování. Proto je jejich motivace
strávit as a v novat úsilí na získání informací pot ebných pro „správnou“ volbu
nepatrná. Voli ví mnoho o svých vlastních zájmech, nerozumí však zájm m jiných
voli

a neinformuje se o nich. Racionáln

ignorantní voli rozeznává nejlépe

krátkodobé dopady politických opat ení týkajících se jeho samotného a mnohem
h e rozeznává m n

jasné dopady dlouhodobé a dopady na celou spole nost.

Zejména se voli zajímá o výhody konkrétních státních zásah pro n j. Politik pak
m že snadno získat hlasy mnoha voli

151

slibováním opat ení, z nichž každé prospívá

Viz Mayer (1998), str. 146-149 a 156-157
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n jaké skupin voli , ale dohromady jsou neslu itelná ( i proveditelná jen na úkor
jiných voli , i zadlužení státu). 152 153
V systému zastupitelské demokracie nevyjad ují voli i své preference v jednotlivých
otázkách, ale signalizují pouze v asových odstupech souhlas, i nesouhlas s celým
balíkem politik, resp. s politiky, kte í tyto balíky zastupují. Politici rozhodují
v období mezi volbami o jednotlivých otázkách a opat eních. Ve volebním procesu
se tak konstituuje vztah zmocn ní. Voli i rozhodují ex ante p ímo o svých
zmocn ncích a tím nep ímo o politických programech. Mohou ex post reagovat tím,
že politika zvolí znovu,

i ne. D sledkem je neefektivní kontrola jednotlivých

politických opat ení a velký prostor pro politika ke sledování vlastního zájmu.154

9.3 Ú EDNÍK
Ú edník není služebníkem vlády, který nestrann

popisuje skute nosti a který

obratem pasivn plní vládou p ijatá rozhodnutí. Podle teorie ve ejné volby sledují
ú edníci p ednostn osobní zájem. Navíc jim jejich innost p ipadá subjektivn
d ležit jší, nežli ve skute nosti je. Z t chto dvou d vod

se snaží rozší it své

pravomoci. Prost edkem prosazení této snahy je využívání informa ního náskoku,
jelikož byrokracie m že využít informa ní nedostatky na stran vlády jako lépe
informovaná strana a získat rozpo et, který je podstatn v tší, než rozpo et nutný.
Politická a zvlášt demokratická správa se potýká s obdobnými otázkami jako tržní
organizace a navíc s problémy, které jsou specifické pro politické a byrokratické
organizace. Je zde, stejn jako v tržních organizacích, problém zmocn ní, ale chybí
nástroje jeho ešení. U soukromé firmy je možnost m it hospodá skou úsp šnost jí
samé a potažmo i jejího managementu. Toto u ú adu možné není - kdy má státní ú ad
ztrátu, kdy zisk? Není proto možné d lat záv ry o efektivit fungování ú ad a podle

152

To je pro demokratického politika jeden z d vod pro financování státních výdaj emisí dluhu, i
tiskem pen z, protože tyto zp soby financování nejsou na první pohled tolik vid t jako p ímé zdan ní.
153
Viz Holman (1999), str. 487-488
154
Viz Mayer (1998), str. 141-142
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toho odm ováním motivovat jak management, tak zam stnance k efektivnímu
fungování ú adu.
Nep ítomnost motivace pro efektivní jednání, resp. sankce za nehospodárné jednání
ú edník vede k následujícím dopad m:
1.

editel státního ú adu (a potažmo i adový ú edník) má v tší prostor pro
realizaci osobních cíl (na úkor efektivnosti fungování ú adu) nežli editel (a
potažmo i

adový zam stnanec) soukromého podniku, kterého nutí

konkurence a vlastníci firmy k minimalizaci náklad .
2. Ú ad nemá možnost zjistit „správnou“ cenu, kvalitu, množství, atd. Státní
monopol, nebo státem zaru ený monopol v menší mí e, má vlastnost, že
dodává své služby v horší kvalit a za vyšší cenu, nežli jsou toho schopni
nabízející na trhu, pokud by tento existoval. Nic totiž nemotivuje ú edníky
snižovat náklady a cenu a zvyšovat produkované množství a kvalitu. N kdy
naopak ú ad dodává své služby za cenu nižší, než by vznikla na trhu, a pak je
produktu nedostatek, jsou po adníky, úplatky nap . za p id lení nájmu v byt
s regulovaným nájemným, atd. Monopolní situace mnoha ú ad a ve ejných
podnik

vede k nad-

i podvýrob

poskytovaného zboží a služeb (v

porovnání s množstvím vyráb ným konkurujícími si soukromými podniky).
3. Je v zájmu ú edníka, aby agenda jeho ú adu byla bez ohledu na efektivitu
stále širší. Ú edník pak má více pravomocí, v tší vliv, plat, uznání, disponuje
s v tšími prost edky, má více prostoru k prosazování vlastních cíl . ím širší
je agenda ú adu, tím v tší je pot eba pod ízených. ím více pod ízených, tím
menší pravd podobnost, že ú edník p ijde o zam stnání, až jednou dojde
k úsporným opat ením a propoušt ní. Toto neplatí pouze pro vedoucího
ú adu, ale i pro všechny jeho pod ízené. Tabulkové platy, ur ující mzdu
podle po tu pod ízených a rozsahu pravomocí k tomu také napomáhají.
4. Pokud je ú ad pov en vykonáváním n jaké

innosti, bude se jeho

p edstavitel snažit o zvýšení rozpo tu, a proto se bude snažit rozší it oblast
innosti ú adu tím, že bude p inášet návrhy na nová pov ení i „up esní“
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(rozší í) innost ú adu sám. Byrokracie je tak schopna státní zásahy nejen
pasivn provád t, ale i de facto vytvá et.
Stimuly k r stu náklad a výdaj jsou podporovány:
1. Nemožností m it efektivitu vynaložených prost edk .
2. Z toho plynoucím vylou ením finan ního postihu, tedy odpadnutím
zodpov dnosti za chybné plánování, prognózu a rozhodnutí.
3. Odbory, které prosazují ohodnocování podle doby v zam stnání, nikoliv
p ínosu pracovníka podniku nebo ú adu.
4. Nemožností ú adu zbankrotovat.
5. Nedobrovolností ú asti - nehrozí zánik ú adu pro zmizení „zákazník “.
Odd lení platby za poskytované zboží i službu od „koup “ a užívání vede
k tomu, že p i „koupi“ takového zboží, i služby již proti sob nestojí pln ní a
protipln ní, i náklad a užitek a pro zú astn né není na první pohled viditelné
jejich spojení – a tedy i cena poskytnutého zboží i služby.
Ú ad je svým zp sobem analogií podniku v plánované ekonomice. Všechny ú ady
sout ží o omezené zdroje z rozpo tu. Každý vedoucí ú adu má tak snahu
vyzdvihovat nutnost svého ú adu, resp. služeb, které poskytuje, a jelikož dostane
zpravidla nakonec mén pen z než požadoval (pokud by žádal tolik, kolik skute n
pot ebuje a dostal mén prost edk , tak by nebyl schopen poskytovat služby v
takovém rozsahu a kvalit , jak je naplánováno, a byl by potrestán; proto se jistí –
homo se asecurans – Hlavá ek, J. 155) tak i um le navyšuje p edpokládané náklady,
které jsou na poskytovaní oné služby nutné. V pr b hu roku se pak snaží celý
rozpo et utratit, aby je p íští rok dostal zase. Vedoucí odd lení ú adu se chovají
naprosto stejn v i vedoucím ú ad , jako se tito chovají k politik m. Výsledkem je
naprosto obrácené jednání než u soukromé firmy; p i plánování a následném
provád ní plánu ú ad minimalizuje produkci, kterou ješt musí s danými náklady
poskytovat, a maximalizuje náklady.
155

Viz Ml och (1996), str. 10.
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9.3.1 Ú edníci jako voli i
R st ve ejných výdaj je tak v zájmu byrokracie, nebo rostou-li ve ejné výdaje,
rozši uje se ve ejný sektor a roste po et jeho zam stnanc . S r stem vládních
organizací roste moc a vliv byrokracie. Proto budou ú edníci volit takové politické
strany, které budou prosazovat r st ve ejného sektoru.156
Teorie ve ejné volby považuje stát za obdobu trhu. Pro

ale racionální, užitek

maximalizující voli i akceptují neefektivní byrokracii? Teorie ve ejné volby to
vysv tluje t emi argumenty:
1) Menšinové kompaktní zájmové skupiny iniciují politická, obzvlášt
nedistributivní opat ení, která jsou prosp šná pouze oné relativn

malé

skupin a náklady jsou rozptýleny na v tší skupinu.
2) Informace o p ínosech a nákladech n jakého politického opat ení je výhodné
shromaž ovat pro p edstavitele zájmové skupiny, ne pro voli e obecn . Ti se
o nich pak asto v bec nedozv dí.
3) P enos náklad

na mnohé a koncentrace p ínos

na malou skupinu vede

k tomu, že udržování koalice proti státním výdaj m je t žší a nákladn jší, než
u koalice zasazující se pro výdaje. Výdaje totiž zajiš ují voli ské hlasy
skupiny, které prosp je. Naproti tomu snížení výdaj p inese konkrétnímu
voli i jen malou úsporu na daních a své chování u urny nezm ní. 157
Vše výše e ené platí nejen pro samotný státní ú ad, ale ve v tší i menší mí e také
pro r zné státní a polostátní podniky a podniky, které nefungují se snahou dosáhnout
zisk a získávají p íjmy ne od poptávajících jejich služeb, ale od státu.

9.4

LEN (P EDSTAVITEL) ZÁJMOVÉ SKUPINY

Zájmová skupina se ustavuje, aby bylo možno snadn ji organizovat, artikulovat, a p i
politických rozhodováních lépe prosazovat zájmy

156
157

Viz Holman (1999), str. 490
Viz Mayer (1998), str. 140
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p edpokládá u aktér , organizovaných do zájmové skupiny, sledování vlastního
zájmu. Státní výdaje a dan (stejn jako regulace) jsou výsledkem st etu tlak
zájmových skupin. Jsou to tlaky pro a proti redistribu ním výhodám, které dávají do
pohybu zákonodárný mechanizmus, a tak vyvolávají státní výdaje. Poskytování
služeb ve ejnosti jsou pouze vedlejší produkty boje o subvence a dan . Jsou to, svým
zp sobem, obm k ující dary pro individua, která mají jinak nesjednotitelné cíle, za
ú elem, aby bylo možno dosáhnout nutné v tšiny. Jedinci touží po výhodách pro
sebe a slu ují se do zájmové skupiny, pokud o ekávají, že jim to p inese v tší užitek,
než pokud by se snažili dosáhnout výhod sami. Zájmové skupiny nemohou p ímo
ovlivnit zákonodárství, jelikož se nepodílí p ímo na politickém procesu. Mohou však
p sobit na voli e, strany, jednotlivé politiky a ú edníky tím, že využívají své
informa ní výhody a tuto (p ípadn selektivn ) p edávají dále. Krom toho mohou
být strany a jednotliví politici p ímo kladn
len

i záporn sankcionováni úbytkem hlas

zájmové skupiny, poškozením reputace, financováním strany, nabídkami

pracovních míst pro (i bývalé) politiky, výhodami nebo p ímým úplatkem. Základem
vyjednávání mezi stranou a zájmovou skupinou jsou informace, voli ské hlasy,
osobní kariérní možnosti, atd. vým nou za zohledn ní požadavk zájmové skupiny.
Politický vliv a tím i moc zájmové skupiny je tím v tší, ím je tato v tší, lépe
organizovaná, kolik ne len je schopna ovlivnit, ím v tší má prost edky finan ní a
vydírací (hrozby stávek, blokády, protestní akce, atd.) a

ím lepší má p ístup

k médiím a tím i možnost ovliv ovat ve ejnost ve sv j prosp ch. 158

9.4.1 Dobývání politické renty
Dobývání politické renty je využívání politického procesu k obohacení se na úkor
jiných159. Politická renta je výsledkem státního privilegia. Pokud se takováto
privilegia poda í prosadit, získávají ur ité skupiny privilegia na úkor jiných osob i
celé spole nosti. Náklady na dobývání renty jsou neproduktivní; pokud by byly
lidské a materiální zdroje vynaložené na lobování, vytvá ení kontakt s politiky a

158
159

Viz Mayer (1998), str. 143-146
Autorem tohoto konceptu je G. Tullock.
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ú edníky atd. využity jinde, mohly by vytvo it užite né statky. Takto jsou zdroje
promrhány na dobývání renty. Živnou p dou pro politické renty a jejich dobývání je
regulace ekonomiky ud lující privilegia. 160
Pokud zahrneme do problému zmocn ní v politice i zájmové skupiny a ú edníky jako
aktéry aktivn ovliv ující provád né politiky dostaneme situaci, kterou znázor uje
Graf 22.
Graf 22 Problém zmocn ní v reálné politice

V takto vid ném problému zmocn ní v politice dochází k tomu, že provád né
politiky jsou spíše zobrazením výsledk souboje r zných zájmových skupin o vliv na
politiky a výhod, které jim poskytnou. Politiky rovn ž ovliv ují ú edníci, pro které je
dobrá tém

každá politika, která zvýší jejich vliv. V celé oblasti se p edávají, pro

motivaci p edávajících informací, informace úmysln neúplné a zkreslené. K voli i
se pak informace o skute ných d vodech politik dostanou jen výjime n , ale ani pak
neví, jak rozlišit pravdivé informace od informací poskytovaných pouze pro jeho
ovlivn ní. To jen posiluje jeho tendenci k racionální ignoranci politických záležitostí
a zájmu o provád né politiky, pokud jemu samotnému n co nep inášejí a tím snižuje
kontrolu politik voli i.

160

Viz Holman (1999), str. 499
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9.5 SHRNUTÍ
Teorie ve ejné volby, pojímá aktéry politického procesu nikoliv jako altruisty
sloužící „ve ejnému blahu“, jak se tito rádi prezentují, ale jako jedince
maximalizující sv j užitek. P ístup teorie ve ejné volby kritizuje na tradi ním
rozboru tržních nedokonalostí záv r, že p i nedokonalostech, i selhání trhu musí
zasáhnout stát, p i emž je implicitn p edpokládáno, že stát funguje optimáln , nebo
alespo lépe nežli trh. Teorie ve ejné volby nevylu uje užití státních zásah , ale
ukazuje jejich nedostatky a omezení jejich fungování. Rovn ž ukazuje, pro mohou
existovat a v bec vzniknout státní zásahy, které neprospívají „obecnému blahu“ i
„sociáln pot ebným“ ale konkrétním zájmovým skupinám a jejich len m na úkor
jiných skupin i celé spole nosti. Takto vzniklé zásahy posouvají hospodá ství, proti
tvrzení jejich zastánc , dále jak od hypotetického Paterova optima tak od
hypotetického optima „spole enského“.

9.6 APLIKACE NA BYDLENÍ
Na trhu s bydlením je možné identifikovat dv zájmové aliance s protich dnými
zájmy: 1. Ti, co si p ejí ukon ení regulace nájemného a ochrany nájemc byt , 2. Ti,
co si p ejí zachování a rozší ení regulace nájemného a ochrany nájemc byt .
1.Ti, co si p ejí konec regulace nájemného a ochrany nájemc byt .
Tabulka 5 Odp rci regulace nájemného a ochrany nájemc byt
Kdo je pro deregulaci, kdo by na ní vyd lal
Vlastníci, kte í pronajímají byty s fakticky
1. regulovaným nájemným

Pro
Jejich p íjem z pronájmu je nižší,
než by byl bez regulace nájemného
Platí více a mohou si tudíž dovolit
Podnájemci a nájemci byt jak na volném tak i
menší byt, než ve stavu bez
2. na erném trhu
regulace nájemného
Nemohou si dovolit samostatné
3. Nebydlící domácnosti (mladé rodiny, jednotlivci) bydlení
Z pohledu vlastníka, jehož p íjem z
Obce
pronájmu je nižší, než by byl bez
4.
regulace nájemného
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Tato zájmová aliance p edstavuje cca 5% voli
z existence regulace nájemného a ochrany nájemc

161

, kte í mají osobní újmu

byt . Organizace zastupující

jejich zájmy jsou Ob anské sdružení majitel dom , Svaz nebydlících, Iniciativa za
narovnaní nájm a Hnutí na obranu majitel realit.
2. Ti, co si p ejí pokra ování a rozší ení regulace nájemného a ochrany nájemc
byt .
Tabulka 6 Zastánci regulace nájemného a ochrany nájemc byt
Kdo je pro regulaci, kdo na ní vyd lává

1. Nájemci byt s regulovaným nájemným
í pronajímají byty s volným
2. Vlastníci, kte
162

nájemným
d chodci, postižení lidé, lidé po
3. Starobní
úrazech, dlouhodob nemocní, atd. bydlící
v bytech s regulovaným nájemným

4. Obce

Pro
Kvazi-vlastnictví bytu s regulovaným
nájemným má v sou asné dob tržní cenu.
O tento majetek necht jí p ijít.
Jejich p íjem je vyšší, než by byl bez
regulace nájemného
Bez zvýšení sociálních dávek by si
nemohli dovolit platit tržní nájemné
Z pohledu ú edník , z nichž n kte í jsou
sami nájemci byt s regulovaným
nájemným

Tato zájmová aliance p edstavuje cca 25 - 30% voli

163

, kte í mají osobní prosp ch

z regulace nájemného a ochrany nájemc byt . Organizace zastupující jejich zájmy
je Sdružení nájemník

R – p edseda JUDr. Stanislav K e ek, poslanec za SSD.

Jak bylo ukázáno v aplikaci Nové institucionální ekonomie má v sou asné dob
regulovaný nájem bytu (jeho kvazi-vlastnictví) hodnotu asto v tší než pro formální

161

Odhad se zakládá na úvaze, že cca 30% ze všech byt je nájemních, z nichž má podle r zných
odhad 97,8% – 90% regulované nájemné a cca 20% z nich je vlastn ných soukromými vlastníky.
Tak vychází, že byt s regulovaným nájemným a se soukromými vlastníky je asi 5 – 6%. Pokud
budeme uvažovat, že každý vlastník má v pr m ru 5 byt , tak vyjde, že mají jako voli i sílu asi 1%
hlas . Byty s volným nájemným p edstavují asi 1 – 2% všech byt . Další asi 2 - 3% byt jsou
podnajímána na erném trhu. Zde bydlí lidé, kterým regulace nájemného a ochrana nájemc byt
p ímo škodí. Sou et t chto ísel dá p ibližn 5%. Odhad zde uvedený je pom rn „na vod “. Tento
údaj a jeho výpo et spadá spíše do „politického marketingu“ a je možno jej jist zjistit p esn ji.
162
Za azení této skupiny sem je zna n sporné, protože sice tito pronajimatelé krátkodob mají
z regulace nájemného prosp ch, ale dlouhodob by na n rovn ž mohla dopadnout regulace a tak
mohou být pro zrušení té sou asné (která je dána ochranou nájemc byt , jak bylo e eno výše).
163
Odhad se zakládá na úvaze, že cca 30% ze všech byt je nájemních, z nichž má podle r zných
odhad 97,8% – 90% regulované nájemné.
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vlastnictví bytu s regulovaným nájemným. Odejmutí tohoto privilegia parciální
skupin nájemc

regulovaných byt

tedy znamená mohutný p esun majetku od

regulovaných nájemc ve prosp ch majitel byt . To je d vodem, pro nájemci byt
s regulovaným nájemným a organizace hájící jejich zájmy dobrovoln nep istoupí na
faktickou deregulaci nájemného (která je spojená s odstran ním ochrany nájemc
byt ). Z pohledu pronajimatel i nájemc regulovaných byt je to hra s nulovým
sou tem – bu to vlastnictví bytu, nebo jeho kvazi-vlastnictví. Je to snad budoucí
u ebnicový p íklad boje o rentu. Proto neexistuje smírné ešení tohoto problému. Pro
demokratické politiky je populárn jší se postavit na stranu potencionálních 25%
voli

než-li 5%.

Dále v oblasti bydlení na politiky p sobí r zná jiná lobby: S MBD v zájmu zvýšení
svých p íjm z poplatk družstev prosazuje státní podporu výstavby neziskových
družstevních byt . R zné stavební a developerské firmy p sobí na místní politiky,
aby zadali zakázku na výstavbu obecních byt práv jim164 a aby tyto programy
prosazovaly na celostátní úrovni. Státní podpora stavebního spo ení je vítána všemi,
kte í jsou dost bohatí na to, aby mohli spo it a prosazována zejména stavebními
spo itelnami sdruženými v A SS. Státní podpora hypote ních úv r

je

nejvýznamn jší pro majetné a podporována je zejména jimi a hypote ními bankami.
Ze sou asného „souboje“ o dotace a privilegia vycházejí jako vít zi p edstavitelé
nájemc regulovaných byt , stavebních firem zú astn ných v programech výstavby
obecních byt , bohatí lidé, stavební spo itelny a hypote ní banky, budoucí vlastníci
obecních nájemních byt vystav ných s podporou státu, atd. „Prohrávají“ lidé bydlící
za neregulované nájemné, majitelé byt

s regulovaným nájemným, nebydlící

domácnosti, lidé, kte í pro nízké p íjmy nejsou schopni spo it, apod.

164

Tato myšlenka pochází od Doc. Ing. Karla P lpána, CSc.
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ZÁV R
V první kapitole jsou popsány zvláštnosti trhu s bydlením. Nejd ležit jšími
vlastnostmi se jeví dlouhá životnost bytu a jeho nep emístitelnost.
V následující kapitole je zkoumáno, zdali na trhu s bydlením dochází k tržním
nedokonalostem a k selháním trhu s výsledkem, že zde dochází k externalitám.
Rovn ž jsou na rtnuta ne-ekonomická (sociální) zd vodn ní pro státní zásahy: státní
zásahy ospravedl uje p erozd lovací myšlenka a koncept poru nických statk .
Ve t etí kapitole jsou p edstaveny a strukturovány nástroje bytové politiky v

eské

republice.
Další

ást uvádí teorie a p ístupy, vysv tlující fungování trhu s bydlením a

ekonomické dopady nejd ležit jších nástroj bytové politiky v eské republice.
V kapitole o Nové institucionální ekonomii je ukázáno, jak sou asná faktická
regulace nájemného a ochrana nájemc

byt

vede k p esunu vlastnických práv

vlastníka bytu k jeho nájemci a tak ke kvazi-vlastnictví bytu nájemcem, ernému trhu
s regulovanými nájmy a jak ochrana nájemc byt a zvýšením transak ních náklad
snižuje dostupnost bydlení na volném trhu.
Kapitola o klasické ekonomii ukazuje, pro Adam Smith použil na trhu s bydlením,
podle autora, zavád jící pojem lokální monopol a je vysv tlena nákladové teorie
hodnoty. Jsou pak ukázány dv

aplikace klasické nákladové teorie hodnoty:

marxistická konstrukce nájemného a v cn usm r ované nájemné.
Kapitola o rakouské škole vysv tluje užite nostní konstrukci cen v bydlení, odmítá
nákladovou konstrukci cen a jsou zde popsány názory p edstavitel rakouské školy
na zkoumané téma.
V kapitole v nující se obecn ekonomickém výkladu jsou popsány dopady n kterých
nástroj bytové politiky s výsledkem, že prospívají nejvíce bohatým lidem a firmám,
které se na použití t chto nástroj podílí.
Kapitola o neoklasických p ístupech ukazuje dopady n kterých nástroj
politiky graficky v n kolika r zných modelech.
145
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Poslední kapitola o teorii ve ejné volby ukazuje, jak jsou n které nástroje bytové
politiky motivovány spíše politicky než sociáln : dopady na konkrétní zájmové
skupiny.
V p íloze si tená m že p e íst p eklad jedné Hayekovy p ednášky na dané téma.
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1

A)

ÚVOD

Teoretické úvahy, kterým má být na p ání p edsednictva m j referát v nován, se mi jeví
ze dvou d vod jisté významnosti pro praktické problémy, které nás bezprost edn
zajímají: Jednak protože je celý problém ochrany nájemník dosud asto posuzován
podle jeho bezprost edních ú ink na nájemníky a vlastníky dom a jeho dále sahající
dopady v etn dopad hluboko do celého hospodá ského procesu zasahujících jsou
asto zanedbávány i bagatelizovány a jednak protože, pokud jsou ony dále sahající
dopady v bec zohled ovány, o nich z lidového mín ní n kdy vnikají do v deckých
diskusí nep esné a dokonce mylné názory, jejichž p ezkoumání je nezbytné.
Pokusím se v krátkosti postupn popsat nejd ležit jší dopady zákonných omezení výše
nájemného a stla ování jeho výše pod tržní cenu ve ejnou stavební inností. Za nu
dopady na velikost celkové nabídky nájemních prostor a jejich skladbu, pak ukáži
dopady na rozd lení nabídky mezi bydlení poptávající obyvatelstvo, na rozd lení p íjm
a na všeobecné výrobní podmínky, zejména na kapitálovou zásobu a výši mezd.
S ohledem na dnešní hlavní téma se musím omezit na ochranu nájemc byt a zcela
vynechat, s tím úzce související, a velmi d ležitý problém dopad ochrany nájemc
nebytových prostor, kterým jsem se zabýval již d íve. 1
Dovolte mi ješt jednu úvodní poznámku. V p ípad , že Vám p ijde mé lí ení omezení
výše nájemného v n kterých bodech možná nejprve pon kud p ehnané, tak prosím
uvažte, že mám p irozen vždy p ed o ima víde ské bytové pom ry, které se od t ch
v íši, jak Vám známo, liší. K jejich krátké charakterizaci bych nejprve rád uvedl, že
pr m rné nájemné ve Vídni dosáhne teprve za dva roky 30% p edvále né úrovn , a že
v sou asné dob není bytový fond spravován státem.
Myslím si ale, že tento výchozí bod nem ní nic na platnosti principiálních úvah pro
pom ry v íši. V zásad musí to, co se možná ve Vídni dá pozorovat jasn ji, než jinde,
platit i pro mén svazující omezení výše nájemného; to plyne již z toho, že vše co chci
íci se dá odvodit ist teoreticky a víde ský p íklad mi k tomu slouží pouze jako
obzvláš vhodná ilustrace. Mimochodem není víde ský p ípad v žádném ohledu tak
extrémním, protože úbytek víde ského obyvatelstva nenechal vystoupit jisté dopady tak
tvrd , jak by tomu jinak bylo.

1

Hayek, Das Mieterschutzproblem: Nationalökonomische Betrachtungen, Wien, 1929
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B)

JEDINE NÁ VLASTNOST BYDLENÍ

Abych se dostal k v podstat

teoretickým problém m, rád bych nejprve odlišil

zvláštnosti našeho problému od problému dopadu zafixování cen jiných druh zboží
pomocí možná samoz ejmého konstatování. Mám na mysli totiž skute nost, že se
lov k m že nechat oklamat tím, že v oblasti bydlení p etrvává vále né nucené
hospodá ství na rozdíl od jiných oblastí, kde vále né nucené hospodá ství také bylo ne
proto, že by snad pot eba bydlení byla d ležit jší než nap . pot eba jíst, ani ne proto, že
by se její uspokojení stalo t žším nebo dražším nežli u jiných pot eb, ale pouze z toho
d vodu, že se u byt , na rozdíl od jiných pot ebných statk jedná o statky trvalé, které,
pokud jednou stojí, z stávají použitelnými po desetiletí a nechají si tak svým zp sobem
déle líbit nucené hospodá ství, než t eba brambory, nebo špek. Tato vlastnost byt má
dále za následek, že nejnep íjemn jší dopad všech fixací cen, totiž ten na nabídku, dnes
ve svých dopadech na byty není všeobecn ani vnímán ani rozpoznán. Pokud se ale
jedná o posouzení významu ochrany nájemc nikoliv pouze jako do asného krizového
ešení, ale jako trvalého stavu, pak jí již, na rozdíl od p echodného stavu, nem žeme
pojímat, tak jak je tomu po omezenou dobu, za pouhou otázku rozd lení a p ípadného
rozší ení stávající bytové zásoby, ale musíme hlavn zodpov d ti základní otázku,
jakým zp sobem m že být uspokojována p i snížených cenách vystupující bytová
poptávka.

ELASTICITA POPTÁVKY A NABÍDKY
Domnívám se, že si lidé p i zodpovídání této otázky málo uv domují, jak moc roste
poptávka po bydlení s každým snížením výše nájemného pod úrove , která by se
ustanovila na volném trhu. Jedná se p itom nejen o skute nost, že poptávka po bydlení
je ur it velmi elastická a pravd podobn reaguje na každé, t eba poklesem stavebních
náklad zap í in né, snížení výše nájemného neproporcionáln . Nedostatek byt , který
zap í i uje každé zákonné omezení výše nájemného, p ípadn obtížnost získat nový
byt, která d lá z nájmu bytu majetkovou hodnotu, ovliv ují mimo to ješt „p ilepení“
nájemce k bytu dokonce i pokud by se ho p i snížené cen vzdal, pokud by m l jistotu,
že by v p ípad

pot eby bytu n jaký získal. Skoro všichni spolupracovníci na

p ipravovaných svazcích tuto okolnost jaksepat í vyzdvihli, ale i tak je p ekvapující, že
Wolff p i pokusu o íselný odhad této dodate né poptávky z d vodu „ponechání bytu
v mnohých p ípadech, které m li d íve za následek opušt ní bytu“ p ichází na t etinu
3

celkové pot eby ro ní výstavby (tedy na 80-85 tisíc naproti pot eb

265 tisíc),

mimochodem to píše v knize ve které si na jiném míst st žuje, že je výstavba byt
v ro ním deficitu 75 tisíc byt .
Že za t chto okolností i tam, kde nedošlo k p ír stku obyvatel se musela objevit
obrovská neuspokojená poptávka po bytech, která mohla být uspokojena jedin
ve ejnou výstavbou byt , je samoz ejmé. Tam, kde je, tak jako ve Vídni a Rakousku
v bec, rozdíl mezi zákonným nájemným a výší nájemného, která by vznikla na volném
trhu, dosud velmi vysoký, není pravd podobn v bec žádná nad je na plné uspokojení
poptávky, kterou m žeme pozorovat p i sníženém nájemném. P es snížení po tu
obyvatel asi o sedminu a zvýšení po tu byt o zhruba desetinu, použitelná statistika o
tom není k dispozici, zde nem že být e i o zmírn ní bytové nouze. Že je ale i v íši
t eba bytovou nouzi p ipisovat p evážn tomuto nár stu poptávky po bytech v d sledku
snížení nájemného a že je v tomto smyslu dnešní nedostatek byt
nájemc , se ukazuje také jasn
s p edvále nou dobou klesla tém

plodem ochrany

v tom, jak ukazuje i Wolff, že v porovnání
ve všech m stech

íše hustota osídlení. Ke

zm n nému významu, který dnes samoz ejm takové propo ty pr m rné hodnoty mají
se dostanu pozd ji.

VLÁDNÍ NABÍDKA BYDLENÍ V DLOUHÉM OBDOBÍ
K této dodate né poptávce, která m že být uspokojena jen ve ejnou výstavbou, je nutno
p ipo íst nejen poptávku, vyvolanou eventuálním nár stem po tu obyvatel, ale, a tím se
dostávám kone n k problém m, které nucené bytové hospodá ství jako trvalý stav
p edkládá k ešení, celou poptávku zp sobenou spot ebou stávajících byt . Nucené
bytové hospodá ství, jako nouzové opat ení, se mohlo spokojit se stav ním byt
k dopln ní soukromou stavební inností vytvo ené zásoby staveb. Na trvalo musí být
ale, dokud bude in n pokus, ve ejnou stavební inností uspokojit, snížením nájemného
zap í in nou, vzrostlou poptávku, veškerá nabídka byt zajiš ována ve ejnou rukou.
Nesta í tedy, jak ukazuje literatura, není toto nadbyte né zd raznit, vytvo it domn le
dodate nou nabídku byt , pokud chceme na trvalo snížit nájemné, nýbrž dokud z stane
nájemné snížené pod svou tržní úrove , musí se ve ejná ruka starat o veškerou nabídku.
Nehled k tomu, že to s sebou nese sotva ešitelné finan ní problémy, bude mít sotva
n jaký zastupitelský orgán p ání tímto zp sobem p evzít starost o všechny poptávané
kategorie byt . Zpravidla vyplyne nutnost omezit ve ejnou stavební

innost na

skromn jší kategorie byt , na které by se pak logicky musela omezit ochrana nájemc .
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Takové omezení ovliv ování výše nájemného na ur ité t ídy byt s sebou ale p ináší
další t žkosti, které, jak se mn jeví, jsou obzvláš

asto p ehlíženy. Totiž pokud bude

ve ejná stavební innost a pronájem byt za ceny, jež nebudou krýt náklady, jak by se
d sledn m lo stát, na ony skromn jší kategorie byt , ve kterých bude ve ejná nabídka
trvale schopna zajiš ovat celou nabídku, pak m že být kvalita t chto byt jen taková,
aby je žádaly jen ony vrstvy obyvatelstva, jejichž zaopat ení chce ve ejnost usnadnit, a
nikoliv také zámožn jší vrstvy.
Myšlenka, že by se mohl s prost edky, které za daných okolností p icházejí kdy v potaz,
odstranit nedostatek byt pro nejchudší obyvatelstvo a pro tento ú el sou asn postavit
byty, které se budou držet vysoko nad pr m rným bytovým standardem mas, se proto
musí ukázat iluzí. Byty lepší kvality mohou být z ve ejných prost edk , tam kde na to
zbývají, budovány p ípadn jako vzorové stavby, avšak každý pokus, tímto zp sobem
snížit nájemné i v této kategorii, pod úrove , která sta í pro zúro ení a amortizaci
kapitálu, musí selhat, dokud práv

nejsou k dispozici prost edky na to, aby byla

uspokojována celá poptávky po bytech této kategorie z ve ejných prost edk .
Mimochodem musí být zohledn no, že ve ejná stavební innost i v tom p ípad , že se
omezuje na pot ebu nejnižších vrstev obyvatelstva, kterou chce jako jedinou uspokojit,
bude mít vždy jeden opravdu nežádoucí vedlejší ú inek zna ného významu: vznik
pom rn velkého rozp tí mezi nájemným z nejlepších ješt
z ízených byt

a z nejbližších ješt

z ve ejných prost edk

lepších již ze soukromé stavební

innosti

pocházejících byt , bude mít totiž vždy za následek, že velký po et osob, které p i
rovnom rném odstup ování nájemného by si dovolily byt lepší kvality, jsou pom rn
v tší úsporou p im ny, aby se spokojily s horším bytem.

C)

DOPADY NA DISTRIBUCI

Omezený as proslovu mi znemož uje v novat se podrobn ji dopad m omezení výše
nájemného na velikost a složení celkové nabídky prostor k bydlení a musím se tedy
obrátit k dopad m na rozd lení sou asných bytových prostor.V tšina znalc se zde
omezila na to, že uvedli heslo „Zkamen ní“ bytových pom r ochranou nájemc a
krátce to ilustrovali. Jeví se mi ale hodné námahy, abych se v noval jev m, které jsou
pod tímto heslem shrnuty, o n co podrobn ji, protože z nich vycházejí skoro všechny
„dálestojící dopady“ ochrany nájemc . P edpokladem pro následující je, odpovídajíc
trvajícím pom r m, že omezení nájemného platí pro všechny kvalitativní stupn byt a
že, a to bude podle již e eného v tomto p ípad vždy platit, nedostatek byt vyvolaný
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omezením nájemného trvá. Kdo v t chto pom rech má byt za snížené nájemné je ur eno
pom ry, které byly p ed zavedením ochrany nájemc . Že toto pouze historicky
vysv tlitelné rozd lení stávajících nájemních prostor m že ím dál tím mén odpovídat
rozdílným pot ebám ím déle uplynulo od okamžiku zavedení ochrany nájemc a v tom
zahrnutého omezení lidské pracovní síly, musí mít záporné dopady, je jasné.

ROZSAH „ZKAMEN NÍ“
P edtím, než se budu v novat podrobn ji t mto dopad m, rád bych nejd íve up el
pohled na hranice tohoto „zkamen ní“ a na zp soby jejího prolomení. Jisté vyrovnání
p ináší

totiž

jednak

p enechávání

nájemních

prostor

chrán ným

nájemcem

prost ednictvím podnájmu nebo, ne právn , ale fakticky možný, „prodej“ bytu, tedy
p evod chrán ného bytu proti zaplacení odstupného, pod což p ipadá v tšina p ípad
vým ny byt , totiž tehdy, když jsou m n ny byty nestejné kvality.
Z již zmín ných d vod nebudou však v žádném p ípad všichni nájemci, kte í by se
p i volné tvorb nájemného spokojili s menším bytem, odpovídající ást jejich bytu dále
pronajímat nebo podstoupí vým nu bytu. Následkem toho musí být, že na všechny ony
osoby, které jsou odkázány p i uspokojování své poptávky na podnájem nebo vým nu
bytu, p ipadá pom rn menší nabídka, než kdyby sout žili na volném trhu bydlení
dohromady s ostatními poptáva i o jejich podíl na stávající nabídce byt . Pom r mezi
nabídkou a poptávkou bude tudíž na t chto díl ích trzích, na kterých probíhá volná
tvorba cen, nutn pro nájemce nevýhodn jší a proto zde bude také vyšší nájemné, než
by bylo na volném trhu pro všechny nájemní prostory. Stále rostoucí ást obyvatelstva,
která nedisponuje ani chrán ným bytem ani nemá byt z ve ejné stavební innosti, je na
tom tedy h e, nežli by tomu bylo v p ípad

bez ochrany nájemc . Prakticky to

znamená, že velká ást dor stající mladé generace platí starší generaci, která disponuje
chrán nými byty ješt z p edvále né doby, poplatek, který p evyšuje nájemné, jaké by
musela bez ochrany nájemc platit domácímu. Pro obnovení volnosti pohybu nemá toto
východisko samoz ejm

žádný význam. Proto k jednomu získanému bytu panuje

mnohem více u velké masy obyvatelstva v celé své síle a brání p izp sobení bydlení dle
velikosti, polohy a kvality pro m nící se pot eby. To znamená, že hustota bydlení
vykazuje v jednotlivých p ípadech takové rozdíly, že obvyklé statistické údaje o
pr m rné hustot obydlení ztratily tém

veškerý význam a d lá na druhou stranu

srozumitelným, že p i stejné pr m rné hustot obydlení, tedy stejné pom rné velikosti
nabídky byt , je nesrovnateln v tší bytová nouze než p i volném trhu s bydlením.
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SNÍŽENÁ MOBILITA PRACOVNÍ SÍLY
Vedle mén hospodárného využívání stávajících bytových prostor ve sm ru co možná
dalekosáhlého uspokojení rozdílných pot eb má omezení pohyblivosti lidské pracovní
síly také p íliš málo všímané vedlejší ú inky na jejich využití a dopl ování. Místní
posuny pr myslové poptávky po pracovní síle si vynucují v normálních asech velmi
významné st hování pracujících, které je provázeno ochranou nájemc

v posledním

desetiletí obzvláš velkých pr myslových posun . Samo o sob by to bránilo, p i
nevázané tvorb mezd, vyrovnání výše mezd na r zných místech a zap í inilo velké
rozdíly mezi mzdami na r zných místech. V sou asné dob , protože tvorba mezd
kolektivním vyjednáváním takové velké rozdíly v tšinou znemož uje, z toho plynou
dva jiné dopady. Totiž pokud je nové pracovní místo dosažitelné ze starého bytu
denním nebo týdenním dojížd ním, nastupuje toto na místo st hování, avšak v žádném
p ípad ne se stejným úsp chem. Pro pracovníka, kterému je zabrán no v p est hování,
p edstavuje výdaj asu a pen z, který ho tyto cesty stojí odpovídající snížení mzdy,
ímž se nep ímo op t vyjad uje zabrán ní nerovnosti mezd.
Národohospodá sky p edstavují tyto a mnohé jiné, vázáním na starý byt zap í in né,
vícenáklady

isté mrhání. Kautsky2 upozor uje na to, že zdvojnásobení m stské

dopravy ve Vídni mezi lety 1913 až 1928 p i sou asném poklesu po tu obyvatel musí
mít p vod v tomto ochromení pohyblivosti pracovní síly a Vas3 odhaduje, asi trochu
p ehnan , obnos, který, jak on

íká, „je vyma káván z víde ského obyvatelstva

vícenáklady zp sobenými nuceným bytovým hospodá stvím“, na ro n asi 63 milion
šilink , což jsou asi dv t etiny náklad na obecní bytovou výstavbu.

DOJÍŽD NÍ NEBO NEZAM STNANOST?
Pokud ale není možné nahradit p est hování pravidelným dojížd ním, je d sledkem
omezení mobility pracovní síly nezam stnanost. Pokud se nepletu, vyzdvihl jednou
Schumpeter v asopise Volkswirt význam nedostate né pohyblivosti pracovní síly jako
d vod nezam stnanosti.
Domnívám se, že význam tohoto dopadu nesmí být podcen n. Zpravím vás o p ípadu,
se kterým jsem se seznámil teprve p ed n kolika dny. P ítel právník, který má v malé
obci, asi p t hodin od Vídn , továrnu a ve Vídni kancelá , zde nabízel, prost ednictvím

2
3

B. Kautsky Schriften des Vereins für Sozialpolitik 177, III, str. 70 a dále
P. Vas, Die wiener Wohnungszwansfirtschaft von 1917-1927, Jena, 1928, str. 35
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ú adu pro zprost edkování práce, zam stnání elektromontérovi pro tuto továrnu. Asi
dvacet, z ásti dlouhodob nezam stnaných montér , kte í se o tuto práci p vodn
ucházeli, odmítli s od vodn ním, že by se museli vzdát chrán ného víde ského bytu a
za ít bydlet v nechrán ném závodním byt . Ani po týdny trvajícím hledání se
továrníkovi nepoda ilo tuto pracovní posici obsadit. Každý továrník se sídlem mimo
velká pr myslová centra zná bezpo et podobných p ípad .
Skoro se mi chce íci, že stav se dále zhorší, pokud je politika zlev ování nájemného
úsp šná do té míry, že jsou takto zlevn né nájmy k mání i pro p ist hovalce z venkova.
Není možno zapomenout, že st hování neprobíhá jen v rámci nájemc

byt , tedy

p edevším m stského obyvatelstva, a proto musí každé zlevn ní bydlení zesílit
st hování

z venkova

do

m st.

Rád

bych

ješt

p edpokládal,

že

si

z národohospodá ských i sociálních d vod nikdo nem že p át um lou podporu r stu
velkom st. Nic jiného se zde však ned je, když je zablokován fungující r st nájemného
jako nutná brzda tohoto st hování z venkova.
Obzvlášt zhoubné je toto uleh ení st hování do m st, tak jak probíhá v dobách dobré
konjunktury, protože pak nevyhnuteln dochází k obzvlášt vysoké nezam stnanosti
b hem následující deprese. Vysoký r st nájemného v období nejsiln jší konjunktury
tedy má i své dobré stránky.
Je zde poslední aspekt úzce spojený s nehospodárným rozd lením existujícího
ubytování: zp sob, jakým zatem uje p vodní trendy v poptávce jak po míst , tak
kvalit . Budu se jím zabývat níže.

DOPAD NA ROZD LENÍ P ÍJM
Už je jen jeden bod o omezení výše nájemného na rozd lení p íjm , kterým bych se
cht l zabývat pln : jeho dopad na výši mezd. V žádné jiné v ci není smýšlení
zatemn n jší. I když je tento problém p i rozboru t žko uchopitelný, zejména pokud jde
o nep ímé dopady, je d ležité ukázat, jak je neopodstatn né ve ejné p esv d ení, že
omezení výše nájemného vede k nižším mzdám. Je p ekvapující v d t, že dokonce i
Pribram4 v jeho p ísp vku k d ív jší literatu e na dané téma, p edkládá toto p esv d ení
za samoz ejmé, bez jakéhokoliv pokusu o od vodn ní.

4

Pribram, Schriften des Vereins für Sozialpolitik 177, I, 1930, str. 48
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Mám na mysli úrove mezd v pom ru k jiným cenám, nikoliv vzr sty v kupní síle
jednotlivého zam stnance v pom ru k náklad m na bydlení. Dá se rozum t tomu, že
laik tvrdí „Pokud mám platit vyšší nájemné, tak musím dostávat vyšší plat.“ Ve smyslu,
že vyšší mzdy musí následovat t sn za vyšším nájemným. Ale ekonom, který dojde
k tomuto záv ru, musel najednou opustit sv j v decký proces myšlení. Pribramovy
poznámky toto skute n

jasn

ukazují, jelikož píše: „protože ….. poté co bylo

regulované nájemné ze zákona p izp sobeno mzdám …. Zákony a nikoliv ekonomická
spravedlnost ur ovaly nájemné, poklesla cena všech komodit, ve kterých byla mzda
komponentem nákladu …“
Tato pasáž dosta uje k tomu, abych ukázal, že se Pribram rozhodl nerozebírat tvorbu
mezd, z d vodu, že to není pot eba, a nahradil ji pomyslnou „spravedlivou“ mzdou.
Toto je skute n jediný zp sob, jak je možné napojit jeho argumentaci tak, aby dávala
smysl; na ní je však založeno populární p esv d ení o p sobnosti regulace nájemného
jako stimulu výroby.
Sám nepochybuji o tom, že nákladová teorie, taková jakou má Pribram pravd podobn
na mysli, dokonce jako pom rn krátkodobá pomoc z nouze šitá na míru sou asným
okolnostem, neodpovídá skute nosti. Pokud budeme rozebírat sou asný stav pracovního
trhu, ovládaného kolektivním vyjednáváním, náš výchozí bod je, že k dané mzdové
kategorii odpovídá daný po et zam stnanc . Následuje, že škála zvýšení mezd, které
mohou odbory protla it, závisí na síle „solidarity zam stnanc “, tedy jestli je podpora
v nezam stnanosti dost vysoká na to, aby odradila ty, kte í by v d sledku zvýšení mezd
p išli o práci, od p ijetí práce za mzdy nižší, než odbory nov dohodnuté.
Nemusím zd raz ovat, že i pokud by bylo nájemné vyšší, pr mysl by nemohl
zam stnat více než daný po et zam stnanc v rámci dané mzdové kategorie. Rovn ž
není možné p edpokládat, že všeobecné zvýšení nájemného, i jiných cen by podstatn
zm nilo pozici odbor . Naopak je jisté, že pro nezam stnaného pracovníka je
regulované nájemné ekvivalentem podstatn

zvýšené podpory v nezam stnanosti.

Jinými slovy e eno, má regulace nájemného stejný dopad jako vzr st podpory
nezam stnanosti: snižuje tlak nezam stnaných na pracovní trh. Proto m že být
argumentováno, podložen ji než v prvém p ípad , že mzdy jsou zvyšovány, spíše než
snižovány regulací nájemného a že to je d ležit jší než jeho dopad na nabídku
pracovník .

9

P iznávám, že toto platí pouze pokud dojde ke všeobecnému zvýšení nájemného a všech
jiných cen a je možné, že pokud by nájemné náhle vzrostlo, jako by vzrostlo v p ípad
náhlého konce regulace nájemného, došlo by k takové psychologické zm n mezi
obyvatelstvem, že by odbory mohly dosáhnout zvýšení mezd vedoucích k vyšší mí e
nezam stnanosti, než byla p edtím tolerována. To ale nemá nic spole ného s všeobecn
p ijímaným názorem, že regulace nájemného pomáhá snižovat výrobní náklady.
Mimochodem se mi zdá, že jsou tyto p ímé vlivy omezení výše nájemného na výši
mezd ovlivn ním nabídky práce, a již je názor na sm r jejich vlivu jakýkoliv, velice
p ece ovány a mnohem v tší roli hrají ur ité nep ímé vlivy, které ovliv ují schopnost
pr myslu platit vysoké mzdy a p sobí tedy p es stranu nabídky.

NEP ÍMÉ DOPADY NA POPTÁVKU
Nemusím asi zd raz ovat, že nízká hladina mezd, kterou ochrana nájemc byt tímto
možná zp sobila, je n co úpln jiného nežli její vyzdvihovaný vliv na snížení mezd a je
možno ji hodnotit jen záporn . Dopady, které mám na mysli se projevují nep ímo p es
investice kapitálu. Jsou posilovány dalšími nehospodárnými praktikami, z nichž n které
byly již zmín ny a n kterým se budu v novat dále, jako distorze a neefektivní užívání
dostupných výrobních zdroj , které zp sobuje ochrana nájemc

byt

a které se

p irozen musí projevit ve snížené cen lidské práce.

D)

DOPAD NA NABÍDKU KAPITÁLU

Sou asná bytová politika má na nabídku kapitálu pro ekonomiku dvojí vliv: Jednak je
snížena nabídka nového kapitálu, protože p íjem z bydlení je nedosta ující ke splácení
úv r . To je významné pro pr mysl, protože v sou asných pom rech, znemož ujících
amortizaci bytového fondu, by ást této amortizace nebyla, alespo po p echodnou
dobu, investována zp t do bydlení, ale byla užita ve zbylém hospodá ství. Mnohem
d ležit jší pro nabídku kapitálu je však skute nost, že se prost ednictvím ve ejné
stavební innosti použilo mnoho kapitálu na jiné užití, než by bylo v zájmu nového
r stu produktivity práce, a než by se také bez sledované bytové politiky stalo.

VE EJNÁ VÝSTAVBA BYT POKRUCUJE ALOKACI ZDROJ
Význam absorpce zdroj ve ejnou bytovou výstavbou je nejlépe vid t p i porovnání
obnosu vydaného na výstavbu byt (alespo 700 milion šilink ) s tržní kapitalizací
všech rakouských firem obchodovaných na víde ské burze cenných papír , který byl
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podle Rakouského institutu pro výzkum trhu 961 milion šilink v roce 1929 a po asi
25% propadu m že být n co p es 700 milion šilink . Je nezpochybnitelné, že musí mít
výdaj, který – pokud p i teme výdaje spolkové vlády, jednotlivých zemí na výstavbu
byt

a celé administrativní náklady sou asné bytové politiky – p ekra uje hodnotu

výrobního kapitálu celého rakouského pr myslu, velmi citelný a i když p ipustíme, že
by ho byla, po ode tení daní, použita pro rozvoj pr myslu jen ást, vliv na produktivitu
práce a tím i na mzdy.
P i hodnocení t chto kapitálových výdaj a p i hodnocení celé bytové politiky hraje
samoz ejm významnou úlohu postoj k otázce, jejíž rozbor by vedl za hranice tohoto
textu. Pokud se

lov k totiž domnívá, že hospodá ské nesnáze povále ných let a

zejména vysoká nezam stnanost, m že být úsp šn

ešena posílením spot eby, pokud si

myslí, že nám nechybí trvalé výrobní prost edky, ale že nedostate ný p íjem
spot ebitel brání plnému využití dostupného výrobního kapitálu a proto od ve ejných
prací o ekává trvalé oživení hospodá ství, pak bude samoz ejm hodnotit kapitálový
výdaj do bytové výstavby a celou za sou asnou bytovou politikou stojící tendenci
k posílení spot eby na úkor tvorby kapitálu, kladn ji, než mohu já. Jak bylo již e eno,
není zde bohužel možné vyvrátit tyto, jak se mi jeví, z nejnebezpe n jších v sou asné
dob rozší ených a z Ameriky ím dál víc pronikajících, hospodá sko-teoretických
omyl . Jen jsem zde musel upozornit, že za rozdíly v hodnoceních zde stojí v pozadí
postoje k problém m, které stojí mimo užšího p edm tu mé p ednášky.

DOMOVY NEPOSKYTOVANÉ SPRÁVNÝM LIDEM
Krom dopad odejmutí kapitálu ze zbylého hospodá ství musí být také zkoumána
otázka, jestli na výstavbu obecních byt

vydané kapitálové obnosy na výstavbu

obecního bydlení p i regulaci nájemného p isp ly alespo stejn ú eln k uspokojení
pot eby bydlení, jako by to mohli ud lat stejné sumy p i volném nájemném. Dostávám
se tímto k výše položené otázce a sou asn k jednomu z nejzávažn jších problém
sou asné bytové politiky. Protože to samé, co bylo e eno výše o nehospodárném
rozd lení již stojícího bydlení, platí nutn stejn pro výstavbu, které chybí vodítko
volné cenové tvorby. Na tom nem ní nic skute nost, že pro novostavby regulace
nájemného nikde neplatí. Rozhodujícím je mnohem spíše, že pot eba t ch osob, které
dnes nemají náhodou byt, a pro které je t eba stav t v první ad , se nekryje s pot ebou,
která by byla, pokud by existovalo rozumné rozd lení existujících bytových ploch.
Hospodárnost by zpravidla mnohem spíše požadovala, aby dostali práv ti momentáln
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bez bytu n které ze stávajících byt a místo toho byly postaveny byty zcela jiného
druhu na zcela jiném míst , které jsou v pom ru k pot eb nejvzácn jší. Dnes ale
nevíme, kde je jaká poptávka po jakých bytech. Proto se nestaví k organickému
dopln ní stávajícího bydlení, ale tak, jako by existující byty nep ipadaly v žádném
p ípad v potaz pro nové domácnosti bez byt a naopak pot eba bydlení osob, které
mají chrán ný byt byla navždy nezm nitelná. Protože nap íklad náhodou hledá byt
v n jaké obci i m stské tvrti n jaký po et mladých pár , tak tam bude stav no, i když
už tam bydlí mnohem více lidí, než tam bydlet chce a p i volné pohyblivosti by se
pot ebné byty rychle uvolnily. Nebo jsou stav ny byty, které se p edevším hodí pro
rodiny s d tmi, protože práv mnoho takových rodin nemá pro sebe vyhovující byt, i
když v takových bytech bydlí mnohem více d chodc , kte í tyto dnes již nepot ebují.
Mohutné plýtvání, které p edstavuje takováto bezplánovitá výstavba, musí být s
potazem, jestli se skute n má, tak jak míní Kruschwitz5, po kat s odstran ním omezení
nájemného do doby nežli se vyrovnají na trhu s bydlením nabídka a poptávka, a jestli za
tohoto p edpokladu takový stav m že n kdy v bec nastat. Již p ed válkou a tudíž zcela
nezávisle na nuceném hospoda ení rozeznal Adolf Weber „d vod bytové otázky je…..
v nerovnováze mezi dnešní vysokou dynamikou hospodá ských vztah a rigiditou trhu
s bydlením“6. Máme skute n v it, že dnes skute n m žeme odstranit bytovou nouzi
dokud bereme dokonce i novostavbám možnost p izp sobit se m nící se poptávce?

HODNOTA TEORETICKÉHO ROZBORU
Vlastní úkol mého referátu, systematicky ukázat dopady regulace nájemného, tím
doufám, jak jen jsem v rámci krátkého prostoru mohl, že jsem splnil. Pokud vám
seznam t chto dopad , který ukazuje teoretický rozbor, p ijde jako soupis h ích
ochrany nájemc , pak v ím, že to není z toho d vodu, že by – jak se domníval pán,
jenž m k této p ednášce jménem p edsednictva zval - teoretická pojednání problému a
pojednání z liberálního pohledu nutn bylo to stejné. Nedomnívám se, že teoretický
rozbor stejného problému, provedený n kým jiným, s jiným hospodá sko politickým
postojem, by mohl vést k jiným výsledk m. Pokud teorie odkrývá pouze záporné
dopady, pak je situace práv taková, že bezprost ední kladné d sledky, kv li kterým
byla ochrana nájemc byt v bec kdy zavedena, jsou každému jasné a teorie je t eba jen
k tomu, aby odkryla necht né d sledky, ke kterým takový zásah vede. Že jsou tyto

5

Carl Kruschwitz, In: Schriften des Vereins für Sozialpolitik 177, I, 1930, str. 48
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nezamýšlené následky záporné, není nakonec p ekvapivé. Z stává p irozen na každém,
aby zvážil záporné i kladné dopady ochrany nájemc

byt

a samotné odhalení

záporných dopad samo o sob neznamená odmítnutí ochrany nájemc . Je ale nutné je
znát p ed tím, než se m že rozhodnout pro i proti.

E)

P ECHOD K VOLNÉMU TRHU

Pokud mám ke konci ješt mluvit o dopadech, které vyplývají z e eného na budoucí
politiku, pak musím ale nejprve íci, že já osobn ze zvážení výhod a nevýhod usuzuji,
že je pokud možno brzký návrat k volnému trhu s bydlením nutným p edpokladem pro
kone né odstran ní sou asných t žkostí. Pokud je tento kone ný cíl dán, pak zbývá
ješt

otázka, jaké ponau ení si z porozum ní sou asného stavu pro regulaci

p echodného období vzít. Protože p esv d ení, že volný bytový trh je žádoucí, zdaleka
ješt

neznamená, že je ú elnou cestou k tomuto stavu okamžité zrušení ochrany

nájemc byt .

NEBEZPE Í NÁHLÉHO ZRUŠENÍ REGULACE
Práv skute nost, že ochrana nájemc byt neznamená pouze, že nájemci platí nižší
nájemné, než by tomu bylo jinak, ale p edevším také, že je rozd lení existujícího
bydlení dnes zcela jiné, než p i volném trhu, zap í i uje, že uvoln ní bytového trhu
nepovede pouze k zatížení nájemc , ale také ke zm n rozd lení byt , která v p ípad
náhlého uvoln ní ochrany by m la za následek pohyby, které by vedly k úplné
desorganizaci trhu se všemi jeho hrozbami. Pak by se náhle ukázalo, že existuje masivní
nepom r mezi složením poptávky a nabídky a ceny bydlení ur itého druhu

i na

ur itých místech budou r st zcela bez vazby k jejich náklad m. Obzvlášt vážná by byla
nepochybn situace u malých byt , protože poptávka osob, které musí z d vodu r stu
nájemného, opustit stávající byt, po malých bytech by byla podstatn naléhav jší, než
osob, které eventuáln tuto situaci využijí k p est hování se do v tšího uvoln ného a
v pom ru k ploše pravd podobn levn jšího bytu. K tomu je t eba ješt p ipo íst, že ze
za átku by neexistovaly žádné záchytné body pro kone nou výši nájemného a ur it by
byly

in ny pokusy tyto hnát do výše, což by se na dobu po áte ního zmatku

pravd podobn poda ilo.

6

Adolf Weber, Die Wohnungsproduktion, Tübingen, 1914, str. 354
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Všeobecn používané stup ovité zvyšování nájemného podle mého názoru tyto t žkosti
sotva eší, protože kritický bod, který obnovuje tržní ceny, rovnost mezi poptávkou a
nabídkou a tím i volnou pohyblivost, je takto dosažen tém
prob hla korektura sou asného rozd lení byt

okamžit aniž by p ed tím

a tím p echod usnadnila. Vidím

východisko pouze v tom, že bude snaha vytvo it vedle do asn chrán ných byt pokud
možno velký neregulovaný trh, p ípadn existující neregulovaný trh (byty bez ochrany,
podnájmy, prodeje byt ) postupn pokud možno rozši ovat. Podstata pro toto jednání je
dána tím, že se již dnes, jak je výše uvedeno, rostoucí ást obyvatelstva net ší výhodám
ochrany nájemc . Nyní je t eba zabránit získávání ochranných práv a tím i chybnému
vývoji nové poptávky a sou asn p ivést na volný trh co nejvíce byt , aniž by to
vytla ilo stávající nájemce, kte í by tvo ili dodate nou poptávku. Doufám, že tento ná rt
základní myšlenky sta í, tak že se dále budu moci omezit na to, abych pouze heslovit a
spíše v p íkladech zmínil opat ení, která se mi jeví v tomto ohledu slibnými.

PRAKTICKÁ OPAT ENÍ
Prvním opat ením je p em na v cné ochrany bytu na ochranu osobní nájemce, tzn.
ochranu navázat pouze na tuto osobu, i osoby na n m skute n hospodá sky závislé, i
e eno jinými slovy, zrušit d ditelnost a p enositelnost ochrany. Dalším bodem by bylo
odstran ní ochrany z nejv tších byt , byt , které jsou velké v pom ru k velikosti rodiny
nájemce, dále dosud podnajatých byt a bytových ástí a nakonec i pokud se majitel
bytu rozhodne ást bytu samostatn pronajmout. Rozd lení existujících velkých byt by
se m lo podporovat i jinde, i když by pravd podobn možnost odd lenou ást bytu
s regulací voln pronajmout p edstavovala menší motivaci. K mobilizaci nabídky by
mohl být vyvíjen tlak v té form , že by se da

z nájemného, i jiné odpovídající

poplatky platily i z volných byt , podle jejich odhadní ceny. Vedle toho by krátkodob
situaci nájemce uleh ilo, pokud by výpov dní lh ta byla pro nájemce stanovena jako
krátkodobá a pro pronajímatele dlouhodobá.
Obzvláš d ležité je ale, aby nájemné se tvo ící na t chto díl ích trzích sloužilo jako
vodítko p i nové výstavb . Za t chto okolností by bylo asi nutné, aby nastoupila státní
podpora výstavby, která by zabránila, aby na ur itých místech a v ur itých druzích byt
p ekro ilo nájemné výši, která by po ase vyvolala i soukromou stavební innost.
V každém p ípad by však ve ejné prost edky m ly být použity pouze tam, kde je
možno o ekávat alespo tržní výnos z této investice a tam kde budou užity ve ejné
prost edky by nájemné nem lo být nižší než o ekávané nájemné po uvoln ní trhu. A
14

pokud chceme skute n užívat ve ejných prost edk ke snižování nájemného, pak by
v souladu s d íve e eným jejich užití m lo být vyhran no pouze pro výstavbu
st ízlivých malých byt .
Živý aplaus.
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Téma práce: Porovnání dopad nástroj bytové politiky s užitím zejména
poznatk alternativních hospodá ských teorií
A) Cíl práce
Cílem práce je, krom porovnání dopad nástroj bytové politiky, ov it jednotliv hypotézy,
že každý z nástroj bytové politiky plní ú el, kterým je zd vod ován.
B) Metoda
P edpokládanou p evažující metodou bude p ístup teoreticky-deduktivní. Použití metody
empiricko-induktivní je p edpokládáno pouze v p ípad , že bude t eba se vyjád it k empirickoinduktivním tvrzením obsažených ve zd vodn ní jednotlivých nástroj
i ve ve ejných
polemikách. Výstup bude mít podobu p evážn kvalitativní.
C) P edpokládaná osnova
Úvod
I. Zvláštnosti bydlení a trhu s ním
II. Náhled hospodá ských teorií:
a) Nová institucionální ekonomie,
b) Teorie ve ejné volby,
c) Finan ní teorie,
d) Rakouská škola,
e) Teorie blahobytu.
na otázky:
-nedokonalosti a selhání trhu a státu,
-vznik státních zásah ,
-tvorba ceny bydlení,
-oce ování nemovitostí,
-externality,
-m stská renta pozemková,
-sociální formy bydlení –družstva, neziskové bytové organizace, obecní bydlení.
III.P ehled nástroj bytové politiky
IV. Posouzení dopad jednotlivých nástroj bytové politiky na:
-trh s bydlením,
-výši nájemného,
-cenu byt , pozemk ,
-bytovou výstavbu, rekonstrukce,
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-na p íjmov slabé ob any: starobní d chodce, mladé rodiny s d tmi.
Záv r

D) ím se práce asi zabývat nebude

-územními plány, jejich vlivem na ceny nemovitostí,
-úloze soud v celé problematice,
-zm nami v da ové soustav netýkajícími se p ímo bydlení.
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