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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analýza realitní trhu v okrese Ostrava, práce se 

zaměřuje rodinné domy, byty a pozemky, které svou lokalitou náleží do okresu Ostrava. 

V první teoretické části se zabývám vysvětlením základních pojmů, jako je nemovitost, 

stavby a budovy, pozemky oceňování a tržní hodnota. Tyto pojmy jsou vysvětleny pro lepší 

pochopení dané problematiky, v první části také nalezneme charakteristiku a vysvětlení jak 

funguje realitní trh. V druhé části nalezneme praktickou analýzu realitního trhu v okrese 

Ostrava, charakteristika obsahuje především cenové porovnání různých částí okresu Ostrava, 

dále se v práci vyskytuje analýza vlivu těžební činnosti na ceny nemovitostí v tomto okrese. 

Klíčová slova: Realitní trh, rodinné domy, byty, pozemky, nemovitost, Ostrava. 

 

 

Summary 

This bachelor thesis aims analysis of real Estate Market in district Ostrava city and it 

is all focused on villas, houses, apartmens and grounds, which are located in Ostrava city. 

First theoretical part includes the explanation of basic concepts, as property, construction and 

buildings, grounds, valuation and market value too. These concepts are here explained to 

better understanding the issue. There are characteristic and explanation of functioning real 

estate market too, at the first part. 

At the second part of my work you can see practical analysis of real estate market in 

district Ostrava, the characteristic includes especially price comparison of different parts in 

this disctrict. In this work you can also find analysis of the impact of mining activities to 

property prices in this district. 

Keywords: real estate market, villas, apartmens, grounds, property, Ostrava.
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1 Úvod 

Realitní trh není statický, ale neustále se mění pod vlivem různých faktorů. Liší se 

také podle toho, na kterou část světa, země či její části se zaměřujeme. Analýza aktuálního 

realitního trhu je přitom důležitá, protože pomáhá lidem při rozhodování, jak budou dále 

řešit své bydlení. Na realitní trh vstupují všichni s určitými očekáváními, která se však 

mění v závislosti na tom, jaké jsou jejich finanční možnosti v poměru k cenovým 

podmínkám na trhu. Cílem této bakalářské práce je analyzovat realitní trh ve vybrané 

lokalitě, konkrétně v okrese Ostrava-město. Tuto lokalitu jsem si vybral, protože je mi 

blízká a dobře se v ní orientuji.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se vztahují k tématu práce, tedy 

nemovitosti, stavby a budovy, pozemky, oceňování a tržní hodnota. Dále jsou vysvětleny 

základní principy fungování trhu s nemovitostmi a realitního trhu. Tato část práce vychází 

z příslušných zákonů, odborných článků a publikací a jejím cílem je poskytnout základy 

pro následující analýzu konkrétního realitního trhu a seznámit čtenáře s nejdůležitějšími 

aspekty realitního trhu a s pojmy, které mu v případě potřeby usnadní orientaci na tomto 

trhu. 

V praktické části se již zabývám samotným realitním trhem v okrese Ostrava město 

a jeho analýzou. Nejprve je tento trh stručně charakterizován z hlediska své polohy, 

rozlohy, velikosti a dalších relevantních údajů. Dále je popsán vliv těžební činnosti a 

surovinových ložisek na ceny nemovitostí. Je dobře známo, že Ostravsko patří mezi 

nejvýznamnější těžební místa a oblasti s největšími surovinovými ložisky v České 

republice. Tato skutečnost se samozřejmě promítá do cenové reality na trhu a je proto 

nutné se s ní alespoň v kostce seznámit. Samotná analýza realitního trhu v okrese  

Ostrava- město je rozdělena na tři části: trh s pozemky, trh s rodinnými domy a trh s byty. 

Vzhledem k omezenému rozsahu práce byly z analýzy vypuštěny další typy nemovitostí, 

které nejsou určeny k bydlení, ale jako nebytové prostory jsou nabízeny například jako 

sklady, obchodní či kancelářské prostory apod. Věřím, že pro většinu čtenářů této 

bakalářské práce bude přínosnější, pokud budou mít k dispozici relevantní a aktuální data 

k realitnímu trhu s obytnými nemovitostmi či pozemky.   
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2 Teoretická část 

Cílem této kapitoly je vymezit základní pojmy, které souvisejí s realitním trhem, 

především pak pojmy „nemovitost“, „budova“, „stavba“, „pozemek“ a „tržní hodnota“, a 

popsat, jakým způsobem probíhá oceňování pro realitní trh. 

2.1 Nemovitosti 

Nemovitost představuje takové vlastnictví, které nelze přenést. Jedná se o budovy a 

pozemky, které jsou nepřemístitelné. Všechny nemovitosti musí být zapsány v katastru 

nemovitostí. Jedná se o veřejný seznam, v němž jsou zapsány údaje o nemovitostech, 

včetně jejich popisu, geometrického a polohového určení a zápisu práv. Informace 

obsažené v katastru nemovitostí slouží „k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, 

poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně 

nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k 

oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, pro tvorbu dalších 

informačních systémů“. [10] 

2.2 Stavby a budovy 

Stavby představují „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“. [9] 

Zákon o oceňování řadí budovy mezi tzv. pozemní stavby a definuje je jako 

„stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a 

střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory“. [8] Podle 

katastrálního zákona je budova „nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která 

je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí“. [10] 

Definice budov jsou ve všech zákonech víceméně shodné. Jak uvádí Baudyš, pojem 

„budova“ byl poprvé definován v zákoně o vlastnictví bytů, „který na rozdíl od významu 

přisuzovanému pojmu budova obecným českým jazykem stanovil, že budova musí mít 

nejméně dva prostorově uzavřené samostatné prostory a musí být trvalou stavbou“. [2] 

V současnosti je budova všemi zákony definována obdobně, požadavek na trvalost stavby 

byl však z její definice odstraněn. 
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Rozlišujeme následující typy budov z hlediska účelu jejich užívání:  

 bytové domy, 

 rodinné domy, 

 stavby pro individuální rekreaci (například chaty či rekreační domy), 

 stavby pro shromažďování většího počtu osob (například 

administrativní budovy, nemocnice, kina, divadla, kulturní sály), 

 stavby pro obchod (například supermarkety, obchodní domy), 

 stavby ubytovacího zařízení (například ubytovny, hotely, penziony), 

 stavby pro výrobu a skladování (například skladiště, haly), 

 stavby zemědělské (například stavby pro hospodářská zvířata). [1] 

 

Pojmy byt (bytový dům) a rodinný dům jsou blíže vymezeny v samostatné kapitole 

3 (Trh s nemovitostmi). 

2.3 Pozemky 

Podle zákona o územním plánování a stavebním řádu rozlišujeme stavební 

pozemky, zastavěné stavební pozemky, zastavěná území a nezastavitelné pozemky. 

Stavební pozemek je „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem“. [9] Zastavěným 

stavební pozemek je „pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a 

další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s 

obytnými a hospodářskými budovami“. [9] Zastavěné území definuje zákon jako „území 

vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto 

vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 

1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí“, tzv. intravilán. Nezastavitelný 

pozemek je pak „pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní 

plán, a to pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání; v intravilánu 

zemědělský pozemek nebo soubor sousedících zemědělských pozemků o výměře větší než 

0,5 ha, s tím, že do tohoto souboru zemědělských pozemků se nezahrnují zahrady o výměře 

menší než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných stavebních pozemků; v 

intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 
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ha“. Posledním typem pozemků jsou nezastavěná území, tedy pozemky, které nejsou 

zahrnuty do zastavěného území či zastavitelné plochy. [9] 

Katastrální zákon uvádí, že pozemkem se rozumí „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“. 

[10] Podle tohoto zákona evidují katastry nemovitostí pouze pozemky v podobě parcel. 

Jedná se o pozemky vymezené geometricky a polohově, které jsou zobrazeny v katastrální 

mapě a označeny parcelním číslem. Rozlišujeme pak parcely stavební, které jsou 

evidovány v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a parcely pozemkové, tedy 

„nestavební“. Katastrální zákon dále uvádí, že „pozemky se člení podle druhů na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní 

plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zemědělskými pozemky.“ [10] 

  Zákon o oceňování majetku rozlišuje následující typy pozemků: 

a) „stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná 

půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru 

nemovitostí, a zalesněné nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d).“ 

Zákon dále rozlišuje: 

a) nezastavěné pozemky, 

b) zastavěné pozemky, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na 

evidovaný stav v katastru nemovitostí. 

Nezastavěné pozemky musí být evidovány v katastru nemovitostí, a to: 
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1. v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

2. v jednotlivých druzích pozemků, které byly určeny k zastavění 

územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nebo 

územním souhlasem, 

3. v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném 

funkčním celku (zahrady nebo ostatní plochy souvisle navazující „na pozemek 

evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se 

stavbou, se společným účelem jejich využití“), 

4. s právem stavby. 

 

Také zastavěné pozemky mohou být evidovány v katastru nemovitostí ve více 

druzích pozemků, a to buď jako zastavěné plochy a nádvoří, nebo jako ostatní zastavěné 

plochy. [10] 

2.4 Oceňování  

Oceňování je proces, při kterém se majetku či službě stanoví určitá cena. Způsobů 

oceňování existuje několik: 

 oceňování obvyklou cenou (pracuje se s cenou, za niž byl v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění prodán stejný či obdobný majetek, zvažují se také další 

okolnosti ovlivňující cenu, ovšem bez ohledu na mimořádné okolnosti trhu, tj. například 

stavy tísně na straně prodávajícího či kupujícího, přírodní kalamity a další katastrofy, dále 

na osobní poměry prodávajícího a kupujícího, tj. na jejich vzájemné majetkové, rodinné či 

další osobní vztahy, a na zvláštní oblibu, tj. zvláštní hodnotu, která vyplývá z osobního 

vztahu prodávajícího či kupujícího k oceňovanému předmětu), 

 oceňování mimořádnou cenou (pracuje se s cenou, která zohledňuje výše zmíněné 

mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího a kupujícího a zvláštní 

oblibu), 

 oceňování zjištěnou cenou (pracuje se s cenou, která byla zjištěna jinak než při 

oceňování obvyklou či mimořádnou cenou): 

 oceňování nákladovým způsobem (pracuje se s náklady vynaloženými na pořízení 

oceňovaného předmětu a stavem tohoto předmětu), 
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 oceňování výnosovým způsobem (pracuje se s výnosem z oceňovaného předmětu, 

a to buď s výnosem skutečně dosaženým, nebo s výnosem, který je u obdobných 

předmětů v daných podmínkách obvyklých, započítávají se také úrokové míry), 

 oceňování porovnávacím způsobem (pracuje se s porovnáním oceňovaného 

předmětu se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho 

prodeji, případně se cena odvodí z ceny jiné funkčně související věci), 

 oceňování podle jmenovité hodnoty (pracuje se s částkou, na kterou předmět 

ocenění zní, nebo s částkou jinak zřejmou), 

 oceňování podle účetní hodnoty (pracuje se se způsoby, které se stanoví na základě 

předpisů o účetnictví), 

 oceňování podle kurzové hodnoty (pracuje se s cenou oceňovaného předmětu, která 

byla za určité období zaznamenaná na trhu), 

 oceňování sjednanou cenou (pracuje se s cenou sjednanou při prodeji oceněného 

předmětu). 

 

Při oceňování staveb se obvykle využívá nákladový, výnosový nebo porovnávací 

způsob oceňování, případně jejich kombinace. Při použití nákladového způsobu oceňování 

se například vychází „ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na 

pořízení stavby; u stavby určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu 

z jejího odstranění sníženého o náklady na odstranění, ze zohlednění charakteru, velikosti 

stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u vodní nádrže a rybníku i ze zohlednění 

jejich funkce, z technického nebo morálního opotřebení stavby, ze zohlednění ceny stroje 

nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru nemovitostí zapsána výhrada, že 

stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci“. Veškeré aspekty výnosového a 

porovnávacího způsobu oceňování stanoví zvláštní vyhláška. 

Pokud oceňujeme byt či jinou jednotku, musíme vzít v úvahu také podíl na 

společných částech nemovitosti včetně těch částí, které se nachází mimo dům nebo patří 

k jeho příslušenství. Obvykle při tom využíváme nákladový či porovnávací způsob 

oceňování. Pokud k jednotce patří také pozemek, musí být oceněn samostatně. 
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Oceňování pozemků se liší podle toho, o jaký typ pozemku se jedná. V případě 

stavebního pozemku oceňujeme „násobkem výměry pozemku a ceny za m
2
 uvedené v 

cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení 

se násobkem výměry pozemku a základní ceny za m
2
 upravené o vliv polohy a další vlivy 

působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny určené jiným 

způsobem oceňování“. [8] 

 

Cenová mapa je grafický dokument, který znázorňuje všechny stavební pozemky 

na určitém území, a to v měřítku 1:5000 a podrobnějším, a na němž jsou vyznačeny ceny 

jednotlivých pozemků. Tyto ceny vycházejí z cen sjednaných v kupních smlouvách. Pokud 

ceny na cenové mapě nejsou aktuální nebo je z nějakého důvodu nelze využít, přistupuje se 

obvykle k oceňování porovnáním s obdobnými pozemky v téže či srovnatelné obci 

z hlediska počtu obyvatel. Cenové mapy by měly být doplňovány na konci každého 

kalendářního roku a jsou bezplatně přístupné pro všechny zájemce o nahlédnutí. K cenám 

pozemků se připočítávají stavby, které jsou jejich součástí, a ceny trvalých porostů. [8]  

2.5 Tržní hodnota 

Tržní hodnota nemovitosti je cena, za niž by bylo možné v konkrétní den ocenění 

nemovitost prodat. Tržní hodnota není totéž jako tržní cena nemovitosti a může se od ní 

značně lišit. Tržní cena je cena, za kterou je nemovitost skutečně prodána, respektive 

koupena. [10] Stanovení tržní hodnoty je jedním z nejdůležitějších kroků při jejím prodeji, 

protože se od ní odvíjí cena, za niž bude nemovitost nabízena. Stanovení ceny pod tržní 

hodnotou sice s největší pravděpodobností povede k rychlému prodeji, ale prodejce bude 

zbytečně prodělávat. Naopak stanovení ceny nad tržní hodnotou může vést k tomu, že se 

nemovitost neprodá po velmi dlouhou dobu. Proto se doporučuje, aby se prodejci 

nemovitostí vždy domluvili s realitními makléři a nechali si tržní hodnotu nemovitosti 

vyčíslit odborníkem. Proces stanovení tržní hodnoty může být zdlouhavý a ne všechny 

informace jsou běžně dostupné. Často se totiž liší nabídkové ceny od cen prodejních, což 

běžný člověk nemůže vědět. Další problémy vznikají například u rekonstruovaných 

nemovitostí, kde se nejedná o přímou úměru ve vztahu rekonstrukčních nákladů a tržní 

hodnoty nemovitosti, ale musí se postupovat metodou porovnávání obdobných nabídek. Je 

samozřejmě možné rozhodnout se, že cena nemovitosti bude nastavena nad tržní hodnotou 
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a prodejce si počká, zda se mu někdo ozve. Několika týdenní čekání bez odezvy kupujících 

je pak signálem, že trh na tuto cenovou nabídku není připravený a je zapotřebí cenu snížit. 

Nejvyšší cena, kterou je trh ochoten akceptovat, se v takovém případě projeví jednoduše - 

jakmile se začnou ozývat zájemci. [14] 

Také Kohout upozorňuje, že ačkoliv trh s nemovitostmi v mnohém připomíná trh 

cenných papírů, nepoučený člověk má jen velmi malou šanci na úspěšnost, zatímco na trhu 

cenných papírů neexistuje mnoho výhod, které by hrály do karet profesionálům oproti 

amatérům. V obou případech se nicméně „obchoduje s majetkem, u něhož se očekávají 

budoucí výnosy. V případě cenných papírů jde o dividendy, úroky a kapitálové zhodnocení, 

v případě nemovitostí jde o nájemné a samozřejmě též o kapitálové zhodnocení. U 

nemovitostí je sice spekulační motiv ve většině případů méně významný, avšak každého 

zajímá, jak se může v budoucnosti vyvíjet cena jeho domu či bytu“. [14]  

Tržní hodnotu ovlivňuje celá řada faktorů. Jedná se například o: 

 politicko-správní faktory, jako je například daňová politika či životní prostředí; 

 ekonomické faktory, jako je například hospodářský rozvoj, inflace, kupní síla, 

možnosti financování, situace ve stavitelství, úroky poskytované na hypotéky, 

zaměstnanost či životní úroveň; 

 sociálně- demografické faktory, jako je například velikost rodin, vzdělání či životní 

styl; 

 fyzikální faktory, jako je například doprava, morální životnost, poloha, rozsah, 

stáří, stav, technická životnost, velikost či vybavení. [1] 
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2.6 Trh s nemovitostmi 

Na trhu s nemovitostmi se objevují nabídky prodeje či pronájmů nemovitostí. Může 

se jednat jak o pozemky, tak o stavby (byty, rodinné domy atd.). [7] Jak uvádí Bačíková, 

trh s nemovitostmi je značně segmentovaný, přičemž tato segmentace je jakousi 

marketingovou strategií. Potenciální prodejci a kupci jsou rozděleni do skupin podle typu 

nemovitosti.  „Jedná se o skupiny nemovitostí, které si jsou podobné po stránkách užitných 

vlastností, postavení na trhu, konkurence schopnosti, stavu nabídky a poptávky. Lze u nich 

předpokládat, že budou předmětem zájmu stejných skupin.“ [1] Pro porozumění funkčním 

principům trhu s nemovitosti je důležité vědět, jak vlastně na tomto trhu vzniká poptávka. 

Klein a Kesslerová uvádějí následující nejčastější důvody, proč lidé touží po stěhování a 

pronájmu či koupi nového bytu či domu:  

 velikost stávajícího bydlení: nevyhovující dispozice se projevují především tehdy, 

když lidé začnou zakládat rodinu (malý byt, nedostatek místa pro děti a jejich 

potřeby), či naopak když stárnou a počet členů rodiny žijících na jednom místě se 

opět snižuje (děti odchází za studiem či prací, zakládají vlastní rodiny, dům je příliš 

velký a náročný na údržbu); 

 touha polepšit si: lidé mají tendenci neustále dosahovat lepších a lepších životních 

„výkonů“, v případě nemovitostí se většinou jedná o větší, luxusnější či lépe 

vybavenou nemovitost; 

 špatná původní koupě: lidé se ve svém stávajícím bytě či domě necítí dobře, 

nevyhovuje jim svojí dispozicí apod.; 

 změna zaměstnání: lidé se stěhují za prací, snaží se zkrátit si dobu dojíždění do 

zaměstnání; 

 osobní vztahy: lidé se stěhují, pokud se rozhodnou žít společně (jako partneři či 

manželé), nebo pokud se naopak rozhodnou, že již společně žít nechtějí; v případě 

rozhodů a rozvodů se k prodeji nemovitosti přistupuje obvykle tehdy, pokud jeden 

z partnerů nemá dostatek financí na to, aby toho druhého vyplatil, nebo pokud je 

stávající pouze pro jednoho člověka finančně neudržitelný, případě pokud místo 

bydliště vyvolává špatné vzpomínky a jeho obyvatel se rozhodne začít „s čistým 

listem“ někde jinde; 



Jakub Podešva: Analýza realitního trhu v okrese Ostrava 

 

 

2015  10 

 změny v sousedství: pokud se v sousedství objeví něco, co nám nevyhovuje, a 

jedná se o dlouhodobou či trvalou změnu (stavba hlučné silnice či velkých 

komplexů, špatné sousedské vztahy, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek 

školek a škol pro děti, nedostatek dětských hřišť atd.); 

 potřeba častějších styků s rodinou: stěhování může také mít účel v tom, abychom 

byli blíže těm, které máme rádi a o které se chceme postarat, aniž bychom s nimi 

ovšem museli přímo bydlet; 

 potřeba méně častých styků s rodinou: někdy je naopak cílem stěhování utéct 

z dosahu rodiny a například se postavit na vlastní nohy; 

 odchod do důchodu: starší věk s sebou přináší nové požadavky na bydlení, ideální 

bydlení je takové, které není příliš náročné na údržbu a v jeho okolí se nachází 

potřebné služby (obchody, lékaři, zastávka městské hromadné dopravy apod.); 

 zdravotní problémy: obdobné nároky na bydlení jako lidé staršího věku mají také 

osoby se zdravotními problémy, pro něž je často nutností žít v místě s výtahem, bez 

schodů, s dobrou dostupností potřebných služeb atd.; 

 zanedbaná údržba: především u rodinných domů se stává, že se majitelé rozhodnou 

pro prodej, aby již nemuseli opravovat to, co delší dobu zanedbávali (např. střechu 

či fasádu); 

 změna životního stylu: nové bydlení pro někoho může být životní výzvou či 

součástí změny dosavadních návyků, například pokud se majitel rodinného domu 

rozhodne, že bude hodně cestovat nebo se věnovat nějakému jinému časově 

náročnému koníčku, je pro něj z hlediska údržby často výhodnější dům prodat a 

pořídit si byt či menší dům. [3] 

 

 

Trh s nemovitostmi se v zásadě dělí do tří oblastí: na trh s pozemky, trh 

s rodinnými domy a trh s byty. Co se týče trhu s pozemky, ten je samozřejmě do značné 

míry omezený a nedochází na něm k velkým množstevním výkyvům nabídky. Často se 

však setkáváme s výkyvy v oblasti kvality pozemků. Pozemky jsou často vnímány jako 

dobrá investiční příležitost. Lze je slučovat, čímž se zvyšuje jejich celková hodnota, nebo 

naopak rozdělit na řadu menších pozemků, které jsou prodávány postupně. Pozemky lze 
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také technicky zhodnotit, doplnit o příslušenství a další součásti, které zvýší jejich 

hodnotu. Cena pozemku se také mění spolu s rozvojem jeho okolí. [5] 

„Rodinné domy se realizují převážně v místech, kde jsou levnější pozemky (okraje 

měst, vesnice), nebo tam, kde není z různých důvodů možno realizovat výstavbu bytových 

domů. Z důvodu stále narůstajícího DPH za roky 2012 a 2013 se zvýšila poptávka po 

starších rodinných domech vhodných k rekonstrukci, značně se totiž zvýšila cena 

novostaveb.“ [1] Rodinné domy jsou vyhledávány především rodinami s dětmi, které 

potřebují více místa, mají rády své soukromí, uvažují do budoucna o možném dalším 

zvýšení počtu členů domácnosti (další dítě/děti, přistěhování rodičů apod.) nebo mají rádi 

možnost upravovat si své bydlení a jeho nejbližší okolí zcela podle svých představ. Na 

druhou stranu je nutné počítat s tím, že rodinný dům je finančně nákladnější nejen 

z pohledu pořizovací ceny, a navíc bývají tyto domy v oblastech s horším servisem (horší 

dostupnost hromadnou dopravou, nedostatek obchodů a restauračních zařízení, absence 

lékaře v blízkosti domu atd.).  

Ceny na trhu s rodinnými domy se liší zejména regionálně. Nejvyšší bývají ve 

velkých městech, nejnižší naopak v malých vesnicích daleko o větších měst. Velkou roli 

samozřejmě hraje stáří a stav domu, případně jeho historická hodnota. Cena se dále 

stanovuje podle vnějšího a vnitřního příslušenství a vybavení domu. [6] 

Zatímco na trhu s rodinnými domy se obvykle jedná o koupi či prodej, u bytů se 

mnohem častěji zprostředkovává pouze pronájem. To je způsobeno také tím, že existuje 

řada různých typů vlastnictví bytu a ne všechny umožňují byt prodat. Stejně jako v případě 

rodinných domů se i cena bytů stupňuje podle jejich lokality, opět s tím, že ve velkých 

městech jsou ceny vyšší než v menších městech či na vesnicích. 

 Důležitá je také lokace v rámci města, tedy zda se byt nachází v centru či jeho 

blízkosti, jaké je dopravní spojení, celkový stav všech potřebných služeb v okolí atd. I u 

bytů samozřejmě záleží na stáří, celkovém stavu, vnitřním příslušenství apod. [1] 
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2.7 Realitní trh 

Klein a Kesslerová rozlišují tři základní typy realitního trhu:  

 

a) trh kupujícího: vzniká, když nabídka začne převyšovat poptávku, kupující tak mají 

na výběr z velkého počtu nemovitostí, což znamená, že určitá část nabízených 

nemovitostí nemůže být prodána, tento typ realitního trhu tedy vede k nižším 

prodejům a dále ke snižování cen; 

b) trh prodávajícího: vzniká, když poptávka začne převyšovat nabídku, kupující tedy 

nemají na výběr z dostatečného počtu nemovitostí a podíl těch nemovitostí, které 

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

c) neutrální trh: vzniká, pokud je poptávka a nabídka vyvážena, na trhu se zhruba 

stejný počet kupujících i prodávajících, úroková míra je přijatelná, na trhu 

nedochází k cenovým otřesům a k nárůstu cen dochází rovnoměrně s inflací. [3] 

 

Nabídka a poptávka na realitním trhu se často soustředí do realitních kanceláří. Ty 

zprostředkovávají prodeje, koupě i pronájmy nemovitostí. Za poplatek nabízejí prodejcům 

aktivní přístup k hledání vhodného kupce či nájemce, či naopak nájemcům a kupcům 

pomoc s hledáním vhodné nemovitosti. Součástí jejich práce je inzerování poptávek a 

nabídek, zprostředkování prohlídek nemovitostí a vyřízení převážné části dokumentace pro 

uskutečnění koupě, prodeje či pronájmu. Poplatek za nabízené služby bývá v případě 

prodeje nemovitosti vypočítán procentuálně z prodejní ceny.  

Mělo by platit, že čím vyšší je prodejní cena, tím nižší bude procentuální podíl 

realitní kanceláře za zprostředkování realizace obchodu. Pokud se jedná o pronájem 

nemovitosti, doporučuje se provize ve výši dvou měsíčních nájmů. [12] 

Realitní kanceláře v České republice sdružuje Česká komora realitních kanceláří 

(ČKRK). Jejími hlavními cíli jsou především „podpora spolupráce mezi členy komory, 

sdílení zkušeností a informací, standardizace realitních služeb (sazebník odměn, 

doporučené smluvní vzory), společné využívání doporučených dodavatelů (slevy a bonusy), 

kontinuální zvyšování kvalifikace makléřů (praktické kurzy a semináře), prosazování a 
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hájení společných profesních zájmů“. Ve svém etickém kodexu ČKRK stanoví, že realitní 

kanceláře a makléři spolupracují v zájmu klienta a navzájem se nepoškozují. Odměnu si 

pak spravedlivě rozdělí. Všechny realitní kanceláře se musí řídit platnou legislativou, 

obchodní etikou a dobrými mravy, nesmí svým klientům způsobit jakoukoliv majetkovou 

či nemajetkovou újmu ani je vědomě uvést v omyl. Proto je nutné, aby realitní kanceláře 

vždy pravdivě informovaly klienty o všech aspektech dané nemovitosti, nic nezamlčovaly 

a vždy uváděly předem, jaká je výše jejich provize. Důvěrné informace klientů nesmí být 

poskytovány třetím osobám ani zveřejňovány bez souhlasu klienta, a to kdykoliv během i 

po ukončení spolupráce. Výjimku představují pouze situace vymezené zákonem a 

oprávněné žádosti příslušných orgánů. Povinností realitních kanceláří je také pravidelně 

proškolovat své zaměstnance a zástupce ve všech oblastech realitní činnosti. [12] Na trhu 

s nemovitostmi se samozřejmě mohou lidé pohybovat i bez nutnosti zprostředkování 

prodeje, koupě či pronájmu realitní kanceláří. Stačí uveřejnit svoji nabídku či poptávku na 

inzertních serverech, v inzertních novinách apod., a následně se sejít na prohlídku 

nemovitosti. Jak již ovšem bylo zmíněno, takový postup může být na současném trhu 

s nemovitostmi ošemetný. Je velice obtížné vyznat se v cenových relacích na trhu, ať už 

z pozice nabízejícího či poptávajícího. Navíc je takové nabízení či hledání nemovitosti 

časově velice náročné, protože je nutné osobně procházet různé inzeráty, odpovídat na ně, 

domlouvat si časy schůzek na prohlídku nemovitosti (obvykle s velkým množstvím 

zájemců) atd. 
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3 Metodika práce 

Metodika práce směřuje k hlavnímu cíli, a to zhodnotit realitní trh v oblasti Ostravy 

a blízkého okolí, které patří pod okres Ostrava-Město.  

Prvním krokem bylo zvolení vhodného tématu, které mi bylo velmi blízké z dvou 

důvodů, prvním důvodem bylo, že v dané oblasti žiji, druhým důvodem bylo, že jsem 

působil jako realitní makléř v nejmenované realitní kanceláři, která působí na Ostravsku. 

Dále jsem konzultoval potřebné informace ke zpracovávání bakalářské práce od svých 

kolegů a především od majitele realitní kanceláře.  Po této konzultaci jsem si stanovil 

osnovu své bakalářské práce, kterou jsem si rozdělil do pěti hlavních části. Tyto kapitoly 

jsem postupně zpracoval pod dohledem zkušených realitních makléřů. 

Jako první bylo zapotřebí vypracovat teoretickou část bakalářské práce, tato první 

část slouží jako podklad pro samotnou praktickou část této práce.  K vypracování 

teoretické části jsem využil především odborné literatury a také příslušných zákonů. 

V teoretické byly popsány pojmy nemovitost, stavby a pozemky, oceňování a tržní 

hodnota. Dále byl popsán trh s nemovitostmi a realitní trh. 

Při vypracování praktické části jsem se rozhodl vynechat prostory, které jsou 

určeny ke komerčnímu využití, a zaměřil jsem se na nekomerční nemovitosti. Prvním 

krokem bylo charakterizovat okres Ostrava- město, vysvětlit rozdělení na obvody a obce, 

toto rozdělení je znázorněno na obrázku č. 1. Pro základ trhu s pozemky byl rozdělen na tři 

části zasíťované pozemky, pozemky které mají inženýrské sítě na hranici a pozemky bez 

inženýrských sítí, byly zjištěny a vypočteny průměrné ceny pozemku za jeden m
2
. Trh 

s rodinnými domy jsem si také rozdělil na tři hlavní části novostavby, stavby před a po 

rekonstrukci, také u těchto rodinných domů byl zjištěn rozptyl cen a vypočtena průměrná 

cena ze jeden m
2
.  Analyzován trh s byty, u kterého jsem vytvořil graf průměrných cen 

v jednotlivých měsících roku 2014, vytvořil jsem tabulku, ve které jsou zapsány průměrné 

ceny bytů vzhledem k umístění bytové jednotky. Všechny údaje potřebné k vytvoření 

analýzy byly získány z interního systému dané firmy. 
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4 Analýza realitního trhu v okrese Ostrava-město 

Cílem této kapitoly je analyzovat realitní trh v okrese Ostrava-město. Nejprve je 

charakterizován samotný trh v tomto okrese z hlediska své polohy a dalších relevantních 

faktorů. Je také popsán vliv těžební činnosti a surovinových ložisek na ceny nemovitostí. 

Dále je již analyzován trh z hlediska pozemků, rodinných domů a bytů.  

4.1 Charakteristika trhu 

 

Okres Ostrava-město se nachází v Moravskoslezském kraji, jeho sídlem je 

statutární město Ostrava. Mapa okresu je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 1: Mapa okresu Ostrava-město

 

Zdroj: [13] 
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Okres Ostrava-město je tvořen Ostravou, „statutárním městem ve svých správních 

hranicích  

23 městských obvodů a dalšími 12 obcemi, z nich 3 mají statut města (Klimkovice, Šenov a 

Vratimov). Celkovou rozlohou 331,5 km
2
 je nejmenším okresem v kraji a třetím nejmenším 

v celé republice. Zemědělská půda tvoří 47,1 % z celkové plochy. Lesní půda tvoří 16,2 %, 

vodní plochy mají nejnižší podíl, a to 3,5 %. Počtem obyvatel přes 330 tis. je druhým 

nejlidnatějším okresem v České republice a nejlidnatějším v kraji.“ Do okresu Ostrava-

město tedy v současné době spadá jedna obec s rozšířenou působností (Ostrava), jedna 

obec s pověřeným obecním úřadem (Vratimov) a jedenáct obcí (Čavisov, Dolní Lhota, 

Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, 

Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice). [16] 

4.2 Vlivu těžební činnosti a surovinových ložisek na ceny nemovitostí 

Historický vývoj Ostravy ovlivnil její ekonomický potenciál, hospodářství, 

zaměstnanost, strukturu i ceny nemovitostí. Když bylo ve druhé polovině 18. století na 

Ostravsku objeveno černé uhlí, začal se zde vytvářet těžký průmysl. Vznikaly železárny, 

po válce bylo založeno několik velkých hornických, metalurgických a strojírenských 

podniků. Zaměstnanost a regionální ekonomika se stala závislou na několika velkých 

podnicích, dlouhodobě zde „probíhal politicky motivovaný proces preference těžkého 

průmyslu (zejména těžby uhlí, hutnictví železa a těžkého strojírenství). Jeho výsledkem je 

deformovaná a monostrukturní ekonomická základna regionu“. [13] I v současnosti žije 

region především z odvětví, která mají negativní dopady na životní prostředí - hutnictví 

železa, chemických průmysl apod. Hutnictví se soustředí do dvou velkých hutních 

kombinátů. Ačkoliv v roce 1994 byla zastavena těžba uhlí na Ostravsku, místní problémy 

se nevyřešily. Naopak se objevily další potíže, a to především s provozem místních 

koksoven a úpraven. Odvětví, která jsou v regionu zastoupená, „však procházejí 

významnými transformačními a restrukturalizačními změnami, spojených s výrazným 

snižováním pracovních míst. Stále negativněji se z hlediska dalších potřeb a směru rozvoje 

města projevuje malé zastoupení odvětví zpracovatelského průmyslu, především lehkého 

strojírenství, dřevozpracujícího, textilního a potravinářského průmyslu. Projevují se zde 

všechny negativní důsledky typické pro celou aglomeraci, jako je deformace ekonomické 

struktury, sociální struktury i struktury osídlení a další. Dochází ke snížení výroby, k 

poklesu produktivity práce a útlumu investiční činnosti.“ [13] To vše má samozřejmě 
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vliv na ostravský realitní trh a ceny nemovitostí. Především v okolí průmyslových zón a 

staveb ceny nemovitostí klesají, v celém regionu je pak dolů sráží zejména místní špatné 

ovzduší. 

4.3 Trh s pozemky 

Trh s pozemky je popisován na základě souhrnné analýzy inzertních nabídek 

vztahujících se k okresu Ostrava-město. Vybírány byly pozemky určené pro výstavbu 

rodinných domů a pozemky pro developerské účely, na nichž je plánována výstavba 

bytových či panelových domů. Vyřazeny byly pozemky se zahradami a pozemky se 

zahradními domky, které jsou sice prezentovány jako potenciální pozemky určené pro 

výstavbu rodinných domů, ale není jisté, zda budou skutečně zahrnuty do katastrálního 

území obcí jako stavební parcely. 

Nejčastějšími pozemky ve městě Ostrava jsou pozemky pro developerské účely. Na 

těchto pozemcích se do budoucna počítá s výstavbou objektů pro hromadné bydlení, tedy 

bytových domů, panelových domů atd. Pozemky pro výstavbu rodinných domů se 

v Ostravě vyskytují spíše v okrajových částech města a je jich méně. Pozemky v ostatních 

obcích, které dále spadají do okresu Ostrava-město, jsou zhruba z jedné třetiny také určeny 

pro výstavbu objektů pro hromadné bydlení, zbylé dvě třetiny pozemků jsou určeny pro 

výstavbu bydlení individuálního, tedy rodinných domů. 

Důležitým analyzovaným aspektem je napojení pozemků na inženýrské sítě. To se 

totiž odráží v cenách pozemků: nejdražší jsou zasíťované pozemky, pozemky 

s inženýrskými síti na hranici jsou o něco levnější, nejnižší ceny pak mají pozemky, kde se 

inženýrské sítě nacházejí ve vzdálenosti několika desítek metrů za hranicemi pozemku. 

Většina analyzovaných pozemků má inženýrské sítě na své hranici. Zasíťovaných 

pozemků je mnohem méně, ve zcela mizivém počtu se pak objevují pozemky zcela 

nezasíťované, s napojením na inženýrské sítě ve vzdálenosti několika desítek metrů od 

hranic pozemků. Následující tabulka mapuje rozptyl cen a průměrnou cenu za metr 

čtvereční pozemků v okrese Ostrava-město s ohledem na zasíťovanost pozemku. 
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Tabulka 1: Rozptyl cen a průměrná cena za m
2
 pozemků podle zasíťovanosti pozemku 

 
Rozptyl cen 

(Kč/m
2
) 

Průměrná 

cena (Kč/m
2
) 

Zasíťovaný pozemek 416 - 2891 1653,50 

Inženýrské sítě na hranici 387 - 2769 1578 

Inženýrské sítě ve vzdálenosti 

několika desítek metrů od hranice 

pozemku 

391 - 2003 1197 

 

Následující graf ukazuje průměrnou cenu pozemků v jednotlivých obcích okresu-

město. Průměrná cena je vypočítána ze všech nabízených pozemků, tedy z pozemků pro 

hromadné i individuální bydlení, z pozemků zasíťovaných, s inženýrskými sítěmi na 

hranici i s inženýrskými sítěmi ve vzdálenosti několika desítek metrů od hranice pozemku. 

 

 

Graf 1:Průměrná cena za m2 pozemku v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 
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Jak je z grafu patrné, průměrná cena za m
2
 pozemku je nejvyšší přímo v Ostravě, 

což je zcela běžný jev ve všech okresech - bydlení v okresním městě bývá nejdražší, ať už 

se jedná o koupi pozemku, bytu či rodinného domu, nebo o pronájem bytu či rodinného 

domu. Na dalších třech místech se objevují obec Šenov, Vratimov a Klimkovice, což jsou 

obce se statutem města. Ani tyto výsledky tedy nejsou překvapivé. Ceny pozemků 

v ostatních obcích okresu Ostrava-město jsou nižší, hranici 1500 Kč za metr čtvereční 

přesahují pouze pozemky v obcích Čavisov, Horní Lhota a Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Nejnižší ceny pozemků jsou v obcích Velká Polom a Vřesina.  

4.4 Trh s rodinnými domy 

Trh s rodinnými domy je opět zkoumán na základě analýzy veškerých inzertních 

nabídek v okrese Ostrava-město. Do analýzy byly zapojeny všechny nabízené rodinné 

domy v tomto okrese, bez ohledu na svůj stav či jakékoliv další aspekty. Pro účely další 

analýzy však byly rodinné domy rozděleny do následujících třech kategorií: 

 rodinné domy - novostavby, 

 rodinné domy po rekonstrukci,  

 rodinné domy před rekonstrukcí. 

Důvodem tohoto rozdělení je opět především vliv stáří a stavu rodinného domu na 

jeho cenu. 

V Ostravě se začaly nové rodinné domy stavět ve větším počtu na přelomu 20. a 21. 

století, kdy se začaly rozrůstat okrajové části města. V centru samozřejmě rodinné domy 

prakticky nenalezneme, naopak pro okrajové části města je tento typ bydlení typický. 

V Ostravě však velkou roli hraje také rozložení průmyslových oblastí. Městské části, které 

se nacházejí v blízkosti těchto oblastí, se vyznačují spíše panelovými a bytovými domy. 

„Ostravské městské části Poruba, Ostrava-Jih jsou svou charakteristikou lidnaté obvody 

sídlištního typu. Tradiční městská zástavba převládá v centru Ostravy. Obvody jako 

Plesná, Polanka, Krásné Pole, Proskovice, Třebovice, Lhotka, Petřkovice, Nová a Stará 

Bělá jsou typické klidnější domkovou a vilovou zástavbou. S výjimkou Třebovic se jedná o 

okrajové městské části.  
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Slezská část Ostravy – Radvanice a Bartovice, a v centru města ležící Vítkovice, 

jsou poznamenány blízkou průmyslovou oblastí. Společně s Přívozem a Mariánskými 

Horami a Hulváky se tak liší od ostatních částí města také strukturou obyvatelstva.“ Pro 

lepší představu rozložení jednotlivých ostravských správních obvodů je na obrázku 2 

zachycena jejich mapa. 

 

Obrázek 2: Mapa ostravských správních obvodů 

 

Zdroj: [17] 

 

Ostrava má poměrně dobře vytvořenou síť městské hromadné dopravy. V Ostravě 

zajišťuje dopravu Dopravní podnik Ostrava, který nabízí tramvajové, autobusové a 

trolejbusové linky.  
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Asi pětina všech vozidel je nízkopodlažních, aby mohli snáze cestovat také lidé 

s omezenou schopností pohybu či například maminky s kočárky. Pohyb po městě a cesta 

z okrajových částí města do centra tedy není problematický.  

 

Rozvinutá je také síť příměstských autobusových linek, které nabízejí dopravu do 

všech obcí spadajících do okresu Ostrava-město. [15] 

Vzhledem ke snadné dopravě z okrajových částí města Ostrava do centra a poměrně 

dobré občanské vybavenosti všech městských částí je o bydlení v rodinných domcích 

v těchto částech města velký zájem. Majitelé těchto domů však své nemovitosti příliš 

neprodávají, nabízejí spíše pronájem. Proto je analýza realitního trhu v okrese Ostrava 

město rozdělena na dvě kapitoly: rodinné domy na prodej a rodinné domy k pronájmu. 

4.4.1 Rodinné domy na prodej 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, rodinné domy na prodej se v okrese 

Ostrava-město nacházejí spíše v okolních obcích, nikoliv v Ostravě samotné. Následující 

tabulka mapuje rozptyl cen a průměrnou cenu za metr čtvereční rodinných domů v okrese 

Ostrava-město s ohledem stáří a stav rodinného domu. 

Tabulka 2:Rozptyl cen a průměrná cena za m2 rodinného domu podle stáří a stavu domu 

 Rozptyl cen (Kč/m
2
) 

Průměrná cena 

(Kč/m
2
) 

Novostavba 6 562 - 57 219 31 890,50 

Po rekonstrukci 5 987 - 58 152  32 069,50 

Před rekonstrukcí 3 219 - 36 917 20 068 

 

 

Jak je z tabulky patrné, ceny novostaveb a rodinných domů po rekonstrukci se příliš 

neliší, průměrná cena domů po rekonstrukci je dokonce o maličko vyšší než u novostaveb. 

Tyto domy totiž svým novým majitelům nabízejí prakticky to samé: kvalitní bydlení na 

větším prostoru, se zahradou, moderní vybavení atd. Některé ze starších domů jsou 
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samozřejmě levnější, protože nemohou svým celkovým vzhledem či některými možnostmi 

vybavení (limitace v oblasti vytápění, vodovodního systému atd.) konkurovat moderním 

novostavbám. 

Ceny rodinných domů před rekonstrukcí jsou logicky nižší, protože od nových 

majitelů se očekává další velká investice. Takové domy po uskutečnění koupě často 

vyžadují, aby noví majitelé i nadále bydleli někde jinde (musí tedy platit nájem či alespoň 

energie, pokud se stěhují z vlastního bytu nebo domu) a zároveň investovali do 

rekonstrukce nově zakoupeného domu, přičemž tato investice se podle stavu domu a plánů 

nových majitelů může vyšplhat řádově k desítkám až stovkám tisíc korun.  

Následující graf ukazuje průměrnou cenu rodinných domů v jednotlivých obcích 

okresu Ostrava-město. Průměrná cena je vypočítána ze všech nabízených rodinných domů, 

tedy z cen novostaveb, rodinných domů po rekonstrukci i rodinných domů před 

rekonstrukcí. 

 

Graf 2:Průměrná cena za m2 rodinného domu v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 
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Jak je z grafu patrné, nejvyšší průměrná cena za m
2
 rodinného domu je přímo 

v Ostravě. Průměrná cena 30 000 Kč/m
2 

a více je dále zaznamenána v obcích Vratimov, 

Klimkovice, Šenov a Václavovice. Ve všech ostatních obcích se průměrné ceny pohybují 

mezi 25 000 a 30 000 Kč, nejnižší průměrná cena za metr čtvereční rodinného domu byla 

zaznamenána v obci Olbramice. 

4.4.2 Rodinné domy k pronájmu 

Rodinné domy k pronájmu nalezneme především v okrajových částech města 

Ostrava, dále pak v některých obcích spadajících do okresu Ostrava-město. Důvodem 

upřednostňování pronájmu před prodejem je samozřejmě finanční výhodnost pro majitele 

rodinných domů. Především o domy v okrajových částech města Ostravy, které jsou 

vzdálenější od průmyslové zástavby, je velký zájem, jedná se o poměrně lukrativní 

bydlení. Občanská vybavenost těchto částí je dobrá, městská hromadná doprava zajišťuje 

bezproblémové a rychlé spojení s centrem města, ale zároveň se jedná o bydlení v hezkých 

a klidných částech města. Rodinné domy jako takové jsou samozřejmě vyhledávány 

především rodinami s dětmi, které chtějí mít dostatek prostoru a bezpečné místo pro děti na 

hraní, ale zároveň potřebují z pracovních a dalších důvodů zůstat poblíž městskému centru 

a mít do něj dobré spojení. 

Následující tabulka mapuje rozptyl cen a průměrnou cenu za pronájem rodinných 

domů v okrese Ostrava-město. Kritériem pro rozdělení rodinných domů tentokrát není 

jejich stáří a stav, ale zastavěná plocha.  

 

Tabulka 3:Rozptyl cen a průměrná cena za pronájem rodinného domu podle zastavěné plochy 

 
Rozptyl cen  

(Kč/měsíc) 

Průměrná 

cena  

(Kč/měsíc) 

Rodinné domy do 150 m
2
 9 800 - 30 000 19 900 

Rodinné domy od 150 m
2 

do 300 

m
2
 

20 000 - 40 000 30 000 

Rodinné domy nad 300 m
2
 30 000 - 45 000 37 500 
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Ceny za pronájem rodinných domů jsou samozřejmě ovlivněny také jejich stářím a 

stavem stejně jako u domů k prodeji. Nejnižší ceny uváděné v rozptylu cen v tabulce 3 jsou 

tedy obvykle za domy starší, vyžadující nějakou rekonstrukci apod. Po nájemnících 

samozřejmě nelze požadovat kompletní rekonstrukci domu, u levnějších bytů se však 

počítá s větším podílem na prvotní údržbě domu.  

Následující graf ukazuje průměrnou cenu pronájmu rodinných domů v jednotlivých 

obcích okresu Ostrava-město. Průměrná cena je vypočítána ze všech nabízených rodinných 

domů, tedy z cen novostaveb, rodinných domů po rekonstrukci i rodinných domů před 

rekonstrukcí a z cen rodinných domů všech velikostí. 

 

Graf 3:Průměrná cena za pronájem rodinného domu v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 

 

 

Jak je z grafu patrné, v obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Vřesina a Zbyslavice se rodinné domy k pronájmu vůbec nevyskytují. V obcích Čavisov, 

Olbramice, Václavovice a Velká Polom nachází vždy maximálně čtyři rodinné domy 
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k pronajmutí. Nejvíce rodinných domů k pronájmu je tedy opravdu v Ostravě, dále 

v Klimkovicích, Šenově a Vratimově. Ceny pronájmů jsou nejvyšší v Ostravě, kde se 

průměrná cena pohybuje mezi 25 000 a 30 000 Kč za měsíc.  

Ve všech ostatních obcích, kde jsou nabízeny rodinné domy k pronájmu, se měsíční 

nájem pohybuje mezi 20 000 a 25 000 Kč, nejnižší ceny byly zaznamenány v obci Velká 

Polom. 

4.5 Trh s byty 

Z výzkumu Ing. Davida Svaty, PhD., který v roce 2013 zkoumal v rámci projektu 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava cenovou úroveň bydlení v bytech na 

Ostravsku, vyplývá několik důležitých zjištění. Ceny bytů jsou podle něho ovlivněny 

vysokou nezaměstnaností, s níž bojuje celý Moravskoslezský kraj. Celkový počet bytů se 

v okrese Ostrava-město neustále zvyšuje, převládají byty v rodinných a bytových domech, 

z hlediska formy vlastnictví pak byty v domech vlastněných soukromými majiteli. Na 

Ostravsku je pak počet bytů dlouhodobě nejvyšší z celého Moravskoslezského kraje. Více 

než 90 % z nich je obývaných. Průměrné ceny bytů poklesly v letech 2009 až 2011 

v důsledku hospodářské krize a stále se nevrátily na svou původní úroveň. Navíc platí, že 

průměrné ceny bytů na Ostravsku jsou dlouhodobě pod průměrem České republiky, 

ačkoliv z hlediska svého kraje patří stále mezi nejvyšší. To platí také o výši průměrných 

nájmů. Svata také uvádí, že „od roku 2006 docházelo na území města Ostravy k poměrně 

rozsáhle privatizaci obecních bytů do osobního vlastnictví, čímž lze vysvětlit nárůst podílu 

bytů v osobním vlastnictví na trhu s byty k prodeji, přičemž v roce 2012 se tento podíl 

pohyboval na úrovni 2/5. Obecně z hlediska práva pro ČR platí, že koupi bytu do osobního 

vlastnictví lze financovat lépe než koupi bytu v družstevním vlastnictví. Práva vlastníků 

bytů jsou také o něco výhodnější než práva družstevníků k družstevnímu bytu. Tyto faktory 

měly vliv na změnu vlastnické struktury nabízených bytů v Ostravě.“ Dále je nutné 

podotknout, že v okrese Ostrava-město není vyvážená kvalita bytů, které jsou na realitním 

trhu nabízeny. Existují lokality, v nichž se nabídka soustředí především na vysoce kvalitní 

byty s dobrou výbavou, které Svata označuje jako byty manažerské. Tento fakt se 

samozřejmě odráží na výsledcích analýzy realitního trhu s byty. 
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Samotná analýza je obdobně jako v případě trhu s rodinnými domy rozdělena na 

dvě kapitoly, které samostatně analyzují trh s byty na prodej a trh s byty k pronájmu. 

Vychází opět z analýzy inzerce pro okres Ostrava-město. [21] 

Protože kapacita této bakalářské práce nedovoluje podrobnou analýzu trhu s byty 

z hlediska jejich rozlohy a pokojových dispozic a taková analýza ani není cílem práce, bylo 

zvoleno kritérium zjišťování průměrných cen podle údajů, které zveřejňovalo Ministerstvo 

pro místní rozvoj ve své aplikaci Mapa nájemného. Tato aplikace pracovala s obvyklým 

nájemným za průměrně velký byt za měsíc, přičemž průměrně velkým bytem se rozumí 

byt o výměře 65 m
2
. 

4.5.1 Byty na prodej 

K bytům na prodej ve městě Ostrava existují přesná data, která zachycují vývoj 

průměrných cen po jednotlivých měsících. Následující graf mapuje tento vývoj za rok 

2014, údaje k prosinci 2014 jsou samozřejmě přibližné, neboť analýza byla zpracovávána 

před koncem roku. 

 

 

Graf 4:Průměrná cena za byt ve městě Ostrava (vývoj za rok 2014, v Kč) 

Zdroj: Vývoj průměrných cen bytů, okres Ostrava. Reality Morava  [online]. 
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Jak je z grafu patrné, ceny bytů za tento rok poměrně značně klesly. I nadále tedy 

trvá trend, který započal finanční krizí. Průměrná cena bytu o průměrné výměře 65 m
2
 

činila v roce 2014 v Ostravě 894 140 Kč.  

Následující graf zachycuje průměrné ceny bytů v jednotlivých obcích v okrese 

Ostrava-město. Také pro tento graf bylo pracováno s průměrnou rozlohou bytu 65 m
2
. 

Zohledněna tedy není velikost bytů ani jejich stáří a stav (nové byty, byty po rekonstrukci 

či před rekonstrukcí). Průměrné ceny jsou zaokrouhleny na tisíce. 

 

Graf 5:Průměrná cena za byt v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 

 

 

Jak je z grafu patrné, byty k prodeji se nacházejí ve všech obcích okresu Ostrava-

město. Nejvyšší ceny jsou opět přímo ve městě Ostrava, kde přesahují hranici 880 000 Kč. 

Více než 860 000 Kč je pak průměrná cena bytů v Šenově, Vratimově a Dolní Lhotě. 

Průměrnou cenu bytů 840 000 Kč přesahují byty v obcích Klimkovice, Čavisov a 

Olbramice. Kromě Horní Lhoty pak ve všech zbývajících obcích okresu (Stará ves nad 

Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice) stojí byt průměrně 820 000 až 

840 000 Kč.  
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Pro lepší představu nejen o průměrné ceně, ale také o rozptylu cen byla zjištěná 

data zpracována také do následující tabulky. Ceny jsou opět zaokrouhleny na tisíce. 

 

 

Tabulka 4:Rozptyl cen a průměrná cena za byt v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 

 Rozptyl cen Průměrná cena 

Ostrava 873 000 - 915 000 894 000 

Klimkovice 852 000 - 860 000 856 000 

Šenov 853 000 - 869 000 861 000 

Vratimov 852 000 - 892 000 872 000 

Čavisov 841 000 - 845 000 843 000 

Dolní Lhota 847 000 - 883 000 865 000 

Horní Lhota 796 000 - 836 000 816 000 

Olbramice 839 000 - 869 000 854 000 

Stará ves n. O. 801 000 - 845 000 823 000 

Václavovice 799 000 - 861 000 830 000 

Velká Polom 805 000 - 869 000 837 000 

Vřesina 787 000 - 885 000 836 000 

Zbyslavice 795 000 - 873 000 834 000 

 

4.5.2 Byty k pronájmu 

Podle cenové mapy, kterou provozuje společnost Gekon, je průměrná cena nájmů 

na Ostravsku nižší než 100 Kč za metr čtvereční, mělo by se jednat o 64 až 81 Kč za metr 

čtvereční v závislosti na obci, v níž se byt vyskytuje. To by odpovídalo průměrně ceně 

bytu k pronájmu v okrese Ostrava-město 72,50 Kč/m
2
, tedy asi 4712 Kč za byt o průměrné 

výměře 65 m
2
. Nicméně analýza trhu prokázala, že cenové mapy nejsou v tomto ohledu 

spolehlivé. Ve skutečnosti jsou ceny pronájmů v okrese Ostrava-město vyšší. Následující 

graf zachycuje vývoj cen za m
2
 v období listopad 2012 až listopad 2014. 
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Graf 6: Průměrná cena za pronájem m2 bytu v okrese Ostrava (vývoj 2012-2014 v Kč) 

Zdroj: [18]. 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že ceny pronájmů bytů v okrese se dlouhodobě drží nad 

100 Kč za metr čtvereční. V současné době se jedná o částku 130-140 Kč za metr 

čtvereční. Co se týče průměrné ceny pronájmu bytu o průměrné rozloze 65 m
2
, cena se 

pohybuje lehce nad 8 000 Kč, jak dokazuje také následující graf. 

 

 

Graf 7:Průměrná cena za pronájem průměrně velkého bytu v okrese Ostrava 

Zdroj: [19] 
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Následující graf zachycuje průměrné ceny pronájmu bytů v jednotlivých obcích 

v okrese Ostrava-město. Také pro tento graf bylo pracováno s průměrnou rozlohou bytu 65 

m
2
. Zohledněna tedy opět není velikost bytů ani jejich stáří a stav (nové byty, byty po 

rekonstrukci či před rekonstrukcí). 

 

Graf 8:Průměrná cena za pronájem průměrně velkého bytu v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 

 

 

Z tohoto grafu tedy vyplývá, že nejdražší jsou průměrné ceny pronájmu jednoho 

metru čtverečního bytů přímo v Ostravě, které se drží na horní hranici 140 Kč. Nad hranicí  

135 Kč/m
2
 jsou pak průměrné ceny bytů v obcích Klimkovice a Šenov, ve Vratimově je 

tato průměrná cena přesně 135 Kč/m
2
. V obcích Čavisov, Horní Lhota, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Václavovice, Vřesina a Zbyslavice je průměrná cena 130 až 135 Kč/m
2
. Pouze 

u obcí Dolní Lhota, Olbramice a Velká Polom se setkáme s cenou mezi 125 a 130 Kč/m
2
. 

Pro lepší představu nejen o průměrné ceně, ale také o rozptylu cen byla zjištěná 

data zpracována také do následující tabulky. 
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Tabulka 5:Rozptyl cen a za pronájem průměrně velkého bytu v jednotlivých obcích okresu Ostrava-město 

 Rozptyl cen za m
2
 

Průměrná cena za 

m
2
 

Ostrava 130 - 150 140 

Klimkovice 125 - 149 137 

Šenov 126 - 148 137 

Vratimov 125 - 145 135 

Čavisov 120 - 142 131 

Dolní Lhota 120 - 138 129 

Horní Lhota 118 - 142 130 

Olbramice 119 - 137 128 

Stará ves n. O. 120 - 144 132 

Václavovice 116 - 146 131 

Velká Polom 115 - 139 127 

Vřesina 118 - 142 130 

Zbyslavice 121 - 143 132 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat realitní trh v okrese Ostrava-město, 

konkrétně pak trh s pozemky pro výstavbu rodinných a bytových domů, trh s rodinnými 

domy k prodeji a k pronájmu a trh s byty k prodeji a k pronájmu. Okres Ostrava-město se 

nachází v Moravskoslezském kraji, jeho sídlem je statutární město Ostrava s 23 městskými 

obcemi a zahrnuje dalších 12 obcí. Místní realitní trh a ceny nemovitostí je do značné míry 

ovlivněn tím, že se jedná o lokalitu s jednou z nejvyšších koncentrací těžkého průmyslu, 

těžební činnosti a surovinových ložisek. Především v okolí průmyslových zón a staveb 

ceny nemovitostí klesají, v celém regionu je pak dolů sráží zejména místní špatné ovzduší. 

Co se týče realitního trhu s pozemky, přímo ve městě Ostrava nalezneme zejména 

pozemky pro developerské účely, pozemky pro výstavbu rodinných domů se vyskytují 

spíše v okrajových částech města. V ostatních obcích okresu naopak převažují pozemky 

určené pro výstavbu individuálního bydlení. V nabídce jsou pozemky zasíťované 

(průměrná cena je 1653,50 Kč/m
2
), pozemky s inženýrskými sítěmi na hranici (průměrná 

cena je 1578 Kč/m
2
) i pozemky s inženýrskými sítěmi ve vzdálenosti několika desítek 

metrů od hranice pozemku (průměrná cena je 1197 Kč/m
2
). Průměrná cena za m

2
 pozemku 

je nejvyšší přímo v Ostravě a dále v obcích se statutem města Šenov, Vratimov a 

Klimkovice. Naopak nejnižší ceny pozemků jsou v obcích Velká Polom a Vřesina. 

Pro trh s rodinnými domy je důležité, že Ostrava má propracovanou síť městské 

hromadné dopravy, která umožňuje snadnou dostupnost centra města i z okrajových částí, 

případně z okolních obcí. O rodinné domy v okrajových částech města je velký zájem, 

bývají však většinou pouze pronajímány. V okolních obcích se pak nachází více domů 

k prodeji. Rodinné domy se téměř nenachází v centru města Ostravy a poté v částech, které 

jsou kolem průmyslových zón. Prodávají se novostavby (průměrná cena je 31 890,50 

Kč/m
2
), domy po rekonstrukci (průměrná cena je 32 069,50 Kč/m

2
) i domy před 

rekonstrukcí (průměrná cena je 20 068 Kč/m
2
). Ceny novostaveb a rodinných domů po 

rekonstrukci se tedy příliš neliší. Nejvyšší průměrná cena za m
2
 rodinného domu je opět 

v Ostravě, dále pak v obcích Vratimov, Klimkovice, Šenov a Václavovice. Nejnižší 

průměrná cena je naopak v obci Olbramice. U rodinných domů k pronájmu je průměrný 
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měsíční nájem 19 900 Kč za dům do 150 m
2
, 30 000 Kč za dům od 150 do 300 m

2
 a 

37 500 Kč za dům nad 300 m
2
.  

V obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Stará Ves nad Ondřejnicí, Vřesina a 

Zbyslavice se rodinné domy k pronájmu vůbec nevyskytují, v obcích Čavisov, Olbramice, 

Václavovice a Velká Polom nalezneme vždy maximálně čtyři. Nejvíce rodinných domů 

k pronájmu je tedy opravdu v Ostravě, dále v Klimkovicích, Šenově a Vratimově. Ceny 

pronájmů jsou nejvyšší v Ostravě, nejnižší ceny byly zaznamenány v obci Velká Polom. 

Počet bytů na Ostravsku se neustále zvyšuje. Průměrné ceny bytů jsou zde 

dlouhodobě pod průměrem České republiky, ačkoliv z hlediska Moravskoslezského kraje 

patří mezi nejvyšší. Velká část bytů je již v osobním vlastnictví. Průměrná cena bytu o 

průměrné výměře 65 m
2
 činí v Ostravě 894 140 Kč, jedná se opět o nejvyšší cenu z celého 

kraje. Nejnižší ceny nalezneme v obci Horní Lhota. Ceny pronájmů bytů v okrese se 

pohybují mezi 130-140 Kč/m
2
, průměrná cena pronájmu bytu o průměrné rozloze 65 m

2
 se 

pohybuje lehce nad 8 000 Kč. Opět platí, že nejvyšší průměrné ceny jsou v Ostravě, dále 

pak v obcích Klimkovice a Šenov, naopak nejlevnější jsou z tohoto hlediska obce obcí 

Dolní Lhota, Olbramice a Velká Polom. 

- 
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