
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU ZAMĚŘENÁ 

NA RODINNÉ DOMY V PROSTĚJOVĚ  

A OKOLÍ 

bakalářská práce 

 

 

 

Autor:               Monika Čadíková 

Vedoucí práce:              Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



 



Prohlášení  

- Celou bakalářskou práci včetně příloh jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 5. 3. 2015                      ………………… 

     Monika Čadíková 

 

  



Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analýza trhu zaměřená na rodinné domy v Prostějově 

a okolí, s orientací na jejich nejzajímavější lokality. První, teoretická část se zabývá 

vymezením základních pojmů na trhu s nemovitostmi a identifikací určitých druhů 

nemovitostí, dále poskytuje základní informace o katastru nemovitostí, o stavebním zákoně 

a o nabídce a poptávce po nemovitostech. Druhá, praktická část je provedena jako 

konkrétní analýza realitního trhu v Prostějovském okrese, dále je zde zahrnuto horninové 

prostředí společně s těžební činností, půdní a klimatické podmínky, a rovněž využití 

území.  

Klíčová slova: realitní trh, rodinné domy, okres Prostějov. 

 

Summary 

The aim of this thesis was to analyze the real estate market, focusing on houses in 

Prostějov and surroundings, in terms of its most attractive residential locations. The first 

theoretical part explains basic terms of real estate market and identifies particular kinds of 

estate, then provides basic information about the cadastre, about the Building Act and on 

the supply and demand for real estate. The second, practical part includes analysis of real 

estate market in the district Prostějov, also its geological environment with mining 

activities, soil and climatic conditions, and as well land use.  

Keywords: real estate market, detached house, district Prostějov.  
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1 Úvod 

Pořízení nemovitosti je v dnešní době pro člověka velmi významná událost, jelikož 

plní jednu ze základních životních potřeb – bydlení. Nejde jenom o přístřeší, soukromí či 

pocit bezpečí, ale také o jednu z největších investic v životě. Investice do nemovitostí bývá 

považována za jednu z nejstabilnějších a nejdůvěryhodnějších. Opatření nemovitostí bývá 

v důsledku rostoucí životní úrovně stále častější a patří mezi zásadní životní rozhodnutí, 

jejichž uskutečnění je vhodné nejdříve pečlivě zvážit a promyslet.  

Rodinné domy poskytují lidem podmínky pro běžný chod domácnosti, místo 

k odpočinku, relaxaci nebo i k práci. Způsoby nabytí těchto nemovitých věcí jsou různé a 

samotná nabídka na trhu s nemovitostmi skýtá řadu možností.  

Cílem této bakalářské práce je posouzení realit, konkrétně rodinných domů 

v Prostějovském okrese. Obsahuje jednak teoretickou část zaměřenou na definici tohoto 

trhu, včetně popsání katastru nemovitostí, stavebního zákonu a územního plánování. 

V kapitole specifika trhu s realitami je popsána jak nabídka, tak i poptávka, na které je 

tento trh závislý. Rovněž i oceňování nemovitostí, hypoteční problematika, vysvětlení 

pojmu developer a neposledně také nahlédnutí do činnosti realitních kanceláří.  

V úvodu praktické části je provedena obecná charakteristika města Prostějova a jeho 

okolí s bližším popisem horninového prostředí, geologie, půdních a klimatických poměrů 

společně s těžební činností spojenou se samotnou prognózou.  

Závěrečná nejdůležitější část se věnuje vývoji realitního trhu v Prostějovském 

okrese, je zde zahrnut domovní fond, budoucí vývoj očima realitního makléře, cenová 

analýza rodinných domů zaměřená na nejžádanější lokality, levnější alternativy k nim, dále 

pak nejrozšířenější trend ve stavbě rodinných domů – developerské projekty, a samotná 

analýza která se týká obchodování s pozemky.  
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2 Teoretická východiska - základní pojmy a definice, metodika 

práce 

Začátkem roku 2014 vstoupil do legislativy nový Občanský zákoník, jenž upravuje 

z právního hlediska dělení věcí na movité a nemovité.  

„ Nemovité věci jsou: 

 Pozemky; 

 součásti pozemku – prostor pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby a jiná zařízení zřízené na pozemku (s výjimkou staveb 

dočasných), včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 

zdech, podzemní stavba bez samostatného účelového určení, rostlinstvo na 

pozemku vzešlé; 

 podzemní stavby se samostatným účelovým určením, mimo jiné i inženýrské 

sítě (vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení) a stavba, či 

technická zařízení, která s nimi provozně souvisí; 

 věcná práva k pozemkům, součástem pozemku, podzemním stavbám se 

samostatným účelovým určením; 

 věc, o níž právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty; 

 práva, která za nemovité věci prohlásí zákon; 

 stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku, na 

němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví 

osoby odlišné od vlastníka pozemku“ [1]. 

Z pozemku a stavby se stává jedna nemovitost. Jestliže pozemek a stavba má 

jednoho vlastníka, není možné je prodat zvlášť. Nehrozí tedy, že určití spekulanti zakoupí 

pozemek, na kterém stojí dům jiného majitele a tohoto majitele se pokusí například vydírat 

zbouráním jejich domu.  
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Nemovitost můžeme považovat za zboží, které nijak neodlišujeme od jiných 

ekonomických statků. Nemovitosti reagují na tržní prostřední, jeho cyklický vývoj a také 

na další ekonomické či neekonomické hlediska, jako je například politické prostředí.  

Pozemek je definován jako „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí 

jiného práva, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů 

pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ 

Pozemky jsou členěny podle druhů a dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako 

závazná charakteristika, která se zapisuje do knih a map. Jsou děleny na zemědělské 

pozemky (tj.: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvale travnaté plochy), 

lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. 

S pozemkem je spojen pojem parcela. Parcelu charakterizuje zobrazení pozemku na 

mapě. Pozemek je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem [16]. 

 

Obrázek 1 Značení v katastrální mapě [17] 
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2.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí (dále jen KN) vznikl v České republice ke dni 1. 1. 1993. KN 

představuje veřejný informační systém o území České republiky.  Zahrnuje údaje o 

nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Slouží pro daňové, statistické a 

technické účely a jejich součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv [18]. 

„Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. svým ustanovením § 67 zrušuje následující 

zákony:  

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 111/2000 Sb., o porovnání a přejímání údajů katastru 

nemovitostí České republiky a evidence obyvatel.  

 Vyhlášku č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí“ [2]. 

KN považujeme za soubor údajů o nemovitostech v ČR, jenž zahrnuje jejich soupis a 

popis a zároveň se jedná i o soubor údajů o vlastnických a jiných věcných právech, 

popřípadě i dalších právech k evidovaným nemovitostem.  

Do funkcí katastru řadíme tedy funkci evidenční, informační a ochrannou, o jejichž 

plnění předmětný nástroj evidence usiluje. Všechny uvedené funkce jsou vždy předpoklad 

pro dobře vedenou a úplnou evidenci.  

V obsahu KN se nachází konkrétní údaje o objektech a skutečnostech, které jsou 

předmětem zápisů. KN obsahuje jednak geometrické a polohové určení nemovitostí 

katastrálních území, ale také údaje o katastrálním území, parcele, budově, bytu a 

nebytovém prostoru, integračních klíčích, dále pak údaje o právních vztazích, o 

podrobných polohových bodových polích a místní a pomístní názvosloví [3]. 
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2.1.1 Zápis do katastru nemovitostí 

Existují tři druhy zápisů, mezi které patří vklad, záznam a poznámka. Zápis do KN 

může být podán elektronicky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 

osobně na příslušném katastrálním úřadu. 

Vkladem se zapisuje na základě návrhu vznik, zánik, či změna, promlčení, uznání 

existence nebo neexistence práv, např.:  

- právo vlastnické; 

- právo stavby; 

- výhrada práva zpětné koupě; 

- břemeno věcné aj. [19]. 

2.2 Stavební zákon  

V současné době je platný stavební zákon č. 183/2006 Sb., který je zaveden od 1. 1. 

2007, s výjimkou ustanovení § 143 až §147 a §151, která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2006 

a ustanovení §102 odst. 2, které nabyla účinnosti 1. 1. 2012. [4]. 

Český Stavební zákon je založen na spojení pravidel pro provádění staveb a pravidel 

upravujících využití území pro stavební účely. Obsahuje vymezení účelů vyvlastnění a 

omezení vlastnického práva, primární regulaci projektové činnosti ve výstavbě a provádění 

staveb, stejně tak základní vymezení obecných požadavků na výstavbu [5]. 

2.3 Územní plánování 

Právní úprava územního plánování se skládá ze dvou funkcí.  Na jedné straně to jsou 

pravidla postupů pro rozhodování o využití území a na straně druhé stanovuje obsahové 

náležitosti na výsledky postupů (výstupy v podobě dokumentů územního plánování). 

Oblast územního plánování obsahuje tyto témata: 

- Záměr a úkoly územního plánování; 

- systém orgánů územního plánování; 

- nástroje územního plánování; 
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- zhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území; 

- rozhodování v území; 

- možnosti sjednocení postupů dle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů 

na životní prostředí; 

- předpoklady pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury; 

- vedení záznamů územně plánovací činnosti; 

- kvalifikační nezbytnosti pro územně plánovací činnost [5]. 

2.4 Metodika práce 

Metodika práce směřuje k hlavnímu cíli, a to je zhodnotit realitní trh v určité oblasti.  

Nejdříve jsem si vybrala vhodné téma, které mi bylo blízké a mám k němu kladný 

vztah. Dále jsem si sehnala potřebné materiály k vypracování práce a sjednala schůzky 

s odborníky, kterými byli realitní makléř a znalec v oceňování majetku. Řízený rozhovor 

s realitním makléřem probíhal pomocí otevřených otázek, které jsem si dopředu vytvořila a 

na něž mi bylo posléze zodpovězeno. Poté jsem si stanovila postup zpracování bakalářské 

práce a rozdělila ji do pěti hlavních kapitol. Postupně jsem je vypracovala i s mnoha 

dalšími podkapitoly.  

Jako první jsem začala s teoretickou částí, která představuje základnu pro praktickou 

část. V ní jsem popsala a vysvětlila všechny skutečnosti. V praktické části jsem srovnala 

jistou kategorii realitního trhu a určila tak vytyčený cíl práce. Nejprve jsem analyzovala 

realitní trh pomocí internetu a spolupráce s realitním makléřem. Nejdůležitější částí bylo 

srovnání rodinných domů po ekonomické stránce a po stránce největší poptávky a trendů, 

které jsou hlavním tahounem realitního trhu v Prostějově a okolí. K tomu jsem posléze 

vypracovala cenové tabulky a grafy, které slouží jako podkladová část k samotné analýze. 

Bylo třeba zpracovat strukturu práce, respektive její logické uspořádání, vypracovat 

odkazy a citace, společně se seznamem zkratek, obrázků a tabulek. Na konci jsem sestavila 

závěr s nejdůležitějšími výstupy a poznatky které vedly k naplnění stanoveného cíle práce.  
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3 Specifika trhu s realitami v ČR obecně 

Realitním trhem můžeme obecně určit místo, kde se setkávají prodávající a kupující, 

tvoří se zde cena a objektem vzájemného obchodu jsou nemovitosti a další služby spjaté s 

nimi. Realitní trh je také nepostradatelnou součástí systému tržní ekonomiky, nicméně má 

své specifické stránky:  

• Obchoduje se zde s nemovitostmi, tedy s takovým typem majetku, který je zásadně 

nepřemístitelný a je jednoznačně určen svojí polohou. 

• Předmětem prodeje je majetek o vysoké hodnotě.  

• Četnost obchodů s nemovitostmi je velmi malá (na rozdíl od krátkodobého či 

dlouhodobého majetku jako jsou potraviny či elektrické spotřebiče, které jednotlivé 

subjekty nakupují každodenně). Převážná část domácností a spotřebitelů prodává či 

nakupuje nemovitosti jen jednou, popřípadě několikrát za život. 

• Nízká likvidita (schopnost platit své závazky) oproti devizovým obchodům či 

obchodům s cennými papíry, které jsou likvidní okamžitě, je likvidita realitních 

obchodů značně nízká. 

• Realitní obchody jsou složitější po právní stránce (uzavření písemné smlouvy, 

vklad do katastru nemovitostí, apod.) [6]. 

 

Druhy realitních trhů:  

a) trh kupujícího - vzniká v případě, kdy nabídka převyšuje poptávku, kupující 

tak mají na výběr z velkého počtu nemovitostí, z čehož plyne, že určitá část 

nabízených nemovitostí nemůže být prodána (trh vede k nižším prodejům, a 

ke snižování cen);  

b) trh prodávajícího – vzniká, když poptávka začíná převyšovat nabídku, 

kupující proto nemají na výběr z dostatečného počtu nemovitostí a podíl 

nemovitostí je velice nízký, což vede ve výsledku ke zvyšování cen; 

c) neutrální trh – rovnováha mezi poptávkou a nabídkou; na trhu je zhruba 

stejný počet kupujících i prodávajících, úroková míra je přijatelná a 

nedochází k cenovým otřesům (k nárůstu cen dochází rovnoměrně s inflací).  
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3.1 Nabídka nemovitostí 

Nabídku nemovitostí lze rozdělit do tří částí rozlišující se podstatou chování na trhu a 

sektorem nabízejících: 

 Trh s pozemky 

Trh s pozemky spadá do speciální kategorie, jelikož vzhledem od staveb nejsou 

pozemky reprodukovatelné – jsou tedy omezeným přírodním zdrojem. Chování trhu 

s pozemky bývá v podstatě vždy odlišné od chování ostatních sektorů trhu s nemovitostmi, 

avšak může mít srovnatelné vývojové tendence ovlivněné podobnými faktory – poptávka 

po bytech vzbudí poptávku po stavbě bytových domů, která poté zvýší poptávku po 

pozemcích. K trhu s pozemky přirovnáváme i trh s volnými vzdušnými prostory – např. 

volné prostranství nad drážními kolejišti, nad dálničními či jinými koridory, apod. V ČR 

není tento specifický sektor trhu doposud rozvinut, avšak například v USA je poměrně 

aktivní.  

 Trh se stavbami 

Přesněji můžeme tuto část trhu pojmenovat jako „trh se stavbami a jejich částmi“, 

kde jsou myšleny samostatně obchodovatelnými částmi zejména bytové jednotky 

v bytových domech či jiných stavbách. Na rozdíl od pozemků nabídka staveb není ničím 

limitována. Stavby mohou nově vznikat, a také se mohou měnit jejich kvalitativní a 

kvantitativní parametry. 

 Trh s nájmy 

Hlavním cílem je trh s nájmy spojený s nemovitostmi – pronájmy pozemků, staveb či 

ploch (reklamní) a prostor těchto staveb (byt, prodejní plocha, sklad). Tento sektor trhu 

nazýváme jako sektor specifický, jelikož se liší jak na straně nabídky, tak i na straně 

poptávky. Nabídková strana trhu s nájmy je podmnožinou trhu s nemovitostmi, jelikož část 

pozemků nebo staveb si kupují finální klienti pro svojí osobní potřebu, ale už ji nenabízejí 

na trhu k nájmu. Nájmy, ať už jde o nájmy pozemků, staveb či jejich částí, poptávají jiné  
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subjekty než jen ty, které hledají nemovitosti ke koupi. Proto může být chování trhu 

s nájmy ve skutečnosti zcela rozdílné od chování zbytku trhu. 

3.2 Poptávka nemovitostí 

Poptávající je ten, kdo si nemovitosti kupuje a za jakým účelem. Jednotlivé složky 

trhu jako jsou domácnosti, firmy, korporace a stát, si kupují nemovitosti ze tří základních 

důvodů:  

 Pro vlastní potřebu 

To znamená zajištění bydlení pro jednotlivce či rodinu, u výrobního podniku 

vytvoření např. skladů, podobně jako u prodejních, nebo administrativních prostor. Hlavní 

otázkou pro poptávajícího těchto potřeb je obyčejně to, zda si má pořídit nemovitost do 

svého vlastnictví (a tím pádem dlouhodobě blokovat finanční prostředky) nebo zda si ji má 

pronajmout a vložit tak finanční prostředky tam, kde mu přinesou vyšší zhodnocení v čase.  

 Pro očekávaný příjem  

Situace, kdy kupuje investor nemovitost jako zdroj poměrně stabilních a také 

dlouhodobých příjmů, který srovnává s jinými investičními možnostmi na trhu (zlato, 

cenné papíry, umělecká díla).  

 Pro zvýšení hodnoty v čase 

Volný, ke dni prodeje podnikatelsky nevyužitelný, pozemek si investoři či například 

pozemkoví makléři kupují proto, aby dosáhli skokového zhodnocení investice v době 

změny územního plánu a tím zároveň změny charakteru pozemku. Důvody, jako jsou tyto, 

vedou investory ke koupi bytů, které jsou obsazené nájemníky, kteří podléhají systému 

regulovaného nájemného. 

 Poptávka státu a obcí 

Ojedinělým, ale z hlediska objemu majetku důležitým klientem na trhu nemovitostí 

je stát a obce. Ačkoliv stát, regionální správy a obce jsou součástí systému tržního 

hospodářství, jsou jako poptávající subjekty jiné tím, že v mnoha případech není pro ně  
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důvodem ke koupi nemovitostí zisk z pronájmu nebo zhodnocení majetku v čase, ale 

naopak zajištění veřejných služeb. Kdyby tato specifická potřeba orgánů státní správy a 

samosprávy neexistovala, nevznikly by objekty, jako jsou školy, nemocnice, objekty pro 

policii a armádu či domovy důchodců [7]. 

 

3.3 Segmentace trhu nemovitostí 

3.3.1 Trh s pozemky 

Pozemek je jedinečný díky své poloze, jeho životnost je prakticky nekonečná. 

Pozemek není potřeba nijak technicky zhodnocovat a nedá se říct, že by byl bezcenný.  

Hlavní dělení pozemků na: 

 stavební;  

 zemědělské; 

 ostatní [8]. 

3.3.2 Trh se stavbami 

Stavby jsou, na rozdíl od pozemků reprodukovatelné a také jsou s jejich existencí 

spojeny větší a širší možnosti změny (kvalitativní a kvantitativní parametry). Nevýhodou 

staveb je oproti pozemkům to, že technicky, morálně a ekonomicky zastarávají. V průběhu 

času se snižuje jejich hodnota, tedy pokud do nich nejsou investovány další prostředky na 

údržbu nebo na případné technické změny [7]. 

Trh se stavbami dělíme na trh s:  

 byty; 

 rodinnými domy; 

 rekreačními objekty; 

 výrobními a skladovými prostory; 

 objekty občanské vybavenosti; 
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 administrativními budovami; 

 ostatními, jinde neuvedenými, stavbami [9]. 

3.3.2.1 Trh s rodinnými domy  

Trh s rodinnými domy je v mnohém podobný trhu s byty, jelikož uspokojuje stejné 

základní potřeby, tj. bydlení. Oproti bytům a bytovým domům je velmi málo rodinných 

domů stavěno primárně pro pronájem (tento jev existuje v relativně větším měřítku pouze 

ve velkých a lázeňských městech či v rekreačních regionech). Kvůli větším nárokům na 

rozlohu pozemku pro výstavu rodinných domů se stavby realizují tam, kde jsou levnější 

pozemky nebo tam, kde není jiný, komerčně zajímavější typ výstavby možný [10]. 

„Při koupi rodinného domu je potřeba uvážit, jestli si pořídit starší dům či 

novostavbu. Nové domy reprezentují větší jistotu v tom, že během několika následujících let 

nebude nutnost finančních investic, například do oprav či rekonstrukcí. Jsou vhodné také 

pro lidi, kteří chtějí rychle bydlet. Jelikož jsou postaveny z novodobých materiálů, jsou 

zatepleny a mají kvalitní okna, jsou na chod méně náročné. Šetří nám energii, čas i 

finance.  

Starší nemovitost je na rozdíl od té novější možné koupit za nižší cenu, ovšem musíme 

počítat s možnými finančními náklady na renovaci. I přes technicky horší stav, bývá starší 

dům pro klienty značným potenciálem, jelikož si jej mohou upravit a zdokonalit podle 

svých představ a vizí.   Výhodou těchto domů je také dobrá lokalita. Atraktivní místa, jako 

jsou centra měst, vzbuzují v lidech velký zájem. Proto stejně jako u jiných druhů 

nemovitostí i zde je obvykle hlavním cenotvorným prvkem lokace domu.“ [35]. 

Výhody rodinných domů 

 Volný pozemek u domu s případným využitím jako zahrada apod.; 

 větší soukromí pro obyvatele; 

 zpravidla vyšší komfort bydlení ve srovnání s bytem; 

 možnost rozvoje stavby – přístavby, půdní vestavby apod.; 

 místo pro stavbu vedlejších objektů – garáž, skleník, zahradní altán, terasa.  
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Nevýhody rodinných domů 

 Obvykle vyšší cena než u bytů; 

 časté umístění mimo lokace měst; 

 vyšší provozní náklady (např. vytápění); 

 vyšší náklady na rekonstrukce či renovace; 

 finanční i časové náklady na údržbu domu a zahrady; 

 horší infrastruktura (vesnice) [10]. 

3.3.3 Trh s nájmy 

Nabídka na trhu s nájmy nemovitostí je vždy zásadně menší oproti celkovému trhu 

s nemovitostmi, jelikož část nemovitostí je zakoupena za jinými účely (např. pro vlastní 

potřebu či pro zhodnocení v čase) a není dále na trhu nájmů nabízena. 

V dnešních podmínkách České republiky je trh s nájmy pozemků poněkud omezený 

a málo aktivní, jak do četnosti, tak co do objemu obchodů.  

Nájmy dělíme na následující typy: 

 nájmy pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků; 

 nájmy přímo komerčně využitelných pozemků – parkoviště, tržiště aj.; 

 nájmy pozemků pro umístění dočasných staveb; 

 nájmy zemědělské půdy [7]. 

3.4 Oceňování rodinných domů 

Ocenění nemovitostí (stanovení tržní hodnoty) se provádí pro různé účely a potřeby 

trhu s nemovitostmi. Odhady tržních cen se pak provádí zejména pro potřeby bank a 

realitních kanceláří, znalecké posudky pro potřeby soudů, policie, exekucí, fyzických i 

právních osob.  

Tržní hodnotu (obvyklou cenu) rodinných domů tvoří nabídka a poptávka. Obvyklá 

cena se nejčastěji zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi srovnatelných 

rodinných domů v daném místě a čase (ceny pozemků se také zjišťují srovnáním 

obdobných pozemků v daném místě). Cena domu se poté tvoří až při konkrétním prodeji.  
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Pokud nejsou informace pro porovnání dostatečné, je potřeba použít náhradní metodiky 

(zjištění věcné hodnoty, zjištění výnosové hodnoty).  

Pojem minimální cena, je taková cena, při které se prodávajícímu začne vyplácet 

nemovitost prodat, naopak při nižší ceně by prodělal. Maximální cena je cena, při které 

začíná prodělávat kupující. Proto je úkolem znalce, aby všechny tyto hodnoty uměl 

stanovit a podat lidem požadované informace pro jednání o ceně. Měl by stanovit hodnotu 

jako hypotetickou cenu, a to takovým způsobem a tak přesně, aby se od budoucí možné 

dosažené ceny co nejméně lišila. K tomu používá všechny dostupné metody zmíněné výše.  

Značný vliv na ceny nemovitostí má okamžitá kupní síla obyvatelstva. Proto při 

snížené kupní síle, kdy peněžní prostředky obyvatelstva jsou použity ve větší míře na 

základní potřeby, je poptávka po nemovitostech nižší. Naopak v období s vyšší kupní silou 

se jeví investice do nemovitostí výhodnými a proto je zde značná poptávka, mající za 

důsledek zvyšování cen, někdy až na nereálnou míru [11]. 

3.5 Hypoteční úvěr 

Hypoteční úvěr řadíme ke klasickým a oblíbeným bankovním úvěrovým produktům. 

Jeho základní charakteristikou je způsob zajištění, kterým je zástavní právo k nemovitosti. 

V dnešní době platný zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., definuje hypoteční úvěry:  

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem 

k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních 

účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z 

hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních 

zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.“ 

Z toho vyplývá, že není omezen z hlediska účelu, na který je poskytován. V praxi je 

také více převládajících hypotečních úvěrů poskytovaných na libovolné účely. Nemovitost 

se dále musí nacházet na území ČR, členského státu EU či jiného státu, tvořící Evropský 

hospodářský prostor. Podmínkou je dnes tedy pouze to, aby úvěr byl zajištěn zástavním 

právem k nemovitosti [12]. 
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„Co se týče pořizování hypotéky, je pro ni nejvýhodnější doba kvůli nízkým 

úrokovým sazbám. Jde-li o financování, celkovými výsledky se rok 2013 zapsal jako 

rekordní a historicky zcela nejlepší rok českého hypotečního financování. Bylo poskytnuto 

přes 92 tisíc nových hypotečních úvěrů pro fyzické osoby v celkové hodnotě 149,3 miliard 

korun. Podmínky financování nemovitostí na realitním trhu v České republice by se v roce 

2014 a 2015 neměly zhoršovat.“ [35]. 

3.6 Činnost realitních kanceláří 

Nákup a prodej nemovitosti je v naší republice již mnoho let spjat s prací realitních 

makléřů. Způsobilý odborník přes nemovitosti by měl mít přehled o všech oblastech, které 

souvisí s realitním trhem. Bez přehledu v právních záležitostech, účetnictví či bez 

povědomí o financování nemovitostí se v dnešní době žádný realitní makléř neobejde.  

První realitní kanceláře byly založeny již na konci roku 1989 po pádu socialismu. V 

90. letech poté vzniklo mnoho realitních kanceláří - většinou rodinného typu. V dobách 

totality bylo využíváno k prodeji nemovitosti nejčastěji soukromých inzerátů s pomocí 

notářů a advokátů. Zlom nastal po roce 2000, kdy začaly vznikat poměrně velké realitní 

sítě. Postupem času se stále více lidí začalo obracet na realitní profesionály.  

Realitní kanceláře by se měly kromě prezentace nemovitosti a vyhledání zájemce 

postarat také o zajištění právního servisu, vyhotovení znaleckého posudku, vyplnění 

daňového přiznání a průkazu energetické náročnosti budov, ale také zajištění stěhovací 

služby. Doba, kdy lidé kupovaly reality výhradně za hotové, je dávno pryč. Většina 

pořízení nemovitostí se uskutečňuje pomocí úvěrů na bydlení. Makléř by tedy měl 

klientovi poradit, jak se dá získat hypoteční úvěr, nebo úvěr ze stavebního spoření. 

Všechny tyhle dovednosti plus také praktické zkušenosti jsou předpokladem pro 

kvalitní reference. Je prodávajícího či kupující při výběru správné realitní kanceláře. V 

každém městě můžeme to jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje vybírat z mnoha 

realitních kanceláří, proto je velmi důležité mít kontakt na prověřeného realitního makléře, 

který bude mít mnohaletou zkušenost s realitní činností a se znalostí daného prostředí [20]. 

http://www.realitymorava.cz/realitni-kancelare
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3.7 Developer 

Developer je investor, může jím být fyzická i právnická osoba, který investuje do 

výstavby nemovitosti, zajišťuje její kompletní realizaci stavebních projektů od nákupu 

pozemků přes pořízení projektové dokumentace až po realizaci a prodej celé stavby.  

Developerský projekt se označuje jako nová výstavba budov, nejčastěji bytových 

domů, kanceláří či nákupních center. Co se týče výstavby domů, samotný projekt může 

obsahovat i více typů nemovitostí, např. byty, řadové domy, či samostatně stojící domy.  

Projekt se začleňuje do oblasti projektového financování. Developer není finálním 

investorem, pouze investuje do projektu. Finální investor je ten, kdo chce vlastnit výsledný 

projekt, ale nechce podstoupit riziko výstavby. Developer výstavbu zadává zhotoviteli, 

tedy stavební společnosti. Vedle zhotovitelů se na projektech podílí i další osoby, jako jsou 

architekti, projektanti či právníci.  

Developerské práce můžeme shrnout do tří základních fází a to přípravná fáze, 

realizační fáze a závěrečná fáze. Ve fázi přípravné o financování a zhodnocení možnosti 

proveditelnosti projektu, ve fázi realizační dochází už k nákupu pozemků, získávání 

nezbytných povolení, výstavbě, také se zde uzavírají smlouvy budoucích majitelů nebo 

nájemců. V závěrečné fázi se poté projekt prodá finálnímu investorovi [20]. 
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4 Analýza trhu v Prostějově a okolí – praktická část 

4.1 Základní údaje o Prostějově a okolí, administrativní členění 

Prostějovský region se nachází v samém srdci Moravy. Rozprostírá se v severní části 

Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, v úrodné rovině Hané.  Na 

východě sousedí s okresem Přerov, na severu s okresem Olomouc, na jihu má společnou 

hranici s okresem Kroměříž a okresem Vyškov a na západě sousedí s okresy Blansko a 

Svitavy. Celková rozloha okresu je 770 km
2
.  

Prostějovsko zahrnuje 6 částí, kterými jsou Svazek obcí Prostějov-venkov, Konicko, 

Kostelecko, Protivanovsko, Němčicko a Předina (Brodek u Prostějova). Okres je tvořen 97 

obcemi, z toho 5 městy (Konice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou, Plumlov, 

Prostějov) a 6 městysy (Brodek u Prostějova, Drahany, Kralice na Hané, Nezamyslice, 

Protivanov, Tištín). K 1. červenci 2006 vznikla v okrese Prostějov obec Držovice, která se 

oddělila od Prostějova. V 97 obcích okresu Prostějov má své trvalé bydliště necelých 110 

tisíc obyvatel. Největším městem prostějovského okresu a třetím největším městem kraje je 

Prostějov s necelými 45 tisíci obyvateli [21]. 

           Tabulka 1 Demografické údaje k 1. 1. 2014 [22] 

Počet 

obyvatel 

Počet obyvatel 

okresního města 

Hustota osídlení 

(obyv./km
2
) 

Počet 

obcí 

Z toho se 

statusem města 

109 223 44 234 142 97 5 
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Obrázek 2 Administrativní rozdělení okresu Prostějov, 1. 1. 2008 [23]  
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4.2 Geologie 

Prostějovský okres se nachází na území dvou geologických soustav rozdílného stáří, 

a proto se od sebe liší i svou geologickou stavbou. Západní část, Český masív, je tvořen 

Drahanskou vrchovinou. Skládá se převážně ze spodnokarbonských drob, břidlic a 

slepenců.  

Východní část území je tvořena Hornomoravským úvalem, jenž je tvořen 

neogenními a kvartérními sedimenty, které v podobě usazenin leží na měkkých neogenních 

horninách formovaných před 23 – 2,6 miliony let. Typické jsou pro toto území mocné 

vrstvy spraší, kde v průběhu holocénu, tedy v letech 10 000-8 500 př. n. l., vznikly úrodné 

černozemě.  

Území je dále tvořeno štěrky, písky a jíly. Pro oblast jsou charakteristické rozsáhlé, 

často mírně ukloněné plošiny spočívající na vápnitém mořském neogénu [13]. 

4.3 Geomorfologie 

Okres leží na území dvou největších regionálně geologických celků, které se 

nacházejí v České republice (oba dva celky mají zastoupení na území přibližně stejné). 

Západní část je geologicky starší Český masiv, jehož vznik náleží prvohorám. Zasahují zde 

dvě subprovincie, a to v jižní části Česko-moravská a v severní části Krkonošsko-

jesenická. Východní část je výrazně mladší. Jedná se oblast Západních Karpat, jejichž 

vznik je datován do období třetihor (před 65 mil. – 2 mil. let) a většina území je tvořena 

pod celkem Prostějovská pahorkatina, která je součástí celku Hornomoravský úval, oblasti 

Západní vněkarpatské sníženiny [13]. 

4.4 Půdní a klimatické poměry 

Nejkvalitnější půdy v prostějovském okrese jsou především ve východní části. Velmi 

úrodné černozemě spolu s hnědozeměmi tvoří naprostou většinu. Na území jsou nejvíce 

zastoupeny kambizemě (hnědé lesní půdy). Tvoří 38,1 % rozlohy okresu. Vodní plochy 

zde zastupují říčky Hloučela, Romže, Valová a několik rybníků [13]. 
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Teplotní poměry určuje nízká nadmořská výška a horské hradby Jeseníků ze severu. 

Většina území spadá do klimatické teplé oblasti. Oblast je charakteristická dlouhým teplým 

a suchým létem, a velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i 

podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Podnebí města je ovlivňováno polohou v inverzní kotlině, která je 

otevřená k východu a uzavřená ze západu a severu. Klimaticky je to velmi nevýhodné, 

jelikož špatně větraná kotlina přináší vysokou prašnost. Životní prostředí města a okolí je 

tedy považováno za středně zatížené [15]. 

4.5 Využití území 

Z celkové rozlohy okresu Prostějov zaujímá zemědělská půda okolo 70 %, podíl orné 

půdy na celkové rozloze je 61,3 % a lesní pozemky tvoří 19,5 %. Nezemědělská půda pak 

činí okolo 30 % [21]. 

   Tabulka 2 Podíl zemědělské a nezemědělské půdy na celkové výměře území k 1.1.2014 [24] 

Celková plocha území v ha Podíl zemědělské půdy v ha Podíl nezemědělské půdy v ha 

76 978 53 685 23 293 

Graf 1 Podíl půdy v % 

 

4.6 Prognózní zdroje 

Na Prostějovsku jsou zdroje stavebního kamene reprezentovány především drobami 

hornobenešovského, moravického, hradeckého a myslejovického souvrství Drahanské  

69,7 

30,3 
Zemědělská půda

Nezemědělská půda
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vrchoviny. Lokality s poměrně vysokým objemem předpokládaných zásob: Jesenec 

(brodecké droby s předpokládaným objemem zásob 11 600 tis. m
3

), Kostelec na Hané - 

Hluchov (kulmské horniny myslejovického souvrství - droby a slepence s předpokládaným 

objemem zásob 8240 tis. m
3

) a Lipová II (droby a slepence s předpokládaným objemem 

zásob 4 698 tis. m
3

) [25]. 

Na území SO ORP Prostějov nalezneme několik výhradních ložisek nerostných 

surovin. Jedná se zvláště o stavební kámen, cihlářské suroviny, vápence a štěrkopísky. 

Řada z těchto ložisek je ale označena jako chráněné ložiskové území, některá však nejsou.  

Vymezen je také jeden prognózní zdroj nerostných surovin zaměřený pro těžbu 

droby. Leží na území obcí Přemyslovice a okrajově také Hluchova. 

Pro samotnou těžbu nerostných surovin je definováno pět dobývacích prostorů, jenž 

jsou zpravidla těžené (droba v Brodku u Prostějova a Rozstání, štěrkopísky v Ondraticích a 

Želči,  a cihlářská surovina v Prostějově a Držovicích). Nejvíce dobývacích prostorů je 

stanoveno pro těžbu stavebního kamene, kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou 

výrobu a štěrkopísků [26]. 

 

Tabulka 3 Dobývací prostory v SO ORP Prostějov [26] 

OBEC 
NÁZEV 

DP 
NEROST ORGANIZACE 

PLOCHA 

(ha) 

Br. u Prostějova, 

Hradčany-Kobeřice 
Brodek 

kulmská 

droba 
Kámen Brno s.r.o. 20,2 

Rozstání Rozstání kámen-droba PEDOP s.r.o., Lipovec 6,7 

Ondratice, Želeč Ondratice I štěrkopísek 
Těžba štěrkopísků 

s.r.o., Brodek 
17,3 

Prostějov Prostějov 
cihlářské 

suroviny 

Cihelna s.r.o., 

Prostějov 
28,2 

Držovice Držovice 
cihlářské 

suroviny 

Očenášek-Mikulka, 

Prostějov 
30,9 
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Tabulka 4 Ložiska nerostných surovin v SO ORP Prostějov [26] 

OBEC NÁZEV NEROST SUROVINA 
PLOCHA 

(ha) 

Brodek u 

Prostějova, 

Hradčany-

Kobeřice 

Kobeřice-

Brodek 
droba stavební kámen 17,1 

Čelechovice na 

Hané, Slatinky 

Čelechovice 

na Hané 

dolomit, jíl, 

spraš. hlína, 

váp. dolomit 

cihlářská surovina, 

dolomit, stavební 

kámen, vápenec 

21,2 

Držovice Držovice 
jíl, sprašová 

hlína, spraš 
cihlářská surovina 23,7 

Klenovice na 

Hané 

Klenovice na 

Hané 

hlína, jílový 

sediment, spraš 
cihlářská surovina 25,2 

Olšany u 

Prostějova 
Olšany-Lutín 

štěrkopísek, 

štěrk 
štěrkopísky 56,6 

Ondratice, 

Brodek u 

Prostějova, Želeč 

Ondratice-

Brodek 
psamity a štěrk štěrkopísky 7,3 

Prostějov Prostějov 
hlína, jílový 

sediment, spraš 
cihlářská surovina 9,7 

Prostějov Vrahovice hlína, spraš cihlářská surovina 52,4 

Přemyslovice Přemyslovice 
droba, 

konglomerát 
stavební kámen 30 

Rozstání 
Rozstání-

Baldovec 
droba stavební kámen 6,7 

Vrbátky Štětovice psamity a štěrk štěrkopísky 105,2 
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Na mnoha místech se nacházejí poddolovaná území (Drahany, Mostkovice, Čechy 

pod Kosířem, Otinoves, Ptení, Seloutky, Smržice a Slatinky). Tato území mohou 

představovat určité omezení pro rozvoj obcí, například pro plánovanou i stávající 

výstavbu.  V prostějovském okrese se jedná pouze o propadliny malého rozsahu, tudíž 

nepředstavují žádné omezení pro rozvoj obcí. 

Prostějovský kraj disponuje značným surovinovým potenciálem stavebních surovin. 

Jsou zde rozmístěna ložiska cihlářských surovin, jsou tvořena hlavně sprašemi, sprašovými 

hlínami, jíly a slíny. V posledních letech vzrůstá poptávka po surovinách z místních zdrojů, 

tím se také zvyšuje počet spoluprací s místními stavebními firmami.  

 Ovšem z těžby vyplívá zvýšená zátěž na životní prostředí. Ukončením těžby se 

mohou tvořit sesuvy půdy (negativní vliv na okolí), proto je potřeba obnovovat narušenou 

krajinu těžebních oblastí. Těžba nerostných surovin zasahuje zásadně do reliéfu a tvářnosti 

krajiny, do vodního režimu, vede ke změně okolní flóry a fauny, načež vzniká devastované 

prostředí. Jedním z možných řešení pro obnovu pozůstatků po těžbě je lokalitu 

rekultivovat. Do současné chvíle se neprojevili žádné negativní vlastnosti těžby, které by 

znepříjemňovali život občanům prostějovského okresu. 

Životnost zásob stavebních surovin je v kraji odhadována na mnoho desítek až 

několik set let. Důležitou surovinovou rezervu představují také netěžená ložiska a 

prognózní zdroje [26]. 
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Obrázek 3 Těžba nerostných surovin v SO ORP Prostějov [26] 
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4.7 Průmysl 

Významným odvětvím je strojírenství, jsou to například firmy jako Hanácké 

železárny a pérovny, a.s., vyrábějící pružiny a pružící elementy a DT výhybkárna 

a strojírna, a.s., která je výrobce výhybkových konstrukcí pro železniční, podzemní 

a tramvajové tratě.  

Významnou pozici zaujímá v Prostějově také stavebnictví. Působí zde firmy, které 

jsou známé v celém kraji či dokonce v ČR, např. Dopravní stavby Holding a.s. nebo 

Pozemstav Prostějov [28]. 

4.8 Analýza trhu s rodinnými domy v ČR  

Trendem ve výstavbě rodinných je, že ubývá vícegeneračních domů. Staví se více 

přízemní bungalovy a na velkých pozemcích rostou malé stavby. Je to způsobeno hlavně 

změnou preferencí domácností. 

Množství staveb dlouhodobě roste, jejich velikost však klesá. Například průměrná 

zastavěná plocha v roce 1997 činila 144,7 m
2
, v roce 2011 byla rozloha rodinného domu 

jen 137,2 m
2
. Stále také klesá počet podlaží. V roce 1997 měli rodinné domy v průměru 2,4 

podlaží a v roce 2011 jich bylo pouhých 1,9. Během čtrnácti let se tedy ztratila polovina 

patra. Úbytek je také ve výstavbě vícegeneračních rodinných domů. Proto počet bytů na 

jeden rodinný dům během čtrnácti let klesl z 1,10 na 1,03. 

Tendence poklesu je patrná od roku 2000. Příčiny jsou různé. Jednou z nich je změna 

preferencí. Lidé si staví rodinné domy pouze pro jednu generaci.  Důvodem může být také 

vysoká cena stavebních prací a materiálů. Ceny rostly v minulosti rychleji než průměrné 

ceny v indexu spotřebitelských cen a rychleji než kupní síla obyvatel. Proto si lidé 

nemohou finančně dovolit velké domy.  Rostou také velikosti stavebních pozemků [30]. 
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Tabulka 5 Velikost dokončených rodinných domů od roku 1997 po rok 2011 [31] 

Rok 
Počet bytů na 

1 dům 

Průměrný 

počet podlaží 

Průměrná plocha 

stavebního pozemku 

(v m
2
) 

Průměrná plocha 

zastavěná (v m
2
) 

1997 1,10 2,4 887,6 144,7 

2000 1,08 2,4 906,6 146,8 

2005 1,05 2,1 1 106,2 139,1 

2008 1,04 2,0 1 098,5 133,6 

2011 1,03 1,9 1 066,5 137,2 

V dnešní době je dále rostoucí zájem o nízkoenergetické rodinné domy a kvalitní 

architekturu. Při prodeji domu hraje velkou roli energetická náročnost provozu. Vysoký 

nárůst cen energií v minulých letech obrací zájem investorů k energeticky úspornějším 

stavbám, k dobře tepelně vyřešeným a menším domům. Není stoprocentní, že by zařazení 

domů do lepší energetické třídy nějak výrazně ovlivnilo jejich cenu, ale je patrné, že 

rozsáhlé domy a domy s horším zařazením se prodávají déle a proto bývá mnohdy jejich 

cena postupně snižována. Větší část starších domů je tedy zařazena v nejnižších 

energetických třídách [31]. 

 

Obrázek 4 Průkaz energetické náročnosti budovy [38] 
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Výše uvedený PENB slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – určuje 

množství veškeré energie spotřebované při standardním provozu budovy a zařazuje tak 

budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Tento průkaz hodnotí veškerou energii, která je 

potřebná pro provoz budovy (energii na vytápění, příprava teplé vody, chlazení, větrání, 

klimatizace a energie na osvětlení). 

 

4.9 Historie bydlení v Prostějově a okolí 

Největší populační růst byl zaznamenán v období mezi lety 1946 a 1990, kdy 

docházelo k rychlému ekonomickému rozvoji, velkému přírůstku obyvatel a připojování 

některých venkovských obcí v nejbližším okolí města. Začali se stavět zejména panelové 

domy a sídliště na okrajích města. Po roce 1989 se tempo výstavby nových bytů zpomalilo. 

Kvůli hustě zastavěnému území a jádra tvořící městskou památkovou zónu, bytové 

výstavby postupovali do okrajových částí města (např. Čechovice nebo Domamyslice).    

Největší intenzita výstavby byla v 60., 70. a 80. letech. V té době byla postavena 

většina panelových domů v rámci komplexní bytové výstavby. Po roce 1989 dochází 

k nové vlně bytové výstavby, zejména rodinných domů. V roce 2006 město Prostějov 

zahájilo přípravu pro výstavbu rodinných domů v lokalitě u nové nemocnice s plánem 

prodeje pěti desítek parcel.  

Přes 90 % bytů je v Prostějově trvale obydlených a z toho  ¾ bytů se nachází 

v bytových domech. Ve srovnání s ostatními okresními městy v Olomouckém kraji se 

v Prostějově nachází největší počet bytů v rodinných domech. Většina bytů je také 

v osobním vlastnictví [29]. 

4.10 Domovní fond Prostějova a okolí 

V roce 2011 bylo na území okresu Prostějov zaznamenáno celkem 29 165 domů, z 

toho jich bylo 23 959 (82,15 %) trvale obydleno. Z trvale obydlených domů byl podíl 

rodinných domů 21 936 (91,56 %). V okresu tedy můžeme jednoznačně pozorovat převahu  
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individuální výstavby. Dále bylo v okresu evidováno 5 206 neobydlených domů (17,85 %). 

Nejvyšší počet neobydlených domů se nachází v obcích Vincencov (43,6 %),  

Bousín (41,9 %), Malé Hradisko (35,6 %) a Stínava (33,8 %). Nejméně jich pak nalezneme 

v Prostějově (7,5 %), Brodku u Prostějova (9,3 %), Bedihošti (9,7 %) a v Obědkovicích 

(9,9 %).  

Graf 2 Počet rodinných domů v okresu Prostějov  

 

Podíl domů, které byly postaveny před a v průběhu druhé světové války je třetinový, 

což vede ke zvýšení nároků na novou výstavbu. Největší počet výstaveb bylo 

zaznamenáno během osmdesátých let. V 90. letech poté došlo k výraznějšímu útlumu.  

Průměrné stáří domů v regionu je 50,5 let. Nejstarší domovní fond najdeme v obcích 

Stínava (56,7 let), Čelechovice na Hané (56,2 let) a v Bousíně (54,4 let) [27]. 

 

Tabulka 6 Výstavba domů od roku 1919 do roku 2001 v okresu Prostějov [27] 

Období výstavby domů 

do r. 1919 1920-1945 1946-1980 1981-1990 1991-2001 

3134 3470 8518 2534 1974 

82% 

18% 

Trvale obydlené domy: 23 959

Neobydlené domy: 5 206
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Tabulka 7 Počty rodinných domů okresu Prostějov, 2011 [36] 

Domy Domy celkem 
Z toho rodinné 

domy 

Domy celkem 

  

  29 165 27 028 

obydlené domy 

  

  23 959 21 936 

z počtu domů vlastnictví: 

 

  

  

  

fyzická osoba 

  

  21 049 20 590 

obec, stát 

  

  344 84 

bytové družstvo 

  

  340 4 

spoluvlastnictví vlastníků bytů   1 612 972 

domy s počtem bytů: 

 

  

  

  

1 

   

  17 834 17 608 

2 - 3 

   

  4 521 4 328 

4 - 11 

  

  1 027 x 

12 a více 

  

  515 x 

z počtu domů období výstavby 

nebo rekonstrukce:   

  

  

1919 a dříve 

  

  3 135 2 875 

1920 - 1970 

  

  8 810 8 054 

1971 - 1980 

  

  3 711 3 343 

1981 - 1990 

  

  2 955 2 738 

1991 - 2000 

  

  2 545 2 384 

2001 - 2011 

  

  2 349 2 208 

z počtu domů materiál nosných 

zdí:   

  

  

kámen, cihly, tvárnice 

 

  18 809 17 387 

stěnové panely 

  

  548 92 

z počtu domů počet nadzemních 

podlaží:   

  

  

1 - 2 

   

  21 311 20 694 

3 - 4 

   

  1 277 390 

5 a více 

  

  387 x 

z počtu domů technické vybavení 

domů:   

  

  

přípoj na kanalizační síť 

 

  12 017 10 392 

vodovod 

  

  21 969 20 091 

plyn 

   

  18 494 16 723 

ústřední topení 

  

  19 331 18 143 

průměrné stáří obydlených 

domů 

 

  50,5 let 50,4 let 
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Rychlost bytové výstavby bývá ukazatelem prosperity a růstu životní úrovně dané 

oblasti. Právě proto zlepšující hospodářská situace zvyšuje i poptávku po novém bydlení a 

rychlost samotné výstavby. Nevyšší rychlost výstavby byla v okolí města Prostějov – 

konkrétně v období 2001-2007 to bylo v obcích Alojzov, Brodek u Prostějova, 

Mostkovice. Naopak nejmenší rychlost byla v obcích Biskupice, Dobromilice, 

Obědkovice, Malé Hradisko, Mořice a Želeč. Prakticky všechny obce v regionu disponují 

rozvojovými plochami na bydlení. Obce tedy mají zájem o svůj územní rozvoj. [27]. 

Problémem pro novou výstavbu rodinných domů je ale nedostatečný počet volných 

ploch v obcích Čelechovice na Hané, Drahany, Čehovice, Hrubčice, Němčice nad Hanou, 

Obědkovice, Otaslavice, Vícov a Vincencov [27]. 

4.11 Analýza trhu s rodinnými domy v Prostějově a okolí 

„Realitní trh Prostějova se obecně neodlišuje od velikostně srovnatelných měst, 

jako je např. Přerov. Největší poptávka po rodinných domech je převážně kvůli zahradám. 

Bez nich se proto velice špatně prodávají. Optimální velikost zahrady je pro klienty 500 až 

1000 m
2
. Extra velká zahrada je také mínus – příliš mnoho práce, promítá se i do ceny.  

Velká poptávka je po nových domech v nejlepším technickém stavu. Staré domy se 

s ohledem na vzdálenější lokalitu od Prostějova potápí. Cenově se propadají hlavně kvůli 

špatnému technickému stavu a také nevhodným dispozicím pokojů. 

Velmi důležitým cenovým faktorem je lokalita. Nejdražší domy se proto vyskytují ve 

městě a jeho blízkém okolí. Některé lokality dokonce konkurují i samotnému centru města. 

Co se týče Prostějova, jsou to obce Krasice, Čechovice, Domamyslice a Mostkovice. 

Všechny čtyři lokality leží jihozápadně od města, a i když jsou k centru, “co by kamenem 

dohodil“, jsou pro svůj klid a blízkost k přírodě v dnešní době z nejžádanějších míst 

k bydlení.  
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Fotodokumentace vybraných rodinných domů v nejžádanějších lokalitách: 

 

Obrázek 5 Novostavba rodinného domu v Krasicích [zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 6 Starší rodinný dům po rekonstrukci v Čechovicích [zdroj: vlastní] 
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Obrázek 7 Řadový rodinný dům ze 70. let s garážovou přístavbou v Čechovicích [zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 8 Řadové rodinné domy - novostavba v Čechovicích [zdroj: vlastní] 
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Bohužel i přesto, že jsou tyto obce nejžádanější, je zde velmi nízká nabídka realit 

k prodeji, když už tak s mnohdy nadsazenou cenou, jelikož majitelé si uvědomují hodnotu 

těchto lokalit [35]. 

V prostějovském okrese by se proto mohlo začít dařit realitním obchodům i v jiných 

srovnatelných obcích, jako je například Skalka nebo Čechy pod Kosířem. Obce jsou 

vhodnou volbou pro klidné bydlení v rodinných domech, s blízkostí přírody ale zároveň i 

kultury. 

Co se týče obce Skalky, leží 12 km od Prostějova. Nachází se v ní lázeňský areál 

s přírodními minerálními prameny, lesopark s jezírky sloužící k odpočinku a relaxaci, 

koupaliště, tenisový kurt, fotbalové hřiště či venkovní posilovna a v neposlední řadě také 

cyklistická trasa. Klid a domácí atmosféra této obce by proto mohla přilákat více zájemců 

o bydlení.  

Druhým adeptem by mohla být malebná hanácká vesnice Čechy pod Kosířem, která 

je také vzdálená od Prostějova 12 km. Dominantou obce je zámek s parkem, hasičské 

muzeum a muzeum historických kočárů.  Nad obcí se tyčí Velký Kosíř (442 m n. m.) 

s nově postavenou rozhlednou, který láká turisty k častým procházkám či vyjížďkám na 

kolách. 

Naopak nejméně poptávané lokality jsou nad 20 km od měst, vesnice tzv. 

„uprostřed polí“, dále pak lokality v průmyslové zóně, nebo tam, kde se shromažďují 

národností menšiny. Jsou to obce jako Dobromilice, Dobrochov, Vincencov,  Ivaň či 

Biskupice. 

Ceny nemovitostí se do září roku 2008 postupně navyšovaly. V té době byl proto 

největší rozkvět prodeje nemovitostí. Lidé kupovali prakticky všechno, poté nastal zlom.  

S rokem 2012 se trh s realitami postupně vzpamatovával. Nabídka byla široká, poptávka 

však byla nižší. Lidé lákalo nejvíce levné bydlení, popřípadě nemovitosti, do kterých mohli 

investovat, za účelem dalšího pronájmu. S nástupem jara 2012 byl nárůst o výstavbu 

vlastních rodinných domů. Zájem byl především o starší rodinné domy levnější cenové 

kategorie (1 – 1,5 mil. Kč), ale také o menší novostavby, tzv. bungalovy (stavba, převážně 

s jedním podlažím, zpravidla čtvercového půdorysu doplněná vstupní verandou). 
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Obrázek 9 Ukázka rodinného domu typu "bungalov" [33] 

V roce 2013 měli prodávané domy na trhu nejnižší ceny, které se ale postupně 

navyšují. V současné době je v Prostějově největší zájem o levné starší domy, které se 

pohybují do 2,5 mil. Kč ve vzdálenosti od města 10-15 km“ [35]. 

Následující graf ukazuje průměrnou cenu rodinných domů na m
2
 ve vybraných  obcích 

okresu Prostějov. Průměrná cena je propočítána ze všech rodinných domů, které jsou 

nabízeny k prodeji (novostavby, rodinné domy po rekonstrukci i před rekonstrukcí).  

Graf 3 Průměrná cena za m
2
 rodinného domu v nejžádanějších lokalitách okresu Prostějov 

[zdroj: vlastní zpracování] 
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Z grafu je zřejmé, že nejvyšší průměrné ceny za m
2
 se pohybují v lokalitách Krasice, 

Čechovice, Domamyslice a Mostkovice. Ceny se zde pohybují od 21 500 Kč/m
2 

do 22 500 

Kč/m
2
. Druhá nejvyšší průměrná cena je poté v centru samotného města, konkrétně 15 471 

Kč/m
2
. Naopak nejnižší průměrné ceny se vyskytují v obcích Stařechovice (4792 Kč/m

2
), 

Přemyslovice (4826 Kč/m
2
) a Myslejovice (1476 Kč/m

2
). 

 

Tabulka 8 Průměrná cena rodinných domů dle jejich typu v okrese Prostějov  

[zdroj: vlastní zpracování] 

Typy domů Průměrná cena (Kč/m
2
) 

Novostavby 21 240 

Po rekonstrukci 23 570 

Před rekonstrukcí 7 650 

Z tabulky je patrné, že ceny rodinných domů po rekonstrukci jsou nejvyšší, jelikož 

náklady na jejich opravu bývají značně velké. Mnohdy musíme počítat s demolicí a 

bouráním, s technickým zhodnocením stavu domu stavebním odborníkem a s mnoha 

dalšími finančně nákladnými procesy. Z toho důvodu bývá cena domů po rekonstrukci 

vyšší než u nových staveb. V těsném závěsu jim jsou novostavby s průměrnou cenou 

21 240 Kč/m
2
. Nejmenší průměrná cena je poté u starých domů bez jakékoliv 

rekonstrukce, jelikož nemohou svým vzhledem, kvalitou ani dispozičním uspořádáním 

konkurovat novodobým stavbám (jedinou výhodu, kterou mají, je dobrá lokalita). 

4.12 Developerské projekty 

Co se týče města Prostějova a jeho okolí, v posledních letech zažilo „boom“ mezi 

developerskými projekty. Mezi nejzajímavější patří právě projekty:  

 Na Vyhlídce 

V roce 2008 vzniklo v sousedství nové nemocnice (západ města) nad 50 stavebních 

míst, které byli prodávány formou veřejné aukce. Rezidenční projekt Na Vyhlídce byl 

situován v atraktivní lokalitě Prostějova a zahrnoval výstavbu celkem 17 energeticky 

úsporných rodinných domů. Lokalita především splňuje požadavky dnešních klientů, kteří  
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preferují pohodu a klid v blízkosti přírody ale zároveň také blízkost centra města. V dosahu 

jsou obchodní centra, nemocnice, školy, aquapark, restaurační zařízení a MHD. Projekt 

nabídl dvě varianty bydlení. [39]. 

Tabulka 9 Nabídka rodinných domů dle typu velikosti a vybavení [39] 

 Výbava STANDARD Výbava KOMFORT 

Dům A 130 m
2
 3 490 000,- Kč 3 750 000,- Kč 

Dům B 160 m
2
 3 970 000,- Kč 4 330 000,- Kč 

 U hřiště 

V roce 2012 byla zahájena výstavba s názvem „U hřiště“ ve Vrahovicích a 

dokončena byla v roce 2014. Vzniklo 6 samostatně stojících moderních 

nízkoenergetických rodinných domů, které jsou ve vzdálenosti 10 minut od centra města 

Prostějova. V nabídce byli dvě varianty domů, 3+kk a 5+kk, obě také měli k dispozici 

parkovací místo před garáží. Cena novostavby se pohybovala od 2 990 000 Kč do 3 490 

000 Kč vč. pozemku a DPH [40]. 

   Tabulka 10 Velikost a cena novostaveb [40] 

ČÍSLO DOMU 

VELIKOST 

DOMU 

CEL. PLOCHA 

POZEMKU 
CENA 

1 5+kk 338 m
2
 3 490 000,- Kč 

2 (2x) 5+kk 288 m
2
 3 490 000,- Kč 

3 5+kk 344 m
2
 3 490 000,- Kč 

4 3+kk 355 m
2
 2 990 000,- Kč 

5 3+kk 513 m
2
 2 990 000,- Kč 

 Domy Držovice 

V roce 2014 bylo dokončeno v první fázi 10 domů s minimálními provozními 

náklady v obci Držovice. Developerský projekt jménem Domy Držovice je rezidenční 

bydlení určené rodinám. Místo je ve výborné lokalitě, asi jen 5 minut od centra Prostějova,  
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a zároveň leží v klidné a bezpečné části. Doslova za rohem se nachází obchodní centrum. 

Aktuálně byly prodány již 4 domy, z celkového budoucího počtu 37 domů. Projekt je 

navržen pro poskytování dlouhodobé úspory energie i času [41]. 

4.13 Pozemky v Prostějově a okolí 

V Prostějově je nabídka stavebních pozemků poměrně malá. Je to také zapříčiněno 

vysokými požadavky vlastníků půdy na cenu. Někteří nejsou ochotni pozemek za účelem 

výstavby prodat. Pro vlastníky půd není totiž důležitý zisk, ale chtějí ponechat majetek 

v podobě půdy příštím generacím.   

Severní část města je prakticky nerozšířitelná z důvodu protékající říčky Hloučely. 

Z východu je pak město ohraničeno dálnicí. Za zmíněnou dálnicí již není poptávka tak 

silná, jelikož se jedná o průmyslovou zónu. Pro výstavbu poté přichází v úvahu pouze 

západ a jih města. To vše je důvodem pro menší počet realizovaných prodejů stavebních 

pozemků.  

Ceny mnohdy můžou být i nadsazené a nepřiměřené, jelikož je zde nabídka prakticky 

nulová. Zájemci, kteří jsou ochotni nabídku zaplatit, se i přesto tak najdou, avšak nejsou 

ochotni čekat, chtějí kupovat ihned.  

Nárůst cen vykazují skupiny parcel pro bydlení v rodinných domech. Problematické 

zůstávají nově vyčleněná území pro výstavbu rodinných domů, kde se velmi obtížně řeší 

dobudování technické infrastruktury včetně komunikací a chodníků. Proto se předpokládá 

další cenový nárůst [37]. 

Tabulka 11 Ceny pozemků k 1. 4. 2015, okres Prostějov [34] 

Cena za 1 m
2
 

(minimum) 

Cena za 1 m
2 

(maximum) 

Cena za 1 m
2 

(průměr) 

Cena za 1 m
2 

(medián) 

196,- Kč 1 252,- Kč 571,- Kč 266,- Kč 
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5 Závěr 

Realitní trh v České republice je velmi stabilní a ustálený. V současnosti je v takové 

fázi, při které je investování do něj pro poptávajícího velmi příznivé. Trh s nemovitostmi je 

úzce spjat s ekonomikou dané oblasti, ale i s ekonomickou stránkou celé České republiky. 

Vývoj v tomto směru ovlivňuje ceny domů a samozřejmě i hypoteční úvěry a jejich sazby. 

Proto s dobrou dostupností a nabídkou úvěrů rostou poptávky po nemovitostech. 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vývoj a strukturu realitního trhu 

v Prostějově a okolí dle určitých druhů nemovitostí, konkrétně rodinných domů.  

V praktické části jsem se vzhledem ke svému oboru věnovala základním 

geologickým informacím daného okresu, kde hlavním bodem bylo popsat těžební činnost a 

využití území s prognózními zdroji. Zjištěna byla narůstající poptávka po stavebních 

surovinách místními firmami, avšak vzhledem k nedostatečnému množství dostupných dat 

a relevantních informací, na základě kterých by mohla být provedena analýza vlivu těžby 

na ceny nemovitostí, nebylo možné provést jejich vyhodnocení. Zjištěna byla pouze určitá 

zátěž na životní prostřední, kdy se zvýšená těžba negativně promítá do rázu okolní krajiny.  

 Mimo jiné praktická část obsahuje základní informace o samotném okresu a jeho 

administrativní členění.  

Hlavní, stěžejní částí, byla samotná analýza trhu s rodinnými domy, kde byl 

dopodrobna rozebrán domovní fond společně s cenovou analýzou vybraných lokalit.  

V prostějovském okrese se s domy obchoduje jak ve stavu před rekonstrukcí, tak i po 

rekonstrukci, dle preferencí poptávaných. Hlavní cenotvorný ukazatel na trhu s 

nemovitostmi je lokace. Nejvíce žádané jsou zde lokality s blízkým přístupem jak do 

města, tak i do přírody. To vše splňuje západní část, tedy Krasice, Čechovice, 

Domamyslice a Mostkovice. Není divu, že lidé usilují o tyto lokality nejvíce, jelikož hlavní 

prim zde hraje právě příroda. V první řadě je to říčka Hloučela, les Záhoří a Plumlovská 

přehrada, která slouží hlavně v létě ale i v jiných měsících k rekreaci. Zmíněné lokality leží 

v dostatečné vzdálenosti od rušných silnic, zástavba je zde tvořena převážně rodinnými 

domy a chatovou výstavbou. I když jsou tyto lokality nejžádanější, nabídka prodávaných 

domů je velmi nízká, jelikož se zde domy spíše drží v rodině a dědí se po generacích. Při 
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občasné prodejní nabídce jsou pak ceny domů často nadsazovány (od 21 500 Kč/m
2
 do 22 

500 Kč/m
2
), přesto se pokaždé nějaký zájemce objeví.  

Jako možnou alternativu k nejžádanějším lokalitám bych viděla obce Skalku a Čechy 

pod Kosířem. Splňují všechny preferované atributy. Blízkost k přírodě, ale i do centra, 

určitou upravenost a vzhled okolí, i přiměřeně vysokou cenovou nabídku realit (cena 

rodinných domů v průměru: 4792 Kč/m
2
). 

Největší poptávka na trhu v Prostějově a okolí je po developerských stavbách, jelikož 

prodejce umí kupujícímu poskytnout kompletní servis – od zprostředkování financí až po 

právní a administrativní úkony. Developeři často spolupracují s bankami, které dokáží 

nabídnout zvýhodněné podmínky při poskytování úvěrů. Dokáží nám také nabídnout 

splátkový kalendář, přizpůsobený možnostem výše splátek.   

U stavebních pozemků je to při tvorbě ceny stejné, také zde rozhoduje převážně 

lokalita, proto jsou v zásadě v okolí centra města pozemky nejdražší. Ceny se zde pohybují 

od 196,- Kč do 1252,- Kč za 1 m
2
. Problematika kolem nedostatku volných stavebních 

pozemků s sebou nese nárůst cen. Také proto se v Prostějově s pozemky obchoduje jenom 

zřídka.  

Co se týče budoucího vývoje, očekává se spíše stagnace cen rodinných domů, než 

růst. Vrůstat budou pouze ceny energeticky úsporných staveb, které se stávají hitem, 

jelikož se zvýšila citlivost lidí na energetickou náročnost.  
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