
Je lepší mít svůj byt nebo dům a mít dluhy (hypotéku) nebo bydlet v nájmu a nikomu nedlužit?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál
Myslím si, že nejdůležitějsí je si vše pořádně promyslet. Já si myslím, že lepší je mít dům a dluh, který splácím, než bydlet v 

bytě a vyhazovat měsíčně peníze za nájem. Vzhledem k tomu, že mě by stejně žádná banka hypotéku na dům nedala, tak je 

to celkem jedno. Budu se prozatím raději držet zuby nehty tepla domova, co mám teď, nemusím totiž řešit vůbec nic.

Lucie 16 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Je lepší vlastnit něco svého a zadlužit se, ale musím myslet na to, že nesmím ztratit práci. V domě mohou bydlet i moje děti 

a mám ho na celý život. Také tam mohou bydlet moji rodiče či prátelé a mohou mi se splátkou pomoci.
Mirek 13 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem
Samozřejmě je lepší bydlet  ve vlastním, ale protože je velmi těžké na to našetřit, tak většina z nás to bude muset řešit 

půjčkou.
Radek 14 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí
Na začátek je lepší být někde v nájmu a nikomu nedlužit. Ale to nejde na furt. Stejně později si ten dotyčný musí vzít 

hypotéku na byt nebo dům, ale nejdříve musí být zabezpečený a mít jistou práci.
Miloš 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová
Byt je lepší si pořídit za půjčené peníze. Chtěl bych mít totiž pokoj od lidí. V bytovce nejde dělat party nebo si pozvat víc 

kamarádů na Silvestra. Tak bych chtěl raději splácet a dělat si všechno po svém……
Patrik 10 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Je lepší mít svůj byt nebo dům, protože vás nemůže majitel toho objektu vyhodit, kdy se mu zlíbí. A navíc ty peníze co 

nastrkáme do nájmu, těmi si splácíme půjčku nebo hypotéku.
Sabina 14 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou
Když mám dost peněz a dostatečný příjem je lepší mít svůj byt či dům na hypotéku. Když mám menší příjem a nemohl bych 

splácet hypotéku, je lepší bydlet v nájmu bez dluhu.
Honza 18 let

9 DD Valašské Meziříčí
Je lepší si vzít hypotéku, protože pokud budete poctivě splácet, nikdo vám bydlení nesebere a když ji splatíte bude bydlení 

vaše. Při placení nájmu, i když platíte poctivě a máte smlouvu může si majitel najít vždy nějakou záminku, aby vás 

vystěhoval.

Marek 16 let

10 DD Dagmar Brno
Snad každý by radši bydlel ve svém,…ale lepší a jistější je začínat v pronajatém bytě a postupně  podle peněz a perspektivy 

dobré práce začít uvažovat o vlastním bydlením. 
Nikol 16 let

11 DD Mikulov Je lepší mít svůj dům a v něm vlastní trůn, nežli něčí byt a za vysoký nájem se do hlavy bít. Jirka 17 let

12 DD Hrotovice
Mít vlastní byt nebo dům je sice pěkné, ale když má člověk dluhy, které většinou nedokáže zaplatit, nikdy neví, jak dlouho 

bude mít bydlení. Proto si myslím, že je lepší bydlet v podnájmu a pravidelně platit nájem. Když člověk splácí nějakou půjčku 

nebo hypotéku je pravděpodobnější, že na něho firma udělá nějaký podraz a bude bez peněz i domu.

Martina 15 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Udělat si hypotéku, to jde v cuku letu. Snad tím získám vlastní dům, když budu splácet jako kůň. Bydlet v nájmu a nedlužit, 

to je velký hit, abychom to zvládli, musíme být fit. Many, many, tím je vše daný.
Simona 15 let

14 DD Lipník nad Bečvou
Je lepší mít dluhy, ale bydlet ve vlastním. Za dobu co člověk platí nájemné, by si třeba i stihl našetřit na vlastní. U nájmu musí 

pořád platit a nemá ani na konci života nic. U hypotéky také musí platit celý život, ale na konci mu zůstane vlastní dům.
Michal 17 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Pokud budu mít jistější práci dobře placenou, určitě je lepší vlastní bydlení. Hypotéka ale musí mít přijatelné podmínky. 

Nájem bych volila, když bych žila od výplaty k výplatě.
Ivana 17 let

16 DD Senožaty Princezny nic přece platit nemusí nebo ano? Petruška 10 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem
Nejlepší je půjčit si peníze, protože celý život budu platit nájem a ve stáří zjistím, že jsem zaplatil za byt víc peněz, než 

kdybych měl vlastní.
Petr 15 let

19 Dětský domov RADOST
Podle mého je lepší mít byt a dluh, protože dům ti zůstane, až hypotéku splatíš. Je určitě lepší vrážet peníze do hypotéky k 

domu, který se stane mým majetkem, než platit nájemné v bytě, který není v mém vlastnictví.
Sandra 14 let

20 DD a školní jídelna Chomutov Je lepší bydlet v nájmu a nikomu nedlužit. Olga 17 let

21 DD Nepomuk Lepší je mít vlastní dům nebo byt, protože ve "vlastním" si můžu dělat co chci. Neplatím nájem a to dost sníží výdaje. Radka 17 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Myslím si, že je to jedno, pokud mám dobrou práci. Platit pronájem a byt není můj. A nebo platit hypotéku a potom je to 

moje. Pokud mám opravdu dobrou práci, je lepší mít svoje za svoje peníze.
Klaudie 16 let

23 DD Husita, o.p.s.
Mít vlastní dům, ale s dluhy? Co když budou tak velké, že o dům přijdete? Nájem, ale bez dluhů? Vyprší nájemní smlouva, 

majitel jí neprodlouží, Vaše finanční situace nebude příznivá a kde teď najít něco jiného? Podle mě není dobrý ani jedno.
Eliška 16 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Lepší je si nepůjčovat, protože potom jsou dluhy a problémy. Radka 9 let

25 DD Černá Voda Lepší je mít svůj dům či byt a dlužit. Dlužení jednou skončí. Lucie 15 let
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26 DD Zlín
Myslím si, že je rozhodně lepší si pořídit svůj dům, i když si na něj budu muset půjčit (vzít hypotéku). Přeci ty peníze nebudu 

cpát do kapsy někomu cizímu a navíc nebudu nic mít? Tak to si to pěkně raději nacpu do kapsičky mé vlastní.
Veronika 16 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Myslím si, že je lepší bydlet v nájmu a platit si jen elektřinu a vodu a u toho si spořit na svůj vlastní dům, než skončit jako 

nějaký "bezďák". Se spořením by mi pomáhal můj přítel, takže bychom si na barák spořili spolu.
Sandra 16 let

28 DD Pardubice
Je lepší si vzít hypotéku, než-li půjčku, protože byt můžu pronajímat a tím by mi pronajímatel platil hypotéku. Díky tomu 

bych měla za pár let ve vlastnictví byt, aniž bych splácel hypotéku.
Jan 18 let

29 DD Kroměříž
Já bych chtěla samozřejmě svůj vlastní dům a postupně jej splácet formou hypotéky, než měsíčně platit nájemné a nic z toho 

kromě dočasného přístřešku nemít. Ale na druhou stranu vím, že v současné situaci mě zpočátku nezbude nic jiného než 

platit pouze nájem.

Denisa 20 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Určitě je lepší nikomu nic nedlužit a bydlet hlavně s někým, s kým si budu rozumnět. Michal 14 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá Je lepší být v nájmu a nikomu nedlužit. Zdeňka 10 let

32 DD a školní jídelna Budišov

Myslím si, že určitě je lepší bydlet raději v nájmu. Kdo by se přeci chtěl dostat do dluhů a pak se z nich dlouho "vyhrabávat"? 

Dluhy nám přinášejí mnohem víc problémů než pocit, že nebydlíme ve svém. Nikdy navíc nevíme, jestli budeme schopni v 

budoucnosti splácet určité částky z dluhu. Tudíž lepší variantou je šetřit, koupit si něco menšího, pak to prodat za lepší cenu 

a vydělat si třeba na něco většího. Je potřeba dosáhnout svého cíle po menších a jistějších krůčcích.

Nikola 18 let

33 DD Frýdek Místek
Pro začátek bych asi volila variantu bydlení v nájmu. Mít hled po odchodu z DD dluhy, to by asi nebylo to nejlepší. Později až 

bych si našla partnera a oba bychom byli zaměstnáni začala bych o nějaké té půjčce na bydlení uvažovat.
Eva 16 let

34 DD Semily Rozhodně bydlet v podnájmu a  bez dluhů, zadluženej člověk je mrtvej člověk. Radek 15 let


