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Executive summary 

Problematika dostupnosti bývania si udržiava vysokú popularitu medzi politickými sľubmi. Neraz sa 

sľuby pretavia aj do konkrétnych politík, napríklad ako ostro sledovaná regulácia nájmov v Berlíne. Táto 

publikácia si dala za cieľ zmapovať problematiku nájomného bývania z viacerých uhlov pohľadu. 

Celkovo v EÚ býva „vo vlastnom“ približne 70% populácie, zatiaľ čo v prenájme býva zvyšných približne 

30% . Rozptyl tohto pomeru naprieč členskými štátmi je však pomerne veľký. V Rumunsku, Maďarsku 

a Slovensku má svoje bývanie v osobnom vlastníctve viac než 90% obyvateľov, naopak v troch krajinách 

s najnižším podielom osobného vlastníctva bývania – v Dánsku, Rakúsku a Nemecku – sú tieto hodnoty 

približne medzi 50% a 60%. V roku 2018 bol v EÚ priemerný vek človeka kupujúceho si svoje prvé 

bývanie 31 rokov. 

V roku 2019 malo v EÚ podľa portálu Statista 25% populácie nesplatenú pôžičku na bývanie. Zatiaľ čo 

v Belgicku, Holandsku a Nórsku, kde má pôžičku na bývanie najväčší podiel ľudí, toto číslo presahuje 

60%, v Severnom Macedónsku a Srbsku nedosahuje ani 1%. Na Slovensku malo v roku 2019 nesplatenú 

pôžičku na bývanie 20,6% obyvateľov.   

Percento populácie žijúcej v preplnených domácnostiach (na úrovni EÚ) sa totiž síce mierne, ale 

dlhodobo znižuje. Zatiaľ čo v roku 2010 žilo v takýchto domácnostiach 19,1% populácie, v roku 2019 to 

už bolo len 17,1%. Najvyššie percento populácie žijúcej v preplnenej domácnosti bolo zaznamenané v 

Rumunsku (45,8%) a v Lotyšsku (42,2%); najnižšie percento zas na Cypre (2,2%) a v Írsku (3,2%). 

Na celoúnijnej úrovni míňajú domácnosti na bývanie v priemere 20% ich disponibilného príjmu. 

Suverénne najvyšší podiel nájdeme v Grécku (38,9%), po ktorom nasleduje Dánsko (27,1%) a Nemecko 

(25,9%). Naopak najmenšiu časť príjmov dávajú na bývanie domácnosti v Maďarsku (13,5%), na Cypre 

(11,3%) a Malte (8,2%). Medziročný rast cien Q3/2020 – Q2/2021 presiahol v EÚ hodnotu 5% a vo 

viacerých členských štátoch dosahuje dvojciferné hodnoty. 

Monetárna politika, najmä vo forme prudkých zmien, ovplyvňuje dostupnosť bývania. Mení cenu 

nehnuteľností, ovplyvňuje výšku nájmov, rozhodovanie investorov o výstavbe. Môže mať aj 

redistribučný charakter, keď rast cien nehnuteľností ( a tým bohatstva vlastníkov) predbieha rast miezd 

nájomníkov (čím sa znižuje ich disponibilný príjem). 

Podľa Medzinárodného menového fondu (IMF) sú však vo všeobecnosti trhy s nájomným bývaním 

menšie na východe a juhu Európy, zatiaľ čo v severských a nemecky hovoriacich krajinách patria medzi 

najrozvinutejšie. V rámci krajín si bývanie najčastejšie prenajímajú mladí ľudia, resp. ľudia s nižšími 

príjmami. 

Realitné investičné trusty (REIT) sú firmy, ktoré vlastnia, spravujú a investujú do nehnuteľností s cieľom 

zisku. Existujú tri rôzne typy REITov v závislosti od ich aktivít. Prvý druh sa zaoberá predajom a 

prenájmom nehnuteľností – ide o takzvané „equity REITs.“ Tieto firmy profitujú takmer výhradne z 

prenájmu nehnuteľností. Druhým druhom sú REITy, ktoré sa zaoberajú financovaním – neinvestujú 

priamo do nehnuteľností ale poskytujú úvery na realitné projekty alebo investujú do zabezpečených 

hypoték („secured mortgages“). Tretí typ sú hybridné REITy, ktoré sú mixom prechádzajúcich dvoch 

typov. 

Troma najdôležitejšími cieľmi členských štátov v oblasti bývania sú cenová dostupnosť, udržateľnosť 

a inkluzivita.  Vo všeobecnosti je však v EÚ možné identifikovať dva hlavné spôsoby, ako členské štáty 

organizujú ponuku nájomného bývania: 1) Dualistický systém nájomného bývania – tento systém sa 

spolieha predovšetkým na komerčný trh a politiky orientované na podporu takéhoto trhu. 2) Jednotný 
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systém nájomného bývania (model „sociálneho trhu“) – tento systém sa vyznačuje väčším sektorom 

neziskových organizácií (prípadne bytových organizácií s limitovaným ziskom). 

Sociálne/štátne bývanie sa taktiež dá rozdeliť na dve hlavné kategórie podľa toho, či podporujú stranu 

ponuky alebo dopytu: 

1) Opatrenia zamerané na ponuku – programy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj (výstavbu, skupovanie, 

údržbu) sociálneho bývania 

2) Opatrenia zamerané na dopyt – vo svojej podstate ide o intervenciu štátu na pomoc domácnostiam 

v platení nákladov na bývanie (príspevky na bývanie) 

Skutočné bariéry verzus populistické riešenia 

V texte analyzujeme viaceré bariéry, ktoré považujeme za primárny determinant dostupnosti bývania. 

Medzi ne patrí:  

● Nedostupnosť (vhodnej) pôdy 

● Nedostupnosť stavebného materiálu 

● Nedostatok pracovnej sily 

● Prístup k financovaniu 

● Oneskorené platby a neplatenie 

● Regulácia výšky nájmu 

● Územné plánovanie 

● Byrokratické bariéry 

● Ochrana nájomníkov 

● Fragmentované vlastníctvo pozemkov 

● Kontaminácia životného prostredia 

● Vyššie počiatočné kapitálové náklady 

● Kompetencie verejnej správy 

NIMBY („Not in my backyard“ – slangový názov pre odpor obyvateľov k novej zástavbe v ich 

okolí)  

 

Politika však nie vždy reflektuje tieto reálne bariéry. Dostupnosť bývania je pre voličov citlivá otázka, 

čo následne priťahuje populistické politické riešenia. Vznikajú rôzne regulačné opatrenia a politiky 

s cieľom zvýšiť dostupnosť bývania, ktoré veľmi často ignorujú, alebo aspoň podceňujú nezamýšľané 

dôsledky svojej existencie. 

● Regulácia cien 

● Obmedzenie voľných bytov 

● Štátna výstavba a podpora výstavby 

● Presmerovanie dôchodkových zdrojov 

● Povinný podiel sociálnych bytov 
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Executive summary (English) 

The issue of housing affordability maintains a high profile among political promises. Promises are often 

translated into concrete policies, such as the closely observed rent regulation in Berlin. This publication 

has set out to map the issue of rental housing from several perspectives. 

In the EU, around 70% of the population live in their own home, whereas around 30% live in rented 

accommodation. Nevertheless, the dispersion of this ratio across Member States is quite large. In 

Romania, Hungary, and Slovakia, more than 90% of the population own their homes, while in the three 

countries with the lowest housing ownership rate - Denmark, Austria, and Germany - the numbers are 

approximately between 50% and 60%. In 2018, the average age of person buying their first home in 

the EU was 31. 

According to portal Statista, in 2019, 25% of EU population had an outstanding housing loan. While in 

Belgium, the Netherlands and Norway, where the number of people having a housing loan is highest, 

this figure exceeds 60%, in Northern Macedonia and Serbia it does not even reach 1%. In Slovakia, 

20.6% of the population had an outstanding housing loan in 2019.   

In fact, the percentage of the population living in overcrowded households (at the EU level) is slightly, 

but in the long-term decreasing. While in 2010 19.1% of the population lived in such households, in 

2019 it was only 17.1%. The highest percentages of the population living in overcrowded households 

were recorded in Romania (45.8%) and Latvia (42.2%); the lowest percentages were recorded in Cyprus 

(2.2%) and Ireland (3.2%). 

At the EU level, households spend on average 20% of their disposable income on housing. The highest 

share is found in Greece (38.9%), followed by Denmark (27.1%) and Germany (25.9%). On the other 

hand, households in Hungary (13.5%), Cyprus (11.3%) and Malta (8.2%) spend the smallest share of 

their income on housing. Annual price growth Q3/2020 - Q2/2021 in EU exceeds 5% and reaches two 

digits numbers in several Member States. 

Monetary policy, especially in the form of abrupt changes, affects housing affordability. It changes the 

price of real estate, influences the level of rents, and influences investors' decisions on construction. 

It can also be redistributive, where the growth in house prices (and hence in owners' wealth) outstrips 

the growth in tenants' wages (which reduce their disposable income). 

However, according to the International Monetary Fund (IMF), rental housing markets are generally 

smaller in eastern and southern Europe, while in the Nordic and German-speaking countries they are 

one of the most developed. Within countries, young or more precisely low-income people are the most 

likely to rent housing. 

Real estate investment trusts (REITs) are companies that own, manage, and invest in real estate for 

profit. There are three different types of REITs depending on their activities. The first type deals with 

the sale and rental of real estate - these are the so-called "equity REITs." These companies profit almost 

exclusively from rental properties. The second type are REITs that are involved in financing - they do 

not invest directly in real estate but provide loans for real estate projects or invest in secured 

mortgages. The third type is hybrid REITs, which are a mix of the previous two. 

Affordability, sustainability, and inclusiveness are the three most important objectives for Member 

States in housing.  In general, however, two main ways in which Member States organise rental housing 

supply can be identified in the EU: 1) Dualist rental housing system - this system relies primarily on the 

commercial market and policies oriented to support such a market. 2) Single rental housing system 
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(the "social market" model) - this system is characterised by a larger sector of non-profit organisations 

(or housing organisations with limited profit). 

Social/public housing can also be divided into two main categories according to whether they support 

the supply or demand side: 

1) Supply-side measures - programmes that focus on the development (construction, purchase, 

maintenance) of social housing 

2) Demand-side measures - essentially state intervention to help households pay for housing costs 

(housing benefit) 

Real barriers versus populist solutions 

In the text, we analyse a number of barriers we consider to be the primary determinant of housing 

affordability. These include:  

● Unavailability of (suitable) land  

● Unavailability of building materials  

● Lack of labour  

● Access to finance  

● Late payments and non-payment  

● Rent regulation  

● Zoning  

● Bureaucratic barriers  

● Tenant protection  

● Fragmented land ownership  

● Environmental contamination  

● Higher initial capital costs 

● Competence of public administration 

● NYMBY ("Not in my backyard" - a slang term for residents' opposition to new development in 

their neighbourhood) 

 

However, policy does not always reflect these real barriers. Housing affordability is a sensitive issue 

for voters, which in turn attracts populist policy solutions. Various regulatory measures and policies 

emerge to increase housing affordability that very often ignore, or at least underestimate the 

unintended consequences of their existence. 

 

● Price regulation 
● Restriction of available housing 
● Government construction and development support 
● Redirection of pension resources 
● Compulsory social housing 
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Úvod 
Problematika dostupnosti bývania si udržiava vysokú popularitu medzi politickými sľubmi. Neraz sa 

sľuby pretavia aj do konkrétnych politík, napríklad ako ostro sledovaná regulácia nájmov v Berlíne. Táto 

publikácia si dala za cieľ zmapovať problematiku nájomného bývania z viacerých uhlov pohľadu. 

Prvá kapitola sa venuje súčasnému ekosystému bývania – demografii, štatistikám bývania, cenám 

bývania, či rezidenčnému stavebníctvu. 

Druhá kapitola ponúka stručný prehľad ekonomickej teórie bývania a trhu s bývaním.  

Tretia kapitola upozorňuje na prehliadaný, ale významný vplyv monetárnej politiky na trh s bývaním.  

Štvrtá kapitola je zastávkou pri relatívne novom fenoméne zdieľaného bývania a jeho vplyve na 

dostupnosť bývania. 

Piata kapitola analyzuje komerčný trh s nájomným bývaním, ako je napríklad fungovanie REITs (Real 

Estate Investment Trusts). 

Šiesta kapitola sa venuje rôznym modelom podpory nájomného bývania v krajinách EÚ, aj mimo nej.  

Siedma kapitola ukazuje prehľad prekážok rozvoja nájomného bývania. 

Záverečná ôsma kapitola varuje pred nezamýšľanými dôsledkami politík na podporu nájomného 

bývania. 
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1 Bývanie v Európskej únii – status quo 
Kvalitné a dostupné bývanie je jedným zo základov spokojného života. Vzhľadom na veľký dopyt po čo 

najlepšom bývaní predstavuje bývanie zároveň jednu z najdôležitejších politických otázok či už na 

medzinárodnej, národnej alebo lokálnej úrovni. Do tejto problematiky vstupuje mnoho faktorov 

a ukazovateľov, ktoré spolu interagujú a vedú k rôznym stavom bývania. Prvá časť tejto publikácie      

má za cieľ stručne predstaviť problematiku bývania v EÚ a členských štátoch a ilustrovať najdôležitejšie 

ukazovatele v tejto téme.  

1.1 Obyvatelia 

1.1.1 Vlastníci alebo nájomníci? 

Pomer obyvateľov s bývaním v osobnom vlastníctve k obyvateľom žijúcich v nájomnom bývaní je 

jedným z najčastejšie citovaných ukazovateľov stavu bývania v EÚ. Celkovo v EÚ býva „vo vlastnom“ 

približne 70% populácie (69,8%), zatiaľ čo v prenájme býva zvyšných približne 30% (30,2%). Rozptyl 

tohto pomeru naprieč členskými štátmi je však pomerne veľký. V Rumunsku, Maďarsku a Slovensku 

má svoje bývanie v osobnom vlastníctve viac než 90% obyvateľov (RO – 95,8%; HU – 91,7%; SK – 

90,9%). Naopak v troch krajinách s najnižším podielom osobného vlastníctva bývania – v Dánsku, 

Rakúsku a Nemecku – sú tieto hodnoty približne medzi 50% a 60% (DK – 60,8%; AT – 55,2%; DE – 

51,1%). Napriek tomu, že vo všetkých členských štátoch majorita populácie svoje bývanie vlastní, šírka 

škály pomeru vlastník-nájomník indikuje vysokú rôznorodosť situácií v jednotlivých štátoch. V roku 

2018 bol v EÚ priemerný vek človeka kupujúceho si svoje prvé bývanie 31 rokov. 

 

Graf 1: vlastnenie/prenájom bývania (% celkovej populácie) 
Zdroj: Európska komisia 

1.1.2 Aký podiel obyvateľov má hypotéky? 

V roku 2019 malo v EÚ podľa portálu Statista 25% populácie nesplatenú pôžičku na bývanie. Zatiaľ čo 

v Belgicku, Holandsku a Nórsku, kde má pôžičku na bývanie najväčší podiel ľudí, toto číslo presahuje 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://www.swisslife.com/en/home/hub/european-dream-of-owning-a-home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://www.statista.com/statistics/957803/homeowners-with-and-without-an-outstanding-mortgage-in-eu-28-per-country/
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60%, v Severnom Macedónsku a Srbsku nedosahuje ani 1%. Na Slovensku malo v roku 2019 nesplatenú 

pôžičku na bývanie 20,6% obyvateľov.   

1.1.3 Byty alebo domy? 

Zaujímavé však je aj porovnanie toho, aká časť populácie býva v bytoch a aká v domoch. Celkovo býva 

v EÚ viac než polovica obyvateľov (53,3%) v domoch. Najvyššie percento populácie vlastniace domy 

má Írsko (až 91,7%), najnižšie naopak Lotyšsko (34%). Po „rozmenení na drobné“ – pohľade na situáciu 

podľa oblasti, v ktorej ľudia žijú – dostaneme lepší pohľad na situáciu.  

Domy prevažujú v menších mestách a predmestiach a na vidieku. V menších mestách a predmestiach 

býva (celkovo v EÚ) v dome 58,3% populácie, pričom najväčší podiel nájdeme v Írsku (91,8%) 

a najmenší v Litve (28,6%). Na vidieku býva v dome (celkovo v EÚ) 81,6% obyvateľov, pričom najväčšie 

percento nájdeme na Malte (100% obyvateľstva) a najmenšie v Lotyšsku (57,7%). Byty prevažujú len 

v mestách – celkovo v mestách v EÚ býva v bytoch 71,7% obyvateľov. Nájdeme však až 4 členské štáty, 

kde aj v mestách býva viac ľudí v domoch než v bytoch. Konkrétne ide o Írsko (83,2% v domoch), 

Holandsko (68,4% v domoch), Cyprus (62,5% v domoch) a Belgicko (52,6% v domoch). Na druhej strane 

škály nájdeme Grécko (88,3% v bytoch), Lotyšsko (88,1% v bytoch) a Litvu (86,2% v bytoch).  

Na Slovensku je celkovo situácia viac-menej vyrovnaná, keď v domoch býva 51,5% obyvateľstva. 

V prípade miest je Slovensko krajinou s 4. najvyšším podielom obyvateľov žijúcim v bytoch (85,8%). Z 

pohľadu obyvateľstva malých miest a predmestí je Slovensko krajinou s 3. najvyšším podielom 

obyvateľov žijúcich v bytoch (68,8%). Slovenský vidiek sa pomerom byty/domy najviac približuje 

pomeru EÚ, keď 86,6% obyvateľov na vidieku žije v domoch.  

1.1.4 Populácia v mestách 

V EÚ stále sledujeme trend rastúcej urbanizácie – čoraz väčšie percento populácie býva v mestách. 

V roku 2020 bývalo v mestách takmer 75% populácie. Rast však nie je príliš dramatický – hodnota 

približne 70% bola zaznamená v roku 1995, a hodnota mierne nad 65% ešte v roku 1972. Za takmer 50 

rokov sa teda miera urbanizácie zvýšila o približne 10 percentuálnych bodov.  

Viac než 90% populácie žijúcej v mestách majú 4 členské štáty EÚ – Belgicko (98%), Malta (95%), 

Holandsko (92%) a Luxembursko (91%). Naopak najmenšia časť populácie žije v mestách na Slovensku 

(54%), v Rumunsku (54%) a v Slovinsku (55%).  

1.1.5 Veľkosť domácností 

Dva ukazovatele veľkosti domácností, ktoré Európska komisia vo svojom štatistickom zhrnutí ponúka, 

sú priemerný počet izieb na jedného obyvateľa a priemerný počet osôb v jednej domácnosti.  

Dáta použité v tomto štatistickom zhrnutí sú súčasťou „štatistiky EÚ o príjmoch a životných 

podmienkach (The European Union Statistics on Income and Living Conditions – EU-SILC). V roku 2003 

fungoval EU-SILC na dobrovoľnej báze a zapojených bolo 7 krajín. Od roku 2004 je tento systém 

zavedený pre všetky členské štáty. Dáta sú pre potreby EU-SILC zbierané 4 rôznymi spôsobmi: 

1) Osobnými rozhovormi (za pomoci papiera alebo počítača) 

2) Telefonickými rozhovormi  

3) Samostatnými dotazníkmi (respondent vypĺňa dotazník sám, bez prítomnosti inej osoby, ktorá 

by viedla rozhovor) 

4) Z už existujúcich (štatistických registrov) 

https://www.statista.com/statistics/957803/homeowners-with-and-without-an-outstanding-mortgage-in-eu-28-per-country/
https://www.statista.com/statistics/957803/homeowners-with-and-without-an-outstanding-mortgage-in-eu-28-per-country/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=EU-BE&most_recent_value_desc=true
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_esms.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ilc_esms.htm
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Informácie o bývaní sú zbierané ročne a predovšetkým na úrovni domácností. Zozbierané sú 

jednotlivými členskými štátmi a následne poskytnuté Eurostatu. Dáta na agregovanej úrovni (napr. pre 

celú EÚ) sú vypočítané Eurostatom ako aritmetický priemer vážený počtom obyvateľov jednotlivých 

štátov. Dáta sú anonymizované. 

Na úrovni EÚ pripadá na jedného obyvateľa približne 1,6 izby, pričom najvyššie čísla nájdeme na Malte 

(2,2) a v Belgicku (2,1) a najnižšie v Rumunsku, Poľsku a Chorvátsku (1,1 vo všetkých troch štátoch). 

Slovensko je na tom len o niečo lepšie, keď na jedného obyvateľa pripadá 1,2 izby.  

 

Graf 2: priemerný počet izieb na jedného obyvateľa 
Zdroj: Európska komisia 

Naopak z pohľadu počtu obyvateľov žijúcich v jednej domácnosti je v rámci EÚ Slovensko na prvom 

mieste – v priemere žijú v jednej domácnosti takmer traja ľudia (2,9). Slovensko je nasledované 

Poľskom (2,8) a Cyprom (2,7). Naopak v priemere najmenej osôb v jednej domácnosti nájdeme 

v Dánsku, Fínsku a Švédsku. Vo všetkých troch krajinách ide v priemere o 2 osoby na jednu domácnosť. 

Priemer EÚ je na úrovni 2,3 obyvateľov na jednu domácnosť. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
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Graf 3: priemerný počet osôb v jednej domácnosti 
Zdroj: Európska komisia 

1.1.6 Preplnené alebo naddimenzované bývanie? 

Zaujímavými ukazovateľmi sú – predovšetkým v kontexte stále hlasnejších diskusií o nedostupnosti 

bývania – podiely populácie žijúce v preplnených, a naopak naddimenzovaných, domácnostiach.   

Pre štatistické účely Eurostat stanovuje minimálny adekvátny počet izieb („the minimum number of 

rooms considered adequate“) pre jednu domácnosť: 

● jedna izba pre domácnosť; 

● jedna izba na pár v domácnosti; 

● jedna izba na každú slobodnú osobu vo veku 18 rokov alebo viac; 

● jedna izba na dvojicu slobodných osôb rovnakého pohlavia vo veku od 12 do 17 rokov; 

● jedna izba pre každú slobodnú osobu vo veku od 12 do 17 rokov, ktorá nie je zahrnutá v 

predchádzajúcej kategórii; 

● jedna izba na dvojicu detí mladších ako 12 rokov 

Domácnosť je považovaná za preplnenú, ak má k dispozícií menej izieb ako je uvedené 

v predchádzajúcich kritériách. Za naddimenzovanú je domácnosť považovaná, ak má k dispozícií viac 

izieb ako je uvedené v predchádzajúcich kritériách. Medzi miestnosti sa nerátajú chodby, verandy, 

haly, kúpeľne a toalety.  

Percento populácie žijúcej v preplnených domácnostiach (na úrovni EÚ) sa totiž síce mierne, ale 

dlhodobo znižuje. Zatiaľ čo v roku 2010 žilo v takýchto domácnostiach 19,1% populácie, v roku 2019 to 

už bolo len 17,1%. Najvyššie percento populácie žijúcej v preplnenej domácnosti bolo zaznamenané 

v Rumunsku (45,8%) a v Lotyšsku (42,2%); najnižšie percento zas na Cypre (2,2%) a v Írsku (3,2%). 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Under-occupied_dwelling
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
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Graf 4: podiel populácie žijúci v preplnených domácnostiach vo vybraných politických celkoch 
Zdroj: Európska komisia 

V naddimenzovaných domácnostiach žije na úrovni EÚ väčšia časť populácie, než v preplnených 

domácnostiach. Napriek tomu, že v tomto prípade krivka mierne fluktuovala, rozdiely v absolútnych 

číslach sú minimálne. Od roku 2010 neklesla pod úroveň 32,2% a svoje maximum v tomto období 

dosiahla v roku 2018 (33%). Dlhodobo tak žije v nadddimenzovaných domácnostiach približne tretina 

populácie EÚ.  

Najvyššie percento populácie žije v naddimenzovaných domácnostiach na Malte (72,6%) a Cypre 

(70,5%). Naopak najnižšie percento nájdeme v Rumunsku (7,7%) a Lotyšsku (9,6%).  

 

 

Graf 5: podiel populácie žijúci v naddimenzovaných domácnostiach vo vybraných politických celkoch 
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1c.html?lang=en
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1.2 Ceny bývania  

1.2.1 Trojuholník „inflácia – nájom – ceny domov“ 

Za posledných približne 10 rokov narástli v EÚ ako ceny bývania a nájmov, tak aj inflácia. Nárast však 

nebol v týchto troch kategóriách rovnaký – harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý Eurostat 

používa predovšetkým na meranie inflácie, medzi rokmi 2010 a 2020 narástol o 14,8% (najvyšší nárast 

zaznamenalo Maďarsko (26,5%); najnižší zaznamenalo Grécko (1,9%).  

Od roku 2010 do roku 2021 narástli ceny nájmov v priemere o 15,3%. V prípade ceny nájmov je však 

škála oveľa širšia – v Estónsku, ktoré zaznamenalo 24,8% infláciu, narástli ceny nájmov o 140,4% 

(najviac v EÚ) a naopak v Grécku, ktoré zaznamenalo len 1,9% infláciu, dokonca ceny nájmov klesli 

o 25,2%. Medzi rokmi 2010 a 2021 ceny nájmov narástli v 25 členských štátoch a klesli v dvoch (Grécko 

a Cyprus).  

Situácia je iná v prípade kúpy bývania. V priemere sa v EÚ ceny domov medzi rokmi 2010 a 2021 zvýšili 

o 30,9%, avšak znovu so širokou škálou na úrovni členských štátov. V Estónsku, ktoré je aj v tomto 

ukazovateli na vrchole rebríčka, narástli ceny bývania o 126,8%, zatiaľ čo v Grécku klesli o 28,1% (v 

prípade Grécka ide o odhad Gréckej centrálnej banky z roku 2020) . Ceny bývania klesli aj Taliansku (-

14,4%), na Cypre (-8,9%) a v Španielsku (-4,8%). 

Nasledujúce grafiky ilustrujú vývoj cien bývania a nájmov medzi rokmi 2010 a 2021 na úrovni EÚ, ako 

aj v jednotlivých členských štátoch. Tieto dve ceny nie sú dokonale korelované, môže za to rôzna 

elasticita, produktivita práce, či regulácie späté s nájmami (pozri napr. Gallin alebo St. Louis Fed). 

 

Graf 6: vývoj ceny bývania a nájmov na úrovni EÚ (2010-2021)  
Zdroj: Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Harmonised_index_of_consumer_prices_(HICP)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Consumer_prices_-_inflation#Inflation:_price_changes_over_time
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Consumer_prices_-_inflation#Inflation:_price_changes_over_time
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Consumer_prices_-_inflation#Inflation:_price_changes_over_time
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200450/200450pap.pdf
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2018/may/why-dont-house-prices-inflation-move-tandem
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
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Graf 7: vývoj ceny bývania a nájmov na úrovni EÚ a členských štátov (2010-2021) 
Zdroj: Eurostat 

1.2.2 Náklady na bývanie 

Na veľmi širokej škále sú aj náklady na bývanie (zahŕňajúce vodu, plyn, elektrinu a iné palivá) 

v členských štátoch. V porovnaní s priemerom EÚ bolo bývanie v roku 2019 najdrahšie v Írsku (77% nad 

priemerom EÚ), Luxembursku (70% nad priemerom EÚ) a Dánsku (63% nad priemerom EÚ). Naopak 

najlacnejšie bývanie v porovnaní s priemerom EÚ bolo v Bulharsku (64% pod priemerom EÚ), Poľsku 

(60% pod priemerom EÚ) a v Rumunsku (57% pod priemerom EÚ).  

Z pohľadu vývoja nákladov na bývanie oproti priemeru EÚ si medzi rokmi 2010 a 2019 najviac pohoršilo 

Írsko (zo 17% na 77%), Slovensko (z -44% na -23%) a Holandsko (z 22% na 37%). Náklady na bývanie 

naopak poklesli v Grécku (z -8% na -35%) a na Cypre (z -8% na -25%). Celkovo sa náklady na bývanie 

zvýšili v 17 členských štátoch, zatiaľ čo v 10 klesli.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210708-2
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
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1.2.3 Cena stavby obytných budov 

Medzi rokmi 2010 a 2019 sa tiež zvýšili náklady na výstavbu nových obytných budov v EÚ. Nárast počas 

celého obdobia predstavoval v priemere 15%. Spomedzi členských štátov bol najväčší nárast 

zaznamenaný v Maďarsku (47 %), Rumunsku (46 %), Lotyšsku a Litve (obe krajiny 36 %). Grécko bolo 

jediným členským štátom, ktorý zaznamenal pokles (-7 %). 

 

Graf 8: náklady na výstavbu nových obytných budov 
Zdroj: Európska komisia 

1.2.4 Je bývanie cenovo dostupné? 

Vo svojej štatistickej publikácií sa Európska komisia snaží na túto otázku odpovedať dvomi premennými 

– podielom domácností s nadmernými nákladmi na bývanie a priemerným podielom disponibilného 

príjmu minutého na bývanie. 

„Nadmerné náklady na bývanie“ definuje Európska komisia ako náklady prekračujúce 40% 

disponibilného príjmu domácnosti. Táto premenná teda meria percento domácností, ktoré majú 

takéto náklady na bývanie. Vo všeobecnosti platí, že v mestách je toto percento vyššie než na vidieku. 

Jedinými výnimkami u tohto trendu sú Bulharsko (15,6% v mestách a 18,5% na vidieku), Rumunsko 

(5,2% v mestách a 11,3% na vidieku), Lotyšsko (4,8% v mestách a 6,1% na vidieku ), Litva (4,1% v 

mestách a 5,3% na vidieku) a Chorvátsko (3,9% v mestách a 6,1% na vidieku). S výnimkou Bulharska 

však ide o krajiny s najmenšími problémami s dostupnosťou bývania. Naopak jednoznačne najväčší 

podiel mestských domácností s nadmernými nákladmi na bývanie má Grécko (40,7%), po ktorom 

nasleduje Dánsko (21,1%) a Nemecko (16,2%).  V Grécku je najhoršia situácia aj na vidieku (28,3%), po 

ktorom nasleduje Bulharsko (18,5%) a Nemecko (12,4%). Na úrovni EÚ predstavujú domácnosti 

s nadmernými nákladmi na bývanie 11,8% všetkých domácností v mestách a 7% domácností na 

vidieku.  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
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Graf 9: podiel domácností s nadmernými nákladmi na bývanie 

Legenda: modrá = mestá; oranžová = vidiek 
Zdroj: Európska komisia 

Druhým ukazovateľom analyzujúcim dostupnosť bývania je percento disponibilného príjmu minutého 

na bývanie. Na celoúnijnej úrovni míňajú domácnosti na bývanie v priemere 20% ich disponibilného 

príjmu. Suverénne najvyšší podiel nájdeme v Grécku (38,9%), po ktorom nasleduje Dánsko (27,1%) 

a Nemecko (25,9%). Naopak najmenšiu časť príjmov dávajú na bývanie domácnosti v Maďarsku 

(13,5%), na Cypre (11,3%) a Malte (8,2%).  

 

Graf 10: náklady na bývanie ako percento z disponibilného príjmu 
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-2b.html?lang=en
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Tu však musíme zdôrazniť, že tieto dáta nezachytávajú rýchly rast cien bývania vo väčšine členských 

štátov za posledné dva roky. Medziročný rast cien Q3/2020 – Q2/2021 presiahol v EÚ hodnotu 5% a vo 

viacerých členských štátoch dosahuje dvojciferné hodnoty.  

 

Graf 11: ceny bývania 2020-2021 
Zdroj: Eurostat 

1.3 Stavebníctvo 

1.3.1 Investície do bývania v EÚ 

V roku 2019 bolo do bývania na úrovni EÚ investovaných 5,3% HDP. Rozdiely medzi členskými štátmi 

však boli (opäť) relatívne veľké. Najviac sa do bývania investovalo na Cypre (7,9% HDP), vo Fínsku (7,2% 

HDP) a v Nemecku (6,6% HDP), zatiaľ čo v Grécku to bolo len 0,7% HDP, v Poľsku 2% HDP a v Slovinsku 

2,2% HDP.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics_-_house_price_index
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics_-_house_price_index
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
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Graf 12: investície do bývania (% HDP) 

Poznámka: dáta pre Chorvátsko nie sú dostupné 
Zdroj: Európska komisia 

1.3.2 Zastavané oblasti  

1.3.2.1 Stavebné povolenia 

Ak sa pozrieme na počet stavebných povolení udelených na výstavbu obytných budov v EÚ v rokoch 

2010 až 2019, najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 2010. Potom ich počet klesal až do roku 2013. 

Od roku 2014 sa počet neustále zvyšuje, pričom v roku 2019 sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 32%. 

Celkovo bol v rokoch 2010 až 2019 zaznamenaný pokles o 3 %. 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
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Graf 13: vývoj udelených stavebných povolení pre obytné budovy (2010-2019) 

Poznámka: 2015 = 100 
Zdroj: Európska komisia 

Na úrovni členských štátov prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 k zvýšeniu počtu udelených stavebných 

povolení v 19 štátoch. Najväčší nárast zaznamenalo Estónsko (211% nárast), Malta (181% nárast) 

a Bulharsko (156%). Naopak k najväčším poklesom prišlo v prípade Cypru (33% pokles), Talianska (54% 

pokles) a Grécka (69% pokles). Slovensko patrí medzi štáty, v ktorých prišlo medzi rokmi 2010 a 2019 

k nárastu udelených stavebných povolení (približne 41% nárast).  

 

Graf 14: udelené stavebné povolenia vo vybraných politických celkoch  

Poznámka: Komparácia – rok 2015 = 100 
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
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1.3.2.2 Obytné oblasti 

Najaktuálnejšie dáta zverejnené Európskou komisiou ohľadom podielu obytných oblastí na využívanej 

pôde EÚ pochádzajú z roku 2015. V tomto roku bolo takmer 75% pôdy využívaných na 

poľnohospodárstvo a lesníctvo, zatiaľ čo len 2,9% na bývanie (toto číslo zahŕňa aj záhrady obytných 

domov).  

Tak ako pri viacerých iných ukazovateľoch, aj toto číslo skrýva významné rozdiely medzi jednotlivými 

členskými štátmi. V Belgickom regióne Bruxelles-Capitale bolo na obytné účely využívaných 55% pôdy, 

zatiaľ čo oblasť Provincia Autonoma di Bolzano v Taliansku to bolo len 0,3%. Využitie pôdy na obytné 

účely naprieč EÚ ilustruje nasledujúca grafika zverejnená na stránke Európskej komisie: 

 

Graf 15: obytné oblasti – plochy využívané na bývanie vrátane obytných záhrad, okrem hotelov, 

domovov dôchodcov, detských domovov, väzníc, kláštorov a kláštorov (% využívanej pôdy) 

Zdroj: Európska komisia 

1.3.3 Hrubá pridaná hodnota (HPH) ako podiel hrubého domáceho produktu (HDP) 

Podiel sektoru stavebníctva na HDP na úrovni EÚ rástol od roku 2017, po tom čo od roku 2010 do 2014 

zaznamenal pokles nasledovaný stagnáciou medzi rokmi 2014 a 2017. Treba však poznamenať, že 

výkyvy neboli príliš výrazné . Najvyššia hodnota v skúmanom období bola 5,8% v roku 2010, zatiaľ čo 

najnižšia bola 5,1% v rokoch 2014-2017.  

Na úrovni členských štátov klesol podiel medzi rokmi 2010 a 2019 v 16 štátoch (najviac v Grécku – 

z 4,6% na 1,6%). Naopak najväčší nárast zaznamenalo Maďarsko (z 4,1% na 5,7%) a Lotyšsko (z 4,9% 

na 6,5%). 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3b.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
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Graf 16: HPH sektoru stavebníctva vybraných politických celkov ako podiel HDP 
Zdroj: Európska komisia 

Členské štáty s celkovo najvyšším podielom sektoru stavebníctva na HDP boli Slovensko (7,6%), Fínsko 

(7,5%) a Litva (7,3%).  

1.4 Demografické ukazovatele 

1.4.1 Populácia EÚ a jej vekové zloženie 

V roku 2020 mala EÚ 447 miliónov obyvateľov, keď zaznamenala mierny pokles (o približne 300 tisíc 

obyvateľov) oproti roku 2019. Tento pokles znamenal prelomenie dlhodobo stúpajúceho trendu, za 

ktorý však z významnej časti mohla migrácia. Podľa predpovedí Európskej komisie bude populácia v EÚ 

mierne stúpať približne do roku 2025, kedy dosiahne vrchol. Ďalší vývoj ilustruje nasledujúci graf: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-3a.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
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Graf X: predpoveď vývoju počtu obyvateľov v EÚ do roku 2100 
Zdroj: Európska komisia  

Od roku 2025 nastane dlhodobý pokles – Eurostat predpovedá, že v roku 2040 bude populácia znovu 

rovnaká, ako v roku 2019 (necelých 447 miliónov). V roku 2060 je predpovedaná populácia EÚ 432 

miliónov a v roku 2085 necelých 418 miliónov. Okolo roku 2100 je predpokladané sploštenie krivky 

a ustálenie populácie na približne 416 miliónoch obyvateľov. 

Z pohľadu vekového zloženia obyvateľstva predpokladá Európska komisia postupné starnutie 

populácie. Zatiaľ čo skupina detí do 14 rokov bude stále predstavovať približne rovnaké percento 

celkovej populácie (približne 13-15%), podiel populácie v produktívnom veku (15-65 rokov) sa bude 

postupne zmenšovať na úkor najstaršej skupiny (vek 65+). Podiel tejto najstaršej skupiny na celkovej 

populácií eventuálne môže presiahnuť 30%.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Projected_population,_EU-27,_1_January_2019-2100_(2019_%3D_100).png
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_19np&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
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Graf 17: predpoveď vekového zloženia populácie v EÚ (2019-2100) 
Zdroj: Európska komisia  

Skupina 30-34 ročných zaznamenala jeden z najväčších poklesov (necelý jeden percentuálny bod) 

z pohľadu percenta, ktoré tvorila z celkovej populácie EÚ. Pokles však zaznamenali do určitej miery 

všetky vekové skupiny pod 45 rokov. Skupina 45-49 ročných tvorila v roku 2020 rovnaký podiel celkovej 

populácie ako v roku 2005. Všetky staršie vekové skupiny z pohľadu percentuálneho podielu medzi 

rokmi 2005 a 2020 narástli.  

 

Graf 18: populačná pyramída – vekové skupiny a ich percentuálny podiel na celkovej populácií  
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Projected_population_by_broad_age_group,_EU-27,_1_January_2019-2100_(%25_of_total_population).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
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Trend zmenšovania sa mladších skupín a nárastu starších bude v budúcnosti pravdepodobne 

pokračovať. Navyše, postupne sa začne zmenšovať percentuálny podiel aj starších vekových skupín – 

v roku 2100 bude aj skupina 60-64 ročných tvoriť menší podiel populácie než v roku 2020. Naopak 

najvýraznejšie sa zvýši zastúpenie jednotlivcov vo veku 85 rokov a viac (viac než 3 percentuálne body). 

Podrobnejšie tento vývoj ilustruje nasledujúci graf.  

 

Graf 19: predikcia vývoja vekovej pyramídy – vekové skupiny a ich percentuálny podiel na celkovej 

populácií (vývoj do roku 2100) 

Zdroj: Európska komisia 

1.4.2 Vlastné bývanie?  

Podľa prieskumu banky ING z roku 2020 vníma 70% populácie EÚ kúpu prvého bývania ako čoraz 

zložitejšiu. Naopak len 7% si myslí, že kúpa prvého bývanie nie je zložitejšia než v minulosti (zvyšných 

23% je nerozhodných/nevie). Percento populácie, ktoré vníma túto kúpu ako čoraz zložitejšiu však od 

roku 2015 mierne pokleslo. V roku 2015 predstavovala táto skupina 78% populácie EÚ.  

Z ľudí, ktorí v súčasnosti dom alebo pozemok nevlastnia ale vnímajú kúpu ako možnú, si väčšina 

nemyslí, že túto kúpu uskutočnia pred 35. rokom života. Druhá najpočetnejšia skupina očakáva, že si 

prvá takáto kúpa v ich živote prebehne medzi 30. a 34. rokom života. Kúpu pozemku alebo bývania 

pred 30. rokom života očakáva najmenej ľudí. Pri tejto štatistike je však potrebné poznamenať, že 

spomína len ľudí, ktorí kúpu považujú za možnú. Až 38% celkovej populácie EÚ si totiž myslí, že pre 

nich nebude možné kúpiť si vlastné bývanie. Ďalších 16% o tento krok zas nemá záujem.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
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Graf 20: odpovede na otázku „V akom veku si myslíte, že si kúpite prvú nehnuteľnosť alebo 

pozemok?“ 
Zdroj: ING 

1.4.3 Ako dlho žijú deti s rodičmi? 

Metodologická poznámka: rovnako ako v prípade podkapitoly „veľkosť domácností“, aj v tomto 

prípade sú dáta zozbierané prostredníctvom rôznych typov rozhovorov a čiastočne z už existujúcich 

registrov.  

Za členov domácnosti Eurostat považuje jednotlivcov, ktorí žijú spolu v tom istom obydlí, majú 

spoločné príjmy, výdavky na domácnosť, potraviny a iné základné životné potreby. 

Problematickým pre kvalitu vyššie uvedených dát môže byť fakt, že použité koncepty sú v jednotlivých 

členských štátoch aplikované do istej miery rozdielne – toto je ilustrované na nasledujúcom príklade. 

V prípade Slovenska boli nasledujúce špecifické podskupiny obyvateľstva pre štatistické potreby 

zaraďované nasledovne: 

● Žiaci základných a stredných škôl: rodinná domácnosť (v zmysle „domácnosť rodiny 

jednotlivca“) 

● Študenti terciárneho vzdelávania: rodinná domácnosť 

https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/12353475/KS-FT-21-001-EN-N.pdf/c83c4628-0456-cc2a-5b85-485278531743?t=1612432752340
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● Jednotlivci, ktorí odcestovali z domácnosti na dlhšie obdobie za účelom práce: rodinná 

domácnosť 

● Jednotlivci pracujúci mimo rodinnej domácnosti, ale vracajúci sa na víkendy: rodinná 

domácnosť/prechodná adresa („term address“)/kritérium „väčšiny času“ (jednotlivec patrí do 

rodinnej domácnosti v prípade, že významne prispievajú do jej príjmov a nie je súčasťou inej 

domácnosti) 

● Dieťa striedajúce dve adresy bydliska: prechodná adresa 

Zaradenie týchto špecifických podskupín sa však líši napríklad v prípade v Portugalska (rozdiely sú 

zvýraznené): 

● Žiaci základných a stredných škôl: rodinná domácnosť (ak nie sú v zahraničí dlhšie než 12 

mesiacov) 

● Študenti terciárneho vzdelávania: rodinná domácnosť (ak nie sú v zahraničí dlhšie než 12 

mesiacov) 

● Jednotlivci, ktorí odcestovali z domácnosti na dlhšie obdobie za účelom práce: dočasná 

adresa (ak sú preč dlhšie než 1 rok) 

● Jednotlivci pracujúci mimo rodinnej domácnosti, ale vracajúci sa na víkendy: rodinná 

domácnosť 

● Dieťa striedajúce dve adresy bydliska: rodinná domácnosť (domácnosť, v ktorej dieťa bolo 

v čase rozhovoru) 

Situácia sa líši aj v ostatných členských štátoch. Z tohto dôvodu je potrebné publikované dáta brať ako 

odhady, nie ako presné údaje.  

 V roku 2020 bol na úrovni EÚ priemerný vek mladých ľudí v momente odsťahovania sa od rodičov 26,4 

roka. Medzi krajiny s najvyšším vekom odchodu od rodičov patria Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, 

Malta a Portugalsko – vo všetkých z týchto krajín ide o vek 30 rokov a viac. Absolútne najvyšší 

priemerný vek nájdeme v Chorvátsku – 32,4 roka. Na opačnej strane spektra sú s priemerným vekom 

pod 24 rokov Nemecko, Estónsko, Fínsko, Dánsko, Luxembursko a Švédsko. V absolútne najnižšom 

veku odchádzajú od svojich rodičov mladí Švédi (v priemere 17,5 roka), nasledovaní Luxemburčanmi, 

ktorí majú v priemere v čase odchodu od rodičov 19,8 roka. Priemerný vek odchodu od rodičov 

rozdelený do 4 kategórií ilustruje nasledujúca grafika: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
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Graf 21: priemerný vek odsťahovania sa z rodičovskej domácnosti v EÚ 
Zdroj: Európska komisia 

Vek, v ktorom sa od rodičov ich deti odsťahujú ovplyvňuje aj pohlavie – s výnimkou Švédska sa vo 

všetkých členských krajinách mladé ženy v priemere odsťahujú od rodičov skôr, než mladí muži. 

V spomínanom Švédsku sa muži odsťahujú v priemere o 0,1 roka skôr.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
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Graf 22: Priemerný vek odsťahovania sa z rodičovskej domácnosti v EÚ podľa pohlavia 
Zdroj: Európska komisia 

Štatistiky taktiež ukazujú, že vyšší vek odsťahovania sa od rodičov koreluje s podielom mladých ľudí od 

15 do 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní a ani neštudujú. Dve krajiny s najnižším podielom takýchto 

mladých ľudí v populácií – Luxembursko a Švédsko – majú zároveň najnižší priemerný vek odsťahovania 

sa od rodičov.  

 

Graf 23: korelácia medzi vekom v čase odsťahovania sa z rodičovskej domácnosti a podiel mladých 

ľudí, ktorí neštudujú a nepracujú 
Zdroj: Európska komisia 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_average_age_of_young_people_leaving_the_parental_household_by_sex,_2020_(years).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Estimated_average_age_of_young_people_leaving_the_parental_household_and_NEET_rate,_2020_(years_and_%25_of_population_aged_15-29).png
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1.5 Zhrnutie 

Predchádzajúce sekcie mali za cieľ priblížiť čitateľovi aktuálnu situáciu s bývaním v EÚ a vybraných 

členských štátoch. Popísané ukazovatele a trendy demonštrujú, ako veľmi komplexným problémom 

bývanie je. Porovnanie priemerných údajov na úrovni EÚ s číslami členských štátov ukazuje, že situácia 

je diametrálne odlišná v jednotlivých krajinách. Rovnako to je aj na úrovni členských štátov – situácia 

sa výrazne líši aj medzi jednotlivými regiónmi. Je preto dôležité, aby bol tento problém riešený v čo 

najvyššej miere decentralizovane. Prakticky nemožné je totiž už len to, aby jedno rozhodnutie spravené 

na centrálnej úrovni pomohlo všetkým štátom, nieto ešte aby pomohlo všetkým v rovnakej miere.  
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https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/24/Affordable-Rental-Housing-Making-It-Part-of-Europes-Recovery-50116
https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2019/09/HYPOSTAT-2019_web.pdf
https://www.oecd.org/housing/?_ga=2.69663312.1738465945.1635238024-1662285439.1635238024#the-economy
https://www.oecd.org/housing/?_ga=2.69663312.1738465945.1635238024-1662285439.1635238024#the-economy
https://www.oecd.org/housing/policy-toolkit/policy-action-tool/?_ga=2.74839890.1738465945.1635238024-1662285439.1635238024
https://www.oecd.org/housing/policy-toolkit/policy-action-tool/?_ga=2.74839890.1738465945.1635238024-1662285439.1635238024
https://www.politico.eu/article/europes-housing-squeeze/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/index.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_and_population_change_statistics
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https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://think.ing.com/uploads/reports/IIS_Homes__Mortgages_2020_housing_affordability_report_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household
https://www.globalpropertyguide.com/Europe
https://www.globalpropertyguide.com/Europe/property-investment-data
https://www.globalpropertyguide.com/landlord-and-tenant


32 
 

2 Bývanie a ekonomická teória 
Tak ako všetky časti ekonomiky, aj bývanie má svoje špecifiká. Každá komodita sa na trhu správa inak, 

čo následne ovplyvňuje aj spôsob, akým je s ňou obchodované. Nasledujúca časť poukazuje na 

najvýznamnejšie charakteristiky (nájomného) bývania a ich následné implikácie.  

2.1 Bývanie – hlavné ekonomické charakteristiky 

Prvou dôležitou charakteristikou bývanie je jeho vysoká trvanlivosť. Postavené bývanie, či už ide o dom 

alebo bytový dom, spravidla slúži svojmu účelu aj niekoľko dekád. Zatiaľ čo z dlhodobého hľadiska 

ponuka bývania samozrejme variuje, z krátkodobého hľadiska sa treba pozerať predovšetkým na už 

existujúce bývanie. Prírastok bývania z krátkodobého hľadiska tvorí spravidla len malú časť celkového 

objemu dostupného bývania. Toto je spôsobené ďalšou charakteristikou bývania – relatívne dlhým 

časom potrebným k zmene (či už ide o zmenu dopytu alebo ponuky). Dôsledky rozhodnutí prichádzajú 

s oneskorením, čo robí plánovanie zložitejším.  

Ďalšou charakteristikou bývania je jeho výrazná rôznorodosť. Bývanie sa líši nielen na základe jeho 

polohy, rozlohy alebo financovania, ale napríklad aj od vyžadovaného typu údržby – staršie bývanie si 

často vyžaduje finančne náročné renovácie. 

S bývaním sú spojené aj vysoké transakčné náklady. Tieto náklady môžu byť finančné (napr. právne 

poplatky alebo provízie realitných maklérov) ale aj viac abstraktné a ťažšie kvantifikovateľné. Do tejto 

druhej skupiny patrí napríklad čas a energia spojené s hľadaním nového bývania a sťahovaním sa. Toto 

všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú obchod s bývaním a rozhodovací proces jednotlivcov na tomto 

trhu.  

Poslednými dvomi charakteristikami bývania, ktoré tu budú spomenuté, sú imobilita a dualita funkcií 

(tovar môže byť určený ako na spotrebu, tak aj na investíciu). Imobilita bývania implikuje, že hodnota 

istého typu bývania je výrazne ovplyvnená tým, čo sa deje okolo samotného bývania. Medzi takéto 

faktory patrí napríklad prípadná výstavba v okolí, ale aj preferencie v spoločnosti (napríklad prípadný 

nárast vnímanej atraktivity bývania na vidieku). Spomínaná dualita funkcií zas poukazuje na fakt, že 

bývanie môže mať úlohu spotrebného tovaru (majiteľ v ňom býva) alebo investície do budúcnosti. 

Tieto funkcie nie sú navzájom výlučné, avšak vnímanie bývania ako investície implikuje možnosť 

scenáru, v ktorom investor kúpi bývanie nad trhovú cenu (v prípade, že očakáva výrazný rast ceny 

bývania). 

2.2 Vlastnenie verzus prenájom bývania 

Vo veľkej časti spoločnosti stále prevažuje názor, že kúpa bývania prostredníctvom hypotéky je 

z dlhodobého hľadiska výhodnejšia než prenájom. Aj keď to v niektorých prípadoch môže byť pravda, 

táto situácia nie je čiernobiela – kúpa aj prenájom majú svoje výhody aj nevýhody. Tie najdôležitejšie 

z nich budú v krátkosti zhrnuté v nasledujúcich riadkoch. 

V prípade prenájmu platí nájomník za bývanie každý mesiac istú vopred dohodnutú sumu, ktorá sa 

mesiac od mesiaca výrazne nelíši (do jej celkovej výšku môžu vstúpiť napríklad drobné opravy). Naopak 

pri vlastníctve nehnuteľnosti môže ľahko prísť k významným neočakávaným výdavkom spojeným 

s bývaním (napr. oprava strechy, náhrada poškodeného nábytku, atď.), ktoré by v prípade prenájmu 

väčšinou neplatil nájomník. Navyše, po sčítaní mesačnej splátky a výdavkov na bývanie predstavuje 

nájom často nižšiu finančnú položku než výdavky spojené s vlastníctvom. Prenájom zároveň umožňuje 

viac nomádsky spôsob života (vďaka možnosti opustiť bývanie po skončení zmluvy bez hocijakých 
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sankcií), čo vlastnenie bývania často neumožňuje, prípadne to robí výrazne ťažším (vyššie transakčné 

náklady). Vo všeobecnosti prenájom znamená menej zodpovednosti za bývanie, čo v konečnom 

dôsledku znamená menej minutého času, peňazí a energie. 

Aj vlastníctvo bývania však má svoje výhody. Kúpa bývania môže byť vnímaná ako investícia vedúca 

k postupnému budovaniu kapitálu („equity“). Vlastné bývanie zároveň pre mnohých ľudí predstavuje  

ťažko kvantifikovateľnú nemateriálnu hodnotu – pocit príslušnosti ku komunite, väčší pocit zázemia 

alebo sociálny kapitál prameniaci z vlastníctva. Pri kúpe bývania je však potrebné myslieť na niekoľko 

vecí: 

1) Hypotéka neznamená len hypotéku, ale aj úroky 

2) Je potrebné rátať nielen budovanie, ale aj opotrebenie kapitálu (amortizácia budovy) 

3) Aj investícia do bývania je risk. Faktory ako odchod významného zamestnávateľa z lokality 

bývania môžu znížiť cenu bývania a spraviť z kúpy bývania neúspešnú investíciu 

4) Kúpa bývania predstavuje dlhodobý a výrazný záväzok 

Zmena hodnoty domov a bytov samozrejme postihuje aj nájomníkov – vždy na konci platnosti zmluvy 

a pred podpisom ďalšej totiž môže prenajímateľ zvýšiť cenu nájmu, do ktorej sa premieta aktuálna 

cena bývania. Rozdiel oproti vlastníctvu je však ten, že nájomca môže vďaka nižším transakčným 

nákladom ľahšie zmeniť bývanie.  

Existujú dva základné typy prenájmu v závislosti od typu prenajímateľa. Prvým z nich je prenájom od 

súkromného vlastníka nehnuteľnosti – ide o najbežnejší model prenájmu, založený na trhových 

mechanizmoch a dohode oboch strán. Druhým z nich je prenájom takzvaného sociálneho alebo 

verejného bývania („social/public housing“). Cieľom takéhoto bývania je vo väčšine prípadov poskytnúť 

finančne dostupnejšie bývanie ľuďom s nízkym/nižším príjmom. Vlastníkom takéhoto bývania je (v 

závislosti od krajiny) štát, štátna inštitúcia, prípadne nezisková organizácia. Aby si človek mohol 

prenajímať takýto typ bývania, musí spravidla spĺňať isté požiadavky (medzi najčastejšie patrí príjem 

do istej výšky, pričom ani jeho postupné navyšovanie nesmie presiahnuť istú hranicu). Výška nájmu 

v prípade takéhoto bývania je zväčša  obmedzená, následkom čoho vstupujú trhové mechanizmy do 

určovania jej výšky len v obmedzenej miere.  

2.3 Trh s bývaním 

Základnými mechanizmami určujúcimi cenu bývania sú ponuka a dopyt – keď dopyt po bývaní rastie 

a ponuka ho nestíha vyrovnávať, cena sa zvyšuje. Do hodnoty bývania, konkrétne nájmu, však vstupujú 

aj iné faktory, ako napríklad výška úrokov hypoték alebo znižovanie hodnoty  (depreciation rate) 

bývania. Ekonóm Ian Mulheirn z Tony Blair Institute-u napríklad na určenie výšky nájmu ponúka vo 

svojom článku nasledujúcu rovnicu: 

Nájom = cena domu/bytu x (výška úrokov + zníženie hodnoty) 

Rent = House price x (interest rate + depreciation rate)  

Okrem skutočnej hodnoty bývania však konečnú cenu môžu ovplyvňovať aj rôzne špekulácie, ako 

napríklad kupovanie bývania nad trhovú cenu v očakávaní, že cena bude rásť dostatočne na to, aby 

investícia bola úspešná.  

Nasledujúce sekcie stručne zhŕňajú ďalšie vybrané faktory vstupujúce do trhu s bývaním a ultimátne aj 

do výšky ceny za bývanie. 

https://medium.com/@ian.mulheirn/how-economists-should-think-about-the-housing-market-ff92e4b7201b
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2.3.1 Globalizácia – digitalizácia, migrácia a urbanizácia 

Táto sekcia sa sústredí na globalizáciu a tri trendy, ktoré pod pojem globalizácie spadajú a majú 

potenciál ovplyvniť trh s bývaním – digitalizáciu, migráciu a urbanizáciu. Tieto tri fenomény 

charakterizujú aktuálne prebiehajúce prepájanie sveta a sú typické pre proces globalizácie.  

Digitalizácia ovplyvňuje trh s bývaním na dvoch úrovniach. Na prvej, priamejšej úrovni, znižuje 

digitalizácia transakčné náklady hľadania a zmeny bývania. Možnosť digitálnych prehliadok a podpis 

digitálnych zmlúv výrazne uľahčuje napríklad sťahovanie do zahraničia, avšak šetrí čas a energiu aj na 

lokálnejšej úrovni. Na druhej, menej priamej úrovni, digitalizácia umožňuje čoraz väčšiemu počtu ľudí 

vykonávať svoju prácu aj z iného miesta než zo sídla ich zamestnávateľa (prípadne je vyžadovanie ich 

prítomnosti na tomto mieste limitované na niekoľko dní v týždni), čo rozširuje geografické spektrum 

bývania, ktoré je človek ochotný zvážiť.  

Migrácia voľne nadväzuje na tento trend zvýšených presunov ľudí, avšak pozerá sa na globálnejšiu 

úroveň. Keď vzdialenosť stráca pre časť obyvateľstva (víťazov globalizácie – „winners of globalization“) 

dôležitosť, trhy s bývaním sa rozširujú, keďže geografia je čoraz menšou bariérou – ľudia sa môžu 

sťahovať jednoduchšie a častejšie. 

Aj v migrácií sú však pozorovateľné isté trendy. Takzvané globálne mestá („global cities“) lákajú čoraz 

viac ľudí a prispievajú k celkovej urbanizácií najrozvinutejších častí sveta, kam krajiny EÚ určite patria. 

Zoskupovanie veľkých firiem a významných zamestnávateľov v takýchto miestach vedie k situácií, kde 

sa obyvateľstvo presúva do mestských oblastí, ktoré v porovnaní s vidiekom lepšie napĺňajú súčasné 

predstavy o šťastnom živote (t. j. prestížna práca, kultúrne a sociálne vyžitie, možnosti neustáleho 

vzdelávania, atď.).  

2.3.2 Cena energií, materiálov a údržby 

Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ponuku bývania sú ceny prostriedkov potrebných pre 

výstavbu bývania (resp. jeho údržbu). Tieto prostriedky zahŕňajú napríklad cenu materiálu potrebného 

na postavenie obytných budov, ale aj cenu energie, ktorá sa na tento účel spotrebuje. V neposlednom 

rade ide aj o dostupnosť a cenu pracovnej sily – jej nedostatok alebo vysoká cena sa v konečnom 

dôsledku premietnu do rýchlosti nárastu dostupného bývania a jeho ceny.  

2.3.3 Demografické trendy 

Trh s bývaním výrazne ovplyvňuje aj demografický vývoj v spoločnosti. Medzi najvýznamnejšie faktory 

patrí veľkosť populácie na istom geografickom území, ale aj migrácia tejto populácie (z vidieka do 

miest, za prácou, do iných častí krajiny, atď.). Na vývoj týchto trendov poukazuje aj kapitola 

o aktuálnom stave bývania v Európskej únii     . Vplyv na zloženie domácností môže však mať napríklad 

aj popularita konceptu rodiny v spoločnosti. Nižšia miera zakladania rodín totiž môže viesť k nižšiemu 

priemernému počtu obyvateľov v jednej domácnosti, čo ultimátne:  

a) vedie k vyššiemu dopytu po bývaní  

b) ovplyvňuje po akom type bývania je v spoločnosti dopyt (menšie verzus väčšie bývanie).  

V konečnom dôsledku je teda demografický vývoj podstatným ukazovateľom pri analýze trhu 

s bývaním.  
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2.4 Skupiny výraznejšie ovplyvnené vývojom trhu s bývaním 

Pri diskusii o dostupnosti bývania sa často odlišne pozerá na skupiny aktérov v spoločnosti, ktorých 

ekonomická situácia je z rôznych dôvodov iná (horšia) než situácia majority. Takéto skupiny majú 

spravidla sťažené možnosti zárobku, následkom čoho doplácajú na zvyšovanie cien bývania 

v disproporčne väčšej miere. Medzi takéto skupiny patria napríklad študenti      (z dôvodu štúdia sa 

nemôžu plnohodnotne venovať zárobkovej činnosti), slobodní rodičia s malými deťmi (väčšiu či menšiu 

časť ich času musia venovať starostlivosti o deti, čo im znemožňuje plnohodnotne pracovať) alebo 

zdravotne znevýhodnení      občania (opäť stav, ktorý často znemožňuje vykonávať rovnako finančne 

ohodnotenú prácu, akú dokážu vykonávať zdraví ľudia). 

2.5 Doplnková literatúra 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406229  

● Žurnál “Real Estate Economics” prepája trh s nehnuteľnosťami a ekonomické témy 

https://www.springer.com/journal/11146  

● Žurnál „The Journal of Real Estate Finance and Economics“ publikuje teoretický a empirický 

výskum pod ekonomickými a finančnými paradigmami 

https://www.investopedia.com/ask/answers/040215/how-does-law-supply-and-demand-affect-

housing-market.asp  

● Článok portálu Investopedia o vplyve ponuky a dopytu na trh s bývaním 

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/083115/renting-vs-owning-home-pros-

and-cons.asp  

● Článok portálu Investopedia porovnávajúci výhody a nevýhody vlastnenia a prenájmu 

bývania 

https://www.marketwatch.com/story/how-to-predict-the-future-of-rents-in-major-cities-start-by-

looking-at-what-share-of-employees-can-work-remotely-11618247295  

● Článok portálu MarketWatch o vplyve koronakrízy na trh s bývaním vo veľkých amerických 

mestách ako New York a San Francisco  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-49164-5_5  

● Kniha Real Estate Valuation Theory  spája teóriu a praktickú metodológiu určovania cien 

nehnuteľností 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14036090802704262?journalCode=shou20 

● Teoretická štúdia o úlohe ekonomickej teórie v téme bývania publikovaná v žurnále Housing, 

Theory and Society 

https://www.jstor.org/stable/1883123?seq=2#metadata_info_tab_contents 

● Vplyvná štúdia profesora ekonómie Jamesa Poterbu z MIT o vplyve inflácie na trh s bývaním 

https://medium.com/@ian.mulheirn/two-housing-crisis-87a843a9d09b 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15406229
https://www.springer.com/journal/11146
https://www.investopedia.com/ask/answers/040215/how-does-law-supply-and-demand-affect-housing-market.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/040215/how-does-law-supply-and-demand-affect-housing-market.asp
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/083115/renting-vs-owning-home-pros-and-cons.asp
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/083115/renting-vs-owning-home-pros-and-cons.asp
https://www.marketwatch.com/story/how-to-predict-the-future-of-rents-in-major-cities-start-by-looking-at-what-share-of-employees-can-work-remotely-11618247295
https://www.marketwatch.com/story/how-to-predict-the-future-of-rents-in-major-cities-start-by-looking-at-what-share-of-employees-can-work-remotely-11618247295
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-49164-5_5
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14036090802704262?journalCode=shou20
https://www.jstor.org/stable/1883123?seq=2#metadata_info_tab_contents
https://medium.com/@ian.mulheirn/two-housing-crisis-87a843a9d09b
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● Článok hlavného ekonóma z Tony Blair Institute-u Iana Mulheirna o dostupnosti bývania 

v Anglicku, v ktorom okrem iného navrhuje koncepčný rámec na analýzu tejto témy 

https://medium.com/@ian.mulheirn/how-economists-should-think-about-the-housing-market-

ff92e4b7201b 

● Článok hlavného ekonóma z Tony Blair Institute-u Iana Mulheirna o spôsobe analýzy trhu 

s bývaním 

 

  

https://medium.com/@ian.mulheirn/how-economists-should-think-about-the-housing-market-ff92e4b7201b
https://medium.com/@ian.mulheirn/how-economists-should-think-about-the-housing-market-ff92e4b7201b
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3 Vplyv monetárnej politiky na dostupnosť nehnuteľností 
Ak sa bavíme o trhu s nehnuteľnosťami, nemôžeme z diskusie vynechať efekty monetárnej politiky. 

Monetárna politika vplýva na úrokové sadzby, likviditu v systéme, výkonnosť finančného systému, či 

ovplyvňuje investičný horizont. Nehnuteľnosť je u väčšiny spotrebiteľov najdrahším aktívom, ktoré 

počas života kúpia. Nehnuteľnosti sú masovo kupované nielen za účelom spotreby (vlastné bývanie), 

ale      aj za účelom investície (pravidelný príjem z prenájmu a/alebo kapitálové zhodnotenie pri predaji). 

Investícia do nehnuteľnosti je zároveň  často jediným rozhodnutím, kedy drobný investor používa páku 

(hypotéku), často s pomerom aj 10:1.  

Existujúce výskumy ukazujú, že nehnuteľnosti, hlavne z rezidenčného podsektora, hrajú významnú rolu 

v prenášaní efektov monetárnych šokov do celkovej ekonomiky. Dva najtypickejšie kanály sú 

generovania bohatstva (rast cien nehnuteľností), ktoré následne umožňuje (pomocou zvyšovania 

úverovej kapacity spotrebiteľa) zvyšovať spotrebu, a ovplyvňovanie rozhodovania o investícií do 

nehnuteľnosti cez vplyv na vnímanú cenu kapitálu1. Nízke úrokové miery znižujú diskontnú sadzbu 

a tým ovplyvňujú aj čistú súčasnú hodnotu nehnuteľností. Zníženie úrokových mier na hypotékach 

zvyšuje cenovú hranicu, ktorá je pre kupujúceho akceptovateľná a naopak. Pri mesačnej splátke 321 

eur a 2 % úrokovej sadzbe dosahuje hypotéka 87 000 eur, pri 1% sadzbe však s rovnakou mesačnou 

splátkou až 100 000 eur. Zmena sadzieb tak môže viesť k tomu, že sa len posunie cenová hladina na 

trhu nehnuteľností. Rastúca cena samozrejme motivuje investorov zvýšiť výstavbu, no jej kapacity sú 

dané nielen ochotou investorov, ale aj dostupnosťou stavebných pozemkov či rýchlosťou stavebných 

konaní, ktoré na zmena dopytu nijak nereagujú.  

Predvídateľne, kontrakcia monetárnej politiky znamená spomalenie investícií do rezidenčných 

nehnuteľností. Na amerických dátach (kde je hypotekárny trh veľmi veľký) bolo ukázané, že kontrakcia 

monetárnej politiky o jednu štandardnú odchýlku znamená spomalenie investícií o 1% po 6 mesiacoch 

a návrat do normálu o dva roky. Kontrakcia monetárnej politiky znamená zároveň pokles iniciovania 

novej výstavby. Reštriktívnejšia monetárna politika bude smerovať k nižším cenám nehnuteľností 

a nižším nájmom. A naopak, uvoľnenejšia politika zvyšuje investície, ale zároveň aj ceny a nájmy. 

Výskum na dátach zo 17 krajín za 140 rokov ukázal, že zvýšenie krátkodobých úrokových mier o 1 

percentuálny bod v týchto krajinách viedlo k poklesu cien nehnuteľností o 6 %. Českí analytici z CETA 

skúmali vplyv viacerých faktorov na ceny bytov v Prahe. Podľa ich zistenia nárast inflácie o 1 

percentuálny bod znamená zrýchlenie tempa rastu cien nehnuteľností o 1,3 percentuálneho bodu 

a nárast cenového indexu o 9,72 resp. 6,75 percentuálneho bodu (dva rôzne modely). Nárast reálnych 

miezd o 1% znamenal nárast indexu cien nehnuteľností o 7,6 % respektíve 5,45 %.  

Ako však skonštatovalo OECD, nástroje monetárnej politiky sú príliš nepresné na cielené ovplyvňovanie 

bytovej výstavby. Zároveň však varujú pred potenciálnym negatívnym efektom realitných bublín. 

Problematickým faktorom je, že kým nájomné vstupuje do indexov spotrebiteľských cien v štatistikách 

väčšiny štátov, štatistické zhodnotenie cien nehnuteľností tam často chýba. Preto čísla spotrebiteľskej 

cenovej inflácie neodrážajú cenový vývoj na trhu nehnuteľností a môžu ovplyvniť vnímanie cenovej 

inflácie centrálnou bankou. Niektoré centrálne banky sa snažia zmierniť dopad svojej expanzívnej 

politiky na ceny nehnuteľností. Konkrétne ECB vyňala hypotekárne úvery z úverových benchmarkov, 

používaných na umožnenie prístupu nižším úrokovým miera v rámci programu TLTRO (Targeted Long-

 
1 Pozri napr The impact of monetary policy on housing market activity: An assessment using sign restrictions 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026499931730603X
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap88_keynote.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prague-Housing-Study-IV.1.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prague-Housing-Study-IV.1.pdf
https://oecdecoscope.blog/2021/06/25/monetary-policy-and-housing-markets-interactions-and-side-effects/
https://oecdecoscope.blog/2021/06/25/monetary-policy-and-housing-markets-interactions-and-side-effects/
https://oecdecoscope.blog/2021/06/25/monetary-policy-and-housing-markets-interactions-and-side-effects/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026499931730603X
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Term Refinancing Operations). Takéto opatrenie môže spomaliť transmisiu menovej politiky do cien 

nehnuteľností, no sotva ju môže zastaviť.  

Monetárna politika, najmä vo forme prudkých zmien, tak ovplyvňuje dostupnosť bývania. Mení cenu 

nehnuteľností, ovplyvňuje výšku nájmov, rozhodovanie investorov o výstavbe. Má aj redistribučný 

charakter, keď zvyšuje bohatstvo vlastníkov nehnuteľností a znižuje disponibilný príjem nájomníkov, 

hlavne v prípadoch, keď mzdy nájomníkov nedokážu kopírovať rast cien nehnuteľností. Korelácia 

medzi cenami nájmov a cenami nehnuteľností existuje, nie je však rovná 1. Vidno to aj na slovenských 

dátach, zverejňovaných Národnou bankou Slovenska. Napriek vytrvalo rastúcim cenám nehnuteľností, 

nájmy od roku 2017 stagnujú, až klesajú. 

 

Graf 24: Priemerná cena nájomného bývania 
Zdroj: NBS 

Na týchto dátach môžeme demonštrovať aj vzťah medzi cenami nehnuteľností, príjmami a úrokovými 

mierami. NBS k tomu používa Housing Affordability Index, ktorý porovnáva cenu nehnuteľností 

s podielom splátky na priemernom príjme. Medzi rokmi 2010-2017 napriek rastu cien nehnuteľností 

v druhej polovici tohto obdobia tento index klesal, teda pre kupujúcich boli nehnuteľnosti 

dostupnejšie (vďaka rastu príjmov a poklesu úrokových mier) napriek rastu ich cien. V rokoch 2018-

2020 sa tento trend začal postupne naprieč regiónmi otáčať.  

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1252_rk_cen_20211102.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1252_rk_cen_20211102.pdf
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1252_rk_cen_20211102.pdf
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Graf 25: HAI podľa krajov 
Zdroj: NBS 

Samotná NBS vstupuje do hypotekárneho trhu pravidelnými úpravami regulačných požiadaviek, tzv. 

„opatreniami v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie2“. Nimi ustanovuje napríklad 

limity na schopnosť splácať (vrátane simulovaného zvýšenia úrokových sadzieb), limity celkovej 

zadlženosti k príjmu, či limity na maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné splácanie. 

Týmito pravidlami vie ovplyvniť dostupnosť hypoték a tým aj nepriamo dostupnosť bývania aj bez toho, 

aby sa priamo menila úroková sadzba stanovená ECB.  

Okrem monetárnej politiky môžu mať vplyv na dostupnosť bývania aj rôzne iné regulačné opatrenia, 

napríklad priama podpora hypoték pre niektoré skupiny obyvateľov, daňové úľavy, podpora 

stavebného sporenia a podobne. Aj tu však platí, že za tým, čo „je vidieť“ sa môže skrývať rozsiahly      

svet dodatočných efektov, ktoré na prvý pohľad vidieť nie sú. Napríklad podpora vybranej skupiny 

kupujúcich môže zvýšiť celkový tlak na rast cien, takže zvýhodnenie jednej skupiny prichádza na úkor 

znevýhodnenia iných skupín (ktoré na bonifikáciu nedosiahnu), prípadne môže byť významná časť 

efektu podpory pohltená vlastníkmi nehnuteľností (predávajúcimi). 

 
2 Pre príklad pozri napr. tu: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/UnB-

opatrenie_prehlad.pdf 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1252_rk_cen_20211102.pdf
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3.1 Doplnková literatúra 

https://www.researchgate.net/publication/228458329_IMPACTS_OF_MONETARY_POLICIES_ON_HO

USING_AFFORDABILITY_IN_AUSTRALIA 

● Analýza interakcie peňažnej zásoby, úrokových mier a cien nehnuteľností v Austrálii 

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/04/02/why-is-the-new-zealand-government-telling-

its-central-bank-to-focus-on-rising-house-prices/ 

● Vo februári 2021 novozélandská vláda rozšírila mandát svojej centrálnej banky okrem 

udržiavania inflácie v konkrétnom pásme a udržiavania zamestnanosti aj o povinnosť zvážiť pri 

svojich monetárnych rozhodnutiach ceny nehnuteľností. Vláda tak spravila potom, čo 

mediánová cena bývania narástla behom jediného roka o 23 %.  

https://www.brusselsreport.eu/2021/08/23/the-ecb-is-at-the-root-of-the-dutch-housing-shortage/  

● Článok portálu Brussels report o vplyve Európskej centrálnej banky na krízu s bývaním v 

Holandsku 

  

https://www.researchgate.net/publication/228458329_IMPACTS_OF_MONETARY_POLICIES_ON_HOUSING_AFFORDABILITY_IN_AUSTRALIA
https://www.researchgate.net/publication/228458329_IMPACTS_OF_MONETARY_POLICIES_ON_HOUSING_AFFORDABILITY_IN_AUSTRALIA
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/04/02/why-is-the-new-zealand-government-telling-its-central-bank-to-focus-on-rising-house-prices/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/04/02/why-is-the-new-zealand-government-telling-its-central-bank-to-focus-on-rising-house-prices/
https://www.brusselsreport.eu/2021/08/23/the-ecb-is-at-the-root-of-the-dutch-housing-shortage/
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4 Vplyv zdieľaného ubytovania na dostupnosť nehnuteľností 

Pri téme dostupnosti bývania je v posledných rokoch často diskutovaný efekt nárastu zdieľaného 

ubytovania, teda platforiem ako je Airbnb. Tie otvorili priestor pre vlastníkov dovtedy typických 

rezidenčných nehnuteľností na ich čiastočnú alebo úplnú premenu na nehnuteľnosti      s krátkodobým 

prenájmom. Pochopiteľne, jav je najintenzívnejšie skúmaný vo väčších a turisticky atraktívnych 

mestách, menej v lokalitách s malým záujmom turistov a v lokalitách, kde sú turistami požadované 

skôr chaty a podobné typy rekreačných nehnuteľností. 

Ekonomická logika napovedá, že pokiaľ sa zmieša dopyt po rezidenčnom bývaní s dopytom po 

turistickom bývaní, povedie to k tlaku na rast cien. Nechajme v tomto texte bokom morálnu otázku 

práva voľne nakladať so svojí     m majetkom verzus práva na bývanie – tú si čitateľ isto zodpovie sám 

podľa svojho naladenia. Neriešime ani utilitaristické porovnávanie pridanej hodnoty turizmu verzus 

pridanej hodnoty rezidenčného bývania na región. V krátkosti sa však povenujeme efektom zdieľaného 

ubytovania na ceny.  

Veľká časť štúdií pochádza z USA, kde je mimoriadne rozvinutý trh s nehnuteľnosťami a s ním aj 

príslušné cenové štatistiky. Vplyv zdieľaného ubytovania je v nich identifikovaný, opäť najmä 

v turisticky atraktívnych a „lepších“ štvrtiach miest. Celkový efekt je však relatívne malý, až 

zanedbateľný. Jedna štúdia z roku 2017 prišla k záveru, že nárast počtu ponúk v Airbnb o 1% v rámci 

mediánového okresu (ZIP code area), viedla k nárastu výšky nájmov o 0,018 % a k nárastu cien 

nehnuteľností o 0,026 %. Štúdia z roku 2020 na trhu v New Yorku zistila, že menej ako 1% 

nehnuteľností sa dostáva na trh zdieľaného ubytovania. Podobne štúdia CETA v turisticky veľmi 

žiadanej Prahe v roku 2017 identifikovala 1,8 % nehnuteľností ako použitých na zdieľané ubytovanie. 

Ak sa odrátajú tie, ktoré sa na tento účel využili menej ako pol roka ročne, ostane len 0,35% 

nehnuteľností – príliš málo na to, aby mohli mať hmatateľný dopad na ceny. Zároveň upozornili na 

zaujímavý faktor zdieľaného ubytovania – podľa prieskumu až 55 % hostiteľom príjmy z tohto 

ubytovania používajú na úhradu hypoték a ďalších nákladov spojených s bývaním. Pripomínajú aj 

portugalskú štúdiu z roku 2016. Jej autori prišli k záveru, že príjmy zo zdieľaného ubytovania pomohli 

zrenovovať zanedbané budovy v historickom centre Lisabonu a prispeli tak k zvýšeniu kvality bývania.  

Obviňovanie zdieľanej ekonomiky z nedostatku bývania je obľúbenou, ale dátami nepodloženou 

argumentačnou skratkou.  

 

 

 

  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3006832
https://scholar.harvard.edu/files/sophie-qingzhen-wang/files/calder-wang_sophie_harvard_airbnb_housing.pdf
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prague-Housing-Study-IV.1.pdf
https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/281870113703301/Extended%20abstract_O%25
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5 Fungovanie trhu s komerčným nájomným bývaním v EÚ 
Táto kapitola má za cieľ uviesť čitateľa do problematiky fungovania trhu s komerčným nájomným 

bývaním v EÚ. Primárne sa venuje výstavbe a spravovaniu takéhoto bývania, pričom identifikuje hlavné 

koncepty relevantné v tejto oblasti a súkromných aktérov na trhu s komerčným nájomným bývaním. 

Veľkosti trhov s nájomným bývaním sa líšia naprieč Európskou úniou v závislosti od faktorov ako je 

demografia, kultúra, politiky, systémy financovania bývania, a podobne. Podľa Medzinárodného 

menového fondu (IMF) sú však vo všeobecnosti trhy s nájomným bývaním menšie na východe a juhu 

Európy, zatiaľ čo v severských a nemecky hovoriacich krajinách patria medzi najrozvinutejšie. V rámci 

krajín si bývanie najčastejšie prenajímajú mladí ľudia, resp. ľudia s nižšími príjmami. Podľa IMF taktiež 

narastá medzera medzi jednotlivcami a domácnosťami s vyšším a nižším príjmom – sklon domácností 

a jednotlivcov s vyššími príjmami prenajímať si bývanie je čoraz nižší a naopak. Okrem mladých ľudí 

a ľudí s nižšími príjmami si bývanie prenajíma vysoký podiel ľudí žijúcich v mestách a cudzincov.  

Obytné budovy musí niekto vybudovať. Výstavba, ako aj to, čo sa následne s bývaním deje, môže byť 

čisto v réžií týchto súkromných aktérov, ale sú aj prípady, keď títo súkromní aktéri spolupracujú 

s verejným sektorom (v prípade, že obe strany vidia spoluprácu ako benefičnú). Nasledujúce sekcie sa 

venujú obom typom výstavby a spravovania obytných budov. 

5.1 „Multifamily housing“ a Build-To-Rent 

Termíny „Build To Rent“ (BTR) a „multifamily housing“ (MFH) patria medzi najskloňovanejšie na 

aktuálnom trhu s nájomným bývaním v EÚ. Multifamily housing označuje obytné budovy s viacerými 

bytovými jednotkami. Tento koncept bývania je v mnohých členských štátoch EÚ (vrátane Slovenska) 

samozrejme už dlho rozšírený. Je však pravdepodobné, že sa stane prominentnejším aj v krajinách, kde 

zatiaľ až tak rozšírený zatiaľ nie je, vzhľadom na narastajúcu urbanizáciu a čoraz vyššie ceny bývania.  

V kategórií bývania je vyššie spomínaný typ bývania (MFH) v centre záujmu takzvaného build-to-rent 

konceptu. V jednoduchosti ide o budovanie bývania (obytných budov) za cieľom následného prenájmu 

a nie predaja. Tento trend je odpoveďou trhu s bývaním na čoraz individualizovanejší  a nestály životný 

štýl ľudí a čoraz väčší záujem o bývanie v meste (čo limituje potenciálny priestor na výstavbu bývania). 

Na rozdiel od samotného konceptu MFH nie je BTR v strednej a východnej Európe zatiaľ príliš rozšírené. 

Napríklad vo Varšave tvorí nájomné bývanie len približne 10% z celkového objemu bytov a domov.  

Tento trend sa však pomaly mení. Maximilian Mendel (vedúci oddelenia rezidenčných investícií 

spoločnosti JLL v Poľsku) v roku 2020 upozorňoval na "potenciál profesionálne spravovaných 

nájomných bytov a študentského ubytovania v celom regióne." Mendel ďalej vysvetľuje, že 

„príťažlivosť Poľska aj Českej republiky spočíva vo vysokom dopyte vzdelanej pracovnej sily po živote 

vo veľkých metropolách. To predstavuje príležitosti pre študentské bývanie aj pre výstavbu nájomných 

bytov - ktorá je skutočne v plienkach.“ V prípade študentského bývania bol napríklad v roku 2019 

spustený projekt v Krakove, v rámci ktorého nemecká firma International Campus plánuje postaviť 

obytné priestory s 1000 bytovými jednotkami a doplniť tak už existujúce študentské nájomné bývanie 

v Holešoviciach. Okrem študentského bývania však vznikajú aj projekty pre bežný prenájom. Napríklad 

firma Griffin Real Estate plánuje vo viacerých poľských mestách do roku 2023 postaviť približne 7500 

bytov na prenájom.  

Stúpajúci trend výšky investícií do výstavby nájomného bývania (spolu s porovnaním s inými typmi 

budov určených na prenájom) v strednej a východnej Európe ilustruje nasledujúci graf: 

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/013/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/013/article-A001-en.xml
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/087/2021/013/article-A001-en.xml
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/metropoles/why-build-to-rent-is-gathering-pace-in-central-and-eastern-europe
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/metropoles/why-build-to-rent-is-gathering-pace-in-central-and-eastern-europe
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/metropoles/why-build-to-rent-is-gathering-pace-in-central-and-eastern-europe
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/metropoles/why-build-to-rent-is-gathering-pace-in-central-and-eastern-europe
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/metropoles/why-build-to-rent-is-gathering-pace-in-central-and-eastern-europe
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Graf 26: výška investícií podľa využitia budov (v miliardách eur) 
Zdroj: Colliers 

Koncept BTR však naberá na popularite aj v iných častiach Európy. Jednoznačne najvýznamnejšou 

krajinou z pohľadu investícií do MFH bolo v roku 2020 Nemecko, ktoré tvorilo 40% všetkých investícií 

do tohto typu bývania. Nasledovalo Holandsko (15%) a Švédsko (12%).  

https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-private-rental-sector-cee-report-july-2021
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Graf 27: investície do MFH v Európe 
Zdroj: Savills 

Je navyše pravdepodobné, že tieto investície budú ešte narastať. Na viacerých miestach v Európe totiž 

podľa riaditeľa výskumu firmy Savills aktuálna miera ponuky nevykrýva rastúci dopyt po nájomnom 

bývaní. Takéto miesta zahŕňajú napríklad Nemecko a Holandsko.  

5.1.1 Spolupráca medzi súkromným sektorom a štátnymi inštitúciami  

Súkromný a verejný sektor sú často vykresľované ako nepriateľské, avšak aj medzi týmito dvomi 

sektormi prebieha spolupráca v otázke poskytovania bývania. Najbežnejší model takejto spolupráce 

zväčša spočíva v tom, že súkromný aktér (konajúci s úmyslom finančne profitovať) vybuduje bývanie, 

ktoré následne prenajíma prednostne finančne horšie situovaným jednotlivcom a rodinám za nižšie 

než trhové ceny. Na oplátku dostáva od verejného sektoru (ktorého hlavný cieľ je zväčša zabezpečiť 

bývanie pre finančne horšie situované rodiny a jednotlivcov) výhody vo forme daňových úľav, dotácií, 

prípadne finančne výhodných pozemkov.  

5.2 Budovanie bývania súkromnými aktérmi 

5.2.1 Realitné investičné trusty (Real Estate Investment Trusts – REITs) – Európa a svet 

Realitné investičné trusty sú firmy, ktoré vlastnia, spravujú a investujú do nehnuteľností s cieľom zisku. 

Tieto trusty si vytvárajú portfólia nehnuteľností, ktoré vlastnia, spravujú alebo financujú. Zloženie 

portfólií nehnuteľností sa líši medzi jednotlivými trustmi, pričom môžu zahŕňať kancelárie, sklady, 

hotely, ale aj obytné budovy. Špecifikom týchto trustov je, že umožňujú a zjednodušujú investovanie 

do nehnuteľností zo strany jednotlivcov. Zjednodušenie spočíva v tom, že vďaka REITom nemusí 

jednotlivec kúpiť celú nehnuteľnosť (čo si vyžaduje veľa kapitálu a teda limituje počet potenciálnych 

https://www.savills.com/research_articles/255800/311626-0
https://www.savills.com/research_articles/255800/311626-0
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aktérov) – miesto toho môže investovať prostredníctvom kúpy akcií REITov a týmto spôsobom sa 

spolupodieľať na ziskoch (a prípadných stratách) vyplývajúcich z obchodu s nehnuteľnosťami. Keďže 

REITy často profitujú z prenájmu nehnuteľností (vrátane bývania), jednou z dôležitých aktivít je aj 

údržba týchto nehnuteľností. Špecifikom takýchto organizácií je, že napriek tomu, že REITy sú firmy 

operujúce s cieľom zárobku, drvivá väčšina zisku pred zdanením (90% v USA, 95% vo Francúzsku) je 

vyplácaná investorom vo forme dividend. Toto „obmedzenie“ (aj keď ide skrátka o model fungovania) 

je jedným z faktorov, ktoré robia REITy atraktívnymi pre investorov.  

 

Graf 28: fungovanie a výhody REIT 
Zdroj: EPRA 

Existujú tri rôzne typy REITov v závislosti od ich aktivít. Prvý druh sa zaoberá predajom a prenájmom 

nehnuteľností – ide o takzvané „equity REITs.“ Tieto firmy profitujú takmer výhradne z prenájmu 

nehnuteľností. Druhým druhom sú REITy, ktoré sa zaoberajú financovaním – neinvestujú priamo do 

nehnuteľností, ale poskytujú úvery na realitné projekty alebo investujú do zabezpečených hypoték 

(„secured mortgages“). Tretí typ sú hybridné REITy, ktoré sú mixom prechádzajúcich dvoch typov.   

Zatiaľ čo v USA existujú REITy od 60. rokov minulého storočia a v súčasnosti sú bežnou súčasťou trhu, 

v EÚ toto úplne neplatí. Keďže fungovanie REITov je ošetrené legislatívou zameranou špecificky na 

tento typ firmy, rok prijatia takejto legislatívy členskými štátmi je jedným z ukazovateľov toho, ako 

veľmi je tento koncept „udomácnený“ v EÚ. Zatiaľ čo Belgicko prijalo legislatívu zameranú na REITy 

ešte v minulom storočí (1995), napríklad v prípade Nemecka, Španielska a Talianska to bolo až medzi 

rokmi 2007 a 2009. Navyše, v roku 2021 má len 14 členských štátov REIT systém implementovaný na 

burze. Legislatívy sa v členských štátoch líšia v rôznych aspektoch, jedným z nich sú 

napríklad počiatočné kapitálové požiadavky. Zatiaľ čo Írsko nemá nastavenú spodnú hranicu, 

Španielsko vyžaduje minimálny kapitál 5 miliónov eur, Francúzsko 15 miliónov eur a Taliansko až 40 

miliónov eur. Líšia sa aj regulácie ohľadom distribúcie zisku medzi investorov. Taliansko, Belgicko 

a Nemecko napríklad vyžadujú distribúciu len 50% hrubých príjmov. Naopak Maďarsko a Holandsko 

vyžadujú distribúciu 100% ziskov. V roku 2020 bolo v Európskych krajinách3 63 realitných investičných 

trustov, ktoré vlastnia aktíva v spoločnej hodnote približne 312 miliárd eur. Najaktuálnejší prehľad 

REITov a režimu ich fungovania nielen v Európskej únií, ale aj celosvetovo poskytuje EPRA vo svojej 

publikácií Global REIT Survey 2021.  

REITy je možné nájsť v 43 krajinách po celom svete, pričom všetky sú pokryté v už spomínanej 

publikácií organizácie EPRA. Mimo EÚ ide napríklad o Spojené štáty, Kanadu, Japonsko a Veľkú 

 
3 REITy v Európe pokrýva EPRA (European Public Real Estate Association) – organizácia pracujúca na Európskej 

úrovni, nie na úrovni Európskej Únie 

https://www.epra.com/application/files/2816/1408/1959/EPRA_REITs_Leaflet_V9.pdf
https://www.boerse-frankfurt.de/en/wissen/wertpapiere/aktien/reits
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=22ba04cf-c35d-4213-84b5-2ed3888acdfd
https://www.epra.com/application/files/2816/1408/1959/EPRA_REITs_Leaflet_V9.pdf
https://www.epra.com/application/files/2816/1408/1959/EPRA_REITs_Leaflet_V9.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://www.epra.com/about-us/who-we-are
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Britániu. Koncept REITov pochádza z USA (vznik v roku 1960) a v USA je tento koncept najrozšírenejší 

aj dnes. Nájdeme tu všetkých 10 najväčších REITov na svete (podľa trhovej kapitalizácie) – úplne 

najväčším bol v roku 2020 REIT American Tower s trhovou kapitalizáciou 102,3 miliardy dolárov. 

Nasledovali REITy Crown Castle International s trhovou kapitalizáciou 58,9 miliardy dolárov a Prologis 

s trhovou kapitalizáciou 56,6 miliardy dolárov. Na New Yorskej burze je dnes uvedených viac než 200 

REITov. V roku 2019 americké REITy vyplatili v dividendách približne 111 miliárd amerických dolárov.  

4 štáty strednej Európy majú legislatívu pre fungovanie REITov – Nemecko, Maďarsko, Luxembursko 

a Litva.  

Zákon o REIToch v Nemecku nadobudol účinnosť 1. júna 2007 (so spätnou platnosťou od 1. januára 

2007). Tento zákon bol zároveň podporovaný zmenami v rôznych daňových zákonoch - jednou z 

hlavných zmien bolo, že akcionári môžu využiť zvýhodnené podmienky zdanenia, ktoré sa vo 

všeobecnosti uplatňujú na príjmy z dividend (ak tieto dividendy pochádzajú zo zisku REITov pred 

zdanením a sú splnené určité ďalšie požiadavky). 

Režim pre REITy bol do maďarskej legislatívy zavedený v roku 2011. Kľúčové daňové výhody pre 

investora sú, že príjmy generované cez REITy spravidla nepodliehajú dani z príjmov právnických osôb 

a miestnej dani z podnikania a zisky z REITov vyplácané akcionárom nepodliehajú zrážkovej dani. 

Luxembursko zatiaľ neprijalo režim REIT ako taký, avšak režim špecializovaných investičných fondov 

(Specialized investment fund – SIF), ktorý bol prijatý 13. februára 2007, sa vyvinul ako režim 

„špecializovaných fondov nehnuteľností.“ V súčasnosti sú však predmetom diskusií plány na zavedenie 

samostatného režimu REIT, ktorý by bol porovnateľný s režimami v iných európskych krajinách. 

Luxemburské špecializované fondy nehnuteľností sú úplne oslobodené od dane z príjmov právnických 

osôb, komunálnych podnikov a od dane z čistého majetku zo ziskov z investícií, bez ohľadu na to, či 

tieto zisky predstavujú bežný príjem alebo kapitálové zisky. Sú tiež oslobodené od zrážkovej dane pri 

výplate dividend, znížení kapitálu, výplaty úrokov, a podobne. 

11. novembra 2007 litovský parlament zmenil a doplnil zákon o podnikoch kolektívneho investovania, 

ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2008. Tento zákon upravuje činnosť podnikov kolektívneho 

investovania, v ktorých sa môže obchodovať s akciami/podielovými listami s „neprofesionálnymi 

investormi.“4 Tento zákon upravuje aj činnosť REITov. Podľa ustanovení zákona o dani z príjmov 

právnických osôb sa investičné príjmy REITov vo väčšine prípadov nepovažujú za zdaniteľný príjem. 

Dividendy vyplácané firemným akcionárom sú oslobodené od zrážkových daní. Dividendy vyplácané 

domácim individuálnym akcionárom podliehajú konečnej zrážkovej dani vo výške vo výške 15%. 

Najmä v Európe sú významnými investormi do nehnuteľností veľké poisťovne a správcovské 

spoločnosti.  

 
4 Podľa litovského zákona je neprofesionálny investor investor, ktorý nemá dostatočné skúsenosti 
s investovaním (a preto podlieha dodatočným opatreniam na ochranu investorov) 

https://www.statista.com/statistics/1064641/largest-global-reit-market-cap/
https://www.boerse-frankfurt.de/en/wissen/wertpapiere/aktien/reits
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Global_REIT_Survey_2021_v5_1630572816126.0.pdf
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Graf 29: Najväčší európski vlastníci nehnuteľností 

Zdroj: DW 

 

5.3 Doplnková literatúra 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2019-0092/full/pdf?title=is-the-

rest-of-the-eu-missing-out-on-reits 

● Štúdia publikovaná v žurnáli European Journal of Management and Business Economics 

o REIToch (a ich čiastočnej absencií v Európe) 

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/real-estate/articles/private-rented-sector-real-estate-

predictions.html  

● Krátky článok firmy Deloitte o nehnuteľnostiach v sektore súkromného prenájmu 

https://medium.com/curiosityiskeysfr/lessons-learned-from-emerging-build-to-rent-markets-in-

europe-78940867b532  

● Článok na portále Medium o BTR trhoch v Európe 

https://www.laforum.co.uk/download-manager/download-white-paper/65/ (PDF download) 

● Štúdia firmy Aberdeen Asset Managers o trhoch so súkromným nájomným bývaním v 

Európskych krajinách 

https://www.investopedia.com/articles/investing/040315/reits-versus-real-estate-mutual-funds.asp  

● Článok portálu Investopedia o porovnaní REITov a “Real Estate Mutual Funds” 

https://www.dw.com/en/house-prices-wall-of-money-hits-european-real-estate/a-57765308
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2019-0092/full/pdf?title=is-the-rest-of-the-eu-missing-out-on-reits
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https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/real-estate/articles/private-rented-sector-real-estate-predictions.html
https://medium.com/curiosityiskeysfr/lessons-learned-from-emerging-build-to-rent-markets-in-europe-78940867b532
https://medium.com/curiosityiskeysfr/lessons-learned-from-emerging-build-to-rent-markets-in-europe-78940867b532
https://www.laforum.co.uk/download-manager/download-white-paper/65/
https://www.investopedia.com/articles/investing/040315/reits-versus-real-estate-mutual-funds.asp
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/real-estate/deloitte-nl-real-estate-

the-future-of-commercial-real-estate-in-europe.pdf 

● Štúdia firmy Deloitte o budúcnosti trhu s komerčnými nehnuteľnosťami (štúdia založená na 

viacerých scenároch (scenario-approach)) 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp515_en.pdf 

● Publikácia Európskej komisie o reguláciách na trhu s nájomným bývaním 

https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/301563-0 

● Článok firmy Savills o MFH v Európe 

https://builtoffsite.com.au/emag/issue-08/build-rent-unlocking-opportunity/ 

● Publikácia firmy Built Offsite o rozvoji konceptu BTR v Austrálií 

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:d35c0ed4-7874-4413-8b90-

25352ec8c980/datastream/OBJ/download  

● Štúdia univerzity TU Delft o prepájaní sociálneho a komerčného nájomného bývania. Case 

study prístup – 6 Európskych krajín (hyperlink na stiahnutie PDF súboru) 

https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-private-rental-sector-cee-report-july-2021  

● Štúdia firmy Colliers o vývoji komerčného nájomného bývania v strednej a východnej Európe 

https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Compendium_2018_HR_1517997281693.pdf  

● Publikácia organizácie EPRA, ktorá zhŕňa executive summaries akademických výskumov 

v téme bývania 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-

2021.pdf  

● Publikácia firmy Deloitte o európskych rezidenčných trhoch, adresuje vplyv pandémie 

koronavírusu, hypotekárne trhy a porovnáva európske rezidenčné trhy. V prílohe publikácie 

je zároveň stručný komentár k jednotlivým európskym krajinám 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euhousingmarketsen.pdf 

● Publikácia Európskej centrálnej banky o štrukturálnych faktoroch ovplyvňujúcich situáciu na 

trhoch s bývaním v Európskej únií (2003). Publikácia analyzuje (okrem iného) aj dlhodobé 

trendy (od roku 1980) 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-

estate/europe-2020.html  

● Publikácia firmy PwC o formujúcich sa trendoch v oblasti realít – publikácia sa venuje 

podnikateľskému prostrediu, európskym trhom a inováciám v oblasti mobility a dopravy 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-

estate/europe-2021.html  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/real-estate/deloitte-nl-real-estate-the-future-of-commercial-real-estate-in-europe.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/real-estate/deloitte-nl-real-estate-the-future-of-commercial-real-estate-in-europe.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp515_en.pdf
https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/301563-0
https://builtoffsite.com.au/emag/issue-08/build-rent-unlocking-opportunity/
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:d35c0ed4-7874-4413-8b90-25352ec8c980/datastream/OBJ/download
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:d35c0ed4-7874-4413-8b90-25352ec8c980/datastream/OBJ/download
https://www.colliers.com/en-ro/research/colliers-private-rental-sector-cee-report-july-2021
https://prodapp.epra.com/media/EPRA_Compendium_2018_HR_1517997281693.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euhousingmarketsen.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2020.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2020.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2021.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2021.html
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● Publikácia firmy PwC o formujúcich sa trendoch v oblasti realít – publikácia sa venuje 

podnikateľskému prostrediu, európskym trhom a trendom v investíciách v oblasti 

nehnuteľností 

https://www.statista.com/topics/3763/the-real-estate-market-in 

europe/#dossierSummary__chapter2  

● Štatistiky a fakty o investíciách do nehnuteľností v Európe od portálu Statista 

https://www.oecd.org/housing/policy-toolkit/country-snapshots/  

● Stručné prehľady o situácií s bývaním vo vybraných (nielen európskych) štátoch od OECD 

 

 

  

https://www.statista.com/topics/3763/the-real-estate-market-in%20europe/#dossierSummary__chapter2
https://www.statista.com/topics/3763/the-real-estate-market-in%20europe/#dossierSummary__chapter2
https://www.oecd.org/housing/policy-toolkit/country-snapshots/
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6 Modely podporovaného nájomného bývania v členských štátoch 

6.1 Úvod do podporovaného nájomného bývania 

Podľa publikácie (policy reportu), ktorá vznikla zo spolupráce viacerých autorov a inštitúcií 

a s finančnou podporou Európskeho parlamentu, sú 3 najdôležitejšími cieľmi členských štátov v oblasti 

bývania cenová dostupnosť, udržateľnosť a inkluzivita. Tieto tri kritériá sú reakciou ako na bežne 

akceptované trendy opísané v predchádzajúcich kapitolách (bývanie predstavuje nadmernú finančnú 

záťaž, významné podiely ľudí žijú v preplnených domácnostiach, atď.), tak aj na aktuálne populárne 

myšlienkové prúdy v spoločnosti (dôraz na udržateľnosť a inkluzivitu rôznych minorít a podskupín 

v spoločnosti). Vo všetkých troch prípadoch ide samozrejme o veľmi široké koncepty, ktoré umožňujú 

rôznorodé prístupy.  

Rôznorodé môžu byť tieto prístupy ako v samotnom obsahu prijatých politík (prijaté opatrenia, 

stratégia), tak aj v zábere a úrovni, na ktorej sú tvorené a aplikované (nadnárodná, národná 

a regionálna/lokálna úroveň). Nasledujúce sekcie a podsekcie aplikujú prístup na základe úrovne, kde 

sú opatrenia tvorené a aplikované. V štyroch veľkých sekciách sa najprv budú venovať prístupu 

a politikám EÚ k problematike podporovaného nájomného bývania, následne prístupom vybraných 

členských štátov a regiónov/miest. Na konci tejto kapitoly budú uvedené dva príklady modelov 

podporovaného nájomného bývania z krajín mimo EÚ. 

6.2 Podporované bývanie v EÚ – aktuálne trendy a hlavné modely 

Predošlé kapitoly už dokázali, že systém a charakteristiky bývania (či už komerčného alebo sociálneho) 

sa pomerne výrazne líšia naprieč štátmi. Vo všeobecnosti je však v EÚ možné identifikovať dva hlavné 

spôsoby, ako členské štáty organizujú ponuku nájomného bývania: 

1) Dualistický systém nájomného bývania – tento systém sa spolieha predovšetkým na komerčný 

trh a politiky orientované na podporu takéhoto trhu. Komerčný trh koexistuje so sektorom 

nájomného bývania, v ktorom bývanie reguluje (a prípadne aj vlastní a spravuje) štát. 

Koexistovanie v tomto prípade znamená, že sektory sú od seba oddelené – štátne bývanie teda 

nemá ambíciu konkurovať komerčnému bývaniu a plní skôr funkciu záchrannej siete pre 

nízkopríjmové domácnosti a jednotlivcov. Tento systém je typický pre anglicky hovoriace 

krajiny EÚ (po Brexite už len Írsko) a krajiny strednej a východnej Európy, ktoré v 90. rokoch 

minulého storočia prešli obdobím rýchlej privatizácie bytového fondu 

2) Jednotný systém nájomného bývania (model „sociálneho trhu“) – tento systém sa vyznačuje 

väčším sektorom neziskových organizácií (prípadne bytových organizácií s limitovaným 

ziskom). Títo poskytovatelia bývania zároveň konkurujú súkromným poskytovateľom bývania. 

Do trhu sú títo aktéri integrovaní prostredníctvom štátnych dotácií, ktoré môžu byť postupom 

času vďaka stúpajúcej finančnej vyspelosti prenajímateľov bývania znižované, prípadne úplne 

zrušené. Tento systém je presadzovaný predovšetkým v germánskych a severských krajinách 

Sociálne/štátne bývanie sa taktiež dá rozdeliť na dve hlavné kategórie podľa toho, či podporujú stranu 

ponuky alebo dopytu: 

1) Opatrenia zamerané na ponuku – programy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj (výstavbu, 

skupovanie, údržbu) sociálneho bývania 

2) Opatrenia zamerané na dopyt – vo svojej podstate ide o intervenciu štátu na pomoc 

domácnostiam v platení nákladov na bývanie (príspevky na bývanie) 

https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
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Dominancia jedného alebo druhého systému závisí od prevažujúcej politickej ideológie a cieľov 

jednotlivých členských štátov, ako aj od kultúry a histórie daného štátu. Následkom toho sa miera 

štátnych príspevkov na jeden a druhý typ podpory bývania výrazne líši, čo ilustruje nasledujúca grafika: 

 

Graf 30: Zloženie výdavkov na programy bývania (2016) 
Zdroj: Policies to Ensure Access to Affordable Housing 

Na úrovni EÚ je z dlhodobého hľadiska pozorovateľný trend nárastu rozdielu medzi výdavkami na 

výstavbu sociálneho bývania a výdavkami na príspevky na bývanie: 

 

Graf 31: Verejné výdavky na bývanie v EÚ medzi rokmi 2004 a 2017 (podľa typu intervencie; 

v miliardách eur) 
Zdroj: Policies to Ensure Access to Affordable Housing 

Keďže sa bývanie stáva čoraz väčšou témou vo viacerých členských štátoch EÚ, narastá aj množstvo 

výskumu vykonaného na túto tému. Podľa štúdie Policies to Ensure Access to Affordable Housing, ktorú 

si v roku 2020 vyžiadal Európsky parlament, najnovší výskum (vo všeobecnosti) poukazuje na 

nasledujúce body: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
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● V EÚ je aktuálne trend znižovania verejných výdavkov na výstavbu nového bývania 

(zvyšovanie ponuky). Rastie však podpora strany dopytu prostredníctvom prídavkov na 

bývanie.  Podľa vyššie spomínanej štúdie majú napríklad vo Fínsku domácnosti s nízkymi 

príjmami nárok na všeobecný príspevok na bývanie, ktorý im má pomôcť pri úhrade nákladov 

na bývanie, vrátane napríklad nákladov na vykurovanie. Vo Švédsku sa zas príspevok na 

bývanie pre dôchodcov v roku 2015 zvýšil tak, aby pokrýval 95% nákladov na bývanie (predtým 

pokrýval 93%). Podporné politiky na strane dopytu sú naopak čoraz viac orientované na 

súkromný sektor (vo forme dotácií, záruk, atď.) 

● V posledných rokoch boli (postupne) zrušené daňové úľavy na úroky z hypoték v mnohých 

európskych krajinách (aj keď v mnohých iných krajinách stále zostávajú). V roku 2013 prišlo 

k tomuto opatreniu v Grécku, v roku 2016 v Rakúsku. V Holandsku sa odpočítateľnosť 

hypotekárnych úrokov pri nových hypotékach postupne (o 0,5 percentuálneho bodu) znižuje 

každý rok od roku 2014 a tento proces bude pokračovať až do roku 2041, keď dosiahne mieru 

38% (z pôvodných 52% v roku 2014).  

● Väčšia časť verejných výdavkov v členských štátoch je orientovaná na vlastníctvo bývania. 

V roku 2018 programy zamerané na kúpu bývanie, resp. vlastníkov bývania tvorili najväčšiu 

časť programov v oblasti bývania (90 programov). Programov s príspevkami na bývanie 

(zameraných na nájomníkov alebo vlastníkov bývania) bolo 60. Programov pre nájomníkov 

sociálneho bývania (táto skupina zahŕňa rôzne stimuly na rozvoj sociálneho bývania 

a programy na zníženie nákladov na bývanie pre nájomníkov) bolo taktiež 60. 

● V dôsledku rastúcej orientácie na stranu dopytu (a klesajúcej orientácie na opatrenia na strane 

ponuky) sa úloha verejného sektora ako poskytovateľa bývania čoraz viac decentralizuje 

(presun na lokálnejšiu úroveň) a presúva na súkromný sektor, neziskové organizácie a bytové 

združenia. 

● V dôsledku postupného odstupovania vlád od priamej finančnej podpory ponuky bývania 

získava vo všetkých členských štátoch čoraz väčšiu dôležitosť prístup k súkromnému 

financovaniu prostredníctvom bánk alebo kapitálových trhov. Financovanie bytových združení 

v členských štátoch sa čoraz viac stáva kombináciou tradičného financovania (prostredníctvom 

štátnej podpory) a prístupu na kapitálové trhy a k súkromným investorom 

Je potrebné poznamenať, že podľa viacerých odborníkov sa politiky mierené na podporu na strane 

dopytu často míňajú účinku. Namiesto zlepšenia cenovej dostupnosti bývania pre domácnosti 

a jednotlivcov s nízkym a stredným príjmom totiž  takéto opatrenia často vedú k zvýšeniu lokálnych 

cien bývania. V takýchto prípadoch potom zo štátnej podpory profitujú skôr prenajímatelia bývania, 

vlastníci pozemkov a súkromní developeri než jednotlivci a domácnosti, na ktorých boli opatrenia 

zamerané. Tieto negatívne efekty je však možné zmierniť, prípadne odstrániť, prostredníctvom 

zvýšenia ponuky bývania.  

Jedným zo zaujímavých trendov v súčasnej EÚ je narastajúce množstvo takzvaných „Housing first“ 

(bývanie na prvom mieste) programov a služieb, ktoré majú za cieľ adresovať problémy akými sú 

napríklad bezdomovectvo a vylúčenie v oblasti bývania. Tradičný model poskytovania bývania takýmto 

skupinám v spoločnosti vníma bývanie ako „odmenu“ za riešenie rôznych problémov v životných 

štýloch aktérov (predovšetkým alkoholizmu). Nový prístup (Housing first) vníma bývanie nie ako 

odmenu, ale ako základný kameň v začlenení vylúčených jednotlivcov do spoločnosti. Z tohto dôvodu 

im je bývanie poskytnuté hneď na začiatku a zvyšok zmeny ich životného štýlu je „budovaný“ práve na 

zázemí, ktoré im bývanie poskytuje. Podľa štúdie agentúry FEANTSA (Európskej federácie národných 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
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organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova) z roku 2019  je zavedenie a rozvoj služieb Housing First 

zďaleka najcitovanejšou inováciou za posledných päť rokov; odborníci ESPN (European Social Policy 

Network – Európska sieť sociálnej politiky) v 14 krajinách EÚ považovali Housing First za najdôležitejšiu 

inováciu v oblasti poskytovania služieb v oblasti bezdomovectva za posledných niekoľko rokov. 

Ďalšou novinkou v oblasti verejných intervencií s cieľom zabezpečiť dostupné bývanie je takzvaný 

nákladovo-nájomný model bývania („cost-rental housing model“). Tento model nájomného bývania je 

nezávislý od komerčného trhu s prenájmami a výška nájmu zodpovedá len nákladom potrebným na 

pokrytie výstavby, údržby a spravovania nájomného bývania. Dôraz je v prípade tohto modelu na 

dlhodobých cieľoch – tieto sú brané do úvahy v procese navrhovania takéhoto bývania a ráta sa s dlhou 

dobou splatnosti investície. Aby bol prenájom takéhoto bývania atraktívny aj pre prenajímateľov, tento 

model predpokladá výhodné poskytnutie pozemkov a finančných príspevkov zo strany štátu. Cieľovou 

skupinou tohto modelu bývania sú domácnosti, ktoré majú finančné ťažkosti s prístupom k bývaniu 

(prípadne s pokrytím bežných nákladov na bývanie).  

Niektoré členské štáty EÚ sa taktiež snažia zvýšiť ponuku dostupného bývania prostredníctvom obnovy 

prázdnych a opustených nehnuteľností. Medzi takéto štáty patrí napríklad Francúzsko. V rámci 

programu Multiloc mesto Paríž podpísalo dohodu s odborníkmi a poskytovateľmi rôznych služieb 

v oblasti nehnuteľností. Títo aktéri v rámci tejto dohody vyhľadávajú v Paríži nehnuteľnosti, ktoré 

následne aj spravujú. Od mesta je týmto organizáciám vyplácaný paušálny bonus za každú novú 

nájdenú budovu, ktorá je uvedená do prevádzky. Mesto zároveň platí vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý 

s takýmto postupom súhlasí (a podpíše zmluvu s danou organizáciou). V prípade vlastníkov 

nehnuteľností pritom mesto okrem paušálneho bonusu vypláca aj ďalšie bonusy v závislosti od toho, 

s akým nakladaním s nehnuteľnosťou po podpísaní zmluvy súhlasia. Bonusy môžu vlastníci dostať 

napríklad za renováciu nehnuteľnosti, zlepšenie energetickej hospodárnosti alebo estetické zveľadenie 

nehnuteľnosti. Z podpisu zmluvy vlastníka nehnuteľnosti s mestom (prípadne s organizáciou 

spravujúcou nehnuteľnosť) zároveň však vyplýva, že súhlasí s prenajímaním nehnuteľnosti za cenu 

o 20% nižšiu oproti referenčnému nájomnému stanovenému prefektom (zástupca štátu v danom 

departmente/regióne). Bližšie informácie o tomto projekte poskytuje mesto Paríž na oficiálnej stránke 

tohto programu. 

6.3 Pozícia Európskej únie 

Bývanie spadá do kategórie oblastí, v ktorých EÚ ako politická entita „nemá priamy vplyv,“ avšak môže 

ich ovplyvňovať prostredníctvom iných (menej priamych) nástrojov. Používanie slov „priamy“ (direct) 

a „nepriamy“ (indirect) je však prinajmenšom diskutabilné, keďže už aj štúdie vypracované priamo na 

zadanie Európskeho parlamentu potvrdzujú, že EÚ prostredníctvom regulácií ako napríklad legislatíva 

ohľadom štátnej pomoci, fiškálna legislatíva a legislatíva ohľadom hospodárskej súťaže dokáže 

ovplyvňovať podmienky bývania v členských štátoch. Táto sekcia zhŕňa postoje EÚ v téme bývania 

a následne ilustruje dopady európskych politík na národné politiky ohľadom bývania na dvoch 

prípadových štúdiách. 

Začiatkom roka 2021 jasná väčšina Európskeho parlamentu hlasovala za zverejnený report, ktorý 

vyzýva k „prístupu k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých“ a prijala rezolúciu, ktorá 

vyzýva Európsku komisiu a členské štáty k „predloženiu koherentnej odpovede na otázku bývania.“ 

Portál Housing Europe ako najdôležitejšie body tohto reportu identifikoval nasledujúce výzvy, ktoré 

potenciálne môžu mať dopady v podobe podpory už existujúcich/vytvorenia nových modelov 

podporovaného nájomného bývania v členských štátoch: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.paris.fr/pages/louez-sans-crainte-avec-multiloc-2984
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/long_version_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/long_version_en.pdf.pdf
https://www.paris.fr/pages/louez-sans-crainte-avec-multiloc-2984
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652729/IPOL_STU(2020)652729_EN.pdf
https://www.housingeurope.eu/resource-1516/the-european-parliament-calls-for-access-to-decent-and-affordable-housing-for-all
https://www.housingeurope.eu/resource-1516/the-european-parliament-calls-for-access-to-decent-and-affordable-housing-for-all
https://www.housingeurope.eu/resource-1516/the-european-parliament-calls-for-access-to-decent-and-affordable-housing-for-all
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1) „Lepšie“ financovanie – členské štáty by mali mať možnosť viac investovať do cenovo 

dostupného bývania v rámci fiškálnych pravidiel EÚ. Financovanie sociálneho, cenovo 

dostupného a energeticky efektívneho bývania by malo byť zabezpečené z rozpočtu EÚ, ako aj 

z dlhodobého viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 

2) Zvyšovanie regulácií trhov s bývaním – špecifickejšie išlo podľa europoslankyne Kim Van 

Sparrentak, ktorá report iniciovala, o potrebu regulovať trhy s bývaním, aby sa zabránilo 

špekulatívnym investíciám. Vyšší level regulácií taktiež zahŕňal sprísnenie digitálnych pravidiel 

EÚ - zvýšenie transparentnosti, vyžadovanie registračných čísel a zdieľanie údajov, ktoré je v 

súlade s pravidlami GDPR 

3) Odstránenie bezdomovectva do roku 2030 

4) Spravodlivú politiku ohľadom bývania pre všetkých – ide o výzvu na zabezpečenie rovnakého 

zaobchádzania so všetkými ľuďmi pri hľadaní bývania (inkluzívnejšie, rodovo citlivé politiky 

otvorené aj pre znevýhodnené skupiny, akými sú napríklad rómske komunity) 

6.3.1 Zásah Európskej komisie v Holandsku 

V roku 2007 podalo Združenie holandských inštitucionálnych investorov do nehnuteľností (Association 

of Dutch Institutional Real Estate Investors – IVBN) podnet Európskej komisií, v ktorom sa sťažovalo, 

že bytové združenia v Holandsku stavajú podstatne viac bytov so štátnou pomocou, než aký je počet 

domácností, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Pre IVBN to znamenalo, že bytové združenia 

boli aktívne aj na trhu s nájomným bývaním, ktoré nie je sociálne. Týmto sa dostávali do konkurencie 

so súkromnými spoločnosťami, ktoré štátne dotácie nedostávali.   

Európska komisia posúdila situáciu nasledovne: bytové združenia sú podniky, ktoré dostávajú výhody 

od štátu za to, že vykonávajú služby, ktoré by mohol poskytovať trh (čím môžu narušiť hospodársku 

súťaž) a "vzhľadom na vysokú úroveň cezhraničných investícií do nehnuteľností a významnú úlohu 

bytových družstiev v Holandsku" by pomoc od štátu mohla ovplyvniť vnútrounijný obchod.  

Európska komisia ďalej argumentovala, že definícia verejných služieb v Holandsku nebola 

dostatočná  a klasifikácia sociálneho bývania holandskými orgánmi stanovením nájomného pod 

maximálnym stropom tento problém neriešil. Komisia tvrdila, že vymedzenie činností bytových 

podnikov by malo mať priamu súvislosť so sociálne znevýhodnenými domácnosťami a nielen s 

maximálnou cenou za bývanie.  

Podanie sťažnosti a následná odpoveď Európskej komisie viedli k početným legislatívnym úpravám. 

V roku 2011 boli prostredníctvom ministerskej vyhlášky prijaté všetky hlavné požiadavky Európskej 

komisie – tieto zmeny (medzi inými) zahŕňajú nasledujúce body: 

● Zmena definície cieľovej skupiny na jednotlivcov, ktorých ročný príjem nepresahuje 33 000 eur 

(v roku 2011 – táto hranica bola neskôr upravovaná). Takáto definícia v tom čase pokrývala 

približne 43% holandskej populácie 

● Alokácia 90% bytových jednotiek jednotlivcom patriacim do cieľovej skupiny. Zvyšných 10% 

bytových jednotiek malo byť alokovaných podľa „objektívneho kritéria“, ktoré by priorizovalo 

osoby s príjmom nad určenou hranicou, ale ktoré napriek tomu môžu byť považované za 

potrebujúce sociálnu pomoc (napríklad rodiny s vysokým počtom detí) 

● Nastavenie maximálnej výšky príjmu na 647,53 eur (s každoročnou indexáciou) 

https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
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● Všetky komerčné aktivity bytových družstiev musia byť oddelené od ich sociálnych aktivít 

a nesmú využívať výhody štátnej pomoci. Za cieľom dodržiavania tohto opatrenia mali byť viac 

presadzované kontrolné mechanizmy a zvýšená transparentnosť  

6.3.2 Úprava Švédskej legislatívy následkom sťažnosti na Európsku komisiu 

Švédsky model sociálneho bývania je v istých aspektoch odlišný od modelov v iných členských krajinách 

EÚ. Švédi používajú na popis sektoru bývania slovo „allmännytta“, čo sa dá preložiť ako „v prospech 

všetkých,“ čo zodpovedá skôr univerzalistickému modelu bývania. Švédsky model teda nie je zameraný 

na konkrétnu cieľovú skupinu (podľa výšky príjmu alebo iných ukazovateľov). Bývanie sa zvyčajne 

prideľuje na princípe „first come, first served“ – na základe času stráveného na čakacom zozname.  

Odlišne od väčšiny členských štátov prebieha aj určovanie výšky nájmov. Výška nájmov je vyjednávaná 

medzi prenajímateľmi (prostredníctvom zástupcov zo samosprávnych oddelení bývania  - „municipal 

housing department“ - a dnes aj zo súkromného sektoru) a Švédskym zväzom nájomníkov. 

Prenajímateľov je podľa sektora možné rozdeliť na samosprávne bytové podniky (verejný sektor), ktoré 

sa organizujú v rámci Švédskeho združenia mestských bytových podnikov („Swedish Association of 

Municipal Housing Companies“ – SABO) a na súkromných prenajímateľov, ktorí sa organizujú v rámci 

Národnej federácie vlastníkov nehnuteľností („National Federation of Property Owners“). 

Vyjednávania medzi týmito dvomi organizáciami prebiehajú na úrovni okresov. Takéto vyjednávania 

majú tendenciu viesť k nižším úrovniam nájomného, než aká je trhová úroveň. Vyjednávania zároveň 

vedú k „princípu úžitkovej hodnoty“ (utility value principle). Toto v praxi znamená, že ceny nájmov 

v bytoch samosprávnych bytových združení (municipal housing company – MHC) slúžia ako referenčné 

hodnoty aj pre ostatné ceny. V poslednom rade je potrebné spomenúť, že každý aktér zapojený do 

vyjednávania výšky nájmov má právo veta – zvýšenie nájomného môže nastať len, ak sa všetci 

zúčastnení na takomto kroku zhodnú.  

Predchádzajúca podsekcia, v ktorej bol opísaný prípad zmeny holandskej legislatívy na popud 

Európskej komisie, ilustrovala ako môže Komisia priamo „diktovať“ legislatívu. V prípade Švédska však 

hrala Európska komisia oveľa „jemnejšiu“ úlohu. V rokoch 2002 a 2005 doručila Európska federácia 

nehnuteľností („European Property Federation“ – EPF), konajúc v mene realitného priemyslu, dve 

sťažnosti Európskej komisií. Obsahom týchto sťažností bolo napadnutie švédskeho univerzálneho 

modelu bývania. Toto obvinenie stálo na dvoch argumentoch: 

1) MHC boli obvinené z prijímania nepriamych štátnych dotácií prostredníctvom odpredávania 

nevyužiteľného bývania štátu 

2) Keďže samosprávy nevyžadovali od MHC maximalizáciu zisku, nesprávali sa ako bežní akcionári 

a tým poskytovali MHC nepriamu pomoc 

Vzhľadom na to, že MHC tým pádom neboli zamerané len na poskytovanie bývania znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva, tieto dva mechanizmy viedli k narušeniu hospodárskej súťaže.  

Paradoxom v tomto prípade je, že nikdy nedošlo k definitívnemu zásahu alebo vyjadreniu Európskej 

komisie. Miesto toho v roku 2005 švédska vláda vytvorila vyšetrovaciu komisiu pre podmienky pre 

samosprávne bývanie („Commission of Inquiry on the Conditions for Municipal housing“). Táto komisia 

mala za cieľ zistiť, či existujú rozpory medzi švédskymi politikami spojenými s bývaním a európskou 

legislatívou.  

https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Forschung/ZERP/TENLAW/FollowUp/Malta/Malta_4.3__2018__Regulating_Rental_Conditions_through_Collective_Bargaining_-_H_Baheru.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Forschung/ZERP/TENLAW/FollowUp/Malta/Malta_4.3__2018__Regulating_Rental_Conditions_through_Collective_Bargaining_-_H_Baheru.pdf
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
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Výsledkom bol v roku 2008 report, v ktorom komisia došla k záveru, že „Právo EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže nepovoľuje systém, v ktorom výška nájmu v samosprávnych bytových podnikoch 

určuje výšku nájmu v súkromnom sektore.“ Európska komisia nikdy nedošla k písomnému záveru 

a všetky zmeny v legislatíve teda boli výsledkom diskusie vyvolanej podaním sťažností. V tomto 

prípade teda Európska komisia hrala skôr pasívnu úlohu, keď len poskytovala legitímnu „oporu“ 

sťažnostiam. K legislatívnym zmenám však došlo, pričom zmeny spočívali hlavne v troch bodoch: 

● MHC naďalej plnia sociálnu funkciu a podporujú „verejný prospech“ a ponuku bývania pre 

všetky skupiny v spoločnosti, avšak už bez verejnej finančnej pomoci (od centrálnych alebo 

miestnych úradov). Zároveň sa samosprávy musia správať viac ako komerčné spoločnosti – 

v praxi toto znamená, že musia vyžadovať „trhovú mieru návratnosti“ svojho kapitálu 

a odstúpenie od princípu „cost-rent“ v prospech trhových cien. Povinnosť zároveň plniť 

sociálnu funkciu a zároveň sa správať viac ako komerčná spoločnosť sa okamžite stala 

predmetom kontroverzií, keďže tieto termíny znejú značne rozporuplne. Marja Elsinga (Delft 

Unviersity of Technology) a Hans Lind (KTH Royal Institute of Technology) vo svojej štúdií 

používajú nasledujúce interpretácie „komerčného správania“ a „sociálnej funkcie“: keďže 

komerčné spoločnosti s dlhodobými cieľmi („long-term private companies“) pri plánovaní 

svojich aktivít berú ohľad aj na spoločenskú zodpovednosť, malo by byť takéto správanie 

akceptovateľné aj pre MHC. „Sociálna funkcia“ potom bola interpretovaná ako to, že investície 

by nemali byť len ziskové, ale zároveň by mali do spoločnosti pridávať veci, ktoré súkromné 

spoločnosti neprinášajú. Ak napríklad súkromné spoločnosti stavajú prevažne luxusné bývanie, 

MHC by sa mali sústrediť na výstavbu „bežnejšieho“ bývania 

●  Systém určovania výšky nájmov bol upravený. Výška nájmov je naďalej nastavená 

prostredníctvom kolektívneho vyjednávania medzi prenajímateľmi a zväzom nájomníkov, ale 

výška nájmov, ktorú nastavili MHC, už nefungujú ako referenčné hodnoty. Výrazné navýšenie 

nájmov sa však nemôže udiať skokovo, musí byť „rozložené“ na niekoľko rokov 

● Nový zákon o MHC určuje, že ponuka bývania nepatrí k službám všeobecného 

hospodárskeho záujmu. Toto opatrenie bolo zavedené za cieľom limitovania vplyvu EÚ na 

švédske politiky ohľadom bývania (čo Švédsku umožnilo zachovať si svoj univerzálny model 

bývania) 

Príklady Holandska a Švédska ukazujú, že EÚ má viac či menej priamy vplyv na politiky týkajúce sa 

bývania v členských štátoch. Napriek tomu, že EÚ nemôže priamo ovplyvňovať individuálne politiky 

v členských štátoch, môže 1) vydávať stanoviská na požiadanie členských štátov a 2) jej samotná 

prítomnosť môže mať dostatočnú symbolickú hodnotu na to, aby viedla k diskusií a následným reálnym 

zmenám v legislatíve. 

6.4 Modely na úrovni členských štátov 

6.4.1 Holandsko – bytové spoločnosti a „koopgarant“ 

V Holandsku od roku 2004 existuje systém, v rámci ktorého bytové spoločnosti poskytujú dostupnejšie 

bývanie (predovšetkým jednotlivcom kupujúcim svoje prvé bývanie a domácnostiam s nízkymi 

a strednými príjmami). Ide o prvý a najrozšírenejší formát strednodobej držby bývania/prechodného 

bývania („intermediate tenure“) v Holandsku. 

Tento systém zvyšuje dostupnosť bývania pre skupinu ľudí, ktorí majú záujem o vlastnenie bývania, 

ako aj pre tých, ktorí majú záujem o prenájom. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že vlastníci sociálneho 

bývania („social landlords“) odpredajú bývanie záujemcom s výraznou zľavou (zníženie ceny zvyčajne 

https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02673037.2013.803044?needAccess=true
https://iglus.org/wp-content/uploads/2020/04/Angela-Bertini-Schuldt_How-are-urban-social-and-affordable-housing-practices-affected-by-EU-policies_Two-case-studies.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
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o zhruba 25%) oproti trhovej cene výmenou za vyhradenie si práva na spätné odkúpenie bývania, keď 

ho nový vlastník bude chcieť predať (nejde však len o možnosť, ale dokonca o povinnosť, v časovom 

horizonte 3 mesiacov od momentu, keď vlastník vyjadrí vôľu bývanie predať). Pri spätnom odkúpení 

bývania je zmena ceny nehnuteľnosti rozdelená medzi oboma aktérmi podľa „zákonom predpísaného 

vzorca.“ Navyše, pri predaji bývania si bytové spoločnosti môžu ponechať pozemok, na ktorom je 

bývanie postavené, čo taktiež znižuje cenu bývania a ultimátne robí bývanie dostupnejším. Od roku 

2011 je tento systém otvorený aj súkromným developerom, pre ktorých robí takáto schéma stavanie 

nového bývania atraktívnejším.  

6.4.2 Rakúsko - bytové združenia s limitovaným ziskom 

V Rakúsku operujú takzvané bytové združenie s limitovaným ziskom (Limited profit housing association 

– LPHA; po nemecky „Gemeinnützige Bauvereinigungen“). Ide o organizácie, ktoré spravujú približne 

923 000 obytných jednotiek po celom Rakúsku (približne 20% celkového objemu) a ročne postavia 

medzi 14 000 a 16 000 jednotkami, čo zodpovedá približne 25-30% celkového ročného prírastku. Tieto 

organizácie môžu byť vlastnené verejnými orgánmi, charitatívnymi organizáciami, politickými 

stranami, zväzmi, firmami, bankami a súkromnými osobami (stavebným firmám je z dôvodu 

potenciálneho konfliktu záujmov vlastníctvo LPHA zakázané).  

Tieto organizácie sú legislatívne podriadené takzvanému princípu krytia nákladov. V praxi to znamená, 

že výška nájmu musí byť vypočítaná na základe stavebných nákladov a v kombinácií s limitmi určenými 

dotačnými schémami (na získanie dotácie je potrebné dokázať, že v danom mieste existuje dopyt po 

bývaní). Keďže ide o sociálne bývanie, využívajú LPHA úľavy z daní z príjmu a prednostný prístup 

k dotáciám na bývanie. LPHA musia drvivú väčšinu ziskov reinvestovať do nákupov pozemkov, 

rekonštrukcií alebo novej výstavby. Z celkového zisku môžu byť medzi majiteľov a/alebo akcionárov 

rozdelené maximálne 2%.  

Okrem nájmov pod trhovou úrovňou poskytujú LPHA aj kúpne právo pre nájomníkov. Ak sa nájomníci 

podieľajú vlastným kapitálom na výstavbe bývania (>50€/m2), majú po piatich rokoch právo bývanie 

kúpiť. Aby sa predišlo špekuláciám s takýmto bývaním, môžu jednotlivci takto nadobudnuté bývanie 

predať až po 15 rokoch od kúpy. 

Fungovanie týchto organizácií je monitorované dvomi spôsobmi. Prvým z nich je organizácia 

zastrešujúca všetky LPHA, ktorej úloha je dohliadať a kontrolovať jednotlivé združenia a reprezentovať 

ich záujmy v tvorbe legislatívneho procesu. Druhým spôsobom je monitorovanie LPHA 

prostredníctvom regionálnych orgánov.  

6.4.3 Rakúsko – kombinácia dotácií na výstavbu a regulácie nájmov 

V Rakúsku funguje na národnej úrovni relatívne silný systém dotovania výstavby bývania – celkovo je 

približne 80% všetkých novopostavených bytových jednotiek spolufinancovaných z verejných zdrojov. 

Nasledujúca tabuľka ilustruje distribúciu dotácií na bývanie v Rakúsku: 
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Tabuľka 1: podiely bytového fondu, dokončených bytov a pridelených dotácií v Rakúsku 
Zdroj: CONCRETE ACTIONS FOR SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING IN THE EU  

V Rakúsku je hlavnou formou podpory bývania poskytovanie štátnych úverov na bývanie. Ide o 

dlhodobé pôžičky s nízkym úrokom (0-2%), ktoré pokrývajú v priemere 35% nákladov. Tieto pôžičky 

používajú LPHA na čiastočné financovanie sociálneho bývania s nižším nájomným.  

Tieto dotácie však nie sú obmedzené na LPHA. Komerční developeri ich môžu na nájomné 

nehnuteľnosti využívať tiež – v takýchto prípadoch sú zaviazaní obmedzeniami výšky nájomného počas 

doby splácania pôžičky. Hoci dotácie na bývanie nepokrývajú väčšinovú časť nákladov na výstavbu, 

stále sú pre väčšinu stavebných firiem nevyhnutnou súčasťou financovania. To platí aj pre obce a 

súkromné osoby, ktoré si stavajú vlastné domy.  

Tento systém financovania je pomerne nákladný. Finančné náklady na dotované bývanie sa od roku 

2000, kedy predstavovali približne 2,6 miliardy eur, do roku 2020 znížili na približne 2,1 miliardy eur. 

Financie sú čerpané z dvoch zdrojov. Prvým z nich sú zdroje spolkových krajín, druhým sú výnosy 

z predchádzajúcich verejných pôžičiek. Keďže sa výnosy z takýchto pôžičiek postupne zvyšujú, je možné 

postupne znižovať množstvo financií čerpaných zo zdrojov spolkových krajín. Následkom tohto tvoria 

rakúske verejné výdavky na bývanie menej než 1% HDP, napriek rozšírenému využívaniu týchto dotácií. 

Zdroje spolkových krajín sú zas získavané predovšetkým pevným podielom dane z príjmu. Štátne 

dotácie zvyčajne pokrývajú 30-40% nákladov na výstavbu bývania. Dotované môžu byť úvery, úrokové 

sadzby, a podobne.  

Rakúsko presadzuje dotovanie výstavby bývania namiesto dotovania dopytu. Hlavnou myšlienkou 

takejto stratégie je snaha  postaviť dostatok cenovo dostupného bývania pre veľkú časť obyvateľstva. 

Vysoká úroveň ponuky cenovo výhodných nájomných bytov vytvára tlak aj na cenovú úroveň 

súkromného trhu s prenájmami. Navyše, domácnosti s nízkymi príjmami majú dodatočný prístup k 

príspevkom na bývanie, ale dôsledkom širokej ponuky cenovo dostupného bývania potrebuje 

príspevok na bývanie nie viac ako 7% obyvateľstva.  

6.5 Modely na úrovni regiónov a miest 

6.5.1 Katalánsko – zdieľané a dočasné vlastníctvo 

Katalánsko v roku 2015 prijalo zákon, ktorý sa vymyká všeobecne rozšírenému binárnemu pohľadu na 

bývanie, v ktorom sú vlastníctvo a nájom jedinými možnosťami. Koncepty zdieľaného a dočasného 

vlastníctva kombinujú elementy prenájmu, vlastníctva, a investovania do nehnuteľností 

prostredníctvom REITov.  
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Zdieľané vlastníctvo bývania znamená, že jednotlivec kúpi podiel na bývaní, pričom zvyšok podielu 

naďalej patrí pôvodnému majiteľovi. Nový kupec potom sám využíva bývanie, pričom platí nájom za 

časť bývania, ktorú (ešte) nevlastní. Zároveň má tento nový čiastočný vlastník právo postupne si 

„prikupovať“ podiely na bývaní.  

Dočasné vlastníctvo umožňuje novému vlastníkovi nadobudnúť vlastníctvo od pôvodného vlastníka na 

určité časové obdobie: Podľa katalánskeho práva je to 10 až 99 rokov. Počas tohto obdobia má všetky 

právomoci vlastníka nehnuteľnosti, pretože sa považuje za dočasného vlastníka, avšak cena bývania je 

nižšia, keďže bývanie mení majiteľa len dočasne (suma sa odvíja od dĺžky kontraktu).  

Oba tieto systémy predstavujú dostupnejšiu formu „vlastnenia“ bývania, pričom kombinujú výhody 

prenájmu (flexibilita a dostupnosť) a vlastníctva (stability, sloboda, samostatnosť). Zároveň ide 

o zmluvy, ktoré je možné uzavrieť súkromne, bez akýchkoľvek verejných listín alebo registrácií 

(dôsledkom čoho je však relatívne zložité kvantifikovať dopady tohto opatrenia v Katalánsku) a teda si 

nevyžadujú žiadne verejné financie. Tieto dva režimy je zároveň možné kombinovať.  

Verejná správa však môže tieto nové typy nájomného bývania využívať tiež, napr. dotovaním nájomnej 

časti zdieľaného vlastníctva alebo ich využitím na podporu sociálneho bývania. Od roku 2018 k     

atalánska vláda využívala systém dočasného vlastníctva na dočasný predaj obydlí obciam a inštitúciám 

tretieho sektora, aby tieto mohli zvýšiť svoju ponuku sociálneho bývania.  

6.5.2 Talianske regióny – kolektívne financovanie sociálneho bývania 

V Taliansku je poskytovanie cenovo dostupného bývania výrazne decentralizované. Veľká miera 

zodpovednosti je presunutá z centrálnej vlády na talianske regióny, ktoré následne spolupracujú aj 

s menšími územnými celkami (provinciami, samosprávami a obcami/mestami). V Taliansku okrem 

tradičného štátneho bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva existuje aj cenovo dostupné 

bývanie, do ktorého poskytovania je zapojený štát, a ktoré je určené pre domácnosti, ktoré si nemôžu 

dovoliť bývanie za trhové ceny, ale svojim príjmom prekračujú maximálnu hranicu, do ktorej sa môžu 

uchádzať o štátne bývanie. Práve nájomnému bývaniu pre túto kategóriu obyvateľstva sa bude venovať 

táto sekcia.  

Ako už bolo spomenuté, rola centrálnej vlády v budovaní, spravovaní a prideľovaní takéhoto bývania 

je značne obmedzená. V skutočnosti sa limituje na plánovanie a spolufinancovanie projektov 

prostredníctvom príspevkov na bývanie a spolufinancovanie projektov obnovy miest a projektov na 

podporu sociálneho nájomného bývania. Všetko ostatné sa deje na lokálnejšej úrovni. Regióny 

a menšie územné celky spolufinancujú prídavky na bývanie a rozhodujú o prideľovaní pozemkov 

developerom sociálneho bývania. Následné prideľovanie bývania je taktiež riadené lokálne, pričom 

procesy prideľovania tohto typu bývania sa medzi regiónmi líšia. Výška nájmu pri takomto bývaní sa 

zvyčajne nachádza medzi výškou nájmu pri štátnom bývaní a trhovými výškami nájmu. Maximálna 

výška príjmu, pri ktorej jednotlivec/domácnosť môže žiadať o sociálne bývanie je taktiež určená na 

lokálnej úrovni a líši sa medzi jednotlivými projektami postaveného sociálneho bývania.  

Medzi poskytovateľov sociálneho bývania v Taliansku patria nadácie, miestne, provinčné a regionálne 

vládne agentúry, družstvá a súkromní developeri. Financovanie takého bývania prebieha formou 

podielov v národných a miestnych investičných fondoch na bývanie. Medzi inštitúcie financujúce 

takéto bývanie patrí Cassa Depositi e Prestiti (CDPI – talianska investičná banka zameraná na dlhodobé 

investície na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni), rôzne miestne inštitúcie, ktoré spolupracujú 
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(toto zahŕňa verejné, súkromné aj neziskové inštitúcie – napríklad regionálne a miestne samosprávy, 

banky, miestne družstvá a neziskové organizácie) a správcovské spoločnosti.  

V roku 2009 bol v Taliansku vytvorený integrovaný fond nehnuteľností, ktorý pozostával z národného 

fondu a siete lokálnych revolvingových fondov určených primárne na financovanie sociálneho bývania. 

Založenie tohto fondu malo za cieľ vytvoriť základ pre vznik nových foriem verejno-súkromných 

partnerstiev. Všetko toto sa udialo v rámci Národného plánu bývania („National Housing Plan“). Tento 

realitný investičný fond (FIA) bol založený už vyššie spomenutou bankou CDPI a je vyhradený pre 

kvalifikovaných investorov. Jeho cieľom je zvýšenie ponuky sociálneho bývania s určenými 

maximálnymi cenami nájmu a predaja. 

Finančný objem tohto fondu je na úrovni 2 miliárd eur. Jednu miliardu vložila CDPI, 140 miliónov je od 

ministerstva infraštruktúry a dopravy a 888 miliónov vložili bankové a poisťovacie skupiny a súkromné 

dôchodkové fondy. Doba trvania fondu je 35 rokov, s možnosťou maximálneho predĺženia o 3 roky. 

FIA investuje svoje aktíva najmä do akcií realitných investičných fondov pôsobiacich na miestnej úrovni 

a spravovaných inými správcovskými spoločnosťami prostredníctvom podielov v maximálnej výške 

80% (cieľom tohto limitu je stimulovať investovanie zdrojov tretími stranami mimo fondu a zároveň 

umožniť FIA zachovať si prítomnosť vo všetkých iniciatívach). V mene FIA sa CDPI zaviazala investovať 

1,5 miliardy eur do 27 miestnych fondov spravovaných 9 správcovskými spoločnosťami. Podpora je 

poskytovaná 220 projektom v celom Taliansku, ktoré dokopy predstavujú 14 000 sociálnych bytov a 6 

800 lôžok v dočasných ubytovacích zariadeniach a študentských internátoch. 

Banky hrajú významnú úlohu pri financovaní sociálneho bývania hlavne na severe Talianska. V tejto 

časti krajiny je dopyt po cenovo dostupnom bývaní najvyšší kvôli pretrvávajúcej migrácií obyvateľov do 

bohatších mestských oblastí. Nejde pritom len o veľké mestá ako Miláno alebo Turín, ale aj menšie 

mestá v ich okolí.  

6.5.3 Viedeň – finančne dostupné bývanie pre všetkých 

Rozpočet Viedne na bývanie bol v roku 2020 vo výške 620 miliónov eur, z čoho približne 547 miliónov 

prišlo od federálnej vlády. Rozpočet je financovaný z daní z príjmu, daní z príjmu právnických osôb 

(„corporate taxes“) a z príspevkov na bývanie od všetkých zamestnaných obyvateľov Viedne 

(celoštátna daň na úrovni 1% z príjmu – peniaze z nej vyzbierané sú následne rozdistribuované medzi 

jednotlivé regióny). 55% rozpočtu ide na novú výstavbu, 40% na obnovy a rekonštrukcie („urban 

renewal“) (tieto dotácie sú dostupné pre všetkých prenajímateľov, bez ohľadu na to či ide o sociálne 

alebo súkromné bývanie) a zvyšok je použitý na individuálne dotácie.  

Jednou z vecí, v ktorých sa sociálne bývanie vo Viedni odlišuje od množstva iných európskych miest je 

výška nastaveného príjmového stropu, ktorý determinuje či jednotlivec alebo domácnosť môžu žiadať 

sociálne bývanie. Keďže horná hranica čistého príjmu (jednej osoby) je na úrovni viac než 3200 eur, 

možnosť žiadať o sociálne bývanie sa vzťahuje nielen na nízkopríjmových jednotlivcov a domácnosti, 

ale zasahuje aj veľkú časť strednej vrstvy. Navyše, nájomné zmluvy sú vystavované na dobu neurčitú 

a výška nájmu sa nemení ani v prípade výrazného zvýšenia príjmu nájomníka.  

V súčasnosti žije približne 60% obyvateľov mesta v dotovaných bytoch s regulovanou výškou nájmu. 

Takýchto bytov je vo Viedni aktuálne približne 200 000. Podľa štúdie firmy Deloitte má takéto 

rozšírenie sociálneho bývania vplyv aj na výšku nájmov v prípade bytov prenajímaných na komerčnom 

trhu – vo Viedni je priemerná cena nájmu 9,8€/m², čo je v silnom kontraste napríklad s cenami v Paríži 
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(27,8€)alebo v Londýne (20,1€). Vďaka takto nízkej úrovni nájmov míňajú obyvatelia Viedne mesačne 

na nájom približne 20% ich príjmov.  

Za správu pozemkov na bývanie a organizáciu dotácií na obnovu a údržbu sociálneho bývania je 

zodpovedný fond založený v 80. rokoch minulého storočia, ktorý je vlastnený a riadený mestom. Tento 

fond je zodpovedný za neustále nakupovanie nových pozemkov aby mohla výstavba sociálneho 

bývania pokračovať a vyrovnávať dopyt. Vo Viedni pretrváva snaha stavať (a získavať odkúpením) nové 

sociálne bývanie v rôznych oblastiach mesta, aby sa predišlo stigmatizácií obyvateľov sociálneho 

bývania. Príkladom takejto snahy je spolupráca medzi mestom a Rakúskou železničnou spoločnosťou 

(ktorá vlastní budovy bývalých vlakových staníc a dep), výsledkom ktorej by mal byť vznik nového 

sociálneho bývania prakticky v centre mesta. V roku 2014 len v troch obvodoch Viedne tvorilo sociálne 

bývanie menej než 15% z celkového objemu obytných jednotiek.  

 

Graf 32: Podiel sociálneho bývania v obvodoch Viedne vo vzťahu k celkovému bytovému fondu 

obvodov (2014) 
Zdroj: OpenEdition Journals 

Viedeň je v súčasnosti fenoménom z pohľadu finančnej dostupnosti bývania. Zatiaľ čo z významnej 

časti za to môže ďakovať konzistentnej stratégií a politike bývania, veľkú zásluhu na aktuálnom stave 

bývania má historické medzivojnové obdobie medzi rokmi 1919 a 1934. Toto obdobie sa nazýva 

Červená Viedeň („Red Vienna“). V roku 1919 sa totiž k moci dostali sociálni demokrati, ktorí sa vo 

Viedni pustili do veľkej výstavby sociálneho bývania, pričom ich „odkaz“ sa rôznymi formami 

prejavuje aj v súčasnosti.5 Politiky nastavené týmto politickým hnutím sa niesli v duchu snahy o čo 

najväčšiu rovnosť v spoločnosti prostredníctvom štátnej intervencie. Od nástupu k moci do roku 1934 

 
5 Zaujímavosťou z tohto obdobia je napríklad obytná budova, ktorá je jednou z najdlhších na svete (jej dĺžka je 

viac ako jeden kilometer a pokrývajú ju 4 zastávky električky). Táto budova dodnes nesie názov Karl-Marx-Hof.  
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bolo postavených 60 000 obytných jednotiek. Táto výstavba bola financovaná prostredníctvom dvoch 

daní – dane z bývania pre bohatých a dane z luxusného tovaru (kam spadalo napríklad aj šampanské) 

a niektorých voľnočasových aktivít.  

Táto rýchla a masívna výstavba bola následne prerušená najprv obdobím austrofašizmu a následne 

vládou nacistov medzi rokmi 1938 a 1945. Po tomto dočasnom prerušení sa k moci vrátili sociálni 

demokrati, ktorí obnovili masívnu výstavbu sociálneho bývania. Medzi rokmi 1945 a 1956 bolo 

postavených ďalších 50 000 obytných jednotiek. Medzi rokmi 1919 a 1956 teda Viedeň postavila 

približne polovicu sociálneho bývania (110 000 obytných jednotiek), s ktorým pracuje aj dnes. Práve 

táto masívna historická výstavba dáva Viedni jednu z najväčších výhod oproti iným veľkým európskym 

mestám. Zásluhu na viedenskom úspechu však samozrejme nesie aj súčasná politika mesta, ktorá so 

zdedenými podmienkami rozumne hospodári.  

6.6 Modely mimo Európskej únie 

Táto sekcia stručne analyzuje modely podporovaného nájomného bývania vo vybraných krajinách, 

ktoré nie sú súčasťou EÚ. Niektoré rozvinuté krajiny totiž dosahujú zaujímavé výsledky s modelmi, 

ktoré v EÚ nie sú zavedené a známe – táto časť teda slúži primárne na porovnanie politík ohľadom 

bývania, ktoré nájdeme v EÚ, s politikami a prístupmi štátov, ktoré fungujú z rôznych perspektív 

(inštitúcie, kultúra, história, atď.) inak ako je bežné v Európe. 

6.6.1 Singapur – spojenie trhu a centrálneho plánovania  

V Singapure žije takmer 80% populácie v bývaní, ktoré je postavené a spravované Radou pre bývanie 

a rozvoj („Housing and Development Board“). Samotné bytové jednotky sú však vlastnené nájomníkmi. 

Obyvatelia sú označovaní za nájomníkov a nie majiteľov z toho dôvodu, že pozemky, na ktorých je 

bývanie postavené, sú vlastnené vládou a prenajímané týmto vlastníkom obytných jednotiek na dobu 

99 rokov (systém, ktorý je pomerne bežný aj v iných mestských štátoch).  

Výstavba takéhoto bývania začala ešte v 60. rokoch minulého storočia. Primárnym cieľom nebolo ani 

tak poskytnutie cenovo dostupného bývania, ako skôr snaha zabrániť migrácií obyvateľov do 

nehygienických slumov. Zároveň to bol spôsob ako zvýšiť vlastníctvo bývania a v konečnom dôsledku 

rozdistribuovať bohatstvo medzi rôzne etnické skupiny v Singapure. Práve fakt, že obyvatelia svoje 

bývanie ako také (s výnimkou pozemku, na ktorom stojí) vlastnia, je jedným z rozdielov medzi 

Singapurom a mnohými členskými štátmi EÚ, ktoré sociálne/štátne bývanie obyvateľom prenajímajú.  

Urbanistický analytik Scott Beyer sa vo svojom článku o singapurskom modeli bývania pozrel na 

pozitíva a negatíva, ktoré tento systém prináša. Ako pozitíva identifikoval nasledujúce body: 

● Prenájom pozemkov incentivizuje vládu k tomu, aby tieto pozemky využívala čo 

najefektívnejšie. Výsledkom je hustejšia výstavba a dynamickejšie mesto 

● Prenájom pozemkov vynáša dostatok prostriedkov na to, aby umožnil vláde udržať ostatné 

dane nízke alebo neexistujúce. Vďaka tomu je Singapur považovaný za daňový raj 

● Napriek tomu, že pozemky vlastní vláda, obytné jednotky sú vo vlastníctve obyvateľov, vďaka 

čomu má Singapur jednu z najvyšších mier vlastníctva bývania na svete  

Ani Singapurský model však nie je dokonalý a prináša aj viaceré negatíva. Beyer identifikoval 

nasledujúce 2 negatíva: 

https://journals.openedition.org/craup/5202
https://www.equaltimes.org/can-vienna-s-model-of-social?lang=en#.YZaKoGDMJPa
https://www.equaltimes.org/can-vienna-s-model-of-social?lang=en#.YZaKoGDMJPa
https://catalyst.independent.org/2021/09/17/singapore-housing-model/
https://catalyst.independent.org/2021/09/17/singapore-housing-model/
https://catalyst.independent.org/2021/09/17/singapore-housing-model/
https://catalyst.independent.org/2021/09/17/singapore-housing-model/
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● Možnosť výberu pre ľudí je obmedzená. Keďže Rada pre bývanie a rozvoj spravuje tak veľkú 

časť bývania v Singapure, nájsť alternatívne bývanie spravované niekým iným v prípade 

nespokojnosti s Radou môže byť veľmi náročné 

● Systém bývania v Singapure s výrazným zapojením štátu neznamená, že je bývanie aj 

univerzálne cenovo dostupné. Len 6% bytov v správne Rady pre bývanie a rozvoj je naozaj 

cenovo dostupných pre ľudí s najnižšími príjmami. Takáto situácie je opakom typického 

výsledku sociálneho/štátneho bývania 

Navyše, politické zriadenie Singapuru sa líši od zriadenia členských štátov EÚ. Napriek tomu, že sa 

Singapur nedá považovať za diktatúru alebo čisto autokratický režim, nejde ani o typickú demokraciu. 

Od roku 1959 je moc v Singapure v rukách strany People’s Action Party (PAP) a rodiny súčasného 

premiéra Lee Hsien Loonga. Spolu s malou rozlohou (len 728,6 km2) ide o dôležité faktory 

s implikáciami pre politické rozhodovanie v krajine (väčšia kontinuita, vysoká efektivita štátu, 

jednoduchšie centrálne plánovanie kvôli malej rozlohe...).  

6.6.2 Veľká Británia – krížové dotácie 

Vo Veľkej Británii vďaka zákonu o bývaní z roku 1988 môžu bytové združenia diverzifikovať portfólio 

svojich aktivít aj prostredníctvom komerčných aktivít, ktoré zahŕňajú nielen prenájom a predaj bývania 

na komerčnom trhu, ale aj prenájom a výstavbu iných typov budov (napríklad hotelov). Profity 

z takýchto aktivít následne investujú do (na)plnenia svojich sociálnych cieľov (poskytovanie bývania 

nízkopríjmovým jednotlivcom a domácnostiam). Tento systém sa volá „krížové dotovanie“ („cross-

subsidisation“).  Nasledujúci graf ilustruje obrat bytových združení podľa ich činností: 

 

Graf 33: Obrat bytových združení podľa ich aktivít (2019) 
Zdroj: CONCRETE ACTIONS FOR SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING IN THE EU  

https://catalyst.independent.org/2021/09/17/singapore-housing-model/
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/social%20affordable%20housing_report.pdf
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Možnosť diverzifikácie portfólia prostredníctvom rozvíjanie komerčných aktivít zvyšuje ekonomickú 

udržateľnosť bytových združení. Navyše im umožňuje pokračovať vo svojej činnosti a neustále 

investovať do sektora sociálneho bývania aj v prípade náhleho zníženia dotácií zo strany štátu. 

V neposlednom rade sa zvyšuje kontribúcia bytových združení do celkovej ekonomiky krajiny. Takéto 

nastavenie bytových združení je v priamom kontraste s ich fungovaním v Holandsku, kde museli kvôli 

zásahu Európskej komisie upustiť od komerčných aktivít (respektíve striktne ich oddeliť od sociálnych 

aktivít).  

Aj v tomto prípade samozrejme existujú isté riziká a negatíva. Medzi najvýraznejšie riziká patrí 

používanie sociálneho bývania ako záruky pri vstupe na finančné a kapitálové trhy. Takisto existuje 

riziko, že bytové združenia začnú používať verejné financie na financovanie svojich komerčných aktivít 

(v takomto prípade by išlo o neférovú konkurenčnú výhodu). Monitorovanie takýchto rizík sa stáva 

progresívne zložitejším keď organizácia rastie a jej štruktúry sa stávajú čoraz komplexnejšími. Ako 

negatívum sa zas dá vnímať fakt, že nie všetky bytové združenia sú „schopné“ fungovať takýmto 

duálnym štýlom – tento systém si vyžaduje značné personálne kapacity a finančný kapitál. 
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7 Prekážky pri rozvoji komerčného aj nekomerčného nájomného 

bývania 
Predchádzajúce kapitoly ilustrovali, že celkový objem bývania je možné zvýšiť dvomi spôsobmi – prvou 

možnosťou je výstavba nového bývania, druhou možnosťou je prispôsobenie už existujúcich 

nehnuteľností na potreby bývania (toto môže zahŕňať napríklad renovácie aktuálne neobývateľných 

budov, prestavba za cieľom zmeny spôsobu využívania istej nehnuteľnosti, prípadne znovuuvedenie 

„do obehu“ opustenej nehnuteľnosti). Oba procesy prispievajú k rozvoju dostupného bývania, oba 

procesy sa však aj spájajú s bariérami. Bariéry popísané v tejto kapitole sa (vo väčšej či menšej miere) 

vzťahujú na oba spôsoby rozvoju bývania. 

Bariéry pri rozvoji (komerčného aj nekomerčného) nájomného bývania spôsobujú, že rozvoj bývania je 

spomalený, zastavený, alebo prípadne odrádzajú jednotlivých aktérov od toho, aby sa do rôznych 

projektov rozvoju bývania vôbec púšťali.  

Táto kapitola má za cieľ zhrnúť hlavné typy bariér v rozvoji nájomného bývania a vysvetliť mechanizmy, 

ktorými fungujú. Vo všeobecnosti kapitola identifikuje tri základné skupiny bariér podľa ich pôvodu: 

1) Empirické bariéry – sem spadajú bariéry vyplývajúce z aktuálnej situácie na trhu. Ide primárne 

o komponenty v procese rozvoja bývania, ktoré stavebné firmy potrebujú  

2) Administratívne bariéry – do tejto skupiny spadajú bariéry, ktoré spočívajú v nastavení istých 

procesov (pri výstavbe bývania) verejnými orgánmi 

3) Politické bariéry – napriek tomu, že bývať chce a potrebuje každý a vo všeobecnosti ľudia chcú 

viac dostupného bývania, v spoločnosti existujú organizácie/iniciatívy, ktoré v záujme istej 

agendy (s väčším či menším úspechom) v niektorých prípadoch protestujú proti rozvoju 

bývania 

Samostatnou časťou tejto kapitoly je časť venujúca sa takzvaným „brownfieldom.“ Kvôli špecifickosti 

týchto opustených priemyselných zón sa tu aj bariéry líšia od bežných projektov. Z tohto dôvodu sú 

brownfieldy samostatnou sekciou.  

Britská organizácia Federation of Master Builders pravidelne organizuje prieskum House Builders‘ 

Survey, v rámci ktorého sa malých a stredných staviteľov (okrem iného) pýta na bariéry, s ktorými sa 

pri svojej podnikateľskej činnosti stretávajú. Anglicko (kde prieskum prebiehal) po Brexite už síce nie 

je súčasťou Európskej únie, súčasťou publikácií, ktoré sú výsledkom spomínaného prieskumu, sú však 

aj dáta o tom, ako sa jednotlivé bariéry vyvíjali za posledné roky – teda aj v dobe, keď UK bola súčasťou 

EÚ. Tieto dáta teda stále môžu byť vnímané ako relevantné. Navyše, bariéry identifikované v iných 

krajinách sú stále podstatné pre EÚ – stále ide o praktiky, ktorým je potrebné sa vyhnúť. Bariéry, ktoré 

respondenti prieskumu v Anglicku vnímali ako najvýznamnejšie (ako aj vývoj ich dôležitosti od roku 

2014), sú zhrnuté v nasledujúcej grafike: 

https://www.fmb.org.uk/
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
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Graf 34: odpovede malých a stredných staviteľov na otázku „Aké sú podľa vás hlavné obmedzenia vašej 

schopnosti stavať viac domov, ak nejaké existujú?“ (odpovede z rokov 2014-2020) 
Zdroj: FMB House Builders‘ Survey 2021 

Tento graf môže čitateľovi poslúžiť ako štartovací bod na utvorenie predstavy o približnom zložení 

problémov v sektore stavebníctva. Medzi dlhodobo najvýraznejšie bariéry patrí nedostatok vhodnej 

a dostupnej pôdy, nedostatok pracovnej sily, ale aj nedostatok financií. Nasledujúce sekcie sa 

jednotlivým bariéram venujú bližšie.  

Okrem mapovania vývoja v posledných rokoch sa prieskum pýtal respondentov aj na ich pohľad do 

budúcnosti (najbližšie tri roky). Nasledujúca tabuľka obsahuje porovnanie percentuálnych podielov 

respondentov, ktorí určitý problém pociťujú v súčasnosti a tých, ktorí predpokladajú, že problém 

ostane prítomný prinajmenšom počas nasledujúcich troch rokov     : 

https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
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Tabuľka 2: odpovede na otázku „Aké sú podľa vás hlavné obmedzenia vašej schopnosti stavať viac 

domov (ak nejaké sú) v súčasnosti a pri pohľade do budúcnosti v nasledujúcich troch rokoch?“ 

Section 106 sa zaoberá povinnými investíciami do lokálnej infraštruktúry a kvality života v danej 

lokalite.  
Zdroj: FMB House Builders‘ Survey 2021 

Relevantné dáta  poskytuje aj Svetová banka vo svojom štatistickom prehľade Doing Business, v ktorom 

okrem iného hodnotí zložitosť vybavovania stavebných povolení. Skóre je určované na základe procesu 

výstavby imaginárneho skladu v jednotlivých krajinách. Výsledné skóre každej krajiny je vypočítané ako 

priemer nasledujúcich 4 ukazovateľov: 

1) Počet postupov potrebných k získaniu povolenia, pričom „postup“ je akákoľvek interakcia 

zamestnancov stavebnej spoločnosti, manažérov alebo akejkoľvek strany konajúcej v mene 

spoločnosti s externými stranami vrátane štátnych orgánov, notárov, katastra nehnuteľností, 

spoločností poskytujúcich verejné služby a verejných inšpektorov (a v prípade potreby 

najímanie externých súkromných inšpektorov a technických expertov) 

2) Čas ako počet dní potrebný na jednotlivé postupy. Tento ukazovateľ zachytáva medián času, 

ktorý miestni odborníci uvádzajú ako potrebný na dokončenie jednotlivých postupov v praxi. 

Predpokladá sa, že minimálny čas potrebný na každý postup je jeden deň, s výnimkou 

postupov, ktoré možno úplne dokončiť online – pri týchto sa uvádza čas pol dňa 

3) Náklady potrebné na získanie povolenia. Náklady sa zaznamenávajú ako percento hodnoty 

skladu (predpokladá sa 50-násobok príjmu na obyvateľa). Zaznamenané sú len oficiálne 

náklady. Zaznamenávajú sa všetky poplatky spojené s dokončením postupov za cieľom legálnej 

výstavby skladu, vrátane poplatkov spojených so získaním súhlasu na užívanie pozemku; s 

prijímaním kontrol pred výstavbou, počas nej a po nej; so získaním prípojok inžinierskych sietí 

a s registráciou skladu v katastri nehnuteľností 

4) Index kontroly kvality stavieb – tento index je založený na šiestich „podindexoch“ – kvalita 

stavebných predpisov; kontrola kvality pred výstavbou, počas výstavby a po nej; systémy 

zodpovednosti a poistenia; indexy odborných certifikátov 

https://www.tendringdc.gov.uk/planning/planning-applications/what-are-section-106-legal-agreements
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
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Bližšie informácie o metodológií určovania finálneho skóre každej krajiny je možné nájsť na stránke 

Svetovej banky. Výsledné hodnoty pre členské štáty EÚ zobrazuje nasledujúci graf, pričom vyššie skóre 

indikuje lepší výsledok (jednoduchší proces vybavovanie stavebných povolení).  

 
Graf 35: Hodnotenie procesu vybavovanie stavebných povolení v členských štátoch EÚ (2019) 
Zdroj: graf vypracovaný na základe dát Svetovej banky 

7.1 Empirické bariéry 

7.1.1 Nedostupnosť (vhodnej) pôdy  

Jednou z dlhodobo najvýraznejších bariér je nedostatok dostupnej pôdy vhodnej na výstavbu. V roku 

2020 tento faktor ako jednu z najväčších bariér označilo až 63% respondentov prieskumu FMB House 

Builders Survey. Prospekty tohto problému do budúcnosti navyše nie sú príliš pozitívne, keďže až 62% 

respondentov indikovalo, že predpokladajú prítomnosť tejto bariéry počas najbližších rokov. 

Nedostatok miesta je problémom aj v iných európskych štátoch. Ďalším príkladom je napríklad 

Holandsko. Už v aj tak malej krajine zaberá poľnohospodárska pôda 53% územia, navyše Holandsko 

kvôli svojej prímorskej polohe s minimálnou nadmorskou výškou nemôže stavať „kde sa mu zachce“ – 

spomínané prírodné podmienky v niektorých častiach krajiny znemožňujú výstavbu. Nedostupnosť 

pôdy má dva následky pre rozvoj bývania – 1) už z definície vyplýva, že je menej miesta, kde môže byť 

postavené nové bývanie, avšak 2) zároveň stúpa cena vhodnej pôdy, čo ultimátne zvyšuje cenu 

bývania, ktoré tu bude postavené. Nedostatok miesta zároveň „núti“ developerov nakladať istým 

spôsobom s tou pôdou, ktorú majú k dispozícií – často ide o výstavbu výškových budov za cieľom 

dosiahnutia čo najvyššej efektivity vo vzťahu miesto – objem bývania. Takéto rozhodnutia sa však často 

nepáčia istým skupinám v spoločnosti – táto bariéra je adresovaná ďalej v tejto kapitole.  

7.1.2 Nedostupnosť stavebného materiálu 

Podľa prieskumu House Builders‘ Survey sa v roku 2020 výrazne zvýšila frekvencia bariéry „nedostatok 

materiálu“, ktorá sa v roku 2020 dostala až na druhé miesto, keď tento faktor ako bariéru identifikovalo 

62% respondentov. V prípade tejto bariéry však malí a strední stavitelia boli o niečo optimistickejší pri 
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https://www.doingbusiness.org/en/methodology/dealing-with-construction-permits
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://dutchreview.com/expat/housing/why-is-there-a-housing-shortage-in-the-netherlands-the-dutch-housing-crisis-explained/
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
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pohľade do budúcnosti – v trojročnom horizonte videlo nedostatok materiálu ako bariéru už „len“ 49% 

respondentov. Nedostatok materiálu má dva negatívne dopady na rozvoj bývania: 

1) Nedostatok materiálu zvyšuje jeho cenu na trhu, čo ultimátne vedia k vyššej cene bývania 

2) Ak sa stavebná firmy nevie dostať k stavebnému materiálu (resp. k dostatočnému množstvu), 

spomaľuje to proces rozvoja bývania, čo ho zároveň robí drahším 

O nedostupnosti materiálov píše vo svojom reporte aj firma ING. Podľa tohto reportu zaznamenalo 

nižšiu produkciu kvôli nedostupnosti materiálu až 15% dodávateľov. Najvážnejšia kríza spojená 

s nedostatkom materiálu je v Nemecku, Holandsku a Rakúsku. Naopak najmenej túto krízu z členských 

štátov pocítilo Francúzsko, Španielsko. ING zároveň očakáva, že táto kríza nebude zažehnaná 

minimálne to začiatku roku 2022.  

7.1.3 Nedostatok pracovnej sily 

Ďalším faktorom limitujúcim rozvoj bývania je nedostatok pracovnej sily. Podľa ING až 26% 

dodávateľov identifikovalo nedostatok pracovníkov ako problém. Nedostatok pracovnej sily zvyšuje 

náklady na výstavbu bývania, keďže firmy súperia o nedostatočné množstvo pracovníkov, a zároveň sa 

kvôli (príležitostnému) nedostatku pracovníkov predlžuje proces výstavby. Vývoj rozsahu nedostatku 

pracovnej sily, ako aj nedostatku materiálu, ilustruje nasledujúci graf: 

 
Graf 36: percentuálny podiel stavebných firiem v EÚ, ktoré museli obmedziť výrobu z dôvodu 

nedostatku materiálu (oranžová farba) a nedostatku pracovnej sily (modrá) 
Zdroj: ING 

Juricic, Galic a Marenjak vo svojej štúdií zároveň poznamenávajú, že situácia sa líši aj v rámci EÚ. Krajiny 

západnej a severnej Európy podľa nich situáciu ohľadom pracovnej sily zvládajú lepšie, než menej 

rozvinuté krajiny (primárne na východe a juhu Európy). Autori štúdie pre toto uvádzajú dva hlavné 

dôvody: 

1) Rozvinutejšie krajiny sú vo všeobecnosti efektívnejšie vo zvyšovaní produktivity v stavebnom 

sektore 

2) Rozvinutejšie krajiny zvyknú nedostatok pracovnej sily vykrývať „dovážaním“ pracovníkov 

z menej rozvinutých členských štátov. Zatiaľ čo rozvinuté krajiny vedia pracovníkom poskytnúť 

atraktívne, (komparatívne) vysoké mzdy, v menej rozvinutých krajinách je nedostatok 

pracovnej sily týmto procesom ešte prehlbovaný 

https://www.fmb.org.uk/resource/house-builders-survey-2021.html
https://think.ing.com/articles/eu-construction-sees-modest-growth-amid-labour-material-shortages/
https://think.ing.com/articles/eu-construction-sees-modest-growth-amid-labour-material-shortages/
https://think.ing.com/articles/eu-construction-sees-modest-growth-amid-labour-material-shortages/
https://think.ing.com/articles/eu-construction-sees-modest-growth-amid-labour-material-shortages/
https://www.researchgate.net/publication/348154227_Review_of_the_Construction_Labour_Demand_and_Shortages_in_the_EU
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7.1.4 Finančné bariéry 

7.1.4.1 Prístup k financovaniu 

Európska komisia vo svojom reporte ako bariéru pre stavebné firmy identifikovala aj prístup 

k financiám. Prístup k financiám považuje      už za tradičný problém predovšetkým pre menšie firmy. 

Podľa prieskumu z roku 2018 je obmedzený prístup k financiám najväčším problémom pre približne 

10% stavebných firiem v EÚ. Najväčšou prekážkou bol prístup k financiám v krajinách, ktoré sa 

najhoršie „spamätávali“ z finančnej krízy v roku 2009 – ide napríklad o Grécko, Cyprus, Portugalsko 

alebo Rumunsko. Percentuálny podiel stavebných spoločností, ktoré označujú prístup k financiám ako 

najväčšiu bariéru v ich rozvoji v jednotlivých členských štátoch ilustruje nasledujúci graf:  

 

Graf 37: Percentuálny podiel stavebných firiem, ktoré považujú prístup k financovaniu za svoj 

najpálčivejší problém (2017) 
Zdroj: Európska komisia 

7.1.4.2 Oneskorené platby a neplatenie 

Podľa štúdie Európskej komisie je sektor stavebníctva najviac neskorými platbami ovplyvneným 

sektorom zo všetkých hospodárskych sektorov v EÚ. Najviac tento problém pociťujú malé a stredné 

podniky, ktoré majú najmenšie finančné rezervy. Meškajúce platby však môžu ohroziť aj väčšie 

spoločnosti. Jedným z najznámejších prípadov bol krach veľkej stavebnej spoločnosti Carillion vo Veľkej 

Británii ešte na začiatku roka 2018, keď bola Británia stále súčasťou Európskej únie. V tomto prípade 

kvôli problémom s platbami nakoniec prišlo o prácu približne 75 000 ľudí a viac ako 30 000 

subdodávateľov malo viac či menej vážne finančné problémy. Jednými z charakteristík stavebného 

sektoru je totiž uzatváranie relatívne vysokého počtu subdodávok a outsourcing. V dôsledku týchto 

praktík je do jedného projektu často zapojených mnoho menších firiem, čo v prípade problémov vedie 

ku kaskádovitému efektu. V roku 2018 až 56% malých a stredných stavebných podnikov uviedlo, že 

zaznamenali problémy s neskorými platbami – 39% firiem uviedlo, že takéto problémy zažívajú 

príležitostne, 17% firiem sa s nimi však stretáva pravidelne.  

Najmenej problémov s neskorými platbami zaznamenali malé a stredné stavebné firmy v Nemecku, 

Holandsku a Švédsku. V týchto troch krajinách až 66% malých a stredných podnikov v roku 2018 

uviedlo, že nezaznamenali žiadne problémy s neskorými platbami.  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en
https://europeanconstructionsectorobservatory.createsend1.com/t/j-l-qidtjly-l-u/
https://europeanconstructionsectorobservatory.createsend1.com/t/j-l-qidtjly-l-u/
https://europeanconstructionsectorobservatory.createsend1.com/t/j-l-qidtjly-l-u/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44789/attachments/5/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44789/attachments/5/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44789/attachments/5/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44789/attachments/5/translations/en/renditions/native
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Problémom navyše bývajú aj situácie, keď sú menšie a stredné firmy vo vyjednávaniach dotlačené do 

situácií, keď musia akceptovať zmluvy s dlhšou dobou splatnosti, než akú by akceptovať chceli. Až 58% 

stavebných firiem v EÚ v roku 2018 uviedlo, že museli prijať dlhšiu dobu splatnosti, než s akou by 

normálne súhlasili.  

7.2 Administratívne bariéry 

7.2.1 Regulácie 

Štúdia Josepha Gyourka a Raven Molloyovej poskytuje prehľad existujúcej literatúry o vzťahu medzi 

štátnymi reguláciami a bývaním. V tomto prehľade identifikujú hlavné argumenty a nálezy skúmanej 

literatúry. Najvšeobecnejší zhrnutie ich štúdie by bolo, že regulácie vedú k vyšším cenám nájmov 

a menšiemu množstvu novej výstavby. Modely, ktoré viedli k týmto nálezom, indikujú, že regulácie 

zvyšujú marginálne náklady. Tento proces prebieha dvomi spôsobmi: 

● Priamo – prostredníctvom rôznych poplatkov a dodatočných časových nákladov spôsobených 

reguláciami 

● Nepriamo – „diktovaním“ pracovných postupov, ktoré by si stavebné firmy v neprítomnosti 

regulácií nevybrali a vytváraním neistoty ohľadom (ne)schválenia projektu 

Dopady regulácií samozrejme závisia od prípadov, ktoré štúdie skúmali – líšiť sa naprieč prípadmi môže 

mnoho faktorov, ako napríklad prísnosť regulácie, jej záber alebo oblasť, ktorá je regulovaná. Viaceré 

štúdie však našli pomerne výrazne negatívne dopady – Mayer a Somerville napríklad píšu, že 

predĺženie priemernej čakacej doby na rozdelenie pozemku len o 1 mesiac znižuje počet stavebných 

povolení až o 10%. Malpezzi zas v jeho štúdií píše, že zvýšenie úrovne regulácií o jednu štandardnú 

odchýlku oproti priemeru viedlo k cene bývania vyššej o 22% a miere výstavby nižšej o 11%. Konkrétne 

čísla sa síce budú líšiť medzi jednotlivými prípadovými štúdiami, dôležitým je však trend, ktorý jasne 

hovorí o negatívnom vplyve regulácií na mieru výstavby a (následkom toho aj) vyšších cenách bývania.  

Regulácie sa môžu týkať aj pracovníkov, ktorí stavebné práce vykonávajú. Príkladom je jedna zo 

sťažností doručená Európskej komisií prostredníctvom systému SOLVIT, ktorý má za cieľ riešenie 

problémov v cezhraničnom obchode. V tomto konkrétnom prípade mala stavebná firma pôsobiaca 

v inom než domovskom štáte podľa legislatívy štátu, kde pôsobila, povinnosť oznámiť úradom vyslanie 

pracovníkov na miesto výkonu práce aspoň týždeň vopred. Problémom však je, že táto konkrétna 

spoločnosť fungovala systémom, v ktorom sú objednávky málokedy zadávané dostatočne vopred 

a pracovníci tejto firmy sa presúvajú medzi pracoviskami (staveniskami) aj niekoľkokrát v priebehu 

jedného dňa. Takáto nahlasovacia povinnosť tým pádom v konečnom dôsledku výrazne obmedzuje 

pôsobenie tejto stavebnej firmy.  

7.2.2 Regulácia výšky nájmu  

Regulácia výšky nájmu zvyčajne znamená jednu z dvoch vecí – buď môže ísť o zmrazenie nájmu na istej 

úrovni, alebo môže ísť o reguláciu zvyšovania nájmu (ako často, aká úroveň zvyšovania). Regulované 

zvyšovanie nájmu často znamená pravidelné zvyšovanie o isté percento (napríklad zodpovedajúce 

inflácií). Európska komisia vo svojom reporte píše, že úroveň reštriktívnosti regulácií ovplyvňuje to, ako 

citlivo ponuka reaguje na zmeny v dopyte. Napríklad zatiaľ čo regulácie výšky nájmu sú relatívne prísne 

v Dánsku, v Slovinsku je výška nájmu určovaná skôr trhovými mechanizmami, v dôsledku čoho ponuka 

bývania reaguje lepšie. Zníženie regulácií nájmu v Nemecku na priemernú úroveň OECD by zas viedlo 

k zvýšeniu mobility v oblasti bývania o 1,4% (keďže by ponuka lepšie reflektovala skutočný dopyt). 

Prísnosť regulácií výšky nájmu sa relatívne výrazne líši naprieč členskými štátmi – napríklad 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44789/attachments/5/translations/en/renditions/native
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444595317000193?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046200000557
https://www.jstor.org/stable/pdf/24832860.pdf
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d1a9b0cf-6394-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en
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v Luxembursku a Švédsku sú regulácie viac než dvojnásobne také prísne ako napríklad v Chorvátsku 

alebo Maďarsku. Úroveň regulácie nájmov v členských štátoch sumarizuje nasledujúci graf: 

 

 

Graf 38: úroveň regulácií nájomného vo vybraných krajinách EÚ (2018) 

Poznámka: Y os zobrazuje tzv. „ukazovateľ kontroly nájomného“ („rent control idicator“). Tento 

ukazovateľ agreguje informácie o kontrole výšky nájomného a kontrole zvyšovania nájomného a 

môže nadobúdať hodnoty od 0 do 16. Vyššie skóre znamená prísnejšie regulácie 
Zdroj: Svetová banka 

7.2.3 Územné plánovanie  
Územné plánovanie (Zoning Laws) určuje, aký typ výstavby sa na danom území môže realizovať. Vo 

vzťahu k rezidenčnému bývaniu je to typicky výška budov. Územné plánovanie môže tvrdo 

(zákazom/príkazom) alebo mäkko (daňovými zvýhodneniami) predurčiť napríklad aj veľkosť bytových 

jednotiek.  

Problém nastáva, ak územný plán nie je v súlade s investičným ideálom developera. Rôzna výška 

budovy ponúka iný pomer konštrukčných nákladov, nákladov na pozemok a počtu predajných 

jednotiek verzus dopyt po konkrétnom type bývania v lokalite. Môžeme to demonštrovať na 

nasledujúcich grafoch. Tieto grafy sa budú líšiť podľa miesta stavby (rôzne náklady na pozemky, 

materiál, rôzne technické normy...), ale na vysvetlenie problému slúžia dostatočne.  

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/living-and-leaving
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Graf 39: variácia nákladov stavby a počtu poschodí. Floor area Ratio ukazuje využitie pozemku pri 

30% zastavanosti stavebnej parcely. 
Zdroj: Svetové ekonomické fórum 

Náklad na meter štvorcový podlahovej plochy klesá pri vyšších budovách, ale pri prekročení výšky 10 

poschodí sa tento trend otáča. Ak však k stavebným nákladom prirátame aj náklady na pozemok, 

najnižší náklad na meter štvorcový plochy je pri zhruba 20-poschodovej budove a s jej ďalším šplhaním 

do výšky rastie len mierne. Preto ak napríklad územný plán dovoľuje maximálne 4-poaschodové 

budovy (a zároveň normy požadujú parkoviská, chodníky, zelené plochy a pod na 70 % parcely), meter 

štvorcový v takejto budove je 3-krát nákladnejší ako v 20-poschovej alternatíve.  

7.2.4 Byrokratické bariéry 

Okrem rôznych regulácií môže štátny aparát predstavovať bariéru v rozvoji bývania aj prostredníctvom 

byrokratických procesov. V prípade bývania môžu prekážku predstavovať napríklad registrácia 

nehnuteľností, procesy vedúce k získaniu stavebného povolenia, prípadne spoľahlivosť príslušných 

úradov. Menší počet byrokratických procesov a ich vyššia rýchlosť nielen zvyšujú motiváciu firiem 

uskutočňovať projekty, ale v konečnom dôsledku aj zvyšujú citlivosť, s akou ponuka na trhu s bývaním 

reaguje na dopyt.  

Napríklad v roku 2013 za cieľom zníženia byrokratických bariér a zjednodušenie a zefektívnenia 

procesu plánovania a výstavby bývania Švédsko pozmenilo a doplnilo Zákon o plánovaní a výstavbe. Za 

týmto cieľom boli prijaté tri opatrenia: 

1) Zákon zaviedol štandardný proces vypracovávania plánu rozvoja bývania 

2) Zákon limituje kompetenciu obcí zavádzať prísnejšie technické požiadavky než sú tie, ktoré 

stanovuje Švédska Národná rada pre bývanie, výstavbu a plánovanie 

3) Zákon taktiež zvýšil transparentnosť pri prideľovaní pozemkov na miestnej úrovni – obce musia 

zverejniť základné podmienky prideľovania pozemkov 

Byrokratické bariéry predstavujú problém v mnohých členských štátoch EÚ, okrem iného napríklad aj 

v Írsku. Riaditeľ spoločnosti Mitchell McDermott Construction Consultants odhaduje, že omeškania pri 

projektoch vyplývajúce zo zdĺhavého plánovacieho procesu tu vedú k zvýšeniu nákladov na jednu 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
https://ec.europa.eu/growth/document/download/e816b42f-c2f1-4407-aa1d-36fb3fdf848a_en
https://www.rte.ie/news/business/2021/0903/1244505-rising-costs-skills-shortages-barrier-to-housing-aims/
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obytnú jednotku o 8000 až 12 000 eur. Zdĺhavosť je v tomto prípade často spôsobená súdnym 

skúmaním stavebných projektov.  

Štúdia CETA na pražských dátach ukázala jasnú koreláciu medzi udelenými stavebnými povoleniami 

a priemernými cenami: „ s klesajícím počtem stavebních povolení rostou ceny bytů vyjádření indexem 

tempa růstu cen: každý pokles o 1000 stavebních povolení zvyšuje tempo růstu ceny bytů o 1,18 %.“ 

7.3 Politické bariéry 

Zatiaľ čo predchádzajúce podsekcie sa venovali primárne „hard“ bariéram, developeri pri výstavbe 

bývania môžu naraziť aj na iné, viac „soft“ bariéry. Medzi takéto „soft“ bariéry patria aj bariéry, ktoré 

vyplývajú z rôznych politických alebo ideologických hnutí s určitou agendou, ktoré vnímajú rozvoj 

bývania ako proces protichodný s ich vlastnými cieľmi. 

Prvou takouto skupinou môžu byť napríklad pamiatkari. Títo aktéri často protestujú proti výstavbe 

bývania, ktoré by potenciálne zmenilo „tvár mesta“ – ide napríklad o výstavbu výškových budov 

s moderným dizajnom v historickom centre mesta. Výstavba takéhoto bývania sa stretla s výrazným 

odporom napríklad Estónsku, Lotyšsku a Litve, ale aj v Ostrave. Českí pamiatkari totiž nesúhlasia 

s výstavbou takzvanej Ostrava Tower – mrakodrapu s výškou 235 metrov. Tvrdia, že výstavba tejto 

budovy „naruší panorámu mesta a nezodpovedá mierke historickej zástavby.“ 

Ďalšou skupinou, ktorá zvykne protestovať proti výstavbe nového bývania sú environmentálni aktivisti. 

Keďže výstavba bývania môže znamenať zastavanie dovtedy voľnej, často prírodnej plochy (lesy, lúky), 

môžu takéto projekty vzbudiť odpor nielen environmentalistov, ale v niektorých prípadoch aj širšej 

verejnosti. Príkladom situácie, keď stavebný projekt vyvolal vlnu protestov, je napríklad výstavba 

umelého ostrovu Lynetteholm v Kodani. Ostrov, ktorý mal mať kapacitu ubytovať minimálne 35 000 

ľudí, podľa aktivistov (a z časti aj podľa verejnosti) nespĺňa dostatočné environmentálne štandardy. 

V prípade bežnej populácie v neprospech výstavby ostrovu hrá aj fakt, že výstavba by znamenala roky 

ruchu spôsobeného výstavbou. 

7.3.1 Ochrana nájomníkov 

Regulácie väčšinou špecificky upravujú vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom. Veľa krajín vníma 

vzťah týchto dvoch strán ako nevyrovnaný v prospech prenajímateľa, preto zaviedlo rôzne automatické 

povinnosti v tomto vzťahu. Takými okrem regulácie výšky nájomného (o ktorej pojednávame 

v samostatnej časti) sú napríklad povinnosť poskytnúť náhradné ubytovanie (napríklad pre 

zraniteľných nájomníkov, väčšinou rodiny s maloletými deťmi), prípadne zásadným spôsobom 

obmedzujú prenajímateľa v praktickej vymožiteľnosti práva (napr. fyzické deložovanie neplatičov). 

Takéto úpravy majú dva zásadné negatívne efekty na trh. Po prvé, delia trh nájomníkov na rôzne 

skupiny. Typickým príkladom je obmedzenie ponuky pre rodiny s deťmi, ktoré sú vnímané ako vysoko 

rizikové, keďže prípadné porušenie zmluvy z ich strany je prakticky nesankcionovateľné. Explicitnú 

formu obmedzenia (napr. rovno v inzeráte) síce môžu byť v mnohých krajinách nelegálne, no v praxi je 

pomerne jednoduché si potenciálnych nájomníkov prelustrovať.  

Najvyššiu mieru regulácie nájomných vzťahov vo vybratých štátoch OECD dosahuje Švédsko, Nemecko 

a Japonsko. Najnižšiu naopak USA, Veľká Británia a Nový Zéland.  

https://www.rte.ie/news/business/2021/0903/1244505-rising-costs-skills-shortages-barrier-to-housing-aims/
about:blank
https://archive.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/Journal-of-Nordregio-2010/Special-issue-of-the-Journal-of-Nordregio--onl/index-2.html
https://www.teraz.sk/zahranicie/pamiatkari-protestuju-proti-vystavbe-m/580772-clanok.html
https://www.teraz.sk/zahranicie/pamiatkari-protestuju-proti-vystavbe-m/580772-clanok.html
https://www.teraz.sk/zahranicie/pamiatkari-protestuju-proti-vystavbe-m/580772-clanok.html
https://www.euronews.com/next/2021/06/04/artificial-island-in-copenhagen-given-the-green-light-despite-environmental-concerns
https://www.euronews.com/next/2021/06/04/artificial-island-in-copenhagen-given-the-green-light-despite-environmental-concerns
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Graf 40: Index regulácie nájomných vzťahov (0 najnižšia, 1 najvyššia) 
Zdroj: OECD 

7.3.2 Rozdelenie nákladov na infraštruktúru 
Vznik nového bývania so sebou prináša aj potrebu vzniku občianskej vybavenosti, od ciest a chodníkov 

až po škôlky a detské ihriská. V jednotlivých krajinách existujú rôzne prístupy k tejto problematike. Časť 

otázky riešia normy (napríklad povinný počet parkovacích miest), niekedy sa to rieši formou dane 

(napríklad „poplatok za rozvoj“ na Slovensku) a niekedy je to otázka vyjednávania medzi developerom 

a lokálnou autoritou, ako v prípade britského Section 106. 

Zjednodušene sa ale jedná o politickú otázku toho, kto ponesie aký podiel na vyvolaných nákladoch 

novej výstavby – existujúci obyvatelia zo svojich daní a poplatkov (výstavba obcou), alebo budúci 

majitelia/nájomcovia nových nehnuteľností? Prvá verzia znižuje dostupnosť bývania skôr nepriamo 

(napríklad formou vyšších daní z nehnuteľností, ktoré sú rozložené na veľkú skupinu obyvateľov), druhá 

skôr priamo (vyššia cena nového bývania).   

7.4 Opustené priemyselné zóny („brownfields“) 

Termín „brownfields“ označuje bývalé priemyselné alebo obchodné lokality, ktoré sa v súčasnosti 

nevyužívajú, zvyčajne z dôvodu hrozby alebo prítomnosti kontaminácie pôdy alebo nebezpečného 

odpadu. Nejde však o zóny, ktoré by boli nenávratne poškodené – zväčša je možné ich vyčistenie 

a následne opätovné využívanie. V Európskej únii      je takýchto lokalít mnoho (napríklad v Belgicku, 

Francúzsku alebo Portugalsku), pričom mnohé z nich boli predmetom úspešných obnovovacích 

projektov. Aj v prípade rozvoja bývania na takýchto miestach sú však prítomné rôzne bariéry, ktoré sú 

identifikované v nasledujúcich odstavcoch (z dôvodu špecifickosti týchto zón tvoria v tejto kapitole 

samostatnú „podkategóriu“).  

7.4.1 Fragmentované vlastníctvo pozemkov  

Brownfields sú často pozemky v mestských oblastiach, pričom sa nachádzajú medzi už zastavanými 

pozemkami. Takéto lokácie sú však často typické tým, že sú výrazne „rozdrobené“ – sú rozdelené na 

mnoho relatívne malých pozemkov s rôznymi vlastníkmi. Takáto situácia výrazne znižuje atraktivitu 

prípadnej výstavby pre developerov bývania. Pre potreby väčšieho projektu je totiž v takýchto 

oblastiach často potrebné zlúčiť viacero pozemkov. Predaj každého pozemku je však potrebné vyjednať 

https://www.oecd.org/mcm/OECD%20Housing%20Policy%20Toolkit%20%E2%80%93%20Synthesis%20Report.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC98077
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC98077
https://mnbrownfields.org/land-recycling-101/common-obstacles-to-brownfield-redevlopment/
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s jeho vlastníkom – viac vlastníkov znamená viac vyjednávania, viac času a ultimátne vyššie transakčné 

náklady. V prípade starších nevyužívaných oblastí môže navyše byť náročné dopátrať sa k vlastníkovi 

pozemku.  

K podobnému problému prichádza aj v prípade reklasifikácie poľnohospodárskej pôdy na stavebné 

pozemky. V štátoch s roztriešteným a/alebo nejasným vlastníctvom parciel (štáty kde prebehla 

kolektivizácia a následné navrátenie pôdy) býva veľké množstvo spoluvlastníkov jednej parcely, 

s ktorými treba komunikovať pri developmente. Na Slovensku má 1 parcela poľnohospodárskej pôdy 

v priemere až 11 vlastníkov.  

7.4.2 Kontaminácia životného prostredia 

Už z vyššie spomenutej definície sú brownfieldy lokalitami s (predpokladanou alebo skutočnou) 

kontamináciou životného prostredia. Toto robí rekonštrukciu alebo výstavbu na takomto území 

samozrejme zložitejšou. Pred začatím samotného procesu renovácie/výstavby v takejto oblasti je totiž 

potrebné aby bol vyriešený problém s kontamináciou. Toto je proces sám o sebe, keďže pred 

samotným odstránením znečistenia je zväčša potrebné posúdenie situácie. Tieto špecifiká robia takéto 

oblasti menej atraktívnymi pre developerov a investorov, keďže dodatočné úkony potrebné pre začatie 

projektu vedú aj k dodatočným (časovým aj finančným) nákladom. Na Slovensku je známym príklad 

areál bývalého Istrochemu v Bratislave. Zhruba 150 hektárov nevyužitých pozemkov v lukratívnej časti 

mesta by mohlo slúžiť ako bývanie pre niekoľko tisíc ľudí, celá oblasť je však silne zaťažená chemickým 

znečistením. 

Tento hendikep v atraktivite je vyrovnávaný rôznymi spôsobmi – môže ísť napríklad o podporu zo 

strany štátu, prípadne nižšie predajné ceny nehnuteľností a pozemkov pre investorov a developerov. 

7.4.3 Vyššie počiatočné kapitálové náklady 

Oproti „tradičnej“ výstavbe na klasických pozemkoch je reštaurácia brownfieldov spojená s vyššími 

počiatočnými nákladmi. Okrem prostriedkov potrebných na vyčistenie takýchto lokalít a prípadnú 

demoláciu starých budov, ktoré v takýchto lokalitách ostali, ide napríklad o väčšie množstvo financií 

potrebné na stavebné materiály. Keďže brownfieldy sú, ako už bolo spomínané, často relatívne malé 

pozemky, developeri zvyknú stavať vyššie budovy. S rastúcou výškou zároveň stúpajú nároky na 

materiály – a vyššie nároky zväčša znamenajú aj vyššiu cenu. Vyššie celkové náklady často vedú k nižšej 

počiatočnej miere návratnosti.  

Je však potrebné poznamenať, že z dlhodobého pohľadu môže byť miera návratnosti vyššia ako pri 

tradičných projektoch. Nehnuteľnosti na brownfieldoch sa totiž často prenajímajú a predávajú za 

vyššie sumy, než bežné nehnuteľnosti. Napríklad nezisková organizácia Minnesota Brownfields hovorí, 

že developeri môžu často dosiahnuť vyšší zisk z brownfieldových projektov ak si nehnuteľnosť pred 

predajom ponechajú dlhší čas.  

Vyššie kapitálové náklady spôsobuje aj posúvanie technických a regulačných noriem ohľadom 

bezpečnosti stavieb (protipožiarna ochrana a pod.), energetickej náročnosti, kvality bývania (napr. 

množstvo svetla v miestnostiach, vybavenosť výťahmi), či vybavenosti (povinné parkovacie plochy, 

chodníky a pod) a samozrejme aj daňová/poplatková záťaž (na Slovensku reprezentovaná poplatkom 

za rozvoj). 

Problémom je najmä rýchle zvyšovanie minimálnych energetických štandardov budov. Od roku 2021 

musia nové budovy na Slovensku spĺňať  energetický štandard A0, rovnaké zmeny prebiehajú naprieč 

https://www.iness.sk/sk/ako-sme-opat-nescelili-pozemky
https://mnbrownfields.org/about/our-story/
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celou Európou. Napríklad v Spojenom kráľovstve bol náklad na prechod na vyšší štandard v rámci 

rodinného domu odhadnutý na 20 000 libier v priemere. Vyšší kapitálový náklad samozrejme znamená 

nižšie prevádzkové náklady. Aj tu však platí klesajúca medzná úspora. Každé dodatočné euro 

investované do zateplenia prinesie stále menšiu úsporu v nákladoch na prevádzku, až v istom 

momente náklady na kapitál prevýšia úspory z prevádzky. Zavádzanie nových noriem však sleduje len 

environmentálne ciele a neváži ich ekonomickými nákladmi.  

7.4.4 Obmedzenejšie možnosti financovania 

Kvôli väčšej miere komplexnosti takýchto projektov, vedúcej k vyššej miere rizika, je pre developerov 

ťažšie získať potrebné finančné prostriedky od investorov, ktorí sa boja rizika. Z tohto dôvodu je často 

nevyhnutná asistencia zo strany štátu, ktorý musí doplniť chýbajúce financie.  

7.4.5 Dlhší regulačný schvaľovací proces 

Keďže výstavba v lokalitách brownfieldov je spojená aj s odstránením kontaminácie na danom území 

(resp. s jej znížením na akceptovateľnú úroveň), musí takáto výstavba spĺňať viac štátnych regulácií než 

bežná výstavba. Viac schvaľovacích procesov, ktoré sú navyše často dlhšie než zvyčajne, spomaľujú 

výstavbu a ultimátne ju robia drahšou a menej atraktívnou pre investorov, čo vedie k vyššie 

spomínanému zložitejšiemu prístupu k financovaniu. 

7.4.6 Kompetencie verejnej správy 

Zdĺhavé povoľovacie procesy niekedy vyplývajú z nevhodného nastavenia kompetencií a finančných 

tokov medzi štátom a samosprávou. Problémy vznikajú najmä v obciach a mestských častiach, kde 

prišlo k prudkému rozvoju výstavby, na ktoré systém nedokázal zareagovať finančným a personálnym 

posilnením zodpovedajúcej administratívy.  Príklad opäť môžeme nájsť na Slovensku. Napríklad 

stavebný úrad v bratislavskom satelite Chorvátsky Grob dostáva od štátu dotáciu priemerne 89 € 

mesačne na úradníka (zvyšok nákladov musí doplácať samospráva), úrad v Kráľovskom Chlmci až 2353 

€ mesačne. Kým Chorvátsky Grob dostáva dotáciu 15 € na jeden nevybavený spis, obec Zákamenné až 

8167 €. 

7.4.7 NIMBY 

Urbanisti sa väčšinou zhodujú, že kvalitné zahusťovanie miest je ideálnejší spôsob rozvoja, ako ich 

rozťahovanie do šírky. Bratislava má hustotu 1200 obyvateľov, jej časť Petržalka 3600 obyvateľov. 

Viedeň má hustotu 4300 obyvateľov, Londýn 5700, New York 11 300, Paríž 21 000 a filipínska Manila 

41 000 obyvateľov na kilometer štvorcový. Častým problémom je však odpor existujúcich obyvateľov 

k takémuto postupu, vyjadrený anglickou skratkou NIMBY (Not in my backyard). Pokiaľ sú procesy 

územného a stavebného konania nastavené benevolentne v prospech sťažovateľov, aktivity zopár 

jednotlivcov ich dokážu efektívne blokovať. Opäť prichádzajú ku slovu kompetencie verejnej správy 

a jej schopnosť efektívne vyhodnocovať námietky.  

 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/23/buyers-of-brand-new-homes-face-20000-bill-to-make-them-greener
https://dennikn.sk/blog/570680/stavebne-urady-ostanu-v-kome/
https://www.stavebne-forum.sk/sk/zahustovanie-vs-kvalita-zivota-protiklad-zdanlivy-ci-skutocny/
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10511482.2018.1476899  

https://www.planradar.com/gb/uk-housebuilders-key-challenges-and-opportunities/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92813-5
https://eurocities.eu/latest/timely-european-parliament-initiative-on-housing-for-all/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397521001430
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Barriers%20to%20Housing%20Delivery%202012.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Barriers%20to%20Housing%20Delivery%202012.pdf
https://www.showhouse.co.uk/features/the-biggest-barriers-for-small-housebuilders/
https://www.brookings.edu/research/whos-to-blame-for-high-housing-costs-its-more-complicated-than-you-think/
https://www.brookings.edu/research/whos-to-blame-for-high-housing-costs-its-more-complicated-than-you-think/
http://pure.tudelft.nl/ws/portalfiles/portal/4294893/Mlecnik_sbe16.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2011.561948
https://dutchreview.com/expat/housing/why-is-there-a-housing-shortage-in-the-netherlands-the-dutch-housing-crisis-explained/
https://dutchreview.com/expat/housing/why-is-there-a-housing-shortage-in-the-netherlands-the-dutch-housing-crisis-explained/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837720326144
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10511482.2018.1476899
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● Štúdia publikovaná v žurnáli Housing Policy Debate o vplyve podpory ponuky bývania na 

jeho dostupnosť 

https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/1541/1209  

● Štúdia publikovaná v žurnáli International Journal of Strategic Property Management 

o bariérach pri investíciách do nájomného bývania 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617332766 

● Prípadová štúdia žurnálu Journal of Cleaner Production o nájomnom bývaní a hĺbkových 

renováciách vo Švédsku 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-

Papers/Issues/2021/05/24/Affordable-Rental-Housing-Making-It-Part-of-Europes-Recovery-50116  

● Publikácia Medzinárodného menového fondu o súčasnom stave nájomného bývania 

v Európe, ktorá (okrem iného) analyzuje aktuálnu dostupnosť bývania, dôvody klesajúcej 

dostupnosti, a politiky, ktoré situáciu môžu zlepšiť 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf 

● Publikácia Svetového ekonomického fóra o bariérach v budovaní dostupného bývania 

v mestách, ktorá analyzuje bariéry na strane dopytu aj ponuky. V poslednej časti publikácia 

poskytuje stručný prehľad odporúčaní na adresovanie bariér 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/09/25/beware-the-backlash-as-

financiers-muscle-into-rental-property  

● Článok od The Economist o riziku zvyšovania regulácií v oblasti bývania 

https://www.statista.com/statistics/784774/constraints-on-investing-on-residential-property-in-

italy/  

● Hlavné obmedzenia investovania v sektore bývania v Taliansku; Statista 

  

https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/1541/1209
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617332766
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/24/Affordable-Rental-Housing-Making-It-Part-of-Europes-Recovery-50116
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/24/Affordable-Rental-Housing-Making-It-Part-of-Europes-Recovery-50116
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Affordable_Housing_A_Reality_In_Cities_report.pdf
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/09/25/beware-the-backlash-as-financiers-muscle-into-rental-property
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/09/25/beware-the-backlash-as-financiers-muscle-into-rental-property
https://www.statista.com/statistics/784774/constraints-on-investing-on-residential-property-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/784774/constraints-on-investing-on-residential-property-in-italy/
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8 Riziká regulácie 
Dostupnosť bývania je pre voličov citlivá otázka, čo následne priťahuje populistické politické riešenia. 

Napríklad otázka nájomných bytov silne rezonovala aj pri voľbách do slovenského parlamentu v roku 

2020. Vznikajú rôzne regulačné opatrenia a politiky s cieľom zvýšiť dostupnosť bývania, ktoré veľmi 

často ignorujú, alebo aspoň podceňujú nezamýšľané dôsledky svojej existencie. V tejto kapitole si 

predstavíme niekoľko typických príkladov.  

8.1 Aký je cieľ 

Skôr než si predstavíme riziko jednotlivých politík, pristavíme sa pri základnej metaotázke. Aké je to 

„dostupné“ bývanie? Čo sú hlbšie ciele politiky zvyšovania dostupnosti bývania? Abstrahujme pri tom 

od otázky bezdomovectva. Tá je špecifická a politiky zvyšovania dostupnosti bývania sa jej väčšinou 

týkajú len veľmi okrajovo.  

Na zvyšovanie dostupnosti sa môžeme pozrieť cez optiku disponibilných príjmov a výdavkov na 

bývanie. Cieľ takejto politiky môže byť zníženie podielu bývania na výdavkoch domácnosti. Treba však 

stanoviť odpoveď na otázky:  

● Prečo je súčasná hodnota podielu nákladov na bývanie na príjmoch domácnosti 

neakceptovateľná? 

● Aká je cieľová hodnota? 

● Do akej miery je dostupnosť bývania vyšším cieľom než napríklad zdravie či vzdelanie 

Výdavky na bývanie sú výsledkom preferencii spotrebiteľov takisto, ako iné výdavky. Väčšina 

obyvateľov sa nenachádza na hrane bezdomovectva a môže podiel výdavkov na bývanie znížiť tým, že 

zníži štandard svojho bývania (veľkosť, lokalitu, vybavenie). V prípade, že by regulačné zmeny znížili 

náklady na bývanie, domácnosti na to môžu reagovať tým, že zvýšia kvalitu svojho bývania a tým vrátia 

podiel výdavkov na bývanie na príjme na pôvodnú hodnotu. Zníženie podielu výdavkov na bývanie 

povedie k tomu, že sa zvýši podiel iných výdavkov (napríklad na potraviny, rekreáciu). To môže viesť 

politikov k ďalšiemu záveru, že podiel týchto výdavkov je zase príliš veľký a treba s nimi niečo urobiť. 

Takto sa môže pridávať jedna populistická politika za druhou.  

Druhá optika je geografická. Dostupnosť bývania väčšinou nie je otázkou celej krajiny, ale špecifických 

lokalít, typicky hlavného mesta a iných veľkých miest, či inak atraktívnych lokalít. Dilemu tvorcu politík 

si môžeme ilustrovať na príklade Slovenska. Vysoké ceny bývania sú problémom najmä v Bratislave 

a čiastočne v krajských mestách. Vysoké ceny sú však dôsledkom aj      vysokej migrácie do týchto miest. 

Zvyšovanie dostupnosti bývania povedie k vyššej migrácii do týchto miest, čo zase zvýši ceny a tak 

dookola. Je cieľom zvyšovania dostupnosti bývania premiestniť čo najviac obyvateľov do Bratislavy 

a veľkých miest? Koľko? Popri tom je diskutovaný aj problém vyľudňovania regiónov. Tieto dva 

„problémy“ sú však voči sebe v opozícii – ak chceme zvýšiť dostupnosť bývania vo vysoko 

dopytovaných lokalitách, musíme akceptovať vyľudňovanie tých menej atraktívnych. Nemôžeme 

sledovať oba ciele naraz.  

8.2 Regulácia cien 

Politika regulácie cien je najčastejšie zvažovaná nielen v otázke bývania, ale prakticky kedykoľvek, keď 

sa politikom (a ich voličom) nepozdávajú ceny nejakého tovaru alebo služby. Zároveň sa jedná o jednu 

z najškodlivejších regulácii, s akými možno prísť. Ceny sú kľúčovým nástrojom trhovej ekonomiky 

v dosahovaní efektivity. Sú spätnou väzbou medzi investorom a spotrebiteľom. Ich narušením 
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prichádza k narušeniu celého trhového procesu v rámci sektora, pričom táto porucha sa môže 

následne rozlievať do ďalších sektorov.  

Pre praktickú ukážku negatívnych dopadov cenovej regulácie zacitujeme text Gustava Fritzona zo think 

tanku Epicenter: 

Švédsko zaviedlo cenovú reguláciu bývania už v roku 1942. Existuje najmenej deväť dôvodov, prečo 

by mal švédsky príklad slúžiť ako výstraha pre ostatné krajiny.  

1. Regulácia nájomného spôsobila nedostatok ubytovacích kapacít. Vo Švédsku žije 93 % obyvateľov v 

samosprávach s nedostatkom ubytovania. Po získaní nájomného bytu vráti svoj byt ubytovacej 

agentúre iba 0,5 % primárnych nájomcov v centre Štokholmu. Výsledkom  je priemerná čakacia doba 

na prenájom bytu v hlavnom meste 11,3 roka a v prípade vysoko dotovaných bytov dosahuje 30 

rokov. 

2. Regulácia nájomného podnecuje stimuly, ktoré viedli k rýchlej premene nájomných bytov na 

družstevné byty. Nariadenie tiež presmeruje nadmerný dopyt na trh s nehnuteľnosťami, zvyšuje ceny 

a motivuje nájomcov, aby odkúpili svoje byty za nižšie ako trhové ceny. Aj preto sa podiel nájomného 

ubytovania v Štokholme od roku 1990 znížil o tretinu - čo prispieva k vysokej zadlženosti domácností. 

3. Regulácia výšky nájomného presmerovala nadmerný dopyt vyvolaný nízkym primárnym nájmom na 

trh podnájmov, čím sa zvýšilo nájomné pre sekundárnych nájomcov. V Štokholme títo nájomníci platia 

nájomné dvakrát tak vysoké ako primárni nájomníci - náklady často znášajú tí, ktorí majú nízky 

sociálny kapitál. 

4. Nariadenie regulácie cien podnietilo vznik čierneho trhu s nájomným bývaním s odhadovaným 

ročným obratom 110 miliónov EUR. Jeden z piatich mladých nájomcov v Štokholme priznal nezákonné 

platenie nájomnej zmluvy. V roku 2014 Švédsko zažilo vlnu vrážd jednotlivcov, spojenú s nezákonným 

zmluvným obchodom. 

5. Kontroly cien nájmu spôsobili neefektívne využívanie existujúcej kapacity bytov. 90 % odhadovanej 

straty blahobytu, spôsobenej reguláciou nájomného, v hodnote jednej miliardy EUR pramení z toho, 

že byty neboli rozdelené podľa ochoty nájomcov platiť. Dôsledkom je dlhé dochádzanie rodín s deťmi, 

zatiaľ čo jednotlivci obývajú veľké byty v atraktívnych oblastiach. 

6. Firmám toto nariadenie spôsobilo problémy s prijímaním zamestnancov. Mnoho rastúcich 

spoločností v odvetviach náročných na znalosti uvádza problém s bývaním ako hlavnú prekážku náboru 

kvalifikovaných zahraničných pracovníkov. V jednom prieskume pätina spoločností tvrdila, že 

nedostatok bývania sťažil nábor počas predchádzajúceho roka. 

7. Kontroly nájomného spôsobili sociálnu segregáciu medzi osobami, ktoré sa na tomto trhu vyznajú, 

ide skôr o vysokokvalifikovaných jednotlivcov s dobrými väzbami; a ostatnými, často prisťahovalcami 

alebo mladými ľuďmi. Výsledkom je, že druhí menovaní zvyknú  žiť v neatraktívnych predmestiach - v 

oblastiach s mimoriadne vysokou úrovňou koncentrovanej závislosti na sociálnom zabezpečení a 

nezamestnanosti. 

8. Systém nedosahuje svoj hlavný cieľ: rovnostárske ekonomické výsledky. Najväčšie nepriame 

dotácie dostávajú veľké byty na najatraktívnejších trhoch s nehnuteľnosťami na bývanie. V Štokholme 

mali domácnosti, ktoré obývajú nájomné byty s rozlohou viac ako 180 metrov štvorcových, 

priemerný príjem rovnajúci sa najvyššiemu, stému percentilu príjmového rozdelenia.  

https://www.iness.sk/sk/regulacia-najomneho-ako-skodi-trhu-s-byvanim-ekonomike-spolocnosti
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9. Kontroly nájomného viedli k nežiaduco vysokým štandardom bývania. Keďže nájomné je možné 

zvýšiť iba vtedy, keď sa zlepšia štandardy bytov, majitelia nehnuteľností sú motivovaní k nákladnej 

renovácii. V dôsledku toho trh nemôže uspokojiť nájomníkov, ktorí si cenia bývanie v mestských 

centrách, ale nemôžu si dovoliť vyššiu úroveň bývania. To zvyšuje ekonomickú segregáciu. 

8.3 Obmedzenie voľných bytov 

Vlastníctvo viacerých nehnuteľností, pričom jedna alebo viacero z nich sú „prázdne“, býva často 

udávané ako problém, ktorého vyriešenie povedie k zlepšeniu dostupnosti bývania. Napríklad 

v Barcelone sa vlastníkom „prázdnych“ nehnuteľností vyhrážali ich znárodnením za polovicu trhovej 

ceny. Častejšie sa ale používa daňové znevýhodnenie takejto nehnuteľnosti. 

Odhliadnuc od zásadného narušenia princípov vlastníckych práv (prečo by mal mať niekto v chladničke 

dva jogurty, ak iný nemá ani jeden?), s touto reguláciou je spojených viacero otázok.  

Prvým problémom takejto regulácia je definícia „prázdnosti“. Len veľmi výnimočne je nehnuteľnosť 

absolútne prázdna celé roky. Koľko dní do roka musí byť nehnuteľnosť neobývaná, aby bola 

považovaná za „prázdnu“? Nejaké množstvo nehnuteľností musí byť prázdnych vždy – sú predmetom 

dedičských konaní, obchodných sporov, rozbehnutých transakcií, rekonštrukcie a podobne. Aká miera 

prázdnych nehnuteľností je „v poriadku“? Otázna je aj rozdelenie týchto nehnuteľností naprieč 

trhovými segmentami. Prázdne apartmány vlastnené v luxusnom bytovom komplexe by po prenajatí 

pravdepodobne príliš nezmenili bytovú situáciu nízkopríjmových skupín obyvateľov. 

Vlastníctvo druhej nehnuteľnosti znamená vyšší dopyt, vyšší dopyt znamená vyšší záujem investorov. 

Každá prázdna nehnuteľnosť je zároveň nehnuteľnosť pripravená k prenájmu. To, že je nehnuteľnosť 

prázdna dnes neznamená, že nebude prenajatá zajtra. Zaťaženie takýchto nehnuteľností môže 

znamenať, že z dlhodobého hľadiska klesne záujem investorov a tým aj výstavba nehnuteľností.      

8.4 Štátna výstavba a podpora výstavby 

Štátna či regionálna podpora výstavby bytov je častým predmetom politík podpory bývania a viacero 

príkladov sme predstavili v predchádzajúcom texte. Ani takáto politika nie je bez negatívnych rizík. 

Jedným z rizík je narušenie trhovej súťaže podporou vybraných projektov. Hlavné riziko však spočíva 

v neefektívnych výdavkoch. Bytové projekty môžu mať tendenciu vznikať tam, kde politikom získajú 

dodatočný kredit (napríklad v rodnom meste) a nie tam, kde je je najvyšší dopyt po bývaní a kde by 

investícia priniesla najvyššiu pridanú hodnotu. Každá priama podpora musí byť hrade     ná 

z vyzbieraných daní. V praxi to teda znamená, že takáto výstavba je podporovaná aj z DPH zaplatenej 

za nový byt, či z dani z nehnuteľností. Dane znižujú disponibilný príjem a tým aj schopnosť zaplatiť si 

bývanie.  

8.5 Presmerovanie dôchodkových zdrojov 

Opäť príklad zo Slovenska, ktorý by ale v prípade pátrania bolo isto možné v nejakej podobnej forme 

objaviť aj v iných štátoch. Jedná sa o povinné presmerovanie súkromných investícii do výstavby bytov. 

V slovenskom prípade zaviazaním Dôchodkových správcovských spoločností na investície do 

nehnuteľností.  

Takáto vynútená investícia by síce pravdepodobne viedla k zvýšenej výstavbe (pokiaľ by neboli úzke 

hrdlá v podobe pozemkov, materiálu, či pracovníkov). To by však bolo zaplatené zvýšeným rizikom 

nižších výnosov na dôchodkovom sporení. Dostupnejšie bývanie by tak v princípe zaplatili budúci 

dôchodcovia.  

https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-16/taxing-the-rich-do-housing-prices-fall-when-empty-second-homes-are-taxed
https://www.charcol.co.uk/guides/second-home-stamp-duty/
https://e.dennikn.sk/2023153/kollar-chce-najomne-byty-za-peniaze-v-2-pilieri-a-ekonomovia-sa-taktne-pytaju-ako-to-chce-spravit/
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8.6 Povinný podiel sociálnych bytov 

V roku 2018 sa na Slovensku objavil návrh zaviesť povinnosť 10 % sociálnych nájomných bytov do 

každého nového rezidenčného projektu. Takýto návrh by síce znamenal zvýšenie dostupnosti 

nájomných sociálnych bytov, zároveň by ale náklady na vznik týchto bytov znášali ostatní kupujúci, 

ktorým by sa dostupnosť bývania tým pádom znížila. Takýto krok by zároveň znamenal zásadný zásah 

do vlastníckych práv, keďže by de facto určoval, koho vo svojom projekte musí vlastník ubytovať. Je to 

ekvivalent príkazu, aby vlastník nového auta musel povinne na jednom sedadle voziť stopára. Z takého 

nariadenia by vznikalo aj množstvo praktických problémov, napríklad v odlišných požiadavkách na 

údržbu a rozvoj budovy medzi „bežnými“ a „sociálnymi“ nájomníkmi. 

Nie je to však unikátny slovenský nápad. Napríklad vo Veľej Británií v rámci Section 106 musia na 

základe lokálnych pravidiel developeri postaviť isté množstvo „dostupného“ bývania na určitom území. 
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http://eceta.cz/wp-content/uploads/2018/09/Prague-Housing-Study-IV.1.pdf
https://www.dw.com/en/berlins-revolutionary-rent-cap-success-or-flop/a-56664706
https://www.dw.com/en/berlins-revolutionary-rent-cap-success-or-flop/a-56664706
https://www.bloombergquint.com/gadfly/berlin-s-rent-controls-are-proving-to-be-the-disaster-we-feared
https://www.bloombergquint.com/gadfly/berlin-s-rent-controls-are-proving-to-be-the-disaster-we-feared
https://www.bruegel.org/2019/07/its-hard-to-live-in-the-city-berlins-rent-freeze-and-the-economics-of-rent-control/
https://www.bruegel.org/2019/07/its-hard-to-live-in-the-city-berlins-rent-freeze-and-the-economics-of-rent-control/
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-16/taxing-the-rich-do-housing-prices-fall-when-empty-second-homes-are-taxed
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-08-16/taxing-the-rich-do-housing-prices-fall-when-empty-second-homes-are-taxed
https://www.adamsmith.org/blog/rent-controls-in-london-would-be-a-disaster
https://www.adamsmith.org/blog/rent-controls-in-london-would-be-a-disaster
https://www.iness.sk/sk/zazrak-menom-najomne-byty
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Regulácia nájomného: Ako škodí trhu s bývaním, ekonomike a spoločnosti (Epicenter) 

https://www.iness.sk/sk/regulacia-najomneho-ako-skodi-trhu-s-byvanim-ekonomike-spolocnosti 

V texte citovaných 9 dôvodov proti regulácii cien bývania 

Rent Control (Walter Block) https://www.econlib.org/library/Enc/RentControl.html 

Komentár Waltera Blocka k regulácii nájomného, vrátane kritiky tejto politiky z ľava 

Na Vŕšku #10 - Nájomné byty pre všetkých! (INESS – vlog) https://youtu.be/gepXd3aMA8E 

Vlog INESS na tému nájomné bývanie pred voľbami 2020 

  

https://www.iness.sk/sk/regulacia-najomneho-ako-skodi-trhu-s-byvanim-ekonomike-spolocnosti
https://www.econlib.org/library/Enc/RentControl.html
https://youtu.be/gepXd3aMA8E
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9 Záver 
Predchádzajúce kapitoly popísali ekosystém nájomného bývania z viacerých strán. Ich zhrnutie by sa 

alibisticky dalo skryť pod termín „je to zložité“. Bývanie sa generuje na trhu, ktorý reaguje na 

preferencie spotrebiteľov. Tento trh je zároveň ovplyvnený veľkým množstvom štátnych zásahov, od 

monetárnej politiky, cez územné plánovanie až po vymožiteľnosť vlastníckych práv. Podobne ako pri 

iných populárnych, až populistických témach platí, že aj na zvýšenie dostupnosti bývania je nutné 

použiť obmedzené zdroje, ktoré budú následne chýbať inde.  

Štátne zásahy zamerané na zvýšenie dostupnosti nájomného bývania by sa vždy v prvom rade mali 

zameriavať na identifikáciu a odstraňovanie bariér, ktoré sú na strane verejnej správy. Od kvality 

stavebných konaní, až po legislatívu upravujúcu nájomné bývanie. Ak existuje dopyt po nájomnom 

bývaní, netreba sa obávať, že by neexistovali aj investori a podnikatelia, ktorí tento dopyt budú chcieť 

uspokojiť.  

 


