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Anotace 

 

    Ve své diplomové práci jsem zpracoval přehled vývoje cen nemovitostí v České 

republice a ve dvou vybraných regionech České republiky, v Hlavním městě Praha a 

v Ústeckém kraji v období let 2002 až 2007. Dále jsem  v této diplomové práci určil 

předpokládaný vývoj cen nemovitostí v těchto dvou vybraných regionech v nejbližší 

budoucnosti a také jsem  uvedl  faktory, které cenu nemovitostí ovlivňují. V první 

části této práce jsou vysvětleny základní právní a s nemovitostmi související pojmy. 

Následně je uveden přehled vývoje cen v jednotlivých segmentech trhu 

s nemovitostmi v rámci celé České republiky, spolu s faktory, které cenu nemovitostí 

ovlivňují. Dále  následuje srovnání vývoje cen nemovitostí ve dvou sledovaných 

regionech a předpokládaný vývoj cen v těchto regionech v nejbližší budoucnosti. 

V závěru   je zařazeno shrnutí  celé práce a nejzajímavější srovnání, která vyplynula 

z této práce.  

 

Klíčová slova: nemovitosti, ceny nemovitostí, faktory ovlivňující tvorbu cen, 

hospodářský vývoj, regiony 

 

 

Annotation 

 

In my diploma paper I worked up the trend prices survey of properties in The 

Czech Republic and in the next two chosen Czech region, the capital Prague and the 

Ústí Nad Labem area during years 2002 to 2007. Next I determinated a supposed 

trend prices of properties in these two chosen regions no further particulars and I also 

introduced factors, which influences the price of properties. The basic law notions 

which relates to properties are explained in the first part of this work. Consequently, 

there is a trend prices survey in the single market segments with properties in terms 

of whole Czech Republic in conjunction with factors, which influences the property 

price. The next is the trend prices confrontation in the two monitored regions and a 

supposed trend in prices in these regions no further particulars. At the close, there is  



the summary of  my whole work and the most interesting confrontation, which ensued 

on this work. 

 

Key words: properties, properties prices, factors influence a price petting, economic 

process, regions 
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1.    Úvod 

 

     Na trhu s nemovitostmi se pohybuji sedm let a proto jsem si jako téma své 

diplomové práce zvolil „Vývoj cen nemovitostí a faktory ovlivňující jejich růst“. Moje 

práce vychází z mé praxe realitního makléře a vedoucího realitní kanceláře. Cílem 

Diplomové práce je zmapovat vývoj cen nemovitostí v České republice v období let 

2002 až 2007 a určit jejich následující vývoj v nejbližší budoucnosti. Nemovitosti  jako 

věci, které jsou předmětem právních vztahů, mají vůči ostatním, movitým věcem, 

specifické  postavení, požívají mnohem větší právní ochrany, jsou ze strany státu 

přísně evidovány a kontrolovány, zajišťují základní lidské potřeby jako jsou bydlení a 

pracovní prostředí. Nemovitosti jsou oproti jinému majetku stabilnější, tj. lépe 

odolávají výkyvům trhu, z čehož plyne menší investiční riziko při jejich pořízení. 

Nemovitosti jsou proto považovány za jednu z nejbezpečnějších forem investování. 

Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že ceny nemovitostí v posledních letech 

prudce rostly a to někdy až do nesmyslných hodnot. Jak jsem již zmínil, nemovitosti 

mají v našem právním systému zvláštní postavení a  ochranu, a to v sobě skýtá 

mnoho rizik a úskalí, ve kterých není snadné se orientovat. V této práci jsem proto 

nejprve objasnil co to nemovitost vlastně je, jak se k nemovitosti nabývá vlastnické 

právo, jak je toto vlastnické právo ze strany státu chráněno a evidováno. V další části 

této diplomové práce jsem ukázal, co je cena  a hodnota nemovitosti. V druhé 

polovině práce jsem shrnul vývoj cen nemovitostí v letech 2002 až 2007. Dále jsem 

porovnal vývoj cen nemovitostí ve dvou odlišných regionech České republiky, 

v Praze a v Ústeckém kraji. Také jsem ukázal a zanalyzoval jaké faktory  zapříčiňují 

prakticky neustálý posun cen nemovitostí směrem nahoru. V závěrečné části práce 

jsem  se snažil  určit předpokládaný vývoj cen nemovitostí v nejbližší budoucnosti 

v regionu Hlavního města Prahy a v Ústeckém kraji.  
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2. Vývoj cen nemovitostí v ČR 

2.1 Základní právní pojmy 

      Předmětem právních vztahů jsou především věci. Na rozdíl od běžného chápání 

se věcmi v právním smyslu rozumí ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, 

které jsou užitečné, slouží tedy potřebě lidí. Třídění věcí lze provádět podle různých 

kritérií, nejdůležitější je třídění na věci movité a věci nemovité [ 1]. Nemovitosti jsou 

pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Všechny ostatní věci jsou 

věcmi movitými. Rozlišování movitých a nemovitých věcí je důležité např. při 

nabývání vlastnického práva. 

      Pozemkem se rozumí individualizovaná část zemského povrchu, bez ohledu na 

to, jakým substrátem je pokryta - zemědělská půda, zastavěná plocha, vodní toky aj . 

Pozemek charakterizován jako část zemského povrchu oddělená od sousedních 

částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití 

pozemku [ 2]. Často se také užívá pojem parcela, zejména v obecném jazyku. Platí, 

že parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem [ 2]. Přitom stavební parcelou je 

pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří a pozemkovou 

parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. Vyjádření plošného obsahu 

průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách je výměra 

parcely; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se 

na celé čtvereční metry. 

     Stavba z hlediska chápání pojmu v občanskoprávních vztazích je stavební objekt 

již ve stadiu rozestavěnosti, pokud rozestavěnost dosáhla takového stupně, že z nich 

lze usuzovat na podobu a rozsah objektu po jeho dokončení. 

  

2.2 Vlastnické právo 

2.2.1 Pojem a obsah vlastnického práva 
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      Vlastnické právo je jedním z nejdůležitějších druhů majetkových práv, má 

absolutní povahu a vyznačuje se elasticitou, pokud je vlastnické právo omezeno, 

např. věcným břemenem, po odpadnutí omezení se obnovuje v původním rozsahu. 

Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu a je jednotné, 

tj. v právních předpisech se již nerozlišují žádné druhy a formy vlastnictví [ 3].  

Základní úprava vlastnictví je zařazena do Občanského zákoníku. 

      Obsah subjektivního vlastnického práva je vytvářen souhrnem konkrétních 

oprávnění příslušejících vlastníkovi věci. Tento souhrn je tradičně označován jako 

tzv. vlastnická triáda: 

  - právo věc užívat a požívat její plody a užitky, 

  - právo s věcí disponovat, 

  - právo věc držet. 

      Právo věc užívat a požívat její plody a užitky umožňuje vlastníkovi realizaci užitné 

hodnoty věci, konkrétně využívat užitečných vlastností věci a brát z ní přírůstky, 

stávat se jejich vlastníkem. Právo s věcí disponovat je výrazem realizace směnné 

hodnoty a poskytuje vlastníkovi možnost rozhodovat jednak o právním osudu věci, 

např. o převodu věci na jiného. Dále také o faktickém osudu věci, např. zničení. 

Právo věc držet dává vlastníkovi možnost mít věc ve své faktické moci, je 

předpokladem realizace práva věc užívat a požívat a většinou i předpokladem 

dispozice s věcí. 

      Vlastnické právo může být omezeno jen se souhlasem vlastníka, jinak jen na 

základě zákona, a to především ve veřejném zájmu.  

 

2.2.2  Nabývání vlastnického práva 

      K nabývání vlastnického práva dochází různými nabývacími způsoby, které lze 

označit jako právní důvod a lze je různě třídit. Na prvním místě je nutno odlišit 

originární - původní nabytí a derivativní – odvozené nabytí. Základem jejich 

rozlišování je skutečnost, zda nabyvatel neodvozuje své vlastnické právo od 

předchozího vlastníka – buď proto, že je získává nezávisle na něm, nebo proto, že  
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vlastnické právo k věci vzniká poprvé - původní nabytí, nebo zda nabyvatel vstupuje 

do práv a povinností svého předchůdce, tj. odvozuje své právní postavení od 

předchozího vlastníka - odvozené nabytí. K původnímu nabytí patří konfiskace, 

oddělení plodů, tzv. separace, zhotovení nové věci, včetně zhotovení nové stavby 

apod. K odvozenému nabytí patří například dědění, koupě a prodej, darování, směna 

atd. Podle dalšího kritéria lze rozlišovat převod a přechod vlastnického práva. Při 

převodu dochází k nabytí vlastnického práva na základě projevu vůle, např. kupní 

smlouvou, při přechodu dochází k nabytí vlastnického práva na základě jiných 

právních skutečností, např. na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu. Při 

převodu vlastnického práva se uplatňuje zásada, že nikdo nemůže na jiného převést 

více práv, než má sám. To znamená, že lze vlastnické právo takto nabýt pouze od 

vlastníka věci a že zároveň s převodem přecházejí na nabyvatele i závady váznoucí 

na věci, např. věcná břemena, zástavní práva atd. Vlastnické právo lze nabývat 

pouze v takovém rozsahu, jak příslušelo původnímu vlastníkovi. Vlastnictví lze nabýt 

kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo 

na základě jiných skutečností stanovených zákonem. 

      Převádí-li se nemovitost, nabývá se vlastnické právo vkladem do katastru 

nemovitostí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (výjimka platí při převodu v rámci 

tzv. velké privatizace). Vklad povoluje Katastrální úřad rozhodnutím, nejprve však 

přezkoumá smlouvu ze stanovených hledisek a právní účinky vkladu vznikají na 

základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl 

doručen Katastrálnímu úřadu. Za vklad se považuje zápis do Katastrálního operátu. 

Jestliže se však převádí nemovitost, která není předmětem evidence v Katastru 

nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy. 

      Nabývání děděním upravuje Občanský zákoník. Z hlediska nabývání 

vlastnického práva je podstatné, že k přechodu vlastnického práva na dědice 

dochází okamžikem smrti zůstavitele. 

      Nabývání rozhodnutím státního orgánu  přichází v úvahu rozhodnutím soudu,  
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pozemkového úřadu, stavebního úřadu apod.  Z tohoto plyne, že v těchto případech, 

kdy rozhoduje o nabytí vlastnického práva státní orgán, nabývá se vlastnictví dnem 

určeným v rozhodnutí tohoto orgánu; není-li určen, dnem právní moci rozhodnutí. 

Občanský zákoník upravuje některé zvláštní případy nabývání vlastnického práva 

rozhodnutím orgánu, např. jde o rozhodnutí soudu         o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, dále sem patří prodej nemovitostí i movitých věcí 

soudem při výkonu rozhodnutí apod. 

       Nabývání na základě skutečností stanovených zákonem. Tyto skutečnosti, na 

jejichž základě dochází k nabytí vlastnického práva, jsou uvedeny jednak 

v občanském zákoníku, jednak v jiných právních předpisech. 

       Také k zániku vlastnického práva může dojít na základě různých právních 

skutečností, které lze podle příslušných kritérií třídit. Jedním ze základních 

rozlišování zániku vlastnického práva je třídění na zánik: 

- absolutní, 

- relativní. 

       K absolutnímu zániku dochází v těch případech, kdy vlastnické právo k věci 

zaniká bez toho, že by je nabyl někdo jiný. K této skupině zániku vlastnického práva 

patří především zánik věci, ať již v důsledku jejího zničení, např. demolice stavby, 

nebo spotřebování. Mezi případy relativního zániku vlastnického práva patří takové, 

kdy vlastnické právo zaniká bývalému vlastníkovi a zároveň je nabývá někdo jiný. 

V takových případech odpovídají právní důvody zániku vlastnického práva právním 

důvodům nabytí vlastnického práva. Např. na základě darovací smlouvy, kupní 

smlouvy, směnné smlouvy, pozbývá vlastnické právo původní vlastník – dárce , 

prodávající, směňující a zároveň nabývá vlastnické právo k této věci obdarovaný , 

kupující, druhý směňující. 
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2.2.3  Ochrana vlastnického práva 

       Vlastnické právo je chráněno celou řadou právních instrumentů. Základem 

právní ochrany je vždy právní předpis nejvyšší právní síly – Listina základních práv a 

svobod. Dále poskytují ochranu takřka všechna právní odvětví, jak veřejnoprávní tak i 

soukromoprávní. K ochraně vlastnického práva lze použít obecné prostředky, tj. 

takové, které právní řád poskytuje k ochraně všech subjektivních práv, např. možnost 

domáhat se náhrady škody na věci, možnost domáhat se ochrany u pověřeného 

obecního úřadu, jestliže došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu . Speciální 

instrumenty jsou takové, jež jsou určeny výlučně pro ochranu vlastnického práva, 

k nim patří tzv. vlastnické  žaloby, jež jsou upraveny v občanském zákoníku. 

. 

2.2.4  Spoluvlastnictví 

      Věc, k níž existuje vlastnické právo, může být ve vlastnictví jednoho subjektu 

nebo může vlastnicky patřit více subjektům společně, aniž by byla mezi ně 

rozdělena. V těchto případech jde o spoluvlastnictví, přičemž všichni spoluvlastníci 

se pokládají za jediného vlastníka společné věci, tatáž práva, jako má vlastník 

v případě individuálního vlastnictví, příslušejí u spoluvlastnictví více osobám. 

      Jednotlivé druhy spoluvlastnictví se odlišují podle své povahy: 

- spoluvlastnictví ideální, 

- spoluvlastnictví reálné. 

       U ideálního spoluvlastnictví nepřísluší spoluvlastníkům žádná reálně určená část 

společné věci, mají pouze určitá práva a povinnosti, reálné spoluvlastnictví je takové, 

kdy spoluvlastníkům přísluší právo k přesně vymezené části nedílné věci , určitou 

podobu s reálným spoluvlastnictvím má vlastnictví bytů a nebytových prostor , které 

je kombinací reálného spoluvlastnictví k určité části stavby, tj. k bytu, nebytovému 

prostoru, a podílového spoluvlastnictví společných částí stavby.  

      Z hlediska vymezení podílů je rozlišováno spoluvlastnictví: 
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- podílové, 

- bezpodílové – společné jmění manželů. 

 

2.3  Katastr nemovitostí  

      Pro přesnou specifikaci nemovitostí jsou důležité ještě další pojmy. Legislativní 

praxe v posledních letech často vymezuje určité pojmy pro oblast působnosti 

konkrétního právního předpisu. Důležité jsou proto dvě oblasti, které souvisí 

s nemovitostmi, a to Katastr nemovitostí a Bytové vlastnictví. [ 4] 

      Katastr nemovitostí vznikl 1. ledna 1993. Společně se zřízením Katastru 

nemovitostí byla také provedena změna v postavení notářů.  Dosavadní státní 

notářství byla dnem 1.1.1993 jako státní orgán s rozhodovací pravomocí zrušena, 

což vedlo, mimo jiné, také ke změně úlohy notářů při smluvních převodech 

nemovitostí a v dědickém řízení.  

      Katastr nemovitostí je  soubor údajů       o nemovitostech, tj. jejich soupis, popis, 

geometrické a polohové určení. Součástí katastru je rovněž evidence vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem. 

      Rozdělení úkolů při správě Katastru České republiky vyplývá ze zákona[ 5] . 

Z něho vyplývá, že jednotné provádění správy Katastru nemovitostí České republiky 

zabezpečuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Zeměměřické a katastrální 

inspektoráty pak kontrolují vlastní výkon stání správy Katastru nemovitostí České 

republiky realizovaný jednotlivými Katastrálními úřady. 

      V rámci státní správy katastru katastrální úřady zejména provádějí zápisy údajů o 

právních vztazích a jiných údajů do katastru, prověřují změny údajů katastru, revidují 

soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu, provádějí opravu chyb 

v katastrálním operátu, ověřují opisy nebo kopie listin o právních vztazích ze sbírky 

listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy. Při tomto ověřování neodpovídá 

katastrální úřad za obsah listiny. Katastrální úřad neověří listinu, jejíž originál nebo 

kopie je nečitelná, realizují obnovu katastrálního operátu, poskytují údaje z katastru, 

projednávají porušení pořádku na úseku katastru, schvalují změny pomístního 

názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického 

názvosloví, schvalují změny hranic katastrálního území, plní další úkoly na úseku 
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zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Český úřad 

zeměměřický a katastrální. 

     V katastru se evidují: 

a) pozemky v podobě parcel, 

b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to:  

1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, 

2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou 

příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, 

c)  byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, 

d)  rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci, 

požádá-li o to  vlastník nemovitosti nebo jiná oprávněná osoba, 

e)  rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci 

v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim, 

f)  stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. 

      Obsahem katastru jsou pak konkrétní údaje o objektech a skutečnostech, které 

jsou předmětem katastru.  

      V katastru se dále evidují další podrobnější údaje, jako: doplňkové údaje o 

vlastnictví nemovitostí, které vyjadřují zástavní právo, předkupní právo jako právo 

věcné, věcná břemena, omezení převodu nemovitostí a doposud platná omezení 

vzniklá podle dřívějších předpisů; poznámky; popis bytu a nebytového prostoru; 

odkazy vyjadřující vztah mezi právy k nemovitosti zapsanými u různých vlastníků a 

jiných oprávněných; upozornění, že zapsané právní vztahy jsou dotčeny změnou 

(plomba); odkaz na položku výkazu změn a na listinu, na jejímž podkladě byl 

proveden zápis právních vztahů do katastru, údaje o vztahu bonitovaných půdně 

ekologických jednotek k parcelám. 

      Katastrální zákon výslovně upravuje, které údaje katastru jsou závazné pro 

právní úkony týkajících se nemovitostí vedených v katastru. Jsou jimi: 

a) parcelní číslo, 

b) geometrické určení nemovitosti, 
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c) název a geometrické určení katastrální území. 

       Veřejnost katastru. Princip veřejnosti katastru  je dán zákonem [ 6]. Na jeho 

základě je každý oprávněn nahlédnout do katastru a učinit si o právních vztazích 

týkajících se evidovaných nemovitostí opisy nebo výpisy. Veřejnost katastrálního 

operátu lze omezit  jen z důvodů stanovených zákonem. 

       Zápisy do katastru. Zřízení katastru nemovitostí má dopad v celé řadě právních 

vztahů. Za tímto účelem je především nutné vymezit ty právní vztahy, které se do 

katastru nemovitostí zapisují. Na prvním místě je třeba konstatovat, že předmětem 

zápisů do katastru nemovitostí, jak konečně vyjadřuje i označení katastru, jsou právní 

vztahy týkající se nemovitostí. Zápisy do katastru se provádějí různými způsoby, 

přitom je však nutno tyto způsoby náležitě odlišit, neboť mají různý právní význam. 

Zápis je obecný pojem, který v sobě skrývá vklad, záznam, poznámku a jejich výmaz. 

Nejdůležitějším zápisem je nepochybně vklad, který má za následek vznik, změnu 

nebo zánik práva. Za vklad se považuje zápis do katastrálních operátů. Věcná práva  

se do katastru zapisují vkladem práva nebo výmazem vkladu. Tato práva pak 

vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru. Důležité je ještě 

připomenout, že právní účinky vkladu vznikají až na základě pravomocného 

rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Předmětem vkladu jsou zejména práva zapisovaná na základě: 

- smluv o převodu vlastnického práva k nemovitosti 

 - smluv o zřízení zástavního práva , právo slouží k zajištění pohledávky zástavního   

věřitele.   Zástavní smlouvu uzavírá zástavní věřitel a zástavce, tj. vlastník zástavy, 

přičemž zástavou je nemovitost. 

- smlouvy o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu. U těchto smluv je třeba 

rozlišovat smlouvy, které vedou ke vzniku věcného břemena a smlouvy, na jejichž 

základě věcné břemeno zaniká. 

- smlouvy o předkupním právu k nemovitostem, má-li toto předkupní právo 

věcněprávní účinky.  

- smlouvy o převodu bytu a nebytových prostor jako předmětu vlastnictví (včetně 

rozestavěného). V současné době jsou smlouvy o převodu bytu regulovány zákonem 

[ 7]  . 
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- dohody o vydání věci uzavřené podle zvláštního předpisu 

- prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti do základního jmění obchodní   

   společnosti 

- dohody o vypořádání společného jmění manželů 

- dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem 

- smlouvy o výstavbě domu s jednotkami ve vlastnictví 

  - smlouvy a jiné listiny o převodu vlastnického práva k nemovitostem uzavřené   

     podle zvláštního předpisu 

- prohlášení vlastníka budovy 

- smlouvy o výstavbě, jejich změny a doplňky . 

Katastrální úřad tyto skutečnosti zkoumá ke dni podání návrhu na vklad, pokud k nim 

dojde až po podání návrhu na vklad, např. omezení nakládat uložené soudem jako 

předběžné opatření, nemají tyto okolnosti vliv na rozhodování katastrálního úřadu. 

       Záznam. Záznamem se zapisuje vznik, změna nebo zánik věcných práv. Jak 

vyplývá z dikce zákona, záznam nemá konstitutivní účinek, příslušný následek již 

nastal přímo z uvedené právní skutečnosti, do katastru se tento následek zapíše. 

Záznam provede katastrální úřad na základě listin vyhotovených státními orgány a 

jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy. 

      Poznámka. Poznámku lze charakterizovat jako úkon Katastrálního úřadu, který je 

určen k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo 

osobě, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva. Poznámka neslouží 

k zápisu nějaké změny právního vztahu, má také určitý signalizační charakter, 

oznamuje, že údaje v katastru mohou být dotčeny brzkou změnou, neboť právní 

vztahy jsou předmětem nějakého řízení. Poznámku zapíše katastrální úřad na 

základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně či 

k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. 

       Zeměměřické a katastrální orgány. Soustava zeměměřických a katastrálních 

orgánů je vymezena zákonem [ 5]. Podle této právní úpravy soustavu 

zeměměřických a katastrálních orgánů tvoří: 
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- Český úřad zeměměřický a katastrální, jako ústřední orgán státní správy geodézie a 

kartografie  a katastru nemovitostí s celostátní působností, se sídlem v Praze, 

- zeměměřické a katastrální inspektoráty jako územní orgány státní správy 

zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky s územní působností v rámci 

územních obvodů dřívějších krajů a se sídly ve vybraných městech, 

- katastrální úřady jako územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru 

nemovitostí s územní působností v rámci územních obvodů okresů a také se sídly 

v bývalých okresních městech. 

 

2.4  Bytové vlastnictví 

      Budova je dle zákona [ 7]  trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která 

je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními 

konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými 

prostory, s výjimkou hal. Budova je na prvním místě stavbou . Jde o jednotlivý 

stavební objekt, nikoli o soubor těchto objektů, i když by tvořily určitý funkční celek. 

Vznikne-li taková situace, je  nutno vycházet z účelového určení jednotlivých objektů, 

z nichž jeden zaujímá postavení stavby hlavní a jiný postavení stavby vedlejší. 

Dalším  znakem budovy je její trvalost, nemůže jít o stavbu dočasnou, tj. takovou, u 

které se předem omezí doba jejího trvání, např. stavba zařízení staveniště, stavba 

zřizovaná ke krátkodobému účelu, stavba umístěná na pozemku výhledově 

určenému k jinému využití , apod. Budovou je stavba spojená se zemí pevným 

základem, tj. nemovitá stavba [ 1]. Dalším vymezením budovy je její prostorová 

soustředěnost a navenek uzavřenost obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. 

Z toho vyplývá, že za samostatnou budovu nebude považován každý objekt, byť se 

samostatným číslem popisným. Prakticky to znamená, že v sídlištních celcích, kdy 

číslo popisné získal každý tzv. vchod v domě, nebude tento vchod považován 

za budovu, ale budova jako celek. Hlavním znakem budovy musí být existence 

minimálně dvou prostorů, aby mohly vzniknout samostatné jednotky, byty a nebytové 

prostory. 

      Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního  
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úřadu určeny k bydlení. Nezbytným požadavkem je rozhodnutí stavebního úřadu, 

bez něj nelze uvažovat o bytu. Bytem je tedy soubor místností a prostorů pod 

společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní 

uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou 

hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých 

prostorů musí odpovídat velikosti bytu. 

      Nebytovým prostorem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými 

prostorami nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani 

společné části domu. Mezi nebytové prostory proto patří nejrůznější haly, kanceláře, 

prodejní prostory, učebny, ordinace, sklady, provozovny služeb, restaurační 

místnosti, ateliéry, místnosti určené pro pořádání výstav, kulturní sály, dílny, garáže, 

atd. Nebytovými prostory nejsou společné prostory domu, např. schody, půdní a 

sklepní prostory, ani příslušenství bytu, jímž jsou vedlejší místnosti a prostory určené 

k tomu, aby byly s bytem užívány, např. sklep může mít povahu společného prostoru 

domu, tak i místnosti určené k užívání s bytem. 

      Domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví se rozumí taková budova, 

která je ve spoluvlastnictví podle  zákona [ 7]  .  

      Společné části domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména 

základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, 

balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a 

teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny 

mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. 

studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství. Základní 

charakteristika těchto částí je dána jejich účelem, tj. slouží ke společnému užívání. 

Dále je třeba podotknout, že se za společné části domu považují i takové věci, které 

nejsou vůbec částí domu, např. příslušenstvím jsou samostatné věci, které jsou 

vlastníkem věci hlavní určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Takto lze 

klasifikovat stavby různého druhu, např. kolny, altány, oplocení a zařízení, jako např. 

studny, vodovodní vedení, bazén. 

      Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona[ 

7]. Jednotka není prohlášena přímo za nemovitost, ale právní vztahy k ní se řídí 
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ustanovením příslušných právních předpisů, zejména ustanoveními Občanského 

zákoníku, které se týkají nemovitostí. 

      Podlahovou plochou bytu je podlahová plocha všech místností bytu včetně 

místností, které tvoří příslušenství bytu, a podlahovou plochou nebytového prostoru 

je podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených 

výhradně k užívání s nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou 

polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí 

meziprostoru. 

 

2.5  Zdanění převodů a přechodů nemovitostí 

      Na zápisy do katastru nemovitostí velmi úzce navazuje i daň z převodu a 

přechodu nemovitostí. Před 1. lednem 1993 byly vyměřovány různé notářské 

poplatky, např. poplatek z dědictví, z darování aj. Tuto úpravu nahradila nová, která 

vychází z koncepce nové daňové soustavy a současně souvisí s privatizací státních 

notářství a zřízením katastru nemovitostí. O vyměření a vybírání uvedených daní 

rozhodují finanční úřady.  

       Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí patří mezi tzv. daně přímé, jejich 

úprava je zařazena do zákona [ 8]. Všechny tři daně se dotýkají nemovitostí, každá 

jiným způsobem. Dědická daň se vybírá za bezúplatné nabytí majetku v důsledku 

smrti fyzické osoby, zahrnuje majetek movitý i nemovitý, téhož rozsahu se týká i daň 

darovací vybíraná za bezúplatné nabytí majetku jiným způsobem než děděním. Daň 

z převodu nemovitostí se však týká již jen nemovitých věcí a vybírá se za úplatné 

převody, tj. na základě smluv  i za přechody, eventuálně  také z dalších hodnot.  

-  Daň dědická 

Předmětem dědické daně je nabytí majetku děděním. 

- Daň darovací  

Předmětem darovací daně je nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak 

než smrtí zůstavitele, pokud k němu dochází zcela nebo zčásti bezplatně. 

- Daň z převodu nemovitostí 
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Předmětem je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem včetně 

vypořádání podílového spoluvlastnictví. 

 

2.6  Cena a hodnota 

      Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci 

přisuzují jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým 

faktem. V současné době se v ČR cena stanoví dohodou nebo oceněním podle 

zvláštního předpisu.  

      Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, na straně jedné a kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Při stanovení 

hodnoty se jedná o odhad. Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, 

prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. 

Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány, např. věcná hodnota, výnosová 

hodnota, střední hodnota, tržní hodnota atd, přitom každá z nich může být vyjádřena 

zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota 

je zjišťována. 

       Cena zjištěná. Pojmem cena zjištěná, někdy také cena administrativní se 

označuje cena, zjištěná podle cenového předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva 

financí ČR, tzv. Oceňovací vyhláška. Vlastní cenu při koupi a prodeji je možno 

sjednat dohodou, v libovolné výši, odchylně od předpisu. Omezení horní hranicí 

podle vyhlášky je zde pouze v případě, kdy cena nemovitosti je plně nebo částečně 

hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu. V dřívější 

době byla pro sjednání kupní ceny administrativní cena cenou maximální, kterou 

nebylo možno překročit. 

      Cena pořizovací, též cena historická. Cena, za kterou bylo možno věc pořídit 

v době jejího pořízení, u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení,  
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bez odpočtu opotřebení. Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci.  

      Cena reprodukční, též reprodukční pořizovací cena. Cena, věcná hodnota, za 

kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, 

bez odpočtu opotřebení. Zjišťuje se u staveb buď pracně podrobným položkovým 

rozpočtem, nebo za pomoci agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci 

technickohospodářských ukazatelů – jednotkových cen za 1 m3 obestavěného 

prostoru, 1 m2 zastavěné plochy apod. 

       Věcná hodnota, též substanční hodnota, dle právního názvosloví časová cena 

věci. Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak 

snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání 

věci. 

       Výnosová hodnota, též kapitalizovaná míra zisku. Při předpokladu dlouhodobých 

stabilizovaných výnosů z nájemného je možno výnosovou hodnotu přirovnat k jistině, 

kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné 

jako čistý výnos z nemovitosti.  

       Obecná cena, též tržní hodnota nebo cena obvyklá. Je cena, za kterou je možno 

stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Obvykle 

se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných věcí 

v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace..  

      Vlastní tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji, resp. koupi a může se od 

zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit. V bankovním 

sektoru se  ujal i pojem tržní cena v tísni a to  pro takovou cenu, za jakou je zcela 

jistě nemovitost rychle prodejná. 

       Výchozí cena. Při výpočtech některé z výše uvedených cen, hodnot,  pojem pro 

cenu nové stavby, bez odpočtu opotřebení. 

      Jednotková cena, základní cena. Cena za jednotku - m3, m2,  m,  ha.  Např. u 

rodinných domů se jednotková cena uvádí  v Kč za 1 m3 obestavěného  prostoru. 
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2.7  Vývoj cen nemovitostí v ČR   

2.7.1  Vývoj cen nemovitostí v období let 2002 až 2007 

      Vývoj cen nemovitostí lze hodnověrně sledovat až od roku 1998, kdy Ministerstvo 

financí ČR a Český statistický úřad začaly monitorovat ceny nemovitostí v ČR. 

Finanční úřady mají povinnost předávat údaje, obsažené v daňových přiznáních o 

cenách zjištěných při oceňování nemovitostí a o cenách sjednaných za tyto 

nemovitosti v případě prodeje, Ministerstvu financí a Českému statistickému úřadu.  

Účelem  tohoto monitorování je poskytování informací o rozložení cenové hladiny dle 

druhů nemovitostí,  jejich polohy a dalších rozhodujících faktorů, jakož i vývoj tohoto 

rozložení v čase. Systém je  spolehlivý, pracuje s dostatečným množstvím dat, a je 

aktuální. Účelem sledování cen není nahrazovat tzv. cenové mapy, které si pro svoje 

účely vytvářejí místní administrativy, ale poskytovat globální informace na 

makroekonomické úrovni. Zdrojem dat jsou přiznání k dani z převodu nemovitostí, 

která jsou povinni podávat vlastníci - prodejci nemovitostí místně příslušným 

finančním úřadům do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Údaje jsou shromažďovány 

od února roku 1999. Oproti datu prodeje, resp. podání přiznání k dani se opožďují 

průměrně o 6 měsíců. Založení databáze cenových informací na finančních úřadech 

bylo zahájeno zpracováním dat ze zaslaných daňových přiznání v roce 1998. Hlavní 

výhodou tohoto administrativního zdroje je, že vychází z reálných, skutečně 

placených - přiznaných cen. Jedná se o celoplošný a pravidelný datový tok o cenách 

transakcí na trhu nemovitostí. Případné námitky, že cena přiznaná ke zdanění 

nemusí být vždy totožná se skutečně placenou cenou, téměř ztrácí na váze pokud se 

jedná o relativní srovnání cen v čase i ve většině případů v umístění nemovitostí, 

neboť lze předpokládat, že toto zkreslení je v daných případech prakticky stejné. 

Jedná se o následující druhy nemovitostí: budovy a haly, rodinné domy, rekreační 

chalupy a domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, studny, byty a nebytové 

prostory, pozemky stavební, zemědělské pozemky, lesní pozemky, ostatní pozemky, 

lesní porosty. Každou prodávanou - komplexní  nemovitost obvykle tvoří dílčí 

nemovitosti různých druhů , např. budovy a stavební pozemky. Umístění je 

zohledněno v ceně odhadní, vypočtené znalcem dle oceňovací vyhlášky. Cena 

odhadní celé komplexní nemovitosti je součtem odhadních cen dílčích nemovitostí. 

Cena kupní pro komplexní nemovitost je zaznamenaná cena, za kterou byla tato 
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nemovitost prodána. Cena kupní dílčí nemovitosti je následně odvozena úměrou dle 

podílu odhadní ceny dílčí nemovitosti na celkové odhadní ceně. Jednotková cena, 

jak odhadní či kupní je příslušná cena za 1 měrnou jednotku příslušného druhu 

nemovitosti, za 1 m2, 1 m3 apod. Základním úkolem je stanovit průměrnou 

jednotkovou kupní cenu určitého druhu nemovitosti  v oblasti vymezené stanovenými 

parametry, např. region. Ze seznamu druhů nemovitostí, který zdrojová databáze 

nabízí, jsou sledovány jen ty, pro které existuje dostatečný počet cenových údajů. 

Navíc je třeba vzít v potaz, že například různé typy pozemků jsou většinou cenově 

minoritní součástí prodeje komplexní nemovitosti. Jejich cena je pak víceméně 

determinována jiným druhem nemovitosti, se kterým jsou prodávány, například 

rodinného domu nebo budovy. Použitelný počet cenových údajů pro takové pozemky 

se pak výrazně snižuje. Proto jsou monitorovány pouze následující druhy 

nemovitostí,  především s ohledem na  dostatečný počet cenových údajů. Jsou to 

rodinné domy, byty, budovy – bytové domy, garáže  a stavební pozemky.  

       V této práci sleduji  vývoj cen nemovitostí  v časovém úseku od roku 2002 do 

roku 2007 a  v této části práce   se chci zaměřit na vývoj cen nemovitostí v České 

republice  obecně (viz  tabulka č. 1, příloha č. 1) . V  této   tabulce nejsou uvedena 

absolutní čísla, ale jsou zde uvedeny indexy cen všech sledovaných nemovitostí  za 

časové období od roku 2002 do roku 2007. Konkrétní ceny nemovitostí za sledované 

období spolu s faktory, které ceny nemovitostí ovlivňují budou uvedeny a 

analyzovány v dalších částech této práce. 

      Z tabulky č. 1 ( viz. příloha č. 1)  je patrné, že ceny nemovitostí obecně s časem 

rostou, ve sledovaném období ceny všech sledovaných nemovitostí rostly průměrně 

ročním tempem 9,3 %. Největší výkyvy od průměrných hodnot nastaly v roce 2004 a 

2007. V roce 2004 činilo roční tempo růstu cen pouhých 1,4 % a  ve většině regionů 

ceny nemovitostí mírně klesaly. Naproti tomu v roce 2007 ceny nemovitostí rostly 

rekordním tempem, a to o 19,3 %, dostaly se tak na svůj dosavadní vrchol. 

      Nejpomaleji rostly ceny nemovitostí v obcích do 1999 obyvatel a  to průměrným 

ročním tempem 6,1 %. Naopak nejrychleji rostou ceny ve velkých městech nad  
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50 000 obyvatel,  v průměru ročně o 10,4 %. Nejrychleji rostou ceny v Hlavním městě 

Praha s průměrným ročním růstem 11,3%. V Praze byl také zaznamenán největší 

roční nárůst, když  v roce 2007 činil tento ukazatel 26,6 %. Z ostatních regionů si ve 

sledovaném období vedl nejlépe Moravskoslezský kraj, kde průměrné roční tempo 

růstu činilo 10,1 %.  Naopak nejpomaleji rostou ceny nemovitostí v Ústeckém kraji a 

to o 6,9 % ročně [ 9]. Jak se ceny vyvíjely  ve sledovaném období je znázorněno 

graficky v grafech č. 1 a 2. 

 

Graf č. 1: Grafické znázornění vývoje cen všech sledovaných nemovitostí ve 

sledovaném období (předešlý rok = hodnota 100), zdroj ČSÚ 

 

 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění vývoje cen všech sledovaných nemovitostí ve 

sledovaném období v jednotlivých krajích ČR ( předešlý rok = hodnota 100), zdroj 

ČSÚ 
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2.7.2  Vývoj cen bytů v období let 2002 až 2007 

     Segment trhu s byty  je nejprogresivnější, tj. ceny bytů ve sledovaném období 

rostly oproti ostatním sledovaným nemovitostem největším tempem a to za 

sledované období celkem o 115% , průměrně ročně tak ceny bytů rostou o 23%. Trh 

s byty je  závislý na cyklickém vývoji ekonomiky, tzn. že pokud se ekonomice 

z makroekonomického hlediska daří, segment trhu s byty roste nejvíc z celého trhu 

s nemovitostmi a naopak pokud je ekonomika v útlumu trh s byty klesá a ceny bytů 

se propadají v rámci trhu s nemovitostmi nejrychleji. Dále je patrné, že ceny bytů 

rostou s velikostí měst, nejdražší byty jsou v Praze, Středočeském kraji, kde je patrný 

vliv dobré dopravní dostupnosti Prahy a v Jihomoravském kraji s přirozeným centrem 

městem Brno.  Ve sledovaném období nejrychleji rostly ceny v Jihočeském kraji o 

221 %, naopak nejpomaleji a to o 95 %, vzrostly ceny v Hlavním městě Praha, což je 

hlavně zapříčiněno vysokou cenou bytů oproti ostatním regionům ČR. V absolutních 

číslech jsou ceny bytů nejdražší v Hlavním městě Praha, kde m2 obytné plochy stojí 

průměrných 45.061,- Kč. Dále následují Středočeský a Jihomoravský kraj. 

Nejlevnější byty jsou dlouhodobě v Ústeckém kraji, kde průměrně  m2 obytné plochy  
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stojí pouze 8.037 ,- Kč, následují Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Průměrná 

velikost prodávaných bytů  v ČR ve sledovaném období dosáhla hodnoty 61 m2  

obytné plochy. Největší byty co do velikosti  jsou v Praze a to 65 m2 obytné plochy a 

naopak nejmenší ve Středočeském kraji a to 59 m2 obytné plochy.  Segment trhu 

s byty je co do objemu uskutečněných převodů( prodejů) v rámci trhu s nemovitostmi 

největší. Ve sledovaném období bylo převedeno celkem 87.905 bytových jednotek. 

Nejvíce bytů bylo převedeno ( prodáno) v Ústeckém kraji – 7.818 a nejméně 

v Libereckém kraji a to 3.081[ 9] . V Tabulce č.2 jsou uvedeny průměrné kupní ceny 

ze zrealizovaných prodejů v jednotlivých letech sledovaného období. V grafu č. 3 

jsou kupní ceny znázorněny graficky. 

 

Tabulka č. 2: Průměrné ceny bytů v jednotlivých letech sledovaného období 

v jednotlivých krajích ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m2 obytné plochy), zdroj 

ČSÚ 
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Průměrné ceny bytů 

  

  

Název kraje   
Kupní 
cena 2002 

Kupní 
cena 2003 

Kupní 
cena 2004 

Kupní 
cena 2005 

Kupní 
cena 2006 

Kupní 
cena 2007 

nárůst cen 
02-07 v % 

Celkem Hlavní město 
Praha 23 131 30 668 31 623 33 145 36 319 45 061 95 

Celkem Středočeský 7 667 10 830 13 498 14 716 16 148 20 319 163 

Celkem Jihočeský 4 311 7 868 8 478 10 553 11 546 13 829 221 

Celkem Plzeňský 5 824 9 518 9 732 12 901 11 418 16 343 181 

Celkem Karlovarský 5 629 6 835 8 917 9 831 10 125 12 736 126 

Celkem Ústecký 3 276 4 021 5 108 5 698 5 958 8 037 145 

Celkem Liberecký 5 122 6 545 9 810 10 062 11 492 14 316 180 

Celkem 
Královéhradecký 8 036 11 110 12 322 12 305 13 674 17 332 116 

Celkem Pardubický 6 367 7 527 10 888 12 307 13 858 17 217 170 

Celkem Vysočina 6 689 8 535 9 446 10 763 11 940 14 546 117 

Celkem Jihomoravský 8 964 11 748 12 590 15 122 17 335 22 768 154 

Celkem Olomoucký 5 997 7 001 9 618 10 915 12 534 16 369 173 

Celkem Zlínský   7 336 9 807 11 164 11 927 13 931 17 327 136 

Celkem 
Moravskoslezský 5 311 7 178 7 064 8 229 9 820 12 975 144 

Celkem ČR   8 590 11 101 11 955 13 731 14 674 18 456 115 

 

 

Graf č. 3: Grafické znázornění průměrných cen bytů v jednotlivých letech 

sledovaného období v jednotlivých krajích ČR ( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m2 

obytné plochy), zdroj ČSÚ 
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2.7.3  Vývoj cen rodinných domů v období let 2002 až 2007 

      Segment trhu s rodinnými domy  není tak progresivní jako trh s byty,  ceny 

rodinných domů ve sledovaném období rostly celkem o 78 % , průměrně ročně tak 

ceny rodinných domů rostou v rámci celé ČR o  15,6 %. Naproti tomu trh s rodinnými 

domy  není  tak  závislý na cyklickém vývoji ekonomiky, tzn. ceny jsou stabilnější, 

v období kdy se ekonomice daří rostou pomalejším tempem, ale naopak v období 

útlumu ekonomického vývoje si rodinné domy drží svou hodnotu lépe a ceny spíše 

než klesají, stagnují. Kromě Hlavního města Prahy a Středočeského kraje jsou ceny 

v rámci celé ČR vyrovnané a ceny v jednotlivých regionech se od sebe neliší tak 

markantním způsobem jako je tomu u cen bytů. Ve sledovaném období nejrychleji 

rostly ceny v Pardubickém kraji a to o 94 %, naopak nejpomaleji a to o 46 %, vzrostly 

ceny v Hlavním městě Praha, což je opět  zapříčiněno vysokou cenou rodinných 

domů oproti ostatním regionům ČR. V absolutních číslech jsou ceny rodinných domů 

nejvyšší  v Hlavním městě Praha, kde m3 obestavěného prostoru stojí průměrných 

7.014,- Kč. Dále následuje Středočeský  kraj, který těží ze své blízkosti Hlavnímu 

městu Praha. Nejlevnější rodinné domy jsou  v kraji Vysočina a v Olomouckém kraji , 

kde průměrně  m3  obestavěného prostoru  stojí  1.015 ,- Kč, resp. 1.027,- Kč.  

Průměrná velikost prodávaných rodinných domů  v ČR ve sledovaném období 

dosáhla hodnoty 675 m3 obestavěného prostoru. Největší rodinné domy co do 

velikosti  jsou v Praze a to 787 m3  obestavěného prostoru a naopak nejmenší domy 

ve Zlínském  kraji a to 612 m3 obestavěného prostoru.  Segment trhu s rodinnými 

domy je co do objemu uskutečněných převodů( prodejů) v rámci trhu s nemovitostmi 

druhý největší. Ve sledovaném období bylo převedeno celkem 84.388 rodinných 

domů . Nejvíce rodinných domů bylo převedeno ( prodáno) ve Středočeském kraji a 

to 17.755 a nejméně v Hlavním městě Praha, celkem 655 [ 9]. V Tabulce č. 3 jsou 

uvedeny průměrné kupní ceny ze zrealizovaných prodejů v jednotlivých letech 

sledovaného období. V grafu č. 4  jsou kupní ceny rodinných domů  znázorněny 

graficky. 
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Tabulka č. 3: Průměrné ceny rodinných domů v jednotlivých letech sledovaného 

období v jednotlivých krajích ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného 

prostoru), zdroj ČSÚ 

 

Průměrné ceny RD  

  

  

Název kraje 
Kupní 
cena 2002 

Kupní 
cena 2003 

Kupní 
cena 2004 

Kupní cena 
2005 

Kupní cena 
2006 

Kupní cena 
2007 

nárůst cen 
02-07 v % 

Hlavní město Praha 4 796 5 534 5 788 6 185 6 356 7 014 46 

Středočeský kraj 1 532 1 732 1 914 2 308 2 394 2 836 85 

Jihočeský kraj 1 137 1 275 1 390 1 581 1 756 1 977 74 

Plzeňský kraj 954 1 101 1 251 1 479 1 606 1 814 90 

Karlovarský kraj 1 149 1 250 1 251 1 479 1 634 2 013 75 

Ústecký kraj 991 989 1 055 1 279 1 403 1 594 61 

Liberecký kraj 1 107 1 147 1 401 1 674 1 759 2 005 81 

Královéhradecký kraj 1 003 1 122 1 229 1 459 1 662 1 890 88 

Pardubický kraj 881 1 031 1 152 1 384 1 484 1 706 94 

kraj Vysočina 924 993 1 111 1 276 1 417 1 515 64 

Jihomoravský kraj 1 152 1 272 1 551 1 695 1 802 2 107 83 

Olomoucký kraj 809 893 1 048 1 193 1 317 1 527 89 

Zlínský kraj 1 013 1 151 1 387 1 565 1 638 1 773 75 

Moravskoslezský kraj 1 078 1 142 1 305 1 431 1 496 1 800 67 

Celkem ČR 1 163 1 304 1 451 1 704 1 799 2 066 78 

 

Graf č. 4: Grafické znázornění průměrných kupních cen rodinných domů 

v jednotlivých letech sledovaného období v jednotlivých krajích ČR( kupní ceny jsou 

uvedeny v Kč za m3 obestavěného prostoru), zdroj ČSÚ 
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2.7.4  Vývoj cen garáží v období let 2002 až 2007 

          Trh s garážemi  je ze všech sledovaných druhů nemovitostí nejméně  

progresivní ,  ceny garáží ve sledovaném období rostly celkem o 37 % , průměrně 

ročně tak ceny garáží  rostou  o  7,4 %. Trh s garážemi prakticky není    závislý na 

cyklickém vývoji ekonomiky, tzn. ceny  rostou s časem , jsou stabilní, spíše než na 

vývoji ekonomiky jsou závislé na své poloze, zejména ve velkých městech nad 

50.000 obyvatel . Svojí hodnotu si stabilně drží a v období   útlumu ekonomického 

vývoje ceny spíše než klesají, stagnují. Kromě Hlavního města Prahy jsou ceny 

v rámci celé ČR poměrně vyrovnané a ceny v jednotlivých regionech se od sebe 

neliší  zásadním způsobem , jak již bylo zmíněno ceny stoupají v závislosti na 

velikosti města. Ve sledovaném období nejrychleji rostly ceny ve Středočeském kraji 

a to o 47 %, naopak nejpomaleji a to o 22 %, vzrostly ceny v Moravskoslezském 

kraji. V absolutních hodnotách jsou ceny garáží  nejvyšší  v Hlavním městě Praha, 

kde m3 obestavěného prostoru stojí průměrných 3.930,- Kč. Dále následuje 

Středočeský  kraj, který opět těží ze své blízkosti Hlavnímu městu Praha a 

Jihomoravský kraj , kde je patrný vliv města Brna . Nejlevnější garáže  jsou  

v Karlovarském kraji  a v Ústeckém kraji , kde průměrně  m3  obestavěného prostoru  

stojí  1.162 ,- Kč, resp. 1.291,- Kč.  Průměrná velikost prodávané garáže v ČR ve 

sledovaném období  byla  68,5 m3 obestavěného prostoru. Velikosti garáží se 

v rámci ČR od sebe zásadním způsobem neliší. Segment trhu s garážemi je co do 

objemu uskutečněných převodů( prodejů) v rámci trhu s nemovitostmi třetí největší. 

Ve sledovaném období bylo převedeno celkem 42.612 garáží . Nejvíce garáží bylo  

prodáno ve Středočeském kraji a to 5.710 a nejméně v Hlavním městě Praha, 

celkem 607[ 9] . V Tabulce č. 4  jsou uvedeny průměrné kupní ceny garáží  ze 

zrealizovaných prodejů v jednotlivých letech sledovaného období. V grafu č. 5  je 

vývoj kupních  cen garáží  znázorněn graficky. 

 

Tabulka č. 4: Průměrné ceny garáží  v jednotlivých letech sledovaného období 

v jednotlivých krajích ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného 

prostoru), zdroj ČSÚ 
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Průměrné ceny garáží  

  

  

Název kraje   
Kupní cena 
2002 

Kupní cena 
2003 

Kupní cena 
2004 

Kupní cena 
2005 

Kupní cena 
2006 

Kupní cena 
2007 

nárůst 
cen 
02-07 v 
% 

Hlavní město 
Praha   2 762 3 168 3 224 3 304 3 366 3 930 42 

Celkem Středočeský 1 385 1 633 1 747 1 799 1 818 2 041 47 

Celkem Jihočeský   1 260 1 615 1 581 1 550 1 558 1 650 31 

Celkem Plzeňský   1 175 1 546 1 535 1 563 1 507 1 690 44 

Celkem Karlovarský 893 1 075 1 214 1 139 1 151 1 162 30 

Celkem Ústecký   993 1 258 1 243 1 242 1 258 1 291 30 

Celkem Liberecký   1 163 1 384 1 503 1 476 1 511 1 533 32 

Celkem 
Královéhradecký 1 130 1 347 1 524 1 499 1 542 1 620 43 

Celkem Pardubický 1 129 1 399 1 425 1 525 1 559 1 591 41 

Celkem Vysočina   1 189 1 481 1 519 1 564 1 650 1 733 46 

Celkem Jihomoravský 1 535 1 904 1 872 1 864 1 976 2 030 32 

Celkem Olomoucký 1 133 1 431 1 396 1 472 1 578 1 653 46 

Celkem Zlínský   1 353 1 749 1 698 1 704 1 840 1 934 43 

Celkem 
Moravskoslezský 1 098 1 252 1 289 1 304 1 292 1 343 22 

Celkem ČR   1 232 1 540 1 542 1 557 1 588 1 689 37 

 

Graf č. 5: Grafické znázornění průměrných kupních cen  garáží  v jednotlivých letech 

sledovaného období v jednotlivých krajích ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 

obestavěného prostoru), zdroj ČSÚ 
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 2.7.5  Vývoj cen bytových domů v období let 2002 až 2007 

      Trh s bytovými domy  je co se týče dynamiky růstu srovnatelný  s  trhem 

s rodinnými domy ,  ceny bytových domů ve sledovaném období rostly celkem o 76 

% , průměrně ročně tak ceny bytových domů rostou v rámci celé ČR o  15,2 %. Trh 

s bytovými domy  je  nejvíce ze všech sledovaných druhů nemovitostí závislý na 

cyklickém vývoji ekonomiky, tzn. že zde nejvíce je patrný vliv rostoucí či klesající 

ekonomiky a to jak v rámci ČR, tak i v globálním měřítku. Trh s bytovými domy je 

také do znační míry ovlivněn ze strany státu, ať již tím, že reguluje výši nájemného 

nebo např. daňovými předpisy. V tomto segmentu trhu se také s krátkodobého 

hlediska nejvíce projevuje kolísání cen a jak již bylo zmíněno není to vždy jen vlivem 

tržních faktorů, ale z větší části díky vládním zásahům. Kromě Hlavního města 

Prahy, Středočeského, Jihomoravského  kraje a překvapivě Karlovarského kraje  

jsou ceny v rámci celé ČR vyrovnané a ceny ve většině   ostatních regionů se od 

sebe neliší nijak zásadním způsobem . Obecně platí, že nejvyšší ceny bytových 

domů  jsou v Praze, velkých městech nad 100.000 obyvatel a ve Středočeském kraji, 

který těží z dobré dopravní dostupnosti k Praze.  Ve sledovaném období nejrychleji 

rostly ceny v Karlovarském kraji a to o 118 %,  nejpomaleji rostly ceny v kraji 

Vysočina  o 20 %. V absolutních číslech jsou ceny bytových domů nejvyšší  

v Hlavním městě Praha, kde m3 obestavěného prostoru stojí průměrných 4.357,- Kč. 

Dále následuje Jihomoravský,  Středočeský  a Karlovarský kraj, který těží ze své 

turistické atraktivity a obliby ruské klientely.  Nejlevnější bytové domy jsou  v kraji 

Vysočina  , který je od ostatních vysoce podprůměrný a  kde průměrně  m3  

obestavěného prostoru  stojí  992 ,- Kč.  Průměrná velikost  bytových domů  v ČR ve 

sledovaném období dosáhla hodnoty 3472 m3 obestavěného prostoru. Největší 

bytové domy   jsou ve Středočeském  kraji  a to 4777 m3  obestavěného prostoru a 

naopak nejmenší bytové  domy jsou  v Plzeňském  kraji a to 2346 m3 obestavěného 

prostoru.  Segment trhu s bytovými domy je co do objemu uskutečněných  prodejů 

v rámci trhu s nemovitostmi nejmenší. Ve sledovaném období bylo převedeno 

celkem 5.563 bytových domů . Nejvíce bytových  domů bylo převedeno ( prodáno) ve 

Středočeském kraji a to 822 a nejméně ve Zlínském kraji, celkem 115 [ 9].  V tabulce 

č. 5 jsou uvedeny průměrné kupní ceny ze zrealizovaných prodejů v jednotlivých  
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letech sledovaného období. V grafu č. 6  jsou kupní ceny bytových domů  

znázorněny graficky. 

 

Tabulka č. 5: Průměrné ceny bytových domů v jednotlivých letech sledovaného 

období v jednotlivých krajích ČR ( kupní ceny  v Kč za m3 obestavěného prostoru), 

zdroj ČSÚ 

 

Průměrné ceny bytových domu 

  

  

Název kraje 
Kupní 
cena 2002 

Kupní 
cena 2003 

Kupní 
cena 2004 

Kupní 
cena 2005 

Kupní 
cena 2006 

Kupní 
cena 2007 

nárůst 
cen 02-07 
v % 

Celkem Hlavní město Praha 2 863 3 006 2 504 3 403 3 827 4 357 52 

Celkem Středočeský 1 425 1 709 1 042 1 311 2 046 2 370 66 

Celkem Jihočeský 1 048 1 165 677 1 279 1 372 1 446 38 

Celkem Plzeňský 777 870 412 718 1 234 1 134 46 

Celkem Karlovarský 1 079 1 299 624 1 439 1 982 2 351 118 

Celkem Ústecký 751 833 678 970 1 274 1 406 87 

Celkem Liberecký 796 735 553 882 923 1 222 54 

Celkem Královéhradecký 788 1 105 479 909 1 307 1 525 94 

Celkem Pardubický 993 1 307 973 1 185 1 311 1 433 44 

Celkem Vysočina 828 655 717 1 093 1 513 992 20 

Celkem Jihomoravský 1 632 1 737 1 753 1 922 2 579 2 420 48 

Celkem Olomoucký 1 004 1 067 729 809 1 114 1 542 54 

Celkem Zlínský 1 005 1 761 782 898 1 870 1 583 58 

Celkem Moravskoslezský 944 1 002 727 917 1 225 1 527 62 

Celkem ČR 1 110 1 302 857 1 234 1 655 1 954 76 

 

Graf č. 6: Grafické znázornění průměrných kupních cen bytových domů 

v jednotlivých letech sledovaného období v jednotlivých krajích ČR ( kupní ceny v Kč 

za m3 obestavěného prostoru), zdroj ČSÚ  
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2.7.6  Vývoj cen stavebních pozemků v období let 2002 až 2007 

      Trh se stavebními pozemky je do značné  míry specifický, protože stavební 

pozemky jsou ve většině případů součástí prodeje jiného druhu nemovitosti, např. 

rodinného domu či garáže a jejich cena je do značné míry závislá na této 

nemovitosti. Ceny stavebních pozemků jsou dlouhodobě sledovány dle okresů ČR a 

jejich přehled uvádím v tabulce č. 6 ( viz. příloha č. 2). Hlavním a určujícím  faktorem  

je poloha. Pro stavební pozemky  je dominantní závislost na velikosti obce, u velkých 

měst značně závisí na poloze v obci. Nižší je závislost na časovém období a 

regionu.. Ze všech sledovaných druhů nemovitostí je pro stavební pozemky typická  

značná cenová variabilita. Obecně platí, že nejvyšší ceny stavebních pozemků jsou 

v Hlavním městě Praha, dále ve Středočeském kraji a v krajských městech. Ceny 

stavebních pozemků ve sledovaném období rostly celkem o 49 % , průměrně ročně 

tak ceny stavebních pozemků rostou v rámci celé ČR o  9,8 %. Ve sledovaném 

období nejrychleji rostly ceny ve Středočeském kraji a to o 77 %, naopak nejpomaleji 

a to o 3 %, vzrostly ceny ve Zlínském kraji. V absolutních číslech jsou ceny 

stavebních pozemků  nejvyšší  v Hlavním městě Praha, konkrétně na Praze 1, kde 

m2 stavebního pozemku stojí průměrných 48.048- Kč, což je více jak  
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čtyřicetinásobek  průměrné ceny stavebního pozemku v ČR. Dále následuje obvod 

Praha 2 s cenou 14.941,- Kč za m2. Nejlevnější stavební pozemky  jsou  v okrese 

Chomutov v Ústeckém kraji, kde v obcích do 9999 obyvatel stojí m2 stavebního 

pozemku průměrně 63 ,- Kč. Průměrná cena stavebního pozemku byla  v roce 2007 

1.156 ,- Kč za m2. Průměrná velikost prodávaných stavebních pozemků  v ČR ve 

sledovaném období dosáhla hodnoty 429 m2 . Největší stavební pozemky co do 

velikosti se prodávali v okrese Mělník  a to 1173 m2   a naopak nejmenší stavební 

pozemky v okrese Frýdek – Místek   a to 154 m2 .  Ve sledovaném období bylo 

převedeno celkem 96.437 stavebních pozemků, ovšem jak již zde bylo zmíněno, ve 

většině případů jako součást prodeje jiného druhu nemovitosti, např. rodinného 

domu[ 9] . V tabulce č. 7 jsou uvedeny indexy cen stavebních pozemků vyjádřených 

v %. V grafu č. 7  jsou indexy cen stavebních pozemků vyjádřených v %  znázorněny 

graficky. 

Tabulka č. 7: Indexy cen  stavebních pozemků vyjádřených v %, předcházející rok, je 

100%, období let 2002 až 2007, zdroj ČSÚ 

 

Indexy cen pozemků v % (předcházející rok je 100%) 

  

  

Název kraje rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 
nárůst 
cen 02-07 
v % 

Hlavní město Praha 114 103 106 110 108 134 61 

Středočeský kraj 112 114 121 109 114 119 77 

Jihočeský kraj 119 104 112 107 112 101 36 

Plzeňský kraj 99 109 106 127 113 99 54 

Karlovarský kraj 108 105 90 95 111 114 15 

Ústecký kraj 105 101 106 109 106 101 23 

Liberecký kraj 115 110 103 104 108 136 61 

Královéhradecký kraj 102 119 102 101 90 115 27 

Pardubický kraj 127 106 99 119 114 98 36 

kraj Vysočina 107 97 114 101 104 120 36 

Jihomoravský kraj 102 106 103 100 119 101 29 

Olomoucký kraj 124 96 109 98 113 105 21 

Zlínský kraj 111 107 101 90 96 109 3 

Moravskoslezský kraj 102 101 101 103 102 124 31 

Celkem ČR 111 105 106 106 109 123 49 

 



 Bc. Aleš Gelhof: Vývoj cen nemovitostí a faktory ovlivňující jejich růst 

 

2009                                                                                                                                           30 

 

Graf č. 7: Grafické znázornění indexů cen  stavebních pozemků vyjádřených v %, 

předcházející rok, je 100%, období let 2002 až 2007, zdroj ČSÚ 
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3.  Porovnání vývoje cen nemovitostí v Praze a ve 

strukturálně postiženém regionu 

 

     V této části práce porovnám vývoj cen nemovitostí v Hlavním městě Praha a 

v Ústeckém kraji. Jak dále uvidíme ceny v těchto regionech jsou diametrálně odlišné, 

přestože jsou od sebe vzdáleny pouhých 50 km. Obecně platí, že trh s nemovitostmi 

v České republice je z evropského pohledu malý a přestože vzdálenost k hlavním 

hospodářským   centrům  České republiky je z ostatních ekonomicky slabších 

regionů malá,  jsou ceny  nemovitostí v těchto ekonomicky slabších regionech 

výrazně nižší. 

       Hlavní město Praha je významnou hospodářskou, společenskou a kulturní  

metropolí a snese srovnání s ostatními velkými západoevropskými   městy.  Tomu 

také odpovídá vývoj cen nemovitostí v tomto regionu, který je z větší části závislý na  

globálním  vývoji ekonomiky.  Praha jako přirozené hospodářské  centrum České 

republiky po roce 1989, prakticky nemělo zásadní problémy s přechodem na tržní 

hospodářství. Do Prahy začali již na počátku devadesátých let přicházet zahraniční 

investoři, kteří zde vytvářeli nové pracovní příležitosti, v Praze také sídlí většina 

vládních institucí, státních úřadů či jiných významných institucí ( např.  univerzity, 

divadla, knihovny, muzea atd.). Nezaměstnanost je zde dlouhodobě nejnižší z celé 

České republiky a životní úroveň naopak z dlouhodobého pohledu nejvyšší. Dalším 

významným faktorem, který pozitivně ovlivnil vývoj cen nemovitostí je strategicky 

výhodná dopravní poloha Prahy z evropského pohledu a turistický ruch. Toto vše 

vedlo k tomu, že poptávka po nemovitostech zde byla vysoká a ceny nemovitostí se 

rychle vyšplhaly na úroveň srovnatelnou s ostatními velkými západoevropskými 

městy. Díky tomu také v Praze již delší dobu  probíhá výstavba nových nemovitostí 

ve větším měřítku.  

        Naproti tomu ceny nemovitostí v Ústeckém kraji , který byl po velkých 

společenských a ekonomických změnách po  roce 1989  postižen z ekonomického a 

sociálního pohledu ze všech regionů České republiky nejvíc, jsou vedle vývoje 

ekonomiky závislé také  na vládních zásazích. Je to dáno tím, že  většina 
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ekonomicky významných subjektů působících v tomto kraji byla nucena po roce 1989 

ukončit svou činnost, nebo v lepším případě byla restrukturalizována ,  protože svým 

charakterem a zaměřením nemohla na tehdejším trhu uspět ( zejména se jednalo o 

těžký průmysl, těžbu nerostných surovin, strojírenství a energetiku), o práci tak přišlo 

desetitisíce lidí   a z kdysi prosperujícího a zkvétajícího regionu se stal region 

s velkou nezaměstnaností a s tím souvisejícími velkými sociálními problémy. Dalším 

velkým problémem tohoto regionu byla a je sociální skladba obyvatelstva s nízkým 

vzděláním. Toto strukturální postižení se negativně projevilo i na cenách nemovitostí, 

které  dlouhá léta stagnovaly a prakticky nerostly. V dobách komunistického režimu, 

také v Ústeckém kraji probíhala masivní výstavba panelových bytů, což má za 

následek velkou nabídku na trhu s byty a to  je opět negativní faktor stlačující ceny 

v tomto segmentu trhu dolů. Negativním faktorem snižujícím ceny nemovitostí je také 

dlouhodobě největší nezaměstnanost v rámci České republiky a nejnižší životní 

úroveň v České republice. Velký obrat k lepšímu nastal až po roce 2000, kdy  díky 

vládní podpoře  a velkým investicím vlády do tohoto regionu, začali do kraje mířit i 

zahraniční investoři. V  kraji začala v okolí větších měst výstavba průmyslových zón a 

to sebou přinášelo vytváření nových pracovních příležitostí. Toto se pozitivně 

projevilo i na poptávce po nemovitostech  a ceny nemovitostí se začaly chovat více 

tržně a začaly růst. V tomto kraji prakticky neprobíhá výstavba nových nemovitostí, 

výjimku tvoří pouze průmyslové stavby  a rodinné domy, ale co se týče  objemu je to 

oproti Hlavnímu městu Praha zanedbatelné množství. 

 

3.1 Vývoj cen bytů v období let 2002 až 2007 v Hlavním městě Praha 

a v Ústeckém kraji  

      Ceny bytů ve sledovaném období  rostly rychleji v Ústeckém kraji, což je dáno 

tím, že ceny bytů v Praze jsou zhruba šestkrát dražší než v Ústeckém kraji, přesto je 

tempo růstu v obou regionech vysoké.  V Ústeckém kraji rostly ceny bytů  průměrně 

o 29% ročně, zatímco v Praze průměrně o 19%. Co se týče cen za m2 obytné 

plochy, v roce 2007 stál m2 v Praze průměrných 45.061,- Kč, v Ústeckém kraji to 

bylo pouhých 8.037,- Kč za m2 obytné plochy. V Praze jsou absolutně nejvyšší ceny  
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bytů  na Praze 1, kde m2 stojí 65.502,- Kč, což zároveň nejvyšší cena v celé České 

republice,  je to dáno atraktivitou bydlení v samotném historickém centru Prahy, kde 

je vysoká poptávka, zejména ze strany  cizinců. Je to tzv. nejlepší adresa v zemi.  

Obecně platí, že ceny směrem od centra Prahy klesají a to zhruba až na poloviční 

úroveň v okrajových částech Prahy. V Ústeckém kraji jsou  nejlevnější byty  v okrese 

Teplice , kde m2 obytné plochy lze pořídit za 5.279,- Kč, zde je to dáno nedostatkem 

pracovních  příležitostí, špatnou sociální skladbou obyvatelstva a velkou nabídkou 

panelových bytů, což se dá také  říci o okresech Chomutov a Most . V těchto třech 

okrese jsou ceny bytů podobně nízké a dá se říci, že patří k nejlevnějším v celé 

České republice.   Nejdražší byty jsou v okrese Litoměřice a to 13.322,- Kč za m2 

obytné plochy. Zde hraje významnou roli dopravní dostupnost Prahy, v roce 2006 

zde byla dokončena dálnice na Prahu, takže cesta do Prahy trvá pouhých 20 minut, 

a dále  za minulého režimu zde neprobíhala, tak masivní výstavba panelových bytů 

jako v ostatních okresech kraje. Toto vše vedlo k nižší nabídce bytů a tím i k vyšší 

ceně.  Co se týče velikosti bytů, tak v Hlavním městě Praha se průměrná velikost 

bytu ve sledovaném období pohybovala na úrovni 65 m2 obytné plochy, zatímco 

v Ústeckém kraji tato hodnota dosahovala úrovně 60 m2 obytné plochy.  Větší 

poptávka po bytech je  v Hlavním městě Praha, kde se ve sledovaném období 

zrealizovalo 8.956 převodů bytových jednotek. V Ústeckém kraji se převedlo 7.818 

bytových jednotek. V segmentu trhu s byty je nejvíce patrný rozdíl v cenové hladině, 

jak už bylo řečeno ceny v Praze jsou zhruba šestinásobné než v Ústeckém kraji [ 9].  

Úplný přehled cen bytů ve sledovaných regionech  za dané období uvádím 

přehledně v tabulce č. 8.  V grafu č. 8  jsou potom tyto ceny znázorněny graficky    

 

Tabulka č. 8: Průměrné ceny bytů ve sledovaném období v jednotlivých sledovaných 

regionech  ČR ( kupní ceny  v Kč za m2 obytné plochy), zdroj ČSÚ  
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Název kraje Název okresu 

    

Odhadní 
cena 

Kupní 
cena 

Počet 
převodů 

Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Období 2002 - 2004 Kupní cena 

Hlavní město Praha Praha 1 38 023 57 108 252 48 493 57 835 62 708 

  Praha 2,6,7 21 113 32 621 567 29 032 33 354 36 113 

  Praha 3-5,8-28 16 481 23 959 2 167 19 309 25 447 27 226 

Celkem Hlavní město Praha 19 179 28 401 2 986 23 131 30 668 31 623 

Ústecký Děčín 5 800 6 288 142 4 233 6 353 6 442 

  Chomutov 4 776 3 447 205 2 792 3 179 3 759 

  Litoměřice 4 585 5 143 33 3 523 3 590 7 921 

  Louny 5 747 4 855 80 3 484 4 700 5 439 

  Most 3 604 3 280 535 2 762 3 295 3 724 

  Teplice 4 177 3 740 266 3 742 3 084 4 250 

  Ústí nad Labem 5 366 5 620 499 3 938 5 013 6 281 

Celkem Ústecký   4 620 4 382 1 760 3 276 4 021 5 108 

    
Odhadní 
cena 

Kupní 
cena 

Počet  
převodů  

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

    

    Období 2005 - 2007 Kupní cena 

Hlavní město Praha Praha 1 51 387 59 668 624 55 335 55 832 65 502 

  Praha 2,6,7 35 201 42 580 1 057 38 901 39 887 49 168 

  Praha 3-5,8-28 26 641 33 274 3 929 29 483 32 106 39 325 

Celkem Hlavní město Praha 31 006 37 963 5 610 33 145 36 319 45 061 

Ústecký Děčín 6 457 7 788 727 6 618 7 566 8 853 

  Chomutov 5 159 4 640 1 010 3 972 4 399 5 528 

  Litoměřice 8 862 11 302 526 8 481 10 469 13 322 

  Louny 7 427 8 291 339 7 238 7 866 9 650 

  Most 4 129 4 284 1 366 4 261 3 188 5 640 

  Teplice 4 192 4 436 638 3 574 4 017 5 279 

  Ústí nad Labem 7 201 8 617 1 452 7 317 8 276 9 856 

Celkem Ústecký   5 919 6 652 6 058 5 698 5 958 8 037 

 

 Graf č. 8: Grafické znázornění průměrných cen bytů ve sledovaném období 

v jednotlivých sledovaných regionech  ČR ( kupní ceny  v Kč za m2 obytné plochy), 

zdroj ČSÚ        
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3.2  Vývoj cen rodinných domů v období let 2002 až 2007 v Hlavním 

městě Praha a v Ústeckém kraji  

     Ceny rodinných domů ve sledovaném období  rostly opět  rychleji v Ústeckém 

kraji, což je dáno znovu  tím, že ceny rodinných domů v Praze jsou zhruba 

čtyřiapůlkrát  vyšší  než v Ústeckém kraji. Tento rozdíl , ale není tak markantní jako u 

porovnávání růstu cen bytů.  V Ústeckém kraji rostly ceny rodinných domů  průměrně 

o 12,2 % ročně, zatímco v Praze průměrně o 9,2%. Co se týče cen za m3 

obestavěného prostoru, v roce 2007 stál m3  v Praze průměrných 7.014,- Kč, 

v Ústeckém kraji to bylo  1.594,- Kč za m3 obestavěného prostoru . V Praze se ceny 

rodinných domů sledují na celém území města, protože ve vnitřní části Hlavního 

města Prahy se rodinné domy nenachází. V Praze jsou absolutně nejvyšší ceny 

rodinných domů  z  celé České republiky,  je to dáno zejména vysokou cenou 

stavebních pozemků, které jsou v omezeném množství a stavební pozemky pro 

výstavbu rodinných domů na území Hlavního města Prahy jsou prakticky vyčerpány. 

Obecně platí, že ceny směrem od centra Prahy klesají a lokality blíže k centru města, 

jako jsou Ořechovka na Praze 6 či Trója na Praze 7 jsou zhruba o polovinu dražší 

než rodinné domy v okrajových částech Prahy. V Ústeckém kraji jsou  nejlevnější 

rodinné domy v okrese Louny , kde m3 obestavěného prostoru  lze pořídit za 1.339,-  
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Kč, zde je to dáno  velikostí rozlohy lounského okresu, který je jedním z největších 

v České republice,  s velkým množstvím obcí vesnického typu, a z toho vyplývající 

velké nabídky rodinných domů. Navíc tyto domy bývají ve špatném technickém 

stavu, což cenu tlačí směrem dolů. Dalším negativním faktorem, který snižuje cenu 

jsou levné stavební pozemky a nedostatek pracovních  příležitostí na vesnici. 

Nejdražší rodinné domy jsou v okrese  Most  s cenou 1.914,- Kč za m3  

obestavěného prostoru. Zde hraje významnou roli to, že v 70. letech minulého století 

bylo celé město Most, kvůli těžbě hnědého uhlí zbouráno a  bylo postaveno město 

nové, většinou však se stavěli bytové domy, cihlové či většinou panelové. V Mostě 

tak jsou lokality, kde lze stavět rodinné domy značně omezené, z toho vyplývá nízká 

nabídka rodinných a vyšší cena stavebních pozemků.   Co se týče velikosti rodinných 

domů, tak v Hlavním městě Praha je  průměrná velikost rodinného domu  ve 

sledovaném období  840 m3 obestavěného prostoru , zatímco v Ústeckém kraji tato 

hodnota dosahovala úrovně 759 m3 obestavěného prostoru.  Více převodů 

rodinných domů  ve sledovaném období proběhlo v Ústeckém kraji a to celkem 

4.865, naproti tomu v Praze to bylo pouhých 655 převodů, což je dáno tím , že počet 

rodinných domů v Hlavním městě Praha je do značné míry limitován.  V segmentu 

trhu s rodinnými domy není tak velký cenový rozdíl jako je tomu u cen bytů, ceny 

v Praze jsou vyšší zhruba čtyřiapůlkrát než v Ústeckém kraji [ 9].   Úplný přehled cen 

rodinných domů ve sledovaných regionech  za dané období uvádím přehledně 

v tabulce č. 9. V grafu č. 9  jsou potom tyto ceny znázorněny graficky. 

 

Tabulka č. 9: Průměrné ceny rodinných domů ve sledovaném období ve sledovaných 

regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného prostoru), zdroj 

ČSÚ 

 

 

 

 



 Bc. Aleš Gelhof: Vývoj cen nemovitostí a faktory ovlivňující jejich růst 

 

2009                                                                                                                                           37 

 

Název kraje Název okresu 

    

Odhadní 
cena 

Kupní 
cena 

Počet 
převodů 

Rok  
2002 

Rok  
2003 

Rok  
2004 

Období 2002 - 2004 Kupní cena 

Hlavní město Praha 4 760 5 334 336 4 796 5 534 5 788 

Ústecký Děčín 812 953 337 893 885 996 

  Chomutov 892 994 199 720 1 091 1 095 

  Litoměřice 754 970 404 858 1 058 950 

  Louny 708 848 330 825 865 849 

  Most 1 062 1 247 148 1 433 1 072 1 163 

  Teplice 1 028 1 191 306 1 206 955 1 376 

  Ústí nad Labem 1 154 1 355 37 1 596 1 266 1 376 

Celkem Ústecký 854 1 016 1 761 991 989 1 055 

  

    

Odhadní 
cena 

Kupní 
cena 

Počet 
převodů 

Rok 
2005 

Rok  
2006 

Rok  
2007 

Období 2005 - 2007 Kupní cena 

Hlavní město Praha 5 726 6 465 319 6 185 6 356 7 014 

Ústecký Děčín 1 105 1 346 824 1 272 1 300 1 438 

  Chomutov 1 073 1 236 339 1 217 1 172 1 386 

  Litoměřice 1 255 1 589 639 1 243 1 573 1 827 

  Louny 977 1 208 561 1 115 1 201 1 339 

  Most 1 417 1 609 110 1 512 1 638 1 914 

  Teplice 1 291 1 561 465 1 357 1 546 1 771 

  Ústí nad Labem 1 463 1 832 166 1 664 1 928 1 859 

Celkem Ústecký 1 168 1 427 3 104 1 279 1 403 1 594 

 

Graf. č. 9: Grafické znázornění průměrných cen rodinných domů ve sledovaném 

období ve sledovaných regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 

obestavěného prostoru), zdroj ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 



 Bc. Aleš Gelhof: Vývoj cen nemovitostí a faktory ovlivňující jejich růst 

 

2009                                                                                                                                           38 

 

 

 

 

 

3.3  Vývoj cen garáží v období let 2002 až 2007 v Hlavním městě 

Praha a v Ústeckém kraji  

      Ceny garáží ve sledovaném období  rostly   rychleji v Hlavním městě Praha,  je to  

dáno   tím, že  obecně platí, ceny garáží rostou  s velikostí města. V Praze je 

omezený prostor pro výstavbu garáží a tím je dán i jejich omezený počet a vysoká 

poptávka . Garáže  jsou zhruba třikrát  dražší  než v Ústeckém kraji. Tento cenový 

rozdíl  je nejmenší ze všech sledovaných a porovnávaných segmentů trhu 

s nemovitostmi. V Ústeckém kraji rostly ceny garáží  průměrně o 6 % ročně, zatímco 

v Praze průměrně o 8,4 %. Co se týče cen za m3 obestavěného prostoru, v roce 

2007 stál m3  v Praze průměrných 3.930,- Kč, v Ústeckém kraji to bylo  1.291,- Kč za 

m3 obestavěného prostoru . V Praze se ceny garáží sledují na celém území města, 

protože ve vnitřní části Hlavního města Prahy se garáže  nachází ve velmi 

omezeném množství. V Praze jsou absolutně nejvyšší ceny garáží  z  celé České 

republiky, jak již bylo řečeno ,  je to dáno zejména omezenou možností výstavby 

garáží a vysokou cenou stavebních pozemků. I zde platí, že ceny směrem od centra 

Prahy klesají a lokality v centru města, jsou dvakrát dražší než v okrajových částech 

Prahy. V Ústeckém kraji jsou  nejlevnější  garáže v okrese Most , kde m3 

obestavěného prostoru  lze pořídit za 1.105,- Kč, zde je to dáno tím, že zde je velká 

nabídka garáží, protože za minulého režimu zde probíhala výstavba garáží 
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v masivním měřítku.  Nejdražší garáže jsou v okrese  Litoměřice, kde hraje 

významnou roli to, že zde je velká poptávka po bytech a omezené množství garáží.  

Zde je cena  1.504,- Kč za m3  obestavěného prostoru. Co se týče velikosti garáží, 

tak v obou regionech jsou totožné a to 68,5  m3 obestavěného prostoru . Více 

převodů garáží  ve sledovaném období proběhlo v Ústeckém kraji a to celkem 4.050, 

naproti tomu v Praze to bylo jen 607 převodů, což je dáno opět tím , že počet garáží 

v Hlavním městě Praha je do značné míry limitován.  V segmentu trhu s garážemi je 

nejmenší cenový rozdíl, ceny v Praze jsou vyšší zhruba třikrát než v Ústeckém kraji   

[ 9].    Úplný přehled cen garáží  ve sledovaných regionech  za dané období uvádím 

přehledně v tabulce č. 10.  V grafu č. 10  jsou potom tyto ceny znázorněny graficky. 

 

Tabulka č. 10: Průměrné ceny garáží ve sledovaném období ve sledovaných 

regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného prostoru), zdroj 

ČSÚ 

 

Název kraje Název okresu 

Kupní cena 

Období  

Rok 
2002 

Rok 
2003 

Rok 
2004 

Rok 
2005 

Rok 
2006 

Rok 
2007 

Hlavní město Praha 2 762 3 168 3 224 3 304 3 366 3 930 

Ústecký Děčín 1 216 1 338 1 290 1 348 1 338 1 258 

  Chomutov 997 1 253 1 179 1 134 1 175 1 216 

  Litoměřice 1 173 1 310 1 328 1 665 1 585 1 504 

  Louny 881 1 241 1 441 1 382 1 401 1 331 

  Most 989 1 137 1 132 1 046 1 061 1 105 

  Teplice 890 1 230 1 146 1 136 1 100 1 258 

  Ústí nad Labem 1 237 1 460 1 380 1 310 1 312 1 410 

Celkem Ústecký   993 1 258 1 243 1 242 1 258 1 291 

 

Graf č. 10: Grafické znázornění průměrných cen garáží  ve sledovaném období 

ve sledovaných regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného 

prostoru), zdroj ČSÚ  
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3.4  Vývoj cen bytových domů v období let 2002 až 2007 v Hlavním 

městě Praha a v Ústeckém kraji  

      Ceny bytových domů ve sledovaném období  rostly   rychleji v Ústeckém kraji. 

Tento rozdíl , ale není tak markantní jako u porovnávání růstu cen bytů.  V Ústeckém 

kraji rostly ceny bytových domů  průměrně o 17,4 % ročně, zatímco v Praze 

průměrně o 10,4 %. Co se týče cen za m3 obestavěného prostoru, v roce 2007 stál 

m3  v Praze průměrných 4.357,- Kč, v Ústeckém kraji to bylo  1.406,- Kč za m3 

obestavěného prostoru . V Praze se ceny bytových domů sledují na dvou částech 

území města, na Praze 1 a v ostatních částech Prahy, protože obvod Prahy 1 

Hlavního města Prahy  se cenově  liší od ostatních částí Prahy, kde jsou potom ceny 

podobné. V Praze, konkrétně v městské části Praha 1 jsou absolutně nejvyšší ceny 

bytových domů  z  celé České republiky 5.248 Kč za m3 obestavěného prostoru,  je 

to dáno zejména vysokou cenou stavebních pozemků, které jsou v omezeném 

množství a stavební pozemky pro výstavbu bytových domů na území  Prahy 1 jsou  

vyčerpány, a dále atraktivitou bydlení v samotném historickém centru Prahy, kde je 

vysoká poptávka, zejména ze strany  cizinců. Jak již jsem jednou zmínil,  je to tzv. 

nejlepší adresa v zemi.  V Ústeckém kraji se ceny bytových domů sledují podle 

velikosti obce, protože ceny bytových domů se v jednotlivých okresech kraje neliší 

zásadním způsobem. V Ústeckém kraji jsou  nejlevnější bytové domy v obcích 
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s počtem obyvatel  2.000 až 9.999  , kde m3 obestavěného prostoru  lze pořídit za 

843,- Kč, zde je to dáno  velkým počtem těchto obcí. Negativním faktorem, který 

snižuje cenu jsou levné stavební pozemky, nedostatek pracovních  příležitostí 

v těchto obcích a horší občanskou vybaveností a infrastukturou. Nejdražší bytové 

domy jsou v obcích s počtem obyvatel 10.000 až 49.999, to jsou prakticky všechna 

okresní města, zde je relativně více pracovních příležitostí a občanská vybavenost a 

infrastruktura je zde na dobré úrovni, také poptávka po nájemním bydlení je zde 

vysoká. Velikosti bytových  domů jsou větší  v Hlavním městě Praha,  kde je  

průměrná velikost bytového domu  ve sledovaném období  4.275 m3 obestavěného 

prostoru , zatímco v Ústeckém kraji tato hodnota dosahovala úrovně 2.774 m3 

obestavěného prostoru.  Více převodů bytových domů  ve sledovaném období 

proběhlo v Ústeckém kraji a to celkem 774, naproti tomu v Praze to bylo  219 

převodů, což je dáno tím , že počet bytových domů v Hlavním městě Praha je do 

značné míry limitován.  V segmentu trhu s bytovými domy není tak velký cenový 

rozdíl jako je tomu u cen bytů, ceny v Praze jsou vyšší zhruba třikrát než v Ústeckém 

kraji [ 9].    Úplný přehled cen bytových domů ve sledovaných regionech  za dané 

období uvádím přehledně v tabulce č. 11.  V grafu č. 11  jsou potom tyto ceny 

znázorněny graficky. 

Tabulka č. 11: Průměrné ceny bytových domů ve sledovaném období 

ve sledovaných regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 obestavěného 

prostoru), zdroj ČSÚ 

 

Název kraje Velikost obcí 
Kupní cena 

rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 

Hlavní město 
Praha Praha 1 2 144 1 434 2 905 i.d. 3 077 5 248 

  Praha 2-28 2 938 3 080 2 480 3 458 4 032 4 116 

Celkem Hlavní město Praha 2 863 3 006 2 504 3 403 3 827 4 357 

Ústecký do 1 999 obyv. 375 488 336 843 775 885 

  2 000 - 9 999 obyv. 642 637 543 551 778 843 

  10 000 - 49 999 obyv. 845 1 029 726 1 222 1 477 1 755 

  50 000 obyv. a více 682 690 753 762 1 083 1 238 

Celkem Ústecký 751 833 678 970 1 274 1 406 
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Graf č. 11: Grafické znázornění průměrných cen bytových domů ve sledovaném 

období ve sledovaných regionech ČR( kupní ceny jsou uvedeny v Kč za m3 

obestavěného prostoru), zdroj ČSÚ 

 

 

 

 

3.5  Vývoj cen stavebních pozemků v období let 2002 až 2007 v 

Hlavním městě Praha a v Ústeckém kraji  

      Jak jsem již uvedl, trh se stavebními pozemky je  specifický, protože stavební 

pozemky jsou ve většině případů součástí prodeje jiného druhu nemovitosti, např. 

rodinného domu či garáže a jejich cena je do značné míra závislá na této 

nemovitosti. Ceny stavebních pozemků jsou monitorovány dle okresů, v Praze dle 

obvodů a jejich přehled je uveden v tabulce č. 12 ( viz. příloha č. 3). Pro stavební 

pozemky  je typická   závislost na velikosti obce a značná cenová variabilita. Obecně 

platí, že nejvyšší ceny stavebních pozemků jsou v Hlavním městě Praha a dále ve 

Středočeském kraji a v obcích nad 100.000 obyvatel.  Ceny stavebních pozemků ve 

sledovaném období  rostly   rychleji v Hlavním městě Praha a to o průměrných 12,2 

% ročně, naproti tomu v Ústeckém kraji rostly ceny stavebních pozemků  průměrně 

jen o 4,6 % ročně.  Co se týče cen stavebních pozemků za m2, v roce 2007 stál m2  

v Praze průměrných 6.690,- Kč, v Ústeckém kraji to bylo  pouhých 386,- Kč za m2  . 

V Praze se ceny stavebních pozemků sledují dle obvodů. V Praze, konkrétně 

v obvodu Praha 1 jsou absolutně nejvyšší ceny stavebních pozemků  z  celé České 
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republiky a to  48.038 Kč za m2, což je pro zajímavost 3636 %  ceny průměrného 

stavebního pozemku v České republice,  je to dáno nabídkou stavebních pozemků 

v tomto území, kdy jejich množství se blíží k nule. Naopak nejlevnější stavební 

pozemky jsou v pražském obvodu č. 27 ( součást obvodu Prahy 9, obec Koloděje), 

kde m2 stavebního pozemku stojí 2.131 Kč. V Ústeckém kraji se ceny stavebních 

pozemků sledují podle velikosti obce a okresů. Nejlevnější stavební pozemky v kraji 

jsou v okrese Chomutov v obcích s počtem obyvatel  2.000 až 9.999  , kde m2 

stavebního pozemku  stojí průměrně 63 ,- Kč.  Nejdražší stavební pozemky jsou 

v okrese Ústí nad Labem v obci s počtem obyvatel nad 49.999, což je samotné 

město Ústí nad Labem. Velikosti prodávaných stavebních pozemků  jsou ve 

sledovaných regionech zhruba na stejné úrovni, jejich průměrná  velikost se 

pohybuje kolem 430 m2. Více převodů stavebních pozemků proběhlo ve sledovaném 

období  v Hlavním městě Praha a to celkem 7.090, naproti tomu v Ústeckém kraji to 

bylo  5.652 převodů, což svědčí o stále vysoké poptávce po stavebních pozemcích 

v Praze. Srovnáme – li ceny stavebních pozemků v obou regionech, zjistíme, že ceny  

se liší diametrálně a to v průměru sedmnáctkrát ve prospěch regionu Hlavního města 

Prahy [ 9].     
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4.  Faktory ovlivňující růst cen nemovitostí 

4.1  Výhody a nevýhody nemovitostí      

      Mezi obecné výhody nemovitostí patří to, že nemovitosti jsou skutečná aktiva, 

fyzicky existují, lze se jich dotknout a vidět je, prakticky je nelze zcizit ani zničit, ač 

jsou přitom na očích veřejnosti. Jde o záležitost spíše psychologickou než o výhodu 

reálnou, nicméně může sehrát velmi důležitou roli. Pozemky jsou stálé a stavby si 

udržují poměrně vysokou hodnotu i v případě, že vlastník zkrachuje. V souvislosti 

s tím je nemovitý charakter vítaným a nejvíce vyhledávaným ručitelským artiklem. 

Z dlouhodobých statistik vyplývá, že výnos z nemovitostí, reprezentovaný nájemným, 

má pouze stoupající tendenci, opačné trendy jsou spíše výjimečné a omezují se 

spíše jen krátkodobě na určitý typ nemovitostí.  Oproti cenným papírům mají obvykle 

nemovitosti vyšší hlavně počáteční výnos. Navíc v tržních ekonomikách lze 

dlouhodobě vysledovat korelaci mezi pohybem výnosů z nemovitostí a výnosů 

z cenných papírů. Jestliže výnosy v jedné oblasti stoupají, ve druhé obvykle klesají a 

naopak, což využívají zejména velcí investoři k diverzifikaci rizik volbou optimálního 

portfolia. Vlastní investiční riziko u nemovitostí bývá ve většině případů ve srovnání 

s jinými typy finančních investic velmi nízké, inflační vlivy lze většinou smluvně ošetřit 

a promítnout do nájemného (valorizace), stejně tak je tato praxe obvyklá u cen 

servisních služeb. Lze tedy konstatovat, že nemovitosti jsou oproti jiným typům 

investic do značné míry proti inflaci chráněny. To platí i u rizik spojených s dalšími 

vnějšími ekonomickými vlivy. Na možné prudké ekonomické výkyvy projevující se na 

finančním trhu ve formě burzovních krizí a krachů,  ceny nemovitostí reagují daleko 

mírněji a v hierarchii  rizikové pyramidy zaujímají jedno z nejbezpečnějších dolních 

míst spolu s drahými kovy a starožitnostmi. Potenciální poptávající je však často 

motivován i jinými prozaičtějšími výhodami nemovitostí, které u jiných investic lze 

očekávat jen zprostředkovaně, např. uspokojení potřeby bydlení, podnikání nebo 

rekreace a z toho plynoucí úspora nákladů s těmito potřebami spojenými. 

      Mezi nevýhody nemovitostí patří jejich nízká likvidita, to znamená, že je zapotřebí 

poměrně dlouhá doba k tomu, aby byly přeměněny na hotové peníze. V souvislosti  
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s povinnou evidencí a nutností splnění dalších zákonných formalit zabírá realizace 

obchodu s nemovitostí ve srovnání s cennými papíry značné množství času. 

Nemovitosti vyžadují nákladnou správu spojenou s nákupem, provozem, opravami, 

pojištěním, různými zákonnými povinnostmi apod. Navíc mohou být vystaveny 

některým specifickým tlakům, příjmy mohou být omezeny regulacemi apod. 

Vzhledem k tomu, že jejich technické řešení počítá většinou s jejich dlouhou 

životností, projevuje se na nich zastarávání a mohou podléhat i módním trendům. 

V určitých případech může nemovitý charakter a pevná poloha představovat i 

nevýhodu, nepřenosnost je citlivá hlavně na nejrůznější rizika vnějšího charakteru. 

Protože nemovitosti nejsou obchodovány stejným způsobem jako cenné papíry, je 

jejich tržní hodnota daleko více subjektivnější záležitostí ovlivňovanou nesčetnou 

řadou faktorů, jejichž objasnění bude provedeno v této části práce. Nevýhoda zde 

spočívá v tom, že tržní hodnota často může být značně odlišná od názoru či přání 

jednotlivých přímo zainteresovaných účastníků trhu.  

 

4.2  Trh s nemovitostmi a tržní prostředí 

    Tržní cena  je reakcí na tržní prostředí, do něhož prodávající a kupující vnášejí 

společně cenové mechanismy. Tržní prostředí vytváří trh, který reprezentuje oblast, 

na němž se názory na hodnotu střetávají. V tržním prostředí působí komplexně 

rozsáhlá škála nejrůznějších cenotvorných faktorů. Každá nemovitost, aby mohla být 

součástí trhu s nemovitostmi  musí  splňovat následující čtyři  základní  podmínky: 

- musí se jednat o nemovitost, která přináší subjektu užitek či je mu nějakým 

způsobem prospěšná. Přitom se nemusí jednat pouze o finanční výnos, ale i 

očekávání nejrůznějších výhod a uspokojení z jejího vlastnictví, 

- musí k ní být předpokládána alespoň minimální poptávka, což znamená, že musí 

existovat   zájemce  motivovaný k tomu, aby nemovitost vlastnil, 

- na straně poptávky musí existovat alespoň minimální kupní síla, která je ochotná do 

trhu vstoupit a za nemovitost zaplatit penězi či jiným ekvivalentem, případně je 

taková situace předpokládána v blízké budoucnosti, 
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- nemovitost musí být převoditelná a legálně dostupná, to znamená, že její převod či 

vlastnictví nebude odporovat legislativním předpisům. 

     Trh s nemovitostmi se sice obecně řídí shodnými pravidly jako trh s jiným zbožím, 

avšak vzhledem ke specifickým vlastnostem nemovitostí se od trhu běžného liší v 

několika směrech.  Zboží a služby na běžném trhu představují širokou škálu 

jednotlivých položek situovaných do homogenního prostředí, které jsou připraveny 

nahradit  jedna druhou. Naproti tomu každá nemovitost je jiná, originální a fixovaná 

svou polohou.  Nemovitosti nemohou být stejné, mohou být pouze více či méně 

podobné. V běžném trhu působí veliký počet kupujících a prodávajících, kteří formují 

soutěžní podmínky, v nichž obvykle žádný z účastníků nezaujímá dostatečně velký 

podíl na trhu, aby mohl ceny sám vytvářet. U nemovitostí je počet účastníků značně 

menší, ne každý z nich může jednat okamžitě, ceny jsou relativně vysoké. Soutěžní 

podmínky tak mohou být snáze ovlivňovány různými vnějšími faktory. Ceny na 

běžném trhu jsou relativně stabilní a nízké a většinou při nákupu či prodeji působí 

primárně, kvalita a další hlediska jsou až na dalších pořadích. Relativně vysoké ceny 

nemovitostí oproti tomu způsobují, že málokterý účastník je schopen platit hotově, 

proto jsou pro trh s nemovitostmi typické specifické způsoby financování jako 

hypotéky, úvěry  a  stavební spoření. To sice může určitou část zájemců přilákat, ale 

na druhé straně výhledy dlouhodobých zatížení mohou od vstupu na tento trh také 

odradit.  Běžný a zdravý trh má schopnost poměrně rychlé samoregulace, protože 

zde existuje velmi málo státních zásahů a regulačních vlivů. U nemovitostí, které 

svou povahou nutně zasahují do veřejné sféry i zájmů ostatních vlastníků, jsou 

v rámci všeobecné prospěšnosti zásahy státu, regionu a obcí prostřednictvím 

legislativy a veřejné správy daleko výraznější. Na běžném trhu nabídka a poptávka 

nejsou zpravidla nikdy výrazně odchýleny z rovnováhy, protože volné tržní prostředí 

je velmi rychle vyrovnává. U nemovitostí tento proces probíhá pomaleji a daleko 

méně předvídatelněji, je zde více zastoupena i náhoda, někdy dochází ke  
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zpožděnému efektu, ale naopak i k prudkým změnám, nedostatek je možno nahradit 

obtížněji, např. pozemky nelze nahradit.  Na  běžném  trhu jsou účastníci o druhu 

zboží daleko více informováni, využívají minulých zkušeností a předchozího chování 

trhu, neboť směny se zde provádějí v opakovaném častém rytmu. Na trhu 

nemovitostí jsou účastníci informováni daleko hůře, postrádají zkušenosti, neboť 

nemovitosti se neprodávají a nekupují  každý den, v souvislosti s přísnou evidencí 

vlastnictví je transakce složitou procedurou. V porovnání s kapitálovým trhem, který 

je organizován na burzách a lze poměrně snadno využít kvalifikovaných služeb, 

informací a výhod,  jde na trhu s nemovitostmi většinou o složité rozhodování jedince 

s nejrůznější škálou motivací. Spotřební výrobky se spotřebovávají, rychle je lze 

dodat a transportovat. Nemovitosti oproti tomu mají většinou nesrovnatelně větší 

životnost,  jsou nepřenosné,  málo likvidní a jejich prodej a nákup je zdlouhavější, 

časové horizonty úvah jsou obvykle dlouhodobé.  

      V případě jednání o koupi či prodeji se většinou účastník trhu s nemovitostmi  

rozhoduje ve dvou stupních. V prvé řadě, zda vůbec  prodat či koupit a jestliže 

dospěje k ochotě prodat či koupit,  poté musí následovat úvaha o tom, za jakých 

podmínek by nákup či prodej  měl proběhnout, přičemž většinou hlavní podmínkou je 

výše ceny,  jakožto subjektivní přání, dané  reálnou situací na trhu s příslušným 

typem nemovitostí.  Za předpokladu, že obchod probíhá v normálních tržních 

podmínkách  účastník vstoupí do obchodu pouze tehdy, bude-li mít z transferu 

prospěch, dále bude preferovat větší prospěch před menším a spokojí se s menším 

prospěchem než s vůbec žádným. Přitom prospěch z nákupu  či prodeje nelze 

spojovat pouze s finanční stránkou, jeho podstatou mohou být nejrůznější motivy, 

představující pro účastníka užitek v nejrůznějších podobách[ 4]. 

       Nemovitosti samy představují širokou škálu  druhů,  které lze obecně rozdělit     

např. na obytné, obchodní (komerční), průmyslové, zemědělské  atd.  Tento 

selektivní princip se nazývá segmentace trhu a jednotlivé oblasti trhu specializované 

na určitý typ nemovitostí jsou označovány jako segmenty trhu. Jednotlivé tržní  
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segmenty podle typů nemovitostí se v rámci celého trhu s nemovitostmi sami 

vytvářejí, často se prolínají a s vývojem se jejich hranice mění. 

 

4.3  Faktory ovlivňující růst cen nemovitostí  

      Na trhu s nemovitostmi lze sledovat řadu nejrůznějších zákonitostí, principů a 

znaků, které s různou intenzitou spolupůsobí při tvorbě ceny nemovitosti. Trh 

s nemovitostmi je jako každý jiný třeba chápat jako dynamický kontinuálně probíhající 

komplexní proces, který se neustále vyvíjí. Působí na něj nejrůznější síly a zájmy 

z mnoha oblastí, přičemž i jejich intenzita podléhá změnám.  

 

4.3.1  Nabídka a poptávka 

       Nabídka je dána počtem a typem nemovitostí možných k prodeji (či pronájmu) za 

různé ceny v daném segmentu trhu a v daném časovém období. Poptávka je dána 

počtem a typem nemovitostí, k nimž existuje ochota a schopnost je koupit (či 

pronajmout) za různé ceny v daném segmentu trhu a v daném časovém období. 

Přitom nemusí jít pouze o kvantitu, ale i o kvalitu, což je důležité v souvislosti 

s typickými vlastnostmi nemovitostí, tj. dlouhá životnost, nepřemístitelnost a 

kvantitativní meze u pozemků. Cena na trhu se řídí přirozenými zákony nabídky a 

poptávky. Tyto zákony vycházejí z principu přirozené rovnováhy, kterou vytváří 

konkurenční prostředí, jež je pro skutečné tržní podmínky typické. Jestliže je 

v určitém sortimentu zboží nedostatek a jeho nabídka je tedy malá, konkurenční 

prostředí na to reaguje zvýšením cen. Naopak je-li konkurence nabídky velká, ceny 

zboží klesají. V souvislosti s principem rovnováhy na tyto změny reagují výrobci, 

v případě nemovitostí investoři tím, že na vyšší poptávku po určitém typu nemovitostí 

odpovídají zvýšenou produkcí chybějícího typu staveb, případně investicemi do 

dosud ke stavbě nepřipravených pozemků. Tato činnost trvá až do okamžiku, kdy 

princip rovnováhy je naplněn a další produkty trh odmítá z důvodů, že konkurence 

nabídky je již příliš vysoká a brání se tím, že ceny klesají. Pohyb ceny je tedy  
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základním faktorem, korigujícím nerovnovážné prvky na trhu. Nedostatek podněcuje 

k cenovému růstu, přebytek má na cenový vývoj vliv opačný. Při působení principů 

nabídky a poptávky nelze opominout i jejich stimulaci na produkci, neboť nedostatek 

podněcuje k růstu výroby, pokles poptávky vede k jejímu snižování. Tyto fáze se 

periodicky opakují, přičemž jejich délku mohou významně ovlivnit různá regulační 

opatření, neboť, jak již bylo řečeno, charakter nemovitého majetku má tu zvláštnost, 

že byť je chráněno a respektováno jeho soukromé vlastnictví, jeho působení do sfér, 

které se dotýkají veřejných zájmů, je velmi významné. Ovšem i regulace má v tržním 

prostředí své limity a tudíž očekávání, že příští růst produkce nutně povede k poklesu 

cenové hladiny nemusí být naplněno. Souvisí to s výší výrobních, u nemovitostí tedy 

hlavně stavebních nákladů, pod jejichž úroveň by neměla cena z dlouhodobějších 

hledisek klesnout. Přitom lze vysledovat,  že ceny zboží a služeb se odvíjejí 

v závislosti na poptávce přímo, zatímco v závislosti na nabídce nepřímo, přičemž 

proces neprobíhá nezbytně proporcionálně. Nabídku lze tedy ze všeobecného 

pohledu poměrně obtížněji hodnotit, snazší je vycházet z poptávky, která je přímým 

indikátorem zájmu [ 4]. Na druhé straně nabídka u nemovitostí má převážně 

konkrétní jedinečnou podobu, poptávka většinou na počátku není cílena naprosto 

jednoznačně a může být korigována. 

 

4.3.2  Další faktory ovlivňující cenu na trhu s nemovitostmi      

      Faktor očekávání vychází z toho, že cena nemovitosti  je formována 

očekávanými budoucími výnosy a výhodami, uspokojením nemovitosti vlastnit a 

využívat je. Motivace je zaměřena na budoucnost, očekávání odmítá respektovat 

neaktuální historické pohledy, soustřeďuje se na rozvoj a zhodnocení. Má 

spekulativní charakter.  

       Faktor konkurence. Jak mezi nabízejícími, tak i mezi poptávajícími v tržním 

prostředí vzniká soutěž v tom smyslu, jak nejvýhodněji prodat a koupit. Nabídka 

většinou inklinuje ke zdůrazňování vynaložených nákladů, zatímco poptávka obvykle 

zdůrazňuje funkci. Konkurence poptávky tlačí ceny směrem nahoru, konkurence  
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nabídky dolů. Konkurence má přímou souvislost se segmentací trhu a okruhy jeho 

potenciálních účastníků, přirozenou soutěživost mohou ovlivňovat regulační opatření, 

která některé typy nemovitostí, či některé účastníky mohou zvýhodňovat či naopak. 

Příkladem z minulosti může být restituční majetek či  privatizace.  

     Okruh potenciálních účastníku trhu. Velmi důležitým faktorem na trhu 

s nemovitostmi je i okruh potenciálních poptávajících a nabízejících, související 

s kupní sílou, úvěrovou politikou peněžních ústavů či celkovou hospodářskou situací. 

Je pravděpodobné, že u nemovitostí, jejichž hodnota přesahuje možnosti 

jednotlivých řadových zájemců, bude segment potenciálních kupujících 

nesrovnatelně menší, neboť tito zájemci nebudou disponovat potřebným kapitálem či 

budou mít menší možnost přístupu k úvěrům ve srovnání s finančně silnými subjekty. 

A jestliže tedy okruh potenciálních zájemců bude malý a bude se rekrutovat pouze 

z určitých omezených skupin, je přirozené, že konkurence poptávky se odehraje 

pouze v tomto úzkém rámci a bude tudíž malá a dokonce může mít monopolní 

znaky. Obdobně tomu může být u určitých účelově zaměřených nemovitostí, kde 

konkurence poptávky bude probíhat pouze v rámci úzkého okruhu zájemců, kteří se 

specializují na příslušný obor. V takovýchto případech jsou ve výhodě takové 

nemovitosti, které mají univerzálnější charakter a u kterých je možno uvažovat se 

změnami jejich účelu. 

      Substituce, neboli náhrada, je faktor, dle kterého srovnatelné nemovitosti, jež 

mají shodnou užitečnost co do parametrů a efektu, trh vnímá jako zaměnitelné, jako 

jednu nahraditelnou druhou, přičemž v rámci širší nabídky dá poptávající přednost 

nemovitosti s pro něj výhodnější nižší cenou. V rámci substituce může být 

upřednostněn jednak pohled z hlediska nákladů, to znamená, že trh je ochoten 

respektovat pouze ty náklady, které je nutno vynaložit, aby vznikla nemovitost 

ekvivalentní (náhradní), jednak může být dána přednost přímému porovnání, kdy je 

trhem uznána cena, která je dosahována v současných podmínkách u obdobných již 

existujících nemovitostí, nebo je preferován užitek ve formě finančních výnosů či 

jiných výhod spojených s vlastnictvím či užíváním. 

     Náklad alternativní příležitosti je faktor, který se uplatňuje v souvislosti  
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s investičním rozhodováním a označuje se jím eventuální výnos z transakce, která se 

nabízela jako alternativní, avšak v závěru nebyla realizována. V případě nemovitostí 

jde o to, že se na principu substituce porovnává výše nebo kvalita výnosů plynoucí 

z několika srovnatelných v úvahu připadajících nemovitostí a kupující dá v rámci 

nabídky obvykle přednost té, která má vyšší míru výnosnosti a menší úroveň rizika.  

     Konformita, neboli přizpůsobivost směrem ke shodě. V ustáleném tržním prostředí 

je obvyklé, že v souvislosti s všeobecně uznávanými technickými i ekonomickými 

standardy se v rámci určité lokality vývojem postupně krystalizují nemovitosti o 

zhruba shodných parametrech a tudíž o zhruba shodné ustálené ceně. Jde 

především o takové lokality, v nichž jsou vyvážené územní vztahy, komplexnost a 

dokončenost zástavby, shodné podmínky i obdobný okruh uživatelů. Jestliže se 

v takovéto lokalitě z různých příčin objeví rušivé vlivy a změní se tím dosavadní 

podmínky ať technicko-územní, např. průmyslová činnost v okolí obytné zóny,  či 

např. jiná skladba obyvatelstva, chová se celé prostředí homogenním způsobem a 

hodnota všech nemovitostí se v rámci lokality shodně přizpůsobuje, v tomto případě 

směrem dolů. 

 

4.3.3  Vnější faktory ovlivňující cenu na trhu nemovitostí 

     Jde o působení různých faktorů, které směřují na trh nemovitostí zvnějšku a které 

souvisejí s všeobecnou politickou a hospodářskou situací. Obecně platí, že pozitivní 

hospodářská situace příznivě ovlivňuje tvorbu ceny, negativní hospodářský vývoj 

vyznačující se krizí, stagnací, ale i různými regulačními a nepříznivými daňovými 

zásahy působí opačně. Velmi důležité jsou i vnější vlivy ve vazbě na region, lokalitu 

či komunitu, např. zaměstnanost v regionu, klimatické podmínky, dopravní situace, 

zhoršující se životní prostředí, nedostatečné služby, ale i konfliktní sousedi atd. Je 

často velmi obtížné některé z těchto faktorů na první pohled zjistit, protože mají často 

skrytou podobu a navíc je nabízející určitě nezdůrazňuje.  

Z hlediska tvorby ceny  nemovitostí  se jedná zejména o tyto faktory: 

- faktory politicko-správní, sem patří hospodářská politika státu, územní plánování,  
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stavební řád, daňová politika, bezpečnost a ochrana, životní prostředí, veřejné zájmy, 

apod., 

- faktory ekonomické, např. zaměstnanost, výše výdělků a z toho plynoucí kupní síla 

obyvatelstva a životní úroveň, možnosti financování, hospodářský rozvoj zejména 

v souvisejících oborech, situace ve stavebnictví, úroveň technologií, inflace, vývoj 

úrokových měr, úroveň služeb, apod., 

- faktory sociálně-demografické, jako je např. vývoj populace, velikost rodin, úroveň 

vzdělání, standard bydlení, životní styl, sociální politika státu, sociální podpory, 

psychologické vlivy apod. 

- faktory fyzikální, zejména poloha, rozsah a velikost, způsob zástavby, topografie, 

sousedi, doprava, zainvestovanost, architektura, životní prostředí, vybavení, 

využitelnost, stáří staveb, stav údržby, technická, ekonomická i morální životnost a 

další [ 4]. 

Všechny uvedené faktory, ale i další vlivy je třeba vnímat ve všech souvislostech, 

neboť jsou vzájemně provázány, doplňují se a na cenotvorbu působí komplexně. 

V mnoha případech jsou zcela protichůdné, působí s různou intenzitou a určitý 

stimul, který pro daný účel využití či pro vlastníka představuje subjektivní výhodu, 

může v jiné situaci znamenat nevýhodu a naopak. 
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5.  Předpokládaný vývoj cen nemovitostí ve sledovaných 
regionech 

 

      Abychom mohli určit předpokládaný vývoj cen nemovitostí je potřeba 

zanalyzovat trh, v němž jsou nemovitosti  obchodovány, což znamená, že je nutné 

zjistit, o jaký segment trhu jde, jaké jsou jeho znaky a vlastnosti, v jaké situaci se 

tento trh nachází a jaké jsou jeho pravděpodobné trendy. Ve vztahu k tomu je třeba 

určit, jak si dané nemovitosti s přihlédnutím k jejich charakteristice na takto 

zmapovaném trhu s největší pravděpodobností povedou, jak intenzivní a jak široký 

lze očekávat o ně zájem, odkud bude směřován a koho osloví, jak dlouho tento stav 

potrvá a jaké jsou tudíž vyhlídky jejich prodeje. 

       K analýze trhu s nemovitostmi ve sledovaných regionech  přistoupím tak, že 

nejprve zhodnotím celkovou ekonomickou situaci v daném regionu, dále provedu 

analýzu  poptávky po nemovitostech v daném segmentu trhu ve sledovaných 

regionech, poté zanalyzuji nabídku nemovitostí  v daném segmentu trhu 

v jednotlivých regionech a  jako poslední bude následovat analýza celkového stavu 

trhu a postavení nemovitostí  na něm. 

 

5.1 Analýza celkové ekonomické situace ve sledovaných regionech  

     I přesto, že trh s nemovitostmi v České republice je z globálního či evropského 

pohledu trhem malým, vykazuje značné diference. Celková ekonomická situace ve 

sledovaných regionech se liší zásadním způsobem.  V Tabulce č. 13 a 14 jsou 

uvedeny vybrané makroekonomické  a demografické ukazatele z jednotlivých 

sledovaných regionů za sledované období. 

 

Tabulka č. 13: Vybrané makroekonomické a demografické ukazatele za období let 

2002 až 2007 v regionu Hlavní město Praha,  zdroj ČSÚ 
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Měřicí 
jednotka 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rozloha km2 496  496  496  496  496  496  

Počet obcí celkem   1 1 1 1 1 1 

Obce se statutem města   1 1 1 1 1 1 

Hrubý domácí produkt (HDP) mil. Kč 586 479 616 169 664 302 713 814 784 492 848 435  

HDP na 1 obyvatele Kč 506 109 530 334 569 914 606 925 662 815 709 125  

HDP, průměr ČR = 100 % 209,5 209,9 209,2 209,1 210,6 207,4  

Počet obyvatel  osoby 1 161 938 1 165 581 1 170 571 1 181 610 1 188 126 1 212 097 

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 19 901 21 073 22 443 23 792 25 272  26 813 

Míra registrované nezaměstnanosti % 3,73 4,02 3,58 3,25 2,72 2,16 

Zaměstnaní celkem tis. osob 608,3  608,0  601,3  615,2  627,2  632,4  

Počet registrovaných ekonom. 
subjektů    394 702  411 612  417 123  426 165  437 882  453 006  

 

Tabulka č. 14: Vybrané makroekonomické a demografické ukazatele za období let 

2002 až 2007 v regionu Ústecký kraj,  zdroj ČSÚ 

 

  

Měřicí 
jednotka 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rozloha km2 5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  5 335  

Počet obcí celkem   354 354 354 354 354 354 

Obce se statutem města   46 46 46 46 46 57  

Hrubý domácí produkt ( HDP) mil. Kč 129 874 137 577 186 273  194 821  209 041  227 709  

HDP na 1 obyvatele Kč 157 044 167 727 226 991 236 728 253 939 275 837  

HDP, průměr ČR = 100 % 81,3 79,5 84,5 81,1 80,5 80,7  

Počet obyvatel  osoby 819 450 819 851 820 619 822 977 823 173 823 265 

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 13 553 14 269 16 320 17 094 18 097  17 507  

Míra registrované nezaměstnanosti % 15,83 17,13 15,85 15,41 13,71 10,96  

Zaměstnaní celkem tis. osob 365,2  358 358,1  357,9  363,1  361,6  

Počet registrovaných ekonom. 
subjektů    145 010  156 185  163 874  166 219  169 083  171 940  

 

     Hlavním makroekonomickým ukazatelem trhu je vývoj hrubého domácího 

produktu ( HDP), jež uvádím spolu s vývojem nezaměstnanosti v tabulce č. 15, a   
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který z celkového pohledu zásadním způsobem ovlivňuje vývoj cen na trhu 

s nemovitostmi. Od tohoto ukazatele se následně odvíjejí další faktory, které 

pozitivně či negativně ovlivňují vývoj cen nemovitostí. Jestliže ekonomika vykazuje 

dlouhodobý růst, mzdy rostou, nezaměstnanost se snižuje, průměrná hrubá mzda se 

zvyšuje, domácnosti bohatnou a životní úroveň se zvyšuje , má to samozřejmě 

pozitivní dopad  i na vývoj cen nemovitostí. Jak jsme mohli sledovat v předešlých 

částech práce, ceny nemovitostí dosáhly svého vrcholu v roce 2007, což 

koresponduje s vývojem ekonomiky, která byla na svém vrcholu na přelomu let 2006 

a 2007 ( vývoj cen nemovitostí reaguje na aktuální ekonomickou situaci se 

zpožděním cca. 6  měsíců). Protože při dlouhodobém růstu HDP, jak jsem již uvedl, 

domácnosti bohatnou a svoje  finanční prostředky mohou, kromě základních 

životních potřeb, utratit i za věci dlouhodobějšího a trvalejšího charakteru, jako jsou 

např. nemovitosti, disponibilní důchod domácností uvádím v tabulce č. 16. Navíc, 

pokud nemají dostatek svých volných finančních prostředků, je v tomto období  

ochota bank půjčovat daleko vyšší a úvěry na nákup nemovitostí, zejména hypoteční 

úvěry a úvěry ze stavebního spoření, jsou snáze dostupné širšímu okruhu zájemců.  

Porovnáme – li ekonomickou situaci v Hlavním městě Praha a v Ústeckém kraji, 

zjistíme, že v Praze se vytvoří HDP na 1 obyvatele 2,5 krát vyšší než v Ústeckém 

kraji. Dalším vypovídajícím ukazatelem je disponibilní důchod  domácností, který je 

v Praze oproti domácnostem v Ústeckém kraji průměrně 2,13 krát vyšší . Je tedy 

zřejmé, že domácnostem v Praze zbývá i více volných prostředků na nákup 

nemovitostí.  Dalšími důležitými ukazateli jsou míra nezaměstnanosti a průměrná 

hrubá měsíční  mzda. Míra nezaměstnanosti je v Praze dlouhodobě 5 krát nižší než 

v Ústeckém kraji a průměrná hrubá měsíční  mzda je naproti tomu v Praze v průměru 

1,4 krát vyšší než v Ústeckém kraji.  

     Co se týče vývoje ekonomické situace v nejbližší budoucnosti, tak prognózy 

nejsou příznivé a ekonomiku České republiky zasáhne recese, která bude mít 

samozřejmě negativní dopad i na vývoj cen nemovitostí. Ekonomika České republiky 

se stala součástí vyspělé globální ekonomiky a proto se jí nevyhnula hospodářská 

krize, která naplno vypukla  začátkem roku 2008 ve Spojených státech amerických a  
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následně se přesunula i do Evropy, a se zpožděním zhruba 6 měsíců dorazila i do 

české ekonomiky.  Jak je zřejmé z tabulky č. 15., nejnovější ukazatele vývoje HDP 

v České republice hovoří jasně. Obecně se dá tedy říci, že ceny nemovitostí 

následovaly vývoj ekonomiky a ceny nemovitostí již koncem roku 2008 začaly 

stagnovat či mírně klesat. V roce 2009  bude tento trend pokračovat a protože 

prognózy vývoje západních ekonomik nejsou příznivé ani co se týče roku 2010, je 

zřejmé, že ceny nemovitostí v České republice budou klesat i v roce 2010.   Na 

jednotlivé sledované segmenty trhu, tj. trh s byty, rodinnými domy, garážemi, 

bytovými domy a stavebními pozemky, bude mít vývoj ekonomiky různý, větší či 

menší dopad. To samé se dá říci i o vývoji cen nemovitostí ve sledovaných 

regionech. Ekonomická situace v Hlavním městě Praha je stabilnější a stojí na 

pevnějších základech než křehká ekonomika Ústeckého kraje.  Je to dáno jednak 

sociální skladbou obyvatelstva, která je v Ústeckém kraji méně kvalitní, mám tím na 

mysli  především úroveň vzdělání. Zde platí, že lidé s nižším vzděláním se na trhu 

práce uplatňují hůře  a dále je patrné, že  dělnických profesí bude v nejbližších dvou 

letech ubývat. Dalším negativním faktorem je to, že do Ústeckého kraje po roce 2000 

začali ve velkém množství mířit zahraniční investoři ( pozitivní dopad na vývoj 

nezaměstnanosti se začal projevovat až v roce 2004), kteří zde v  nově 

vybudovaných průmyslových zónách  začali budovat svoje výrobní závody  na  „ 

zelené louce“, a to většinou s investiční vládní pobídkou. Tyto výrobní závody byly 

vybudovány proto,  aby  zahraniční firmy naplnily  výrobní kapacity směřující do 

vyspělých  západních ekonomik, většinou jde o  země eurozóny.  Jednalo se 

především o automobilový a elektrotechnický průmysl a jak jsem již uvedl, protože 

západní ekonomiky postihla recese, není pro tyto výrobky odbyt a výrobní závody 

v Ústeckém kraji utlumují výrobu, popř. jsou nuceny výrobu ukončit úplně. Na tyto 

velké závody byly navázány malé místní podniky, většinou jako dodavatelé služeb, 

tyto podniky také většinou skončí provoz, popř. ho omezí.  Hlavní město Praha je  

významnou dopravní křižovatkou Evropy a sídlem významných vládních institucí, 

státních úřadů, státních podniků, univerzit, muzeí, divadel  a dalších  institucí, jejichž 

provoz  je hrazen ze státního rozpočtu České republiky, což má v době krize pozitivní 

vliv na ekonomickou situaci v daném regionu. Zpomalení ekonomiky České republiky  
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bude mít za následek také omezení příjmů do státního rozpočtu a přerozdělení 

výdajů státního rozpočtu směrem do sociálního zabezpečení, jedním z důsledků 

bude  menší přísun finančních prostředků do budování důležité infrastruktury 

v Ústeckém kraji, která je zde méně kvalitní než v Praze. V neposlední řadě je také 

nutno se zmínit, že horší ekonomická situace v Ústeckém kraji bude mít za následek 

také horší dostupnost úvěrů na bydlení než tomu bude v Hlavním městě Praha. 

Z těchto důvodů je zřejmé, že ekonomická situace  v Ústeckém kraji bude mnohem 

horší než v Praze a dopady ekonomické krize zde budou mnohem hlubší. Ruku 

v ruce s výše uvedenými faktory ovlivňujícími trh s nemovitostmi jde i změna 

poptávky a nabídky na trhu s nemovitostmi. Je zřejmé, že větší konkurence na straně 

nabídky a zmenšující se konkurence na straně poptávky bude tlačit ceny nemovitostí 

směrem dolů a to v obou sledovaných regionech.  Dále je zřejmé, že z výše 

uvedených důvodů ceny nemovitostí více klesnou v Ústeckém kraji, i když 

dlouhodobě podprůměrné ceny všech druhů nemovitostí v Ústeckém kraji mohou 

částečně zpomalit narůstající diferenci cen nemovitostí ve sledovaných krajích.   

 

Tabulka č. 15:  Růst HDP a míra nezaměstnanosti v České republice a ve 

sledovaných regionech v období 2002 až 31. 3. 2009,  zdroj ČSÚ 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1.q. 
2009 

Růst HDP v ČR, v % 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,0 3,2 0,7 

Míra nezaměstnanosti v ČR, v % 9,2 9,9 9,2 9,0 8,1 6,6 5,5 7,7  

Míra nezaměstnanosti, Hl. m. Praha, 
v % 3,7 4,0 3,6 3,3 2,7 2,2 2,1 2,6  

Míra nezaměstnanosti,Ústecký kraj, 
v % 15,8 17,1 15,9 15,4 13,7 11,0 12,1 12,2 

 

Tabulka č. 16: Disponibilní důchod domácností ve sledovaných regionech v období 

let 2004 až 2007,  zdroj ČSÚ 
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Disponibilní důchod domácností ( tis. Kč/1 osoba) 

  2004 2005 2006 2007 

Hlavní  město  Praha 225830 235650 242 450          270 183  

Ústecký kraj 98 106  102 455  109 977  

                   

         146 564 

 

 

5.2 Předpokládaný vývoj cen na trhu s byty ve sledovaných 

regionech 

     Trh s byty zasáhne zhoršující se ekonomická situace v negativním slova smyslu 

nejvíce. Doba , kdy cena tohoto druhu nemovitostí rostla každým rokem přes 20 % je 

pryč a prvním příznakem krize v tomto segmentu trhu je, že výstavba nových bytů, 

tzv. developerské projekty,  se zastavila a ceny již dokončených bytů spadly 

průměrně o 10 %.  Důvodem, proč segment trhu s byty je nejvíce ohrožen je  to, že 

byty  jsou nejdostupnější formou  vlastního bydlení  a byty zejména kupují  skupiny 

obyvatel s nižšími příjmy. Ať už to jsou obyvatelé mladší věkové kategorie, kteří 

kupují tzv. startovací byty, většinou malometrážní byty do 40 m2, nebo mladé 

rozrůstající se rodiny, které naopak poptávají byty o větších rozměrech, zpravidla od 

60 m2. Tyto skupiny obyvatel jsou v období krize nejohroženější skupinou, protože 

hůře dosáhnou na úvěry na bydlení a budou nuceni nákup bytu přehodnotit, tzn. že 

budou nuceni koupit byt menší, popř. v horším stavu či horší lokalitě, nebo dokonce 

budou nákup bytu muset odložit. Dalším důvodem poklesu cen bytů,  může být 

důvod spekulativní na straně poptávky, protože ten kdo má volné prostředky na 

nákup bytu a není nucen jednat v tísni si počká  až ceny bytů spadnou, popř. je už 

v současné době, kdy na straně poptávky klesá konkurence, schopen při 

vyjednávání o ceně domluvit slevu 10 až 15 %. 

     Trh s byty v Praze oproti Ústeckému kraji bude hospodářskou recesí zasažen 

méně, přesto i zde lze očekávat pokles cen bytů. Poptávka po bytech v Praze sice 

poklesne, ale ne tak dramatickým způsobem jako tomu bude v Ústeckém kraji. 

Poptávka po bytech, které jsou situovány  v atraktivních lokalitách, jsou zajímavě 

architektonicky řešené nebo nabízejí jiné výhody oproti standardním bytům na  
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sídlištích neklesne, nabídka těchto bytů je také celkem vyrovnaná a to znamená, že  

trh s těmito byty se spíše ustálí  a vyrovná. Z tohoto důvodu lze očekávat, že ceny 

těchto bytů, na tzv. dobrých adresách,  neklesnou. Zde očekávám stagnaci cen, 

popř. mírný růst kolem 5 %  ročně. Naproti tomu ceny standardních bytů 

v panelových domech v Praze klesnou  a to výraznějším způsobem. Nabídka těchto 

bytů je široká a poptávka po nich klesne. Důvod je ten, že poptávající, kteří ještě 

v roce 2007 či v první polovině roku 2008 byly ochotni akceptovat vysokou cenu a to  

průměrně 45.000,- Kč/m2 obytné plochy ( cena průměrného bytu se pohybovala 

těsně pod hranicí 3.000.000,- Kč), vlivem zpomalující ekonomiky již tuto cenu 

nebudou schopni zaplatit. Ať již je důvodem nižší počet pracovních příležitostí, což 

má za následek snižování  příjmů poptávajících nebo je důvodem opatrnější přístup 

bankovních domů k poskytování úvěrů na bydlení, což vidím jako nejzásadnější 

problém současného trhu s byty. Banky již neposkytují 100 % hypoteční úvěry, což 

znamená, že zájemce o byt musí mít připraveno ze svých zdrojů 20 %  ceny 

kupovaného bytu ( v Praze to u průměrně prodávaného bytu znamená mít připraveno 

600.000,- Kč) a to většina potenciálních kupujících nebude schopna uhradit, navíc 

ještě banky zpřísnily podmínky pro poskytování úvěrů na bydlení, hlavně co se týče 

bonity klienta žádajícího o úvěr. Poptávka po těchto bytech se  z části přesune sice 

k bytům v Praze, ale buďto menších rozměrů, v horším stavu či horší lokalitě, z části 

se přesune mimo Prahu (  hlavně do středočeského kraje) a z části se přesune 

k nájemnímu bydlení. Ze všech výše uvedených důvodů předpokládám pokles cen 

těchto standardních bytů o až 30 % a ceny se vrátí  na úroveň roku 2006 . Dle mého 

názoru, první zlepšení situace, na trhu s byty v Praze, může nastat až v druhé 

 polovině roku 2010. Významnou roli přitom bude mít fakt, zda banky přehodnotí svůj 

dosavadní postoj a podmínky pro poskytování úvěrů na bydlení zmírní a učiní je tak 

dostupnějšími. V tomto ohledu, by mohl pomoci i stát a to tím , že by poskytoval 

státní  příspěvek k hypotečním úvěrům, jako tomu bylo do roku 2004. Celkově tedy 

předpokládám, že ceny bytů V Hlavním městě Praha klesnou v nejbližší budoucnosti 

až o 20 %. 

    Trh s byty v Ústeckém kraji čekají ještě horší časy než trh s byty v Praze. Důvod je  
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zejména ten, že v kraji končí velcí investoři ( zaměstnavatelé), kteří ve většině 

případů ukončují výrobu. O práci tak přijdou tisíce lidí, většinou na dělnických 

profesích, ti pak budou hůře hledat uplatnění na trhu práce. To sebou také přináší 

horší uplatnění firem, které byly na velké firmy navázány. Je tedy zřejmé, že na 

straně poptávky prakticky zmizí konkurence, protože region Ústeckého kraje se stane 

pro potenciální zájemce o byt méně atraktivní a perspektivní. Je samozřejmé, že i 

banky tuto situaci vnímají a poskytování úvěrů na bydlení zde kleslo na minimum. Co 

se týče nabídky bytů v Ústeckém kraji, tak ta je vysoká a převládají zde byty 

standardního provedení v panelových domech. Je tedy zřejmé, že trh s byty  

v Ústeckém kraji bude mít v nejbližší budoucnosti stagnující charakter. V okresech 

Teplice, Most a Chomutov, které budou hospodářskou recesí zasaženy nejvíce 

z celého regionu, očekávám v nejbližší době pokles cen bytů  až 40 %, ceny bytů se 

zde vrátí na úroveň roku 2005, kdy začal masivní nákup bytů, protože v kraji začala 

po letech hospodářské stagnace konjunktura, která bohužel neměla dlouhého trvání 

a začátkem roku 2009 skončila. Ostatní okresy, zejména ty,  které mají lepší 

dopravní dostupnost na Prahu, jako např. okres Litoměřice, Ústí nad Labem či 

Louny, a ve kterých není tak široká nabídka  bytů, čeká dle mého názoru pokles cen 

na úrovni 15 až 20 %. Poptávka po bytech v Ústeckém kraji se  přesune 

k nájemnímu bydlení. Zlepšení situace na trhu s byty v Ústeckém kraji očekávám až 

koncem roku 2010  či spíše v polovině roku 2011. Zde bude záležet na postoji vlády, 

zda se jí podaří  přilákat do kraje investory nové, kteří vytvoří nové pracovní 

příležitosti a samozřejmě také na oživení celé ekonomiky. Celkově lze předpokládat, 

že ceny bytů v Ústeckém kraji klesnou v průměru o 30  %. 

 

5.3 Předpokládaný vývoj cen na trhu s rodinnými domy ve 

sledovaných regionech 

    Segment trhu s rodinnými domy nebude hospodářskou krizí, zasažen v tak 

intenzivní míře jako tomu je  u trhu s byty, nicméně i zde se projeví a opět ve větší 

intenzitě v Ústeckém kraji. Rodinné domy si pořizují lidé, kteří už ve většině případů  
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jsou hmotně zabezpečeni a zvyšují si tak svůj standard bydlení, takže problém 

s financováním zde není tak zásadní jako je tomu v segmentu trhu s byty. Navíc zde 

platí, že čím je obec větší co do počtu obyvatel, tím menší problém nastává 

s prodejem rodinného domu, čili poptávka po rodinných domech se zvyšuje 

s velikostí obce. 

     Trh s rodinnými domy v Praze se zásadním způsobem v nejbližší budoucnosti 

nezmění. Nabídka rodinných domů je zde nízká a poptávka po nich je stále 

dostatečná. Dá se tedy říci, že trh s rodinnými domy se v Praze vyrovná a ceny 

neklesnou. Doposud zde ceny rostly průměrně ročně o 9,2 %, tento trend se zřejmě 

zastaví,  očekávám tedy stagnaci cen či mírný růst maximálně  do  5 % ročně. 

Zlepšení situace lze očekávat na jaře v roce 2010. 

     Naproti tomu ceny v Ústeckém kraji celkově  mírně klesnou. Jak jsem již zmínil 

s velikostí obce poptávka po rodinných domech stoupá a nabídka klesá. Ve velkých 

městech nebude s prodejem rodinného domu výraznější problém a ceny zde klesnou 

mírně, maximálně však do 10 %.  Naopak na vesnicích, kde je vysoká nabídka těchto 

domů, navíc mnohdy ve špatném technickém stavu, ceny klesnou výraznějším 

způsobem.  Příčinou bude to, že tyto rodinné domy na vesnicích si v minulosti 

pořizovali zájemci, kteří před bytem ve větším městě upřednostnili rodinný dům na 

vesnici. Jak jsem již uvedl, bude v budoucnu problém získat úvěr na bydlení, protože 

banky zásadním způsobem zpřísnily svou úvěrovou politiku, také za byt tito 

potenciální zájemci nedostanou takovou částku jako v minulosti. Je tedy jasné, že 

poptávka po těchto domech klesne výraznějším způsobem, zde předpokládám 

pokles cen v rozmezí 20 až 30 %. Celkově tedy předpokládám pokles cen rodinných 

domů v Ústeckém kraji o 15 až 20 %. Ve větších městech očekávám zlepšení 

v druhé polovině roku 2010, na vesnicích zhruba o rok déle.  

 

5.4  Předpokládaný vývoj cen na trhu s garážemi, bytovými domy a 

stavebními pozemky ve sledovaných regionech 

      Předpokládaný vývoj cen v  segmentu trhu s garážemi, bytovými domy a  
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stavebními pozemky jsem zpracoval do jedné části své práce a to proto, že charakter 

těchto segmentů trhu s nemovitostmi se v budoucnu nijak dramatickým způsobem 

nezmění. 

      Trh s garážemi, se v obou sledovaných regionech nezmění zásadním způsobem. 

Ceny garáží v Hlavním městě Praha neklesnou, nabídka garáží je nízká a poptávka 

po nich je stále vysoká, takže v Praze lze i nadále čekat stejný trend vývoje cen, tj. 

růst cen kolem 9 % ročně. V Ústeckém kraji ve větších městech se trh s garážemi 

také nijak zásadním způsobem nezmění i zde lze očekávat stejný vývoj cen jako 

v minulosti a to kolem 6 %  ročně. V menších obcích naproti tomu lze očekávat 

stagnaci cen.  

     Trh s bytovými domy v Praze zůstane zhruba na stejné úrovni jako v 

předcházejících letech, poptávka je stále dostačující a nabídka nízká. Poptávka po 

nájemním bydlení bude v Praze stoupat a proto si myslím, že bytové domy mají jako 

druh dlouhodobé investice dobrou perspektivu, jejich ceny porostou na úrovni 5 až 

10 %. V Ústeckém kraji  se růst cen bytových domů zpomalí  a to zejména v menších 

obcích do 9999  obyvatel. Ve větších městech bude stejně jako v Praze stoupat 

poptávka po nájemním bydlení, takže ceny bytových domů zde neklesnou a budou si 

držet svou cenu nebo mírně porostou . Celkově předpokládám, že ceny bytových 

domů v Ústeckém kraji budou mírně růst, maximálně však do 5 %. 

    Segment trhu se stavebními pozemky v Hlavním městě Praha se také nijak 

zásadně nezmění. Územní plán se do roku 2012 nezmění a  stavební pozemky 

vhodné k výstavbě nemovitostí jsou prakticky vyčerpané. Z tohoto důvodu je nabídka 

konstantní, tedy nízká a poptávka stále vysoká. Tempo růstu mírně zpomalí a lze 

předpokládat, že se bude pohybovat na úrovni kolem 10 % ročně.   V Ústeckém kraji 

se též zásadní změny neočekávají.  Nabídka i poptávka po stavebních pozemcích je 

konstantní. V minulosti zde bylo tempo růstu pouhých 4,5 % ročně a  ceny 

stavebních  pozemků zde patří dlouhodobě k nejnižším v České republice. Zde tedy 

očekávám minimálně stejný vývoj cen jako v minulosti.  
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6.  Závěr 

 

     V této práci jsem zmapoval vývoj cen nemovitostí v České republice v období let 

2002 až 2007. Vzhledem k tomu, že dostatečně reprezentativní a hodnověrný počet 

cenových údajů byl znám pouze u určitých druhů nemovitostí, segmentů trhu 

s nemovitostmi, a to u bytů, rodinných domů, garáží, bytových domů a stavebních 

pozemků, provedl jsem rozbor vývoje cen pouze těchto druhů nemovitostí. Data pro 

svou práci jsem použil ze zdrojové databáze Českého statistického úřadu, který je 

pravidelně sleduje a uchovává od roku 1999. Ve své práci jsem se rozhodl sledovat 

období let 2002 až 2007, protože od roku 2002 se na trhu s nemovitostmi pohybuji 

jako zprostředkovatel prodeje, nejdříve jako realitní makléř a poté jako vedoucí 

realitní kanceláře. Dále jsem ve své diplomové práci sledoval, z hlediska vývoje cen, 

dva odlišné regiony a to region Hlavního města Prahy a Ústeckého kraje. Tato volba 

nebyla náhodná, neboť  z Ústeckého kraje pocházím a také v něm v současné době 

žiji a pracuji a v Hlavním městě Praha jsem  jako realitní makléř pracoval. Oba 

regiony tedy dobře znám a mohl jsem do této práce vnést svoje poznatky z praxe. 

V první polovině  této práce jsem  se zaměřil na nemovitosti a jejich vývoj cen 

obecně, z pohledu celé České republiky. Z dlouhodobého pohledu platí, že ceny 

nemovitostí s časem rostou. Ceny  všech  nemovitostí v období let 2002 až 2007 

v rámci celé České republiky rostly a to průměrně ročně o 9,3 %. Největší výkyvy od 

průměrných hodnot nastaly v roce 2004 a 2007. V roce 2004 činilo roční tempo růstu 

cen pouhých 1,4 % a  ve většině regionů ceny nemovitostí mírně klesaly. Naproti 

tomu v roce 2007 ceny nemovitostí rostly rekordním tempem, a to o 19,3 %, dostaly 

se tak na svůj dosavadní vrchol. Nejpomaleji rostly ceny nemovitostí v obcích do 

1999 obyvatel a  to průměrným ročním tempem 6,1 %. Naopak nejrychleji rostou 

ceny ve velkých městech nad 50 000 obyvatel,  v průměru ročně o 10,4 %. 

Nejrychleji rostou ceny v Hlavním městě Praha s průměrným ročním růstem 11,3 % . 

V Praze byl také zaznamenán největší roční nárůst, když  v roce 2007 činil tento 

ukazatel 26,6 %. Z ostatních regionů si ve sledovaném období vedl nejlépe  
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Moravskoslezský kraj, kde průměrné roční tempo růstu činilo 10,1 %.  Naopak 

nejpomaleji rostou ceny nemovitostí v Ústeckém kraji a to o 6,9 % ročně. Druhá 

polovina práce je věnována porovnávání dvou, odlišně se hospodářsky vyvíjejících  a 

různě prosperujících regionů České republiky, Hlavního města Prahy a Ústeckého 

kraje. Ač trh s nemovitostmi v rámci České republiky je ze světového či evropského 

pohledu malý,  jsou zde rozdíly v cenách nemovitostí  v různých regionech značné, 

zvláště pak v regionu Hlavního města Prahy jsou ceny nemovitostí značně  odlišné 

od cen nemovitostí v ostatních regionech. Diametrální rozdíl v cenách nemovitostí je  

potom, porovnáme – li je, v Ústeckém kraji a v Hlavním městě Praha. Ceny všech 

druhů nemovitostí, které jsem v této diplomové práci sledoval se v obou krajích lišily 

zásadním způsobem, a to ve prospěch regionu Hlavního města Prahy. Ceny bytů 

v Praze jsou zhruba šestkrát dražší než v Ústeckém kraji, ceny rodinných domů  jsou 

čtyřiapůlkrát  vyšší, garáže  jsou zhruba třikrát  dražší, ceny bytových domů jsou 

třikrát vyšší a největší rozdíl je v cenách  stavebních pozemků, kde jsou ceny v Praze 

sedmnáctkrát vyšší. V závěru práce jsem nastínil a určil předpokládaný vývoj cen 

nemovitostí v regionech Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. Zde jsem došel 

k závěru, že ceny bytů budou klesat v obou regionech a to V Hlavním městě Praha 

až o 20 % a v Ústeckém kraji  o 30 %. Ceny rodinných domů v Praze budou 

stagnovat či mírně růst, maximálně však do  5 % ročně, naproti tomu ceny rodinných 

domů v Ústeckém kraji klesnou a to o 15 až 20 %. Trh s garážemi, bytovými domy a 

stavebními pozemky se v obou sledovaných regionech  v nejbližší budoucnosti 

nezmění zásadním způsobem  a dynamika růstu cen nemovitostí v těchto 

segmentech trhu s nemovitostmi zůstane zhruba stejná jako v minulém sledovaném 

období. Dalším zásadním výstupem   z této práce  je, že trh s nemovitostmi se na 

rozdíl od trhu s homogenními  výrobky či službami   liší svým charakterem a 

chováním zásadně. Hlavním a určujícím faktorem je zde makroekonomický vývoj, 

reprezentovaný ukazatelem vývoje růstu hrubého domácího produktu, a to nejen 

České republiky, ale v dnešním hospodářsky propojeném světě i vývojem 

hospodářství globálního. Zde platí, že trh s nemovitostmi reaguje na aktuální  
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hospodářský vývoj se zpožděním zhruba 6 měsíců, a dále obecně platí, že klesá – li 

hrubý domácí produkt, klesají i ceny nemovitostí.  Nabídku a poptávku ovlivňuje i 

celá řada jiných faktorů, které se na běžných  homogenních  trzích nevyskytují a 

které s trhem s nemovitostmi zdánlivě nesouvisí.  
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