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DOPADY VÝVOJE CEN NEMOVITOSTÍ DO FINANČNÍ SITUACE DOMÁCNOSTÍ 

Jan Brůha, Michal Hlaváček, Luboš Komárek  

Článek zkoumá, do jaké míry vývoj cen nemovitostí v České republice ovlivňuje bilance domácností a rozhodování sektoru 
ohledně míry zadlužování, resp. spotřeby. Zprostředkovaně potom zkoumá také vliv cen nemovitostí na schopnost domácnos-
tí splácet závazky. Empirické výsledky byly získány aplikací metody PSM (Propensity Score Matching), která umožňuje srovnání 
statistických jednotek (domácností) s odlišnou klíčovou charakteristikou (bydlení ve vlastní nemovitosti nebo v nájmu) při po-
dobných pozorovaných ostatních vlastnostech. Článek dochází k závěru, že v období rychlého růstu cen nemovitostí existova-
ly rozdíly mezi domácnostmi nejen ve výši spotřeby a v čistých úsporách, ale také ve struktuře úspor. Analýza v podmínkách 
ČR nicméně nepotvrdila fungování úvěrového kanálu od cen nemovitostí do HDP, jehož platnost se předpokládá v mnoha 
teoretických modelech. Naopak bylo prokázáno, že domácnosti vlastnící nemovitost mají i v období velkého růstu cen nemo-
vitostí v průměru statisticky významně vyšší míru čistých úspor než domácnosti bydlící v nájmu. 

1. ÚVOD 

Analýza trhu nemovitostí je pravidelně prováděna i na půdě 
centrálních bank, neboť vývoj cen nemovitostí je výrazně 
svázán jak s makroekonomickou dynamikou (Leamer, 2007), 
tak s dynamikou finančních proměnných. Nesladěnost cen 
nemovitostí1 znamená jak vyšší hrozbu pro finanční stabilitu 
země (případně regionu) v případě významného podílu hy-
potečních úvěrů na celkových úvěrech, tak i vyšší sociální 
napětí. Z pohledu dosahování finanční stability je proto 
důležité zkoumat zejména souvislosti mezi vývojem cen 
nemovitostí a dynamikou úvěrů na bydlení, dopady do 
schopnosti domácnosti tyto úvěry splácet a do hodnoty 
zástav těchto úvěrů.  

Ceny nemovitostí v České republice vykazují, zejména 
v postlehmanovském období, znatelné známky cykličnosti, 
přičemž vyšší korelace s hospodářským cyklem dosáhl vývoj 
cen bytů než rodinných domů. Velmi těsná je vazba mezi 
výkonností ekonomiky a vývojem poskytnutých nových úvě-
rů na bydlení, resp. cenami nemovitostí a těmito úvěry 
(Graf 1). 

Na agregované úrovni se tak může pro interakci mezi vývo-
jem reálné ekonomiky, cen nemovitostí a úvěrů na bydlení 
jevit jako relevantní jak mechanismus bohatství, kdy růst cen 
nemovitostí znamená růst bohatství domácností, což zvyšuje 
jejich spotřebu, tak úvěrový mechanismus, kde růst cen 
nemovitostí snižuje úvěrové omezení části domácností, ne-
boť zvyšuje hodnotu nemovitosti jako potenciálního kolate-
rálu. 

 
 
1  Nesladěností rozumíme nesoulad vývoje tržních cen nemovitostí s jejich 

hypotetickou „rovnovážnou“ hodnotou, která je svázána s vývojem fun-
damentálních faktorů ovlivňujících tyto ceny. 

Různé typy interakce mezi cenami nemovitostí a hospodář-

ským cyklem mají pochopitelně rozdílné implikace pro hos-
podářskou politiku. Pokud jsou ceny nemovitostí příčinou 
hospodářských a finančních cyklů2, pak lze pochopit úvahy 
o zapojení cen nemovitostí do rozhodování o měnové (nebo 
obecněji stabilizační či makroobezřetnostní) politice. Pokud 
jsou ceny nemovitostí pouze symptomem3, pak není důvod, 
aby měnová či makroobezřetnostní politika na ceny nemovi-
tostí reagovala.4 Konečně, pokud mají pravdu studie tvrdící, 
že fluktuace cen nemovitostí jsou zapříčiněny institucionál-

 
 
2  Viz Leamer (2007). 
3  Což je případ např. modelů založených na sebenaplňujících se očekává-

ních, (Kahn, 2008). 
4  Výjimkou by mohla být situace, v níž centrální banka má k disposici lepší 

informace o budoucím ekonomickém vývoji než soukromé subjekty.  

GRAF 1 

CYKLIČNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČR 
(meziroční růst v %) 

 
 

Pramen:  ČSÚ, ČNB, HB index 
Pozn.:  Realizační ceny bytů/rodinných domů, rok 2011/2012 předběžné údaje, resp. údaje 

aproximované z alternativních zdrojů dat. 
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ním nebo behaviorálním selháním5, pak by ceny nemovitostí 
neměly být v zájmu makroekonomické stabilizační politiky, 
ale např. institucionální regulace nebo politiky podpory 
finanční gramotnosti. Z tohoto důvodu je důležité analyzo-
vat příčinu pozorovaného vztahu mezi cenami nemovitostí, 
podmínkami na úvěrovém trhu a makroekonomickou dy-
namikou, což je jedním z příspěvků tohoto článku.  

Úvěrový mechanismus byl zpropagován v práci Iacoviello 
a Neri (2010), která se stala základní inspirací pro většinu 
aplikovaných DSGE modelů pracujících se sektorem nemovi-
tostí. Tento model formalizuje vztah mezi cenami nemovi-
tostí a makroekonomickou dynamikou následovně: v první 
fázi nárůst ceny nemovitostí zvyšuje hodnotu nemovitostí 
jako kolaterálu pro úvěry, což vede k úvěrové expanzi. Tato 
expanze pak zvyšuje agregátní poptávku, což následně pod-
poruje dočasné zvýšení ekonomické aktivity. V druhé fázi, 
při odeznění růstu cen nemovitosti dojde k poklesu hodnoty 
kolaterálu a nutnosti splácení dluhů ekonomickými subjekty, 
které omezují své výdaje, což dále způsobí pokles ekono-
mické aktivity. Šoky do cen nemovitostí, které mohou mít 
endogenní charakter, tedy tímto způsobem vytváří „boom-
bust“ cyklus. Ceny nemovitostí mohou mít vliv na finanční 
situaci domácností i tehdy, kdy tento úvěrový kanál působí 
prostřednictvím důchodového efektu, kdy nárůst cen nemo-
vitostí navýší hodnotu majetku domácnosti a zvýší tak její 
mezní sklon ke spotřebě, viz Case, Quigley a Shiller (2005). 

Vazba mezi cenami nemovitostí a zadlužováním domácností 
může být testována s využitím statistiky rodinných účtů. 
Rychlé srovnání agregátní statistiky úvěrů domácností bydlí-
cích ve vlastní nemovitosti a domácností bydlících v nájmu 
ukazuje podobnou odezvu úvěrů v průběhu cyklu a indikuje 
tedy, že modelový rámec Iacoviello a Neriho (2010) nemusí 
být pro situaci v ČR správný, resp. klíčový. Nicméně dané 
srovnání agregátních statistik nemusí být odpovídající, např. 
z důvodu možné heterogenity těchto dvou skupin domác-
ností. Z tohoto důvodu na daný problém aplikujeme pokro-
čilejší ekonometrickou techniku PSM (Propensity Score Mat-
ching). 

Pokud jsou výše popsané mechanismy transmise cen nemo-
vitostí do reálné ekonomiky opravdu klíčové, pak by mělo 
při zvyšování cen nemovitostí docházet k růstu zadlužení, 
resp. poklesu míry úspor, především u těch typů domácnos-
tí, které nemovitosti vlastní, a naopak zadlužení domácností 
bydlících v nájmu by na ceny nemovitostí nemělo reagovat.  

 
 
5  Např. model navržený v práci Piazzesi a Schneider (2008), který vysvětluje 

fluktuace v cenách nemovitostí pomocí měnové iluze na straně části eko-
nomických subjektů. 

Souhrnným cílem článku je provést na datech dostupných 
o českých domácnostech empirický výzkum o tom, jak silně 
a do jaké míry dopadá vývoj cen nemovitostí do bilancí do-
mácností a do jejich rozhodování ohledně zadlužování, resp. 
spotřeby, zprostředkovaně pak i do jejich schopnosti splácet 
své závazky. V jeho rámci budeme jednak zkoumat relevanci 
transmisního mechanismu mezi trhem nemovitostí a makro-
ekonomickou dynamikou dle běžně používaného modelu 
Iacoviello a Neri (2010). Ten vychází z předpokladu, že vliv 
cen nemovitostí na makroekonomické prostředí se realizuje 
skrze úvěrovou expanzi, kdy nemovitosti vystupují v roli 
kolaterálu. Prvním cílem článku je tedy prověřit, zda si sku-
tečně domácnosti vlastnící nemovitosti v době, kdy jejich 
ceny byly vysoké, půjčovaly významně více, než např. do-
mácnosti bydlící v nájmu. Druhým cílem článku je prozkou-
mat vazbu mezi vývojem cen nemovitostí a mezi sklonem 
domácností k úsporám. Zde se soustředíme na ověření hy-
potézy důchodového efektu, dle které v případě nárůstu cen 
nemovitostí mají domácnosti vlastnící nemovitost nižší sklon 
k úsporám, než domácnosti, které žijí v nájmu, a to i s při-
hlédnutím k různým úrovním příjmu. 

Struktura článku je následující: v části 2 popisujeme použité 
datové zdroje a definujeme zkoumané veličiny, v části 3 pak 
používáme metodu PSM k analýze rozdílů ve spotřebě 
a úsporách mezi domácnostmi vlastnícími dům, resp. byt, 
a domácnostmi žijícími v nájmu. 

2. POUŽITÉ DATOVÉ ZDROJE A ZÁKLADNÍ DEFINICE 

Základním datovým zdrojem pro naši empirickou analýzu 
jsou mikroekonomické údaje vycházející ze Statistiky rodin-
ných účtů (SRÚ) publikované pravidelně ČSÚ v roční periodi-
citě.6 Stejná databáze je podkladem i pro zátěžové testy 
domácností publikované pravidelně v ZFS7. V tomto článku 
jsou použita data SRÚ za roky 2006–2011, která pokrývají 
alespoň jeden cyklus v cenách nemovitostí (Graf 1).8 Data-
báze SRÚ obsahuje především: (i) podrobné údaje o pří-
jmech a výdajích jednotlivých domácností v členění podle 
jejich typu (tedy tokové údaje za daný rok); (ii) další socio-
ekonomické charakteristiky domácností (věk členů domác-
nosti, počet dětí, ekonomická aktivita členů domácnosti, 
jejich vzdělání, životní minimum domácnosti aj.); (iii) údaje 
 
 
6  Šetření SRÚ pokrývá každoročně cca 3200 domácností. 
7  Metodologie zátěžových testů domácností je obsažena také v tematickém 

článku této Zprávy Hlaváč, Galuščák a Jakubík (2013).  
8  Tedy zrychlující růst cen nemovitostí v letech 2006–2008, jejich následný 

propad v roce 2009 a pokračující poklesy v letech 2010–2011. Údaje pro 
období před rokem 2006, kdy docházelo rovněž k zajímavé dynamice cen 
nemovitostí, nemohly být použity vzhledem k omezené srovnatelnosti 
podkladových dat. 
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o typu zadlužení a velikosti splátek různých typů úvěrů 
(v členění na splátky za zboží, splátky půjček na dům a byt, 
splátky ostatních půjček)9; (iv) údaje o typu bydlení domác-
ností (nájemní regulované i neregulované, družstevní, 
ve vlastním domě/bytě atd.). Databáze SRÚ obsahuje také 
informaci o lokalitě, ve které domácnost bydlí, resp. vlastní 
nemovitost (kraj a velikost obce), údaje o typu nemovitosti, 
o období její výstavby, její vybavenosti, podlahové ploše 
apod.  

Právě poslední zmíněný typ údajů SRÚ nám umožňuje pro-
vázat údaje SRÚ s regionálními daty o realizovaných cenách 
nemovitostí publikovaných rovněž ČSÚ. Tyto ceny jsou do-
stupné jednak podle typu nemovitosti (byt vs. rodinný dům), 
jednak v členění po jednotlivých krajích. Pro každý kraj jsou 
pak uvedeny ceny podle kategorie velikosti obce. Pro kaž-
dou domácnost tak můžeme odhadnout „stínovou“ hodno-
tu vlastněné nemovitosti a sledovat, jak se změna cen proje-
ví v jejím rozhodování ohledně spotřeby a úspor. Údaje 
o vývoji cen jsou uvedeny v Grafu 2. Z nich je vedle obec-
ných trendů ve vývoji cen nemovitostí patrná v čase se zvy-
šující diferenciace cen napříč jednotlivými regiony, kdy pře-
devším ceny bytů v menších obcích rostou pomaleji než ceny 

 
 
9  SRÚ neobsahuje informace o stavu jednotlivých typů úvěrů, pouze identi-

fikátor toho, zda daná domácnost má určitý typ úvěru či nikoli. Zároveň je 
uveden údaj o toku splátek úvěrů za daný rok, resp. o čerpání nových 
úvěrů, ze kterých lze objem přijatých úvěrů odhadnout pouze nepřímo 
a ne zcela přesně (není zde informace o výši úrokové sazby, ani o zbytko-
vé splatnosti daného úvěru).   

v největších městech. Zajímavou informací je také to, že 
i když ceny nemovitostí v jednotlivých regionech vykazují 
obdobný trend, jejich dynamika není zcela homogenní 
a často dochází ke změnám v pořadí jednotlivých regionů 
podle výše ceny.10 

Pro účely tohoto článku jsme pracovali s následujícími kate-
goriemi odvozenými z rodinných účtů: Spotřeba obsahuje 
vydání domácností za potraviny, průmyslové zboží, služby, 
bez uvažování naturální spotřeby.  Za hrubé příjmy považu-
jeme všechny peněžní příjmy11 všech osob v domácnosti bez 
vybraných úspor, půjček a příjmů z prodeje nemovitostí 
a cenných papírů. Daně obsahují především daň z příjmu, 
daně z nemovitostí a dědické daně, správní a jiné poplatky. 
Do hrubých úspor12 jsou zahrnuty nové vklady, nově poskyt-
nuté půjčky, nákup cenných papírů za dané období, penzijní 
připojištění a jiné druhy pojištění, vydání na soukromé pod-
nikání, výdaje na koupi nemovitostí a jiné investice do byd-
lení a splátky přijatých půjček. Za hrubé zadlužení13 považu-

 
 
10  V roli regionu s nejnižšími cenami bytů se například střídají ceny v obcích 

do 1999 obyvatel v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardu-
bickém a Karlovarském kraji.  

11  Tj. příjmy z hlavního zaměstnání, příjmy z podnikatelské činnosti, důchody 
a jiné sociální dávky. 

12  Hrubé úspory i ostatní veličiny (čisté úspory, vklady, poskytnuté půjčky, 
hrubé zadlužení aj.) jsou v metodice SRÚ vnímány jako tokové veličiny, 
které váží spíše na změnu stavu dané veličiny za daný rok (např. jako 
vklady jsou v SRÚ označeny nové vklady domácností). 

13  Opět se jedná o tokovou veličinu, která by měla být označena spíše jako 
„hrubé zadlužování“. Jednotlivé položky hrubého zadlužení přitom často 
mají svoji protipoložku v rámci hrubých úspor.   

GRAF 2 

STRUKTURA VÝVOJE CEN V ČR 
 

a) Rodinné domy (v Kč za m3) 

 

b) Byty (v Kč za m2) 

 
Pramen:  ČSÚ, výpočty autorů 
Pozn.:  Realizační ceny;  maximum za ČR bez Prahy, stejně tak průměrné ceny pro obce s 50 000 a více obyvateli. 
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jeme položky, které snižují aktiva domácností, tedy v daném 
období vybrané úspory, přijaté půjčky nejrůznějšího druhu, 
příjmy z prodeje cenných papírů a z prodeje nemovitostí 
a movitých věcí. Čisté úspory pak definujeme jako hrubé 
úspory snížené o hrubé zadlužení14; čisté příjmy jako hrubé 
příjmy snížené o daně a zvýšené o hrubé zadlužení. A nako-
nec míru úspor definujeme jako podíl čistých úspor a čistých 
příjmů. Na základě výše uvedených definičních vztahu musí 
platit identita: 

 Hrubé příjmy – Daně ≡ Spotřeba + Čisté úspory  

3. METODY A VÝSLEDKY 

Článek se ve své empirické části zaměřuje zejména na to, 
zda a jak vlastnictví nemovitostí ovlivňuje následující vztahy: 
(i) závislost spotřeby na čistých příjmech, (ii) závislost míry 
čistých úspor na čistých příjmech dělených životním mini-
mem, (iii) závislost míry hrubého zadlužení na čistých pří-
jmech dělených životním minimem.  

Srovnání spotřeby, míry úspor a zadlužení domácností je 
komplikované tím, že domácnosti vlastnící různé typy ne-
movitostí mohou vykazovat systematicky odlišné chování, 
zejména vlivem jejich pozice v životním cyklu nebo odlišné 
citlivosti výdajů a příjmů vzhledem k hospodářskému cyklu, 
včetně rizika nezaměstnanosti v době ekonomického útlu-
mu. Z tohoto důvodu na daný problém aplikujeme pokroči-
lejší ekonometrickou techniku PSM (Propensity Score Mat-
ching).  

Metoda PSM je založena na srovnávání statistických jedno-
tek, které mají odlišnou klíčovou charakteristiku (v kontextu 
tohoto článku jsou statistickými jednotkami domácnosti 
a klíčovou charakteristikou je to, že buď bydlí v nemovitosti, 
kterou vlastní, nebo bydlí v nájmu), přičemž je kontrolováno 
to, aby tyto jednotky měly v jistém smyslu podobné pozoro-
vané vlastnosti. Metoda PSM tedy umožňuje analyzovat vliv 
vybrané klíčové charakteristiky na zvolené indikátory a sou-
časně vzít v úvahu heterogenitu pozorovaných vlastností 
statistických jednotek.15 

 
 
14  Čisté úspory jsou tak provázány se změnou stavu aktiv domácností, 

neplatí zde ale rovnost. Rozdíly vyplývají z přecenění již naakumulovaných 
aktiv, které je pro velkou část aktiv zanedbatelné (např. vklady u bank), 
právě u nemovitostních aktiv však může být zásadní. 

15  Metoda PSM se používá zejména v lékařských vědách (např. dopady 
určitého léčebného procesu), v mikroekonomii (např. aktivní politika trhu 
práce, podpora firem ve znevýhodněných oblastech apod.) a pro vyhod-
nocování dopadů určitého opatření (treatment) na zkoumanou populaci. 

 

Abychom metodu PSM snáze vysvětlili, je uvažována situace, 
kdy se – kromě klíčové vlastnosti pro srovnávání – liší statis-
tické jednotky pouze několika málo diskrétními znaky (např. 
vzděláním nebo typem domácnosti). V takovém případě by 
bylo možné provést statisticky validní srovnání v rámci jed-
notlivých skupin a výsledný odhad efektu v populaci by byl 
váženým průměrem odhadnutých efektů v rámci jednotli-
vých subpopulací.  

V případě, že relevantních znaků je mnoho, je zřejmě ne-
možné zkonstruovat několik málo homogenních subpopula-
cí, které by obsahovaly dostatečné množství pozorování. 
Rosenbaum a Rubin (1983) nicméně ukázali, že při splnění 
jistých předpokladů zůstane srovnání statistických jednotek 
validní, pokud se provede na základě tzv. propensity score. 
Propensity score je jednorozměrná proměnná udávající 
pravděpodobnost toho, že uvažovaná statistická jednotka 
má či nemá zkoumanou klíčovou charakteristiku. Jinými 
slovy, metoda PSM umožňuje redukovat vícerozměrnou 
heterogenitu do jediné dimenze (propensity score) a provést 
validní srovnání zkoumaných statistických jednotek na zá-
kladě této jedné dimenze.   

Formálně je metoda založena na odhadu pravděpodobnosti, 
že určitá domácnost patří do určité skupiny (nejčastěji vyme-
zené metodou diskrétní volby), a poté jsou spárovány do-
mácnosti mající podobnou pravděpodobnost toho, že bu-
dou patřit do určité skupiny, ale ve skutečnosti patřící 
do odlišných skupin. Tím je možné odfiltrovat heterogenitu 
složení jednotlivých skupin. Ekonometrické podrobnosti 
implementace metody PSM je možné najít např. v práci 
Caliendo a Kopeinig (2005). 

Metodu PSM jsme aplikovali na data popsaná v předchozí 
části textu v období let 2007 a 2008, kdy došlo k nejvýraz-
nějšímu růstu cen nemovitostí v České republice.16 Pro srov-
nání byla použita data pouze za ty domácnosti, které bydlí 
v sídlech, v nichž ceny nemovitostí zaznamenaly růst vyšší 
než 25% kvantil distribuce růstu.17 Tato sídla byla identifiko-
vána dle velikosti obce a regionu. 

 
 

Klíčovou charakteristikou v takovém případě obvykle je, zda zkoumaná 
jednotka byla tomuto opatření (léčbě, školení v nezaměstnanosti, grantu) 
vystavena či nikoli, např. Gertler et al. (2011). Náš článek je příkladem to-
ho, že metoda PSM má širší aplikace než pouze oblast vyhodnocování 
dopadů intervencí (ať již lékařských nebo ekonomických). 

16  Metodu jsme aplikovali i na předchozí období, pro které jsme však nei-
dentifikovali významnější rozdíly mezi domácnostmi vlastnícími nemovi-
tost a bez ní. 

17  To je důležité z toho důvodu, že dokonce i v letech 2007 a 2008 průměr-
né ceny nemovitostí v některých typech sídel poklesly. Zvolený 25% kvan-
til distribuce růstů cen nemovitostí dle typů sídel odpovídá zhruba 10% 
nárůstu u cen domů (v obou letech 2007 a 2008), 20% růstu cen bytů 
v roce 2007, a 15% růstu cen bytů v roce 2008. 
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Metodou PSM jsme provedli následující dva typy srovnání: 
(a) domácnosti bydlící v nájmu oproti domácnostem bydlí-
cím ve vlastním bytě, (b) domácnosti bydlící v nájmu versus 
domácnosti bydlící ve vlastním rodinném domě. Experimen-
tovali jsme také s domácnostmi bydlícími v družstevních 
bytech a také jsme zkoušeli rozdělit domácnosti v nájmu 
na ty, které mají regulované a neregulované nájemné, či 
domácnosti s vlastní nemovitostí zatížené nebo nezatížené 
půjčkou na bydlení. Ve všech případech však nebyl k dispo-
zici dostatečný počet pozorování a mnohé výsledky tak byly 
nesignifikantní.  

První krok metody (tedy odhad propensity score) byl prove-
den modelem PROBIT, kdy vysvětlovanou proměnnou byl 
indikátor toho, zda daná domácnost nemovitost (dům nebo 
byt) vlastní. Množinu vysvětlujících proměnných tvořil: čistý 
příjem, čistý příjem normovaný životním minimem, sociální 
skupina, počet důchodců v domácnosti (relativně k počtu 
osob), počet spotřebních jednotek (vážený počet členů do-
mácností dle metodiky OECD, kde se dětem přiřazují nižší 
váhy podle jejich věku), pohlaví „přednosty“ domácnosti, 
jeho věk a vzdělání, věk a vzdělání manželky, resp. manžela 
(je-li přítomen/na), typ obce, období výstavby, celková pod-
lahová plocha, počet obytných místností a přístup k interne-
tu. Socio-demografické charakteristiky kontrolují rozdílné 
očekávané možnosti příjmů domácností, proměnné vztahu-
jící se k vybavení bytu/domu pak kontrolují úroveň bohatství. 
Vzhledem k zahrnutí těchto proměnných by měla metoda 
PSM poskytnout validní statistické srovnání.  

Tabulka 1 ukazuje výsledky bodových odhadů vybraných 
indikátorů a jejich statistickou významnost. Prezentované 
p-hodnoty byly spočítány metodou bootstrap. Interpretace 
údajů je následující: např. údaj -20 048 (sloupec „Spotře-

ba“, řádek „Nájem x vlastní byt, 2007“) znamená, že do-
mácnost bydlící ve vlastním bytě měla v roce 2007 v průmě-
ru o 20 048 Kč menší spotřebu než srovnatelná domácnost 
bydlící v bytě s nájmem. Obdobně údaj 9,24 (sloupec „Čisté 
úspory“, řádek „Nájem x vlastní dům, 2007“) znamená, že 
v daném roce měly domácnosti bydlící ve vlastním domě 
vyšší čisté úspory o 9,24 procentní body než domácnosti 
bydlící v nájmu. 

Z Tabulky 1 lze vyčíst několik důležitých závěrů. Za prvé, 
spotřeba u domácností vlastnících nemovitosti byla v období 
růstu cen nemovitostí, ceteris paribus, nižší než u domác-
ností bydlících v nájmu a tento efekt je statisticky signifi-
kantní. Domácnosti vlastnící dům mají v průměru statisticky 
signifikantní vyšší čisté úspory než domácnosti bydlící v ná-
jmu.18 Tato dvě pozorování jsou v přímém rozporu s mecha-
nismem vlivu cen nemovitostí na makroekonomickou dyna-
miku, tak jak je popsána v modelu Iacoviello a Neri (2010). 
Pokud je tedy tento mechanismus v realitě přítomný, není 
zřejmě rozhodující. 

Tento výsledek je ve shodě se zahraničními studiemi19, které 
také ukazují (byť v literatuře neexistuje konsensus), že růst 
spotřeby domácností vlastnících nemovitosti a těch domác-
ností, které využívají nájemné bydlení, je – po očištění o typ 
domácností – kvantitativně velmi podobný. Lze tedy konsta-
tovat, že výsledky mikroekonomických studií nepotvrzují 
důležitost úvěrového mechanismu popsaného v úvodu toho-
to článku, a tudíž nepodporují způsob, jakým se rozšiřování 
 
 
18  Výjimkou je srovnání domácností bydlících v nájmu a ve vlastním bytě pro 

rok 2007, kde je rozdíl v čistých úsporách ekonomicky nevýznamný 
(0,17% čistých příjmů) a statisticky nesignifikantní (p-statistika je 0,50). 

19  Viz např. Attanasio et al. (2009) nebo Calomiris et al. (2009). 

TAB. 1 

ODHADY POMOCÍ METODY PSM 
 

 Indikátor Spotřeba 
Čisté 

úspory 
Hrubé 

zadlužení Vklady 
Splátky půjček 
na dům a byt 

Vybrané 
úspory 

 
Jednotka (absolutně v Kč) (% z čistých příjmů) (% z čistých příjmů) (% z čistých příjmů) (% z čistých příjmů) (% z čistých příjmů) 

Nájem x vlastní byt, 2007 
Bodový odhad -20 048 -0,17 6,84 9,76 1,15 6,81 

p-hodnota 0,01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nájem x vlastní dům, 2007 
Bodový odhad -28 239 9,24 2,36 6,33 1,07 2,41 

p-hodnota 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 

Nájem x vlastní byt, 2008 
Bodový odhad -16 734 1,29 4,43 6,73 1,02 5,07 

p-hodnota 0,05 0,25 0,02 0,00 0,00 0,00 

Nájem x vlastní dům, 2008 
Bodový odhad -49 782 6,27 -3,46 -2,21 1,34 -3,58 

p-hodnota 0,00 0,00 0,01 0,08 0,00 0,00 
 
Pramen:  ČSÚ, výpočty autorů 
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mnohých DSGE modelů v současnosti ubírá. Paradoxně je 
tento způsob populární v mezinárodních institucích a někte-
rých centrálních bankách.20 

Vzhledem k tomu, že srovnání bylo provedeno metodou 
PSM, není možné vysvětlit tyto výsledky odlišným socio-
demografickým složením domácností bydlícím ve vlastní 
nemovitosti a bydlícím v nájmu. Je teoreticky možné, že tyto 
domácnosti se liší nepozorovanými charakteristikami (např. 
„mírou netrpělivosti ke spotřebě“). To může být i intuitivní: 
trpělivější (spořivější) domácnosti mohou s vyšší pravděpo-
dobnosti být schopny naspořit prostředky na vlastní bydlení 
a současně mít vyšší čisté úspory i v době ekonomického 
boomu (v letech 2007 a 2008). Pokud by takové vysvětlení 
bylo pravdivé, pak by také oslabovalo relevanci mechanismu 
úvěrového omezení v duchu přístupu Iacoviello a Neri 
(2010). Důvodem je to, že právě netrpělivé domácnosti by – 
alespoň v dlouhém období – měly mít menší šanci vlastnit 
nemovitost, kterou by v případě potřeby mohly použít jako 
kolaterál.  

Alternativním vysvětlením vyšších úspor domácnosti vlastnící 
nemovitost může být také to, že tyto domácnosti splácejí 
půjčky na dům a byt, přičemž tato položka je součástí čis-
tých úspor. Domácnosti bydlící v nájmu u této položky ob-
vykle vykazují nulu. V průměru je rozdíl mezi splátkami půj-
ček mezi domácnostmi s a bez nemovitosti cca 1–1,3 % 

 
 
20  Viz např. Walentin a Selin (2010), Christensen et al. (2009) nebo Lamber-

tiny et al. (2010).  

z příjmů, tedy méně, než činí rozdíl v jejich mírách úspor. 
Jinými slovy: vyšší splácení půjček domácnostmi vlastnících 
nemovitost sice přispívá k jejich vyšším čistým úsporám 
(a nižší spotřebě), ale pozorovaný rozdíl ve spotřebě a čis-
tých úsporách vysvětluje pouze z menší části. 

Za druhé, rozdíly mezi domácnostmi nejsou pouze ve výši 
spotřeby a v čistých úsporách, ale také ve struktuře úspor. 
Výsledky ukazují, že domácnosti vlastnící nemovitost měly 
typicky vyšší hrubé zadlužení, které ovšem nepřevážilo vyšší 
hrubé úspory (obojí v souladu s terminologií rodinných účtů 
v tokovém vyjádření). To ukazuje, že tyto domácnosti měnily 
strukturu svých portfolií: v průměru více vybíraly ze svých 
v minulosti naakumulovaných úspor, zároveň vykazovaly 
vyšší nové (hrubé) vklady a nepřekvapivě splácely půjčky 
na dům a byt. Data ukazují, že právě ty domácnosti, které 
vybíraly ze svých existujících úspor, obvykle zároveň spořily – 
jinými slovy jedná se o přeskupování portfolií.21 To ukazuje 
na odlišné finanční chování domácností vlastnících nemovi-
tosti, které není jednoduše vysvětlitelné úvěrovým omeze-
ním.   

Za třetí, zvídavý čtenář se může otázat, čím jsou způsobeny 
výše uvedené rozdíly. Je tomu tak z toho důvodu, že v jedné 
skupině domácností existují nějaké „netypické“ domácnosti, 
které mají zřetelně jiný charakter úspor, dluhů nebo inves-
tic? Nebo je pouze distribuce úspor domácností vlastnících 

 
 
21  Výjimkou je rok 2008 u domácností vlastnících dům, které mají nižší 

hrubé zadlužení a nižší vybrané úspory než domácnosti bydlící v nájmu. 

GRAF 3 

EMPIRICKÁ DISTRIBUČNÍ FUNKCE 
 

a) Míra úspor 
(v %; osa x míra úspor) 

 

b) Hrubé zadlužení 
(v %; osa x míra hrubého zadlužení) 

  

 

Pramen:  ČSÚ, výpočty autorů 
Pozn.:  Jádrový odhad distribuční funkce (tzv. kernel density estimation). 
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nemovitosti posunuta, přičemž její tvar je zachován? Pro 
míru čistých úspor data podporují zřetelně druhou možnost: 
distribuce míry čistých úspor u domácností vlastnících ne-
movitost vykazuje menší rozptyl než u domácností, které 
bydlí v nájemním bydlení. Jinak je ale tvar distribuce pro obě 
skupiny podobný (Graf 3a).  

U hrubého zadlužení (Graf 3b), vkladů a vybraných úspor 
mají distribuce zřetelně bimodální charakter u obou typů 
domácností: některé domácnosti reportují relativně nízké 
hodnoty těchto indikátorů (do 15 % jejich příjmů), ostatní 
domácnosti reportují hodnoty i více než 25 %. U domácnos-
tí bydlících v nemovitosti, kterou vlastní, je druhá skupina 
zastoupena relativně početněji. To potvrzuje, že tyto do-
mácnosti s vyšší pravděpodobností v daném období přesku-
povaly svá portfolia (vykazují vyšší četnost vkladů i výběrů 
úspor), aniž by se více zadlužily než domácnosti bydlící 
v nájmu. Rozdíl mezi zkoumanými typy domácností není 
tedy způsoben přítomností nějaké významné „netypické“ 
skupiny domácností, ale spíše odlišnou mírou spotřebního 
a investičního chování. 

Za čtvrté, přirozenou otázkou je zda se domácnosti vlastnící 
nemovitost chovaly jinak při růstovém trendu cen nemovi-
tostí a jinak při jejich poklesu. Pro tento účel jsme propočítali 
odhady pomocí metody PSM i pro roky 2009 a 2010 a to 
pouze pro ty domácnosti, které bydlí v regionu, kde ceny 
nemovitostí opravdu klesly. Dle našich výsledků výše uvede-
né rozdíly mezi domácnostmi bydlícími v nájmu a ve vlastní 
nemovitosti přetrvávají i v období poklesu cen nemovitostí, 
nicméně jsou kvantitativně menší a statisticky méně signifi-
kantní. Toto může být jednak výsledkem menšího počtu 
pozorování22, jednak se zde může jednat o vliv nižších úro-
kových sazeb a narůstajícího refinancování úvěrů na bydlení, 
které se mohlo projevit v nižších splátkách úvěrů a tedy 
i v nižších čistých úsporách u domácností vlastnících byt 
nebo dům. 

4. ZÁVĚR 

Cílem článku bylo empiricky ověřit – na datech dostupných 
o českých domácnostech – jak silně a do jaké míry dopadá 
vývoj cen nemovitostí do finanční pozice domácností, 
tj. rozhodování ohledně míry jejich zadlužování, spotřeby 
a zprostředkovaně pak i do jejich schopnosti splácet své 
závazky.  Článek dochází ke dvěma statisticky signifikantním 

 
 
22  Především u domácností bydlících v rodinných domech neklesaly v letech 

2009–2010 ceny ve všech námi sledovaných regionech, takže tyto do-
mácnosti nebyly do odhadu PSM pro tyto roky zahrnuty. 

závěrům. Prvním je, že spotřeba u domácností vlastnících 
nemovitosti je, ceteris paribus, nižší než u domácností bydlí-
cích v nájmu a rovněž ten, že domácnosti vlastnící nemovi-
tost mají vyšší čisté úspory než domácnosti bydlící v nájmu. 
Toto se potvrdilo především pro období rychlého růstu cen 
nemovitostí, zmíněné rozdíly mezi oběma typy domácností 
však přetrvaly i v období jejich posledního poklesu. Tento 
závěr zpochybňuje důležitost standardně předpokládaného 
úvěrového mechanismu pro vysvětlení pozorované souvislos-
ti mezi cenami nemovitostí a makroekonomickou dynami-
kou v ČR. Druhým závěrem je to, že domácnosti rozdílně 
měnily i strukturu svých portfolií dle vlastnického vztahu 
k nemovitosti. Projevem této rozdílné restrukturalizace port-
folií bylo to, že domácnosti vlastnící nemovitost v průměru 
sice více čerpaly ze svých již existujících úspor, zároveň ale 
ve větší míře generovaly nové vklady, takže jejich čisté úspo-
ry byly vyšší. Domácnosti vlastnící nemovitost také nepře-
kvapivě více splácely půjčky na dům a byt, které jsou také 
součástí jejich generování úspor, pozorovaný rozdíl v čistých 
úsporách však tento rozdíl vysvětluje pouze z menší části.  
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