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Abstrakt 

Vývoj cen rezidenčních nemovitostí je od globální ekonomické krize z roku 2008 

velmi sledovanou makroekonomickou oblastí, jelikož nadhodnocené ceny nemovitostí 

a jejich následné splasknutí byly jednou z hlavních příčin této krize. Cílem této práce je 

zanalyzování vlivu makroekonomických ukazatelů na růst cen nemovitostí v deseti 

zemích střední a východní Evropy od počátku 3. tisíciletí. Hlavními použitými metodami 

jsou poměrové ukazatele P/I a P/R, grafické srovnání vývoje cen nemovitostí a vůdčího 

efektu hlavního města a analýza panelových dat. Indikátory P/I a P/R ukazují na pomalu 

se tvořící nadhodnocení cen nemovitostí, avšak stále nedosahují předkrizových hodnot. 

Grafická analýza efektu hlavního města, jako cenového lídra, potvrzuje vůdčí úlohu 

hlavního města pří vývoji cen nemovitostí. Analýza panelových dat metodou fixních 

efektů, rozdělená na více dílčích panelů, podle frekvence dat a geografického uspořádání 

zemí naznačuje spojení mezi růstem cen nemovitostí a vývojem ekonomiky, růstem 

mezd, či mírou nezaměstnanosti. V některých regionech pak analýza poukazuje na vliv 

demografických faktorů nebo vývoje finančního trhu na vývoj cen nemovitostí. 

Různorodost výsledků v regionech upozorňuje na fakt, že ceny nemovitostí jsou 

determinovány různými faktory v jiných regionech. Svou roli v tomto však také sehrává 

nesourodost a kvalita dostupných dat.  

Klíčová slova 

ceny rezidenčních nemovitostí, panelová regrese, fixní efekty, střední a východní 

Evropa, trh s nemovitostmi 
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Abstract 

The development of residential house prices has been watched since the global 

economic crisis in 2008, because overpriced house prices and their following burst was 

one of the main factors of this crisis. The goal of this work is to analyse the influence of 

macroeconomic factors on house price growth in ten Central and Eastern European 

countries since the beginning of the third millennium. The main used methods are P/I and 

P/R ratios, graphical comparison of price leader effect of the capital city, and house price 

development and panel data analysis. P/I and P/R ratios show a slowly forming bubble in 

some countries, but they still do not reach pre-crisis values. Graphical analysis of the price 

leader effect confirmed the leader effect of the capital. Panel data analysis with fixed 

effects method was divided into several parts according to the frequency of the data and 

geographical relationship between countries. Analysis shows connection between house 

prices and economic growth, real wages and unemployment rate. In some regions, 

analysis points to the influence of the demographic factors or financial market 

development. Diversity of the results is caused by the fact that house prices are 

determined by different factors in different regions. Issues with the data also play some 

role in these differences.     
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residential housing prices, panel regression, fixed effects, Central and Eastern Europe, 

housing market 
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Hlavním smyslem této práce bude zjistit vliv jednotlivých determinantů na růst cen rezidenčních 
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Výzkum bude zahrnovat data přibližně od roku 2000 do roku 2017. V tomto období se událo spoustu 
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dat. V této práci se více zaměřím na rozdíl vývoje cen nemovitostí mezi hlavním městem a zbytkem 

země, dále také na vliv devizového kurzu na růst cen, s nímž je spojený zájem zahraničních investorů. 

Z analýzy zjištěné informace by nám měly odhalit případně tvořící se realitní bubliny ve sledovaných 

zemích na základě porovnání poměru růstu cen nemovitostí k růstu reálných mezd. Zjištěné závěry také 

porovnám s prací Balásze Égerta a Doubravka Mihaljeka z roku 2007 

 

Metodologie 

Práce bude rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou část. V teoretické části definuji 

jednotlivé determinanty jako například HDP na jednoho obyvatele, reálnou úrokovou míru, 

demografické faktory a další. Uvedu jejich očekávaný vliv na změnu ceny nemovitostí.  
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probíhat z databází Eurostatu, centrálních bank, Mezinárodního měnového fondu (IMF) a statistických 

úřadů daných zemí. Poté provedu regresi panelových dat. Jako závislou proměnnou zvolím cenu 

nemovitostí. Jako nezávislé proměnné použiji například úrokovou sazbu, migrační saldo, přirozený 

přírůstek, rozvody, počet/objem hypoték, cenu nemovitosti v předchozím období, průměrnou měsíční 

mzdu, nezaměstnanost a další. Poté budu  interpretovat zjištěné vztahy mezi determinanty a růstem cen 

nemovitostí a porovnávat je s očekáváním.   

 

 



 

 

 

 

Osnova 

I. Úvod 

II. Přehled literatury 

III. Teoretická část 

IV. Empirická část 

V. Závěr 

 

Seznam akademické literatury: 

Bibliografie 

List the most important related papers (specify at least five references). 

Egert, B. and D. Mihaljek (2007): The Determinants of House Prices in Central and Eastern 
Europe, Comparative Economic Studies, 49, 367–388 
 
Hlaváček, Michal – Komárek, Luboš (2009). Housing Prices Bubbles and Their Determinants 
in the Czech Republic and its Regions, Czech National Bank Working Paper 12/2009, 39 s. 
 
Ansgar H. Belke. Jonas Keil (2018): Fundamental Determinants of Real Estate Prices: A Panel 
Study of German Regions, International Advances in Economic Research, vol. 24(1), pages 
25-45, February. 
 
Beckmann, Hildebrandt, Jäger-Gyovai (2015): Current risks in CESEE Residential prerty 
market: evidence from the OeNB Euro Survey. Dostupné z: 
https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/real-estate-market-analysis/publications.html 
 
Hildebrandt, Martin, Steiner, Wagner – Focus on European Economic Integration Q1/12: 
Residential Property Markets in CESEE EU Member States. Dostupné z: 
https://www.oenb.at/en/Monetary-Policy/real-estate-market-analysis/publications.html 
  
Jan Bruha & Michal Hlavacek & Lubos Komarek, 2013. "Impacts of housing prices on the 
financial position of households," Occasional Publications - Chapters in Edited Volumes,in: 
CNB Financial Stability Report 2012/2013, chapter 0, pages 120-127 Czech National Bank, 
Research Department. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Obsah 

BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM ............................................................................................................. IV 

PROHLÁŠENÍ ......................................................................................................................................... VI 

PODĚKOVÁNÍ ...................................................................................................................................... VII 

1. NÁVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ............................................................................................. VIII 

1. ÚVOD ................................................................................................................................................ 1 

2. SOUHRN LITERATURY ............................................................................................................... 3 

3. DETERMINANTY CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ ................................................... 6 

3.1 FAKTORY URČUJÍCÍ POHYB CEN NEMOVITOSTÍ ............................................................................... 6 

3.1.1 Poptávkové faktory ............................................................................................................... 6 

3.1.2 Nabídkové faktory ................................................................................................................ 7 

3.1.3 Obecný model ....................................................................................................................... 8 

3.1.4 Specifické faktory nemovitostního trhu v regionu CEEC ..................................................... 9 

3.2 POPIS DAT..................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Data týkající se cen nemovitostí a cenových indexů .......................................................... 11 

3.2.2 Mzdová data ....................................................................................................................... 14 

3.2.3 Data použitá jako vysvětlující proměnné a k jiným úpravám ............................................. 14 

3.2.4 Úprava dat ......................................................................................................................... 16 

4. METODOLOGIE ........................................................................................................................... 18 

4.1 PŘEDPOKLADY POUŽITÍ PANELOVÉ REGRESE ................................................................................ 18 

4.2 SPECIFIKACE MODELŮ PRO PANELOVOU REGRESI ......................................................................... 19 

4.3 VÝBĚR METODY FIXNÍCH EFEKTŮ ................................................................................................. 21 

5. EMPIRICKÁ ANALÝZA.............................................................................................................. 22 

5.1 ANALÝZA POMOCÍ INDIKÁTORŮ P/I A P/R .................................................................................... 22 

5.1.1 P/I analýza ......................................................................................................................... 23 

5.1.2 P/R analýza ........................................................................................................................ 24 

5.2 ANALÝZA EFEKTU HLAVNÍHO MĚSTA JAKO CENOVÉHO LÍDRA ..................................................... 25 

5.3 ANALÝZY PANELOVÝCH DAT ....................................................................................................... 27 

5.3.1 Ověření průřezové závislosti a stacionarity ....................................................................... 27 

5.3.2 Výsledky analýzy čtvrtletního panelu ................................................................................. 28 

5.3.3 Výsledky analýzy čtvrtletních regionálních panelů ............................................................ 30 

5.3.4 Estimace ročního panelu .................................................................................................... 33 



   

 

 

5.3.5 Výsledky analýzy ročních regionálních panelů .................................................................. 34 

6. ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 37 

7. POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................ 40 

8. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................ 42 

9. PŘÍLOHY ....................................................................................................................................... 43 

 

 

 

  



   

 

 

SEZNAM GRAFŮ 

 

Graf 1 - Poměr osobního vlastnictví ............................................................................... 10 
Graf 2 - Nominální HPI v CEEC zemích ........................................................................ 13 
Graf 3 - Celkový objem nesplacených úvěrů na osobu .................................................. 15 
Graf 4 - Objem poskytnutých úvěrů za rok na osobu ..................................................... 15 
Graf 5 - Poměr mezi cenou nemovitostí a příjmem P/I .................................................. 23 

Graf 6 - Poměr mezi cenou nemovitostí a nájmem P/R.................................................. 24 
Graf 7 - Průměrná cena za m2 - Bulharsko...................................................................... 26 
Graf 8 - Průměrna cena za m2 - Estonsko ....................................................................... 26 
Graf 9 - Průměrná cena za m2 - Polsko ........................................................................... 26 
Graf 10 - Průměrná cena za m2 - Maďarsko ................................................................... 26 

Graf 11 - Průměrná cena za m2 - Slovensko ................................................................... 26 

Graf 12 - Průměrná cena za m2 - Česko .......................................................................... 26 

Graf 13 - provnání HPI a indexu cen bydlení ................................................................. 51 
Graf 14 - Maďarsko - porovnání HPI ............................................................................. 51 
 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 3-1 - Ceny a indexy ........................................................................................... 12 
Tabulka 5-1 Celkový čtvrtletní panel (2Q2000 - 4Q2017) ............................................. 28 

Tabulka 5-2 - Visegrádský čtvrtletní panel (2Q2000 - 4Q2017) .................................... 30 
Tabulka 5-3 - Pobaltský čtvrtletní panel (2Q2003 - 4Q2017) ........................................ 31 

Tabulka 5-4 - Balkánský čtvrtletní panel (2Q2009 - 4Q2014) ....................................... 32 

Tabulka 5-5 - Celkový roční panel (2001 - 2017) .......................................................... 33 

Tabulka 5-6 - Visegrádský roční panel (2002 - 2017) .................................................... 34 
Tabulka 5-7 - Pobaltský roční panel (2004 - 2017) ........................................................ 35 

file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248013
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248014
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248017
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248018
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248019
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248020
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248021
file:///D:/_Download/BP_Stefanov_Adam_final_5.docx%23_Toc15248022


  

 

1 

 

1. Úvod 

Od globální ekonomické krize z roku 2008 uběhlo již více než deset let a jak je 

všeobecně dobře známo, jednou z hlavních příčin vzniku této krize bylo splasknutí 

bubliny na trhu nemovitostí. V tomto období se začala věnovat nemovitostem, a zvláště 

jejich cenám, mnohem větší pozornost. Proto také vzniklo v tomto období několik 

publikací, které se zabývaly problematikou přecenění nemovitostí vlivem různých 

determinantů na změny cen, a mnohé další na podobné téma. Nicméně počet takto 

tematicky zaměřených prací v regionu střední a východní Evropy (CEEC1) není nikterak 

velký, navíc od doby vydání těchto publikací uplynula již poměrně dlouhá doba. 

V této práci se pokusím vysvětlit vztah mezi vývojem cen nemovitostí a jejich 

determinanty, mezi které patří vývoj ekonomiky, reálný disponibilní příjem obyvatel, 

míra nezaměstnanosti, růst populace, vývoj finančního trhu nebo několik demografických 

faktorů, ze kterých se některé ukázaly jako velmi signifikantní, zatímco jiné mají jen 

zanedbatelný vliv na růst cen nemovitostí. Mezi hlavní cíle tedy patří vysvětlení 

a interpretování vztahu mezi zmíněnými fundamenty a vývojem cen nemovitostí, na 

jehož základu můžeme v budoucnu predikovat pohyby cen na trhu rezidenčních 

nemovitostí.   

Proces získávání dat potřebných k analýze se ukázal jako poměrně obtížný, jelikož 

neexistuje jednotný zdroj, který by obsahoval data týkající se cen nemovitostí. Dobrým 

znamením pro budoucí výzkumy je zavedení jednotného celoevropského ukazatele 

sledování cen rezidenčních nemovitostí, kterým je index cen bydlení.2 Ten je však 

bohužel pro země střední a východní Evropy velmi krátký, přičemž starší data týkající se 

cen nemovitostí dostupná jsou, avšak nejsou kompletovány pod konzistentní metodologií. 

Zmíněný proces získávání a upravování dat, která jsou následně použita v empirické části, 

bude popsán v sekci 3.   

                                                 

1 V této práci zahrnuje následující země: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, 

Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva 

2 Dále také označeno jako House Price Index nebo HPI; Definice HPI od ČSÚ: 

https://www.czso.cz/documents/10180/23185791/hpi_metodika.pdf/d53f585d-b4fc-42ed-a29d-

5b4f6abc23b6?version=1.0 
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V empirické části je použito několik metod, které zkoumají vývoj cen nemovitostí 

na základě různých ukazatelů. Nejdříve jsou ukázány jednodušší metody, mezi které patří 

poměrové ukazatele a grafická analýza. Poté proběhne hlavní analýza pomocí panelové 

regrese na několika různých panelech, lišících se zkoumanou oblastí, časovým rozsahem 

a také použitými determinanty. Použití metody fixních efektů se ukazuje jako vhodné pro 

zkoumání nebalancovaných panelů, které byly pro tuto práci zkompletovány.  

Práce je strukturovaná následovně: Sekce 2 přináší přehled literatury na obdobné 

téma v oblasti Evropy. V sekci 3 jsou nejprve zmíněny nabídkové a poptávkové faktory 

determinující ceny nemovitostí. Následuje definice obecného modelu určujícího ceny 

nemovitostí na základě uvedených faktorů. První část třetí sekce je zakončená 

vysvětlením několika specifik nemovitostního trhu v regionu CEEC. V její druhé části 

jsou podrobně popsána získaná data a jejich následné úpravy směřující k použitelnosti dat 

v analýze. Sekce číslo 4 je vyhrazena metodologii. Nejdříve si v ní určíme předpoklady, 

které musí být splněny, abychom mohli analyzovat data pomocí panelové regrese. 

Následuje specifikace několika modelů použitých v panelové analýze. Sekce je ukončena 

zdůvodněním výběru metody fixních efektů. Sekce 5 interpretuje výsledky několika 

různých analýz cen nemovitostí. Nejdříve jsou zde zmíněny výsledky analýzy pomocí 

indikátorů P/I a P/R. Následuje interpretace grafické analýzy cenového vůdčího efektu 

hlavního města na celou zemi. Poté je ukázáno splnění předpokladů pro použití panelové 

regrese. Dále se nacházejí výsledky analýzy pomocí fixních efektů nejdříve na 

čtvrtletních panelech, poté na ročních panelech. V sekci 6 je popsáno závěrečné shrnutí. 
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2. Souhrn literatury 

V minulosti bylo napsáno mnoho odborných publikací (paperů), především pod 

záštitou centrálních bank, věnujících se determinantům rezidenčních nemovitostí 

v různých skupinách zemí či v jednotlivých zemích. Každopádně publikací zaměřených 

na region střední a východní Evropy není mnoho a ty, které se zaměřují na toto téma, jsou 

v mnoha případech už několik let staré. Nejdříve budou zmíněny publikace, které se, 

svým obsahem, nejvíce blíží této práci. Poté budou zmíněny publikace týkající se 

zkoumání fundamentů cen v jiných evropských zemích. V závěru této části bude uvedena 

literatura věnující se použitým ekonometrickým metodám. 

Jako první je vhodné uvést klíčový dokument Égert a Mihaljek (2007). Tito autoři 

zkoumali determinanty cen rezidenčních nemovitostí v 8 rozvíjejících se evropských 

zemích a 19 rozvinutých zemích OECD. Vzhledem k omezenému množství dat 

rozvíjejících se zemí použili modely se dvěma pevně danými vysvětlujícími proměnnými 

(úroková míra, HDP na obyvatele). Ostatní vysvětlující proměnné se lišily model od 

modelu, nicméně autoři zjistili, že tyto dvě pevně zvolené proměnné měly největší vliv 

na růst cen nemovitostí. Na tuto práci navázali Hildebrandt a kol. (2012) kointegrací 

panelových dat. Potvrdilo se jim, že fundamentem s největším vlivem na ceny 

nemovitostí je disponibilní příjem obyvatele. 

Hlaváček a Komárek (2009) sledovali fundamenty cen nemovitostí v České 

republice a jejich regionech za použití tří různých metod: analýzy časových řad 

v republice jako celku, panelové regrese v jednotlivých regionech země a metody použití 

indikátorů P/I3 a P/R4 souvisejících s cenami nemovitostí. V tomto výzkumu se ukázala 

důležitost nezaměstnanosti, mezd a půjček na bydlení, jakožto vysvětlujících 

proměnných. Dále do výzkumu zahrnuli demografické faktory, mezi které patří čistá 

migrace nebo míra rozvodovosti, které také z části vysvětlují vývoj cen nemovitostí. 

Vizek (2010) používá metodu kointegrace a ECM (error correction model) ve 

čtyřech zemích regionu CEEC (Bulharsko, Chorvatsko, Česko a Estonsko) a třech zemích 

západní Evropy (Irsko, Španělsko a Velká Británie) při zkoumání jak dlouhodobého, tak 

                                                 

3 Price to income - cena/příjem 

4 Price to rent - cena/nájem 
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krátkodobého chování cen nemovitostí. V této práci potvrzuje vliv HDP a úrokové míry 

v krátkodobém i dlouhodobém období pro všechny zkoumané země. 

Zemčík (2009) se ve své práci zaměřuje na vztah mezi cenami nemovitostí a výší 

nájmů v České republice. Snaží se zjistit přítomnost bubliny na trhu nemovitostí. Ke 

svému výzkumu používá panelovou regresi ve vybraných obcích České republiky 

a v jednotlivých částech Prahy. Tato metoda poukázala na určité nadhodnocení 

nemovitostních cen, avšak ne natolik zásadní, aby došlo k významné korekci těchto cen. 

Nakonec bylo ukázáno, že změny cen nemovitostí mohou predikovat změny výše nájmů 

a obráceně.   

Hilbers a kol. (2008) sledovali divergentní trend cen rezidenčních nemovitostí 

v Evropě ve třech skupinách zemí, které rozdělili podle rychlosti vývoje nemovitostního 

trhu v těchto zemích. Standardní model s vysvětlujícími proměnnými jako úroková míra, 

HDP, či demografickými faktory se projevil jako vhodný pro většinu zkoumaných zemí. 

Ukázalo se také, že vliv demografických faktorů se s časem pomalu zvyšoval, ačkoliv 

stále nebyl zařazen mezi nejvlivnější faktory vývoje cen nemovitostí.   

V publikaci Steiner (2013) se nejdříve rozebírá šířka dostupných dat a zavedení 

jednotného systému měření rezidenčních cen nemovitostí v zemích EU-275. Detailněji se 

tato práce zaměřuje na země skupiny CESEE-10, což je vzorek zemí totožný s výběrem 

této práce. Dále zde probíhá porovnávání cenových indexů ze statistických úřadů 

jednotlivých zemí s jednotným HPI tvořeným Eurostatem, které se drobně odlišují, avšak 

celkově vykazují vysokou korelaci s velmi podobnými výsledky. Také zde dochází ke 

srovnání s cenovými indexy hlavních měst proti cenovým indexům celé země. 

Dozvídáme se také, že korelace evropského HPI je vyšší s transakčními cenami 

rezidenčních nemovitostí než s nabídkovými cenami.  

Beckmann a kol. (2015) se zaměřili na vliv hypoték na ceny nemovitostí v regionu 

CESEE na základě dat sbíraných rakouskou centrální bankou. V této práci prokázali 

složitost hledání nového bydlení především pro nízkopříjmové domácnosti. Také 

prokázali, že hypotéky jsou odolnější vůči nepříznivým šokům a jsou majoritně tvořeny 

                                                 

5 bez Chorvatska, s Velkou Británií 
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půjčkami v domácích měnách, kromě Srbska a Maďarska. Ke všemu ještě ukázali lehce 

zvyšující se podíl nesplácených úvěrů ve většině zemí CESEE.  

Annet (2005) analyzoval krátkodobou dynamiku cen nemovitostí pomocí 

panelové regrese metodou fixních efektů. V modelu použil ceny nemovitostí, reálný 

disponibilní příjem na obyvatele, dlouhodobou úrokovou míru, reálný objem úvěrů 

a široký peněžní agregát M36. Výsledky ukázaly, že v celkovém panelu je zpožděná 

proměnná velmi vysvětlující. Dále ukázal, že úroková míra je signifikantní proměnnou 

s negativním znaménkem v celkovém panelu, zatímco reálný příjem nebo objem úvěrů 

vyšel nesignifikantní ve většině specifikací.  

 Belke a Keil (2018) použili twoways specifikaci u modelu fixních efektů na 

zkoumání determinantů cen na ročních datech pro německá města. Výhodou jejich studie 

bylo získání všech dat z jednoho jediného zdroje, což jim na rozdíl od prací, zaměřených 

na různé země s různými zdroji dat, umožnilo získat důvěryhodnější výsledky. Ve studii 

potvrdili, že determinanty určující pohyby ceny nemovitostí jsou jak na straně nabídky, 

tak na straně poptávky, a nedávný růst realitních cen ve větších německých městech je 

z velké části determinován poptávkovými faktory a nikoliv nadšením panujícím na trhu. 

  

                                                 

6 Takzvané široké peníze, zahrnující  agregát M1 (emitované oběživo a jednodenní vklady), agregát M2 

(vklady s dohodnutou splatností do 2 let, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců) a obchodovatelné 

nástroje měnových finančních institucí (repo operace, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a 

emitované dluhové cenné papíry do 2 let). Definice vzata z: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/metodicke-poznamky/harmonizovane-penezni-

agregaty-ceske-republiky/ 
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3. Determinanty cen rezidenčních nemovitostí 

V následující kapitole si uvedeme faktory determinující pohyb cen nemovitostí, 

definujeme si obecný základní model a popíšeme proces získávání a upravovaní dat 

a problémy použití dat.  

3.1 Faktory určující pohyb cen nemovitostí  

3.1.1 Poptávkové faktory 

Jedním z hlavních poptávkových faktorů, jak zmiňují Égert a Mihaljek (2007), je 

disponibilní příjem domácností, který je získáván především z vyplácených mezd. Výše 

mezd může ovlivňovat jednak výši ušetřených peněz na pořízení nemovitostí, jednak také 

dostupnost hypoték díky lepšímu ukazateli LTI7. Z toho vyplývá také vztah mezi 

ekonomickým růstem a cenami nemovitostí. S ekonomickým růstem je většinou spojen 

růst mezd a na to navázaný růst cen nemovitostí. Dalšími faktory na trhu práce, které 

ovlivňují ceny nemovitostí, jsou míra nezaměstnanosti a procento ekonomicky aktivní 

populace, tedy osob obvykle ve věku 18-64(74) let, které vykonávají práci za účelem 

získání mzdy. Tyto faktory přímo ovlivňují výši mezd. S velkým procentem 

nezaměstnaných a malým procentem aktivně participujících osob je disponibilní příjem 

domácností obecně nižší a naopak. 

Mezi hlavní poptávkové faktory se také řadí vývoj na finančním trhu. Na 

nevyvinutém finančním trhu může být problém se získáním hypotéky, a tedy se ziskem 

dostatečných finančních prostředků na pořízení nemovitosti. Ve sledovaných zemích 

vykazoval finanční trh za sledované období růst, což způsobilo i nárůst objemu úvěrů, jak 

bude možné později vidět na Grafu 4. Tento nárůst objemu hypoték snížil nároky na 

drženou likviditu k potřebě koupi nemovitosti a působil tak pozitivním vlivem na 

zvyšování jejich cen. Opačnou roli hraje v tomto případě úroková míra, která určuje 

celkovou cenu hypotéky. Se zvyšováním úrokové míry se jednak zvyšují splátky už dříve 

získaných hypoték, kterým skončila fixace, jednak se zvyšují i splátky na nově získané 

hypotéky, což je činí pro zájemce méně atraktivními.  

                                                 

7 LTI - loan to income, čím je ukazatel vyšší, tím je obtížnější získání půjčky 
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Dalším poptávkovým faktorem je výše nájmu. Růst cen nájmů by měl způsobovat 

i růst cen nemovitostí, protože lidé si raději pořídí své vlastní bydlení. Tomuto jevu se 

také říká substituční efekt, kdy se jeden statek nahradí druhým, podobným statkem 

Mankiw (2011). Dále také výše nájmů ovlivňuje zájem investorů o koupi nemovitosti, 

protože ti by chtěli vydělat na zvyšujících se nájmech. Zdali je vhodný čas na koupi 

nemovitosti za účelem investování, nám může prozradit indikátor P/R, který bude 

analyzován v pozdější sekci této práce. Ovšem vztah mezi cenou nájmů a cenou 

nemovitostí může být i opačný, protože růst cen nemovitostí ovlivňuje výši nájmů, kterou 

majitel nemovitosti nastaví. 

Cena nemovitostí může byt ovlivňována ještě také demografickými a migračními 

faktory, které ve své práci používají Hlaváček a Komárek (2009). Migračním faktorem je 

jednoznačně migrační saldo. Pokud bude kladné, a bude tedy znamenat nárůst počtu 

obyvatel díky vyššímu přísunu lidí ze zahraničí (imigraci) než bude počet lidí stěhujících 

se do zahraničí (emigraci), vzniká na straně poptávky větší množství zájemců, kteří 

potřebují někde bydlet, a ceny by tedy měly jít nahoru. Mezi demografické faktory řadíme 

přirozený přírůstek populace, sňatky a rozvody. Přirozený přírůstek populace stejně jako 

migrační saldo by měl zvyšovat zájem o ceny nemovitostí a tlačit je tedy vzhůru. 

Uzavřené sňatky vytvářejí novou domácnost, navíc dvojice by měla být ekonomicky 

silnější než samotná osoba, a tedy vztah mezi sňatky a cenami nemovitostí by měl být 

také pozitivní. U rozvodů by měl také existovat pozitivní vztah s cenami nemovitostí, 

jelikož s rozvodem se domácnost rozděluje na dvě, což znamená větší poptávku po 

bydlení.  

3.1.2 Nabídkové faktory 

Nabídkových faktorů je méně než těch poptávkových a jejich ovlivňováni cen 

nemovitostí musíme brát vždy z dlouhodobého pohledu. Můžeme říci, že jedním 

z hlavních nabídkových faktorů je cena výstavby nemovitostí, která je mimo jiné spjatá 

se ziskovostí developerských firem. Tato cena výstavby se skládá ze mzdy pracovníků, 

ceny pozemku a ceny materiálu. S rostoucími náklady na stavbu roste i následná 

nabídková cena, protože stavitelé chtějí maximalizovat svůj zisk. Mezi nabídkové faktory 

také řadíme počet vydaných stavebních povolení, od kterého se odvíjí počet možných 

staveb. Na tento faktor navazuje počet dokončených staveb, který bývá nižší než počet 

vydaných stavebních povolení. Nabídkové faktory ovlivňují především ceny nemovitostí 
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z primárního trhu, tedy novostavby. Mohli bychom tedy mezi ně zařadit i zlepšenou 

kvalitu novostaveb, ačkoliv ta je velmi obtížně měřitelná.  Ovšem za určité výše poptávky 

po nových nemovitostech by měla jejich rostoucí cena způsobit i růst cen již existujících 

nemovitostí. 

3.1.3 Obecný model 

Na základě uvedených nabídkových a poptávkových faktorů si nyní specifikujeme 

základní model určující ceny nemovitostí pomocí modelů nabídky a poptávky podobný 

tomu, který použili Égert a Mihaljek (2007). Začneme modelem na straně poptávky, který 

vypadá následovně: 

 
𝐷ℎ = 𝑓 (𝑃⏞

−

, 𝐼𝑅⏞
−

, 𝑌⏞
+

, 𝐷⏞
+

, 𝑅⏞
+−

,𝑊𝐸⏞
+

, 𝑋) (1) 

kde P značí cenu nemovitosti, IR značí úrokovou míru, Y značí disponibilní příjem 

domácností, D zastupuje demografické faktory a faktory na trhu práce, R značí nájemné, 

WE značí ekonomické bohatství a 𝑋 je vektor ostatních poptávkových posunů, mezi které 

můžeme zařadit například regulaci či deregulaci nájemného. Znaménka nad faktory 

ukazují, jaký vliv by mělo mít zvýšení daného faktoru na poptávku po nemovitosti.  

Následuje model nabídky, který můžeme specifikovat takto: 

 
𝑆ℎ = 𝑓 (𝑃⏞

+

, 𝐶(𝑊,𝑀, 𝑃𝑙)⏞        
−

)  (2) 

kde P značí cenu nemovitosti a C je cena výstavby, která zahrnuje mzdy zaměstnanců W, 

cenu materiálu M a cenu pozemku 𝑃𝑙.  

Za předpokladu, že se nemovitostní trh nachází v rovnovážném stavu (ekvilibriu), 

kdy se nabídka rovná poptávce 𝐷ℎ = 𝑆ℎ, můžeme sestavit rovnici:  

 
𝑃 = 𝑓 (𝐼𝑅⏞

−

, 𝑌⏞
+

, 𝐷⏞
+

, 𝑅⏞
+−

,𝑊𝐸⏞
+

, 𝑋, 𝐶(𝑊,𝑀, 𝑃𝑙)⏞        
−

) (3) 

Jak ještě Égert a Mihaljek (2007) doplňují, interakce mezi nabídkou a poptávkou 

k dosažení ekvilibria neznamená stabilitu cen nemovitostí. V mnoha zemích se často 

ukázalo, že ceny nemovitostí jsou mnohem více volatilní, než bylo predikováno variací 

hlavních nabídkových a poptávkových determinantů. 
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3.1.4 Specifické faktory nemovitostního trhu v regionu CEEC 

Trh s nemovitostmi se v zemích střední a východní Evropy liší od klasických 

tržních ekonomik. To je způsobeno hlavně historickým politickým vývojem v této oblasti. 

V období komunistické nadvlády8 spadaly země z této oblasti do takzvaného východního 

bloku, a to buď do různých větších celků, kterými byly SSSR9 (Lotyšsko, Litva a 

Estonsko), Československo (Česko a Slovensko), Jugoslávie (Slovinsko) nebo byly 

samostatné (Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) pod komunistickou nadvládou. 

Za tohoto režimu neexistoval trh s nemovitostmi tak, jak jej známe dnes. Situaci přeměny 

tohoto trhu se zabývali ve své práci Palacine a Shelburne (2005).  

Tehdejší trh můžeme rozdělit na 4 základní skupiny. První skupinou jsou byty 

vlastněné státem, které byly nejvíce rozšířené ve větších městech. Druhým typem byly 

podnikové byty, na které měli nárok zaměstnanci s víceletým kontraktem od firem, které 

tyto byty vlastnily. U obou těchto skupin se platilo relativně nízké nájemné. Třetím typem 

je osobní vlastnictví, které však bylo velmi rozdílné od dnešního významu. Osobní 

vlastnictví znamenalo většinou rodinné domy, které lidé mohli i prodat, ale cena byla 

určená státem a tyto transakce musely být schváleny vládní institucí. Dále bylo osobní 

vlastnictví množstevně omezeno tak, že domácnost mohla vlastnit jednu nemovitost 

k běžnému bydlení, případně si ještě mohla pořídit dovolenkový dům. Nabídka nových 

nemovitostí byla v tu dobu výhradně v rukou státu, který zajišťoval stavbu většiny 

bytových domů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nízkonákladové stavby typu 

panelových domů, kvalita novostaveb byla nízká. Poslední skupinou jsou byty družstevní.    

Po ukončení komunistické nadvlády se transformoval i nemovitostní trh. Ceny 

nemovitostí na začátku devadesátých let rychle rostly, což způsobovala i vysoká inflace, 

ačkoliv růst cen ji nebyl schopen následovat. Indikátor P/I v tu dobu poklesl. V některých 

případech byly státní byty převedeny do společného vlastnictví rezidentů a následně 

prodány do osobního vlastnictví (většinou rezidentům). Spousta nemovitostí byla v mimo 

postsovětských zemích navrácena bývalým vlastníkům formou restitucí, protože jim byla 

s příchodem komunismu odebrána. Privatizace probíhala v některých zemích rychleji 

(Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko), kde už měli vysoký poměr osobního 

                                                 

8 Období přibližně v letech 1948 - 1990, drobně se liší pro jednotlivé země CEE 

9 Svaz sovětských socialistických republik 
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vlastnictví, jak poznamenávají Palacine a Shelburne (2005). V ostatních zemích probíhala 

privatizace pomaleji, ale také relativně svižně. Problémem během transformace byla také 

dodávka nových bytů, které do té doby stavěl výhradně stát. Ten však v této činnosti od 

počátku devadesátých let nepokračoval a vzhledem k nevyvinutému finančnímu 

a developerskému trhu trvalo dlouhou dobu, než byla dodávka nových nemovitostí řádně 

obnovena.   

Vysoký poměr osobního vlastnictví je dalším specifickým faktorem pro region 

CEEC, jak můžeme vidět na následujícím grafu 1:  

Graf 1 - Poměr osobního vlastnictví  

 

Zdroj: Statista, Eurostat, 2017; Poznámka: do osobního vlastnictví řadíme i družstevní 

byty 

Můžeme zde vidět zástupce z dlouhodobě rozvinuté tržní ekonomiky, Německo, 

které má tuto hodnotu nejnižší ze všech zemí Evropské Unie a téměř polovina obyvatel 

zde bydlí v nájemním bydlení. Naopak lidé z regionu CEEC silně tíhnou k vlastnictví 

rezidenčních nemovitostí. Nejvíce je tomu tak v Rumunsku, kde bydlí ve svém téměř 

97 % lidí, což je přibližně o 20 % více než v České republice nebo na Slovinsku. V těchto 

zemích bydlí v nájmu přibližně pětina (respektive čtvrtina) obyvatel, což je největší 

poměr z námi sledovaného vzorku zemí, nicméně oproti Německu i zbytku evropských 

zemí je to stále relativně nízká hodnota. Toto může mít také vliv na pohyb cen 

nemovitostí, jelikož lidé v tomto regionu tíhnou k vlastnictví nemovitosti, berou ho jako 

jednu z nejlepších možností jak uložit peníze a nechtějí utrácet velké částky (nájmy) za 

bydlení, které nikdy nebudou za tuto útratu vlastnit.   

96,8%

89,7%

85,3%

84,2%

82,9%

81,8%

81,5%

78,5%

75,6%

51,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

RUMUNSKO

LITVA

MAĎARSKO

POLSKO

BULHARSKO*

ESTONSKO

LOTYŠSKO

ČESKO

SLOVINSKO

NĚMECKO



   

11 

 

Analýzu trhu transformujících se ekonomik nám také může ztížit jejich 

konvergenční charakter, který rozebírají Hlaváček a Komárek (2013), což je také 

specifikum regionu CEEC. Ceny nemovitostí v regionu jsou od začátku sledování 

podhodnocené a jejich růst může být z části způsoben přibližováním se úrovni cen 

nemovitostí v rozvinutých ekonomikách. Tímto konvergenčním charakterem mohou být 

ovlivněny i samotné determinanty určující růst cen nemovitostí, jako například HDP či 

mzdy. Z toho vyplývají další problémy, jelikož míra podhodnocení se v jednotlivých 

zemích liší, což může zkreslit porovnávání výsledků mezi zeměmi. 

3.2 Popis dat 

V této části bude proveden popis použitých dat, která si určitě zaslouží větší 

pozornost, jelikož jejich získávání bylo poměrně obtížné. Pozornost také dostanou 

následné úpravy a řešení problémů se získanými daty, které byly nezbytné pro další práci 

s nimi. Sběr dat probíhal z databází statistických úřadů a centrálních bank jednotlivých 

zemí, dále pak z databází Eurostatu, AMECO10, EMF11 a dalších.  

3.2.1 Data týkající se cen nemovitostí a cenových indexů 

Nejdříve bude zmíněno získávání indexu cen nemovitostí a samotných cen 

rezidenčních nemovitostí, které budou vystupovat jako závislé proměnné ve výzkumu. 

Nejjednodušší by v tomto případě bylo, kdybychom vzali HPI z databází Eurostatu, které 

je tvořeno podle jednotné metodologie. Nicméně dostupnost těchto dat se časově velmi 

liší v rozsahu od roku 1998 v Litvě, zatímco pro Rumunsko je HPI dostupné od roku 

2009. Proto bylo provedeno hlubší zkoumání především v databázích národních 

statistických úřadů, které u některých zemí vedlo k získání starších dat, což můžeme vidět 

v tabulce 3-1. Například v Maďarsku jsou data dostupná z Eurostatu až od roku 2007, 

avšak na statistickém úřadu byla nalezena už od roku 1998 (Graf 13). Pro Česko je HPI 

v databázi Eurostatu vedeno až od roku 2008, avšak v tomto případě se dá nahradit velmi 

podobným indexem cen bytů, který je dostupný už od roku 1998 (Graf 14). Slovenská 

data byla nalezena od roku 2002 s tím, že v letech 2002-2004 byla dostupná roční data. 

                                                 

10 Annual macro-economic database - roční makroekonomická databáze Evropské komise, dostupná z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco 

11European Mortgage Federation - Evropská Hypoteční Federace 



  

 

12 

 

 

Tabulka 3-1 - Ceny a indexy 

Země 
Začátek 

dat 

Konec 

dat 
Periodicita Pokrytí Zdroj Typ dat 

Bulharsko 
1Q1998 4Q2014 čtvrtletní Země;  

krajová centra 
National Statistical Institute transakční ceny existujících bytů 

1995 2014 roční 

Česko 
1Q1998 4Q2017 čtvrtletní Země;  

regiony; hlavní 

město 

Český statistický úřad (ČSÚ) 
roční publikované ceny domů, bytů,  

rezidenčních budov, čtvrtletní cenový index 1998 2017 roční 

Estonsko 
3Q2003 4Q2018 čtvrtletní Země;  

hlavní město 
Estonian Land Board 

průměrná transakční cena  

residenčních bytů za m2 2003 2018 roční 

Litva 
4Q1998 3Q2018 čtvrtletní Země; 

velká města 

Statistics Lithuania; 

Ober-Haus Lithuania 

čtvrtletní index cen bydlení,  

průměrná cena ve velkých městech za rok 2015 1998 2018 roční 

Lotyšsko 
1Q2006 412018 čtvrtletní 

Země Central Statistical Burea of Latvia 
čtvrtletní index cen bydlení, průměrná transakční cena za m2 v 

celé zemi za období 2004-2009 2006 2018 roční 

Maďarsko 
1Q1998 3Q2018 čtvrtletní Země;  

regiony; hlavní 

město 

Hungarian Central Statistical Office 
čtvrtletní cenový index, roční transakční  

průměrné ceny za m2 existujících nemovitostí 2007 2018 roční 

Polsko 
3Q2006 4Q2018 čtvrtletní Velká města,  

hlavní město 
Narodowy Bank Polski čtvrtletní transakční ceny existujících nemovitostí za m2 

2006 2018 roční 

Rumunsko 
1Q2009 3Q2018 čtvrtletní Země; 

velká města 

Eurostat; 

Imobiliare - realitní kancelář 
čtvrtletní cenový index,  

medián nabídkových cen velkých měst za 1Q2017 2009 2018 roční 

Slovensko 
1Q2004 4Q2018 čtvrtletní Země; 

regiony, hlavní 

město 

Národná banka Slovenska průměrná cena rezidenčních nemovitostí za m2 
2002 2018 roční 

Slovinsko 
1Q2000 3Q2018 čtvrtletní 

Země; 

hlavní město 

Statistical office of the republic 

 of Slovenia 
čtvrtletní cenový index existujících bytů 

2000 2018 roční 
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Dalo by se předpokládat, že při dostupnosti HPI budou dostupné i samotné ceny 

nemovitostí, ale bohužel tomu tak není. Ceny byly ještě obtížněji získatelné než HPI, 

přičemž jsme museli vzít v úvahu, o jaký typ cen se jedná. Ceny nemovitostí můžeme 

rozdělit na nabídkové a realizované. Nabídkové ceny nemovitostí se dají získat z databází 

realitních agentur, jsou ovšem méně spolehlivé, jelikož nikdo nemůže zaručit, že jsou 

nemovitosti opravdu za tuto cenu prodány.  

Druhou možností, která je spolehlivější než zisk nabídkových cen nemovitostí 

z hlediska kvality dat, je sběr realizovaných cen. Ty se vypočítávají podle daní získaných 

z každé uskutečněné transakce těchto nemovitostí, což znamená, že údaje jsou získávány 

statistickými úřady či centrálními bankami, které poskytují důvěryhodnější data.  

Dalším typem je dělení cen podle toho, zda se jedná o novou, nebo už existující 

nemovitost. Trh s novými nemovitostmi se nazývá primární a zahrnuje nové stavby, které 

prodává sám developer. Sekundární trh je trhem s již existujícími nemovitostmi, které už 

jsou vlastněny a užívány nějakou osobou (firmou), a obchoduje se tedy na něm s tímto 

typem nemovitostí. Většinou byla v této práci k výzkumu použitá data týkající se 

sekundárního trhu, nicméně některé země nepublikují ceny rozdělené na primární 

a sekundární trh.   

Graf 2 - Nominální HPI v CEEC zemích 

Zdroj: EMF, Eurostat, vlastní propočty; Poznámka: BG - Bulharsko, CZ - Česko, EE - 

Estonsko, HU - Maďarsko, LV - Lotyšsko, LT - Litva, RO - Rumunsko, SK - Slovensko, 

SL - Slovinsko, PL - Polsko 
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Na grafu 2 můžeme vidět nominální index cen bydlení upravený podle databází 

EMF a Eurostatu. V období 2000 – 2007 vykazovaly všechny země stabilní růst cen 

nemovitostí (s výjimkou Slovenska) až do roku 2008, kdy většina zemí dosáhla vrcholu, 

po kterém následoval pád cen u všech zemí během globální ekonomické krize. Pobaltské 

země vykazovaly ve zmíněném období nejvyšší růst, Lotyšsko a Estonsko dosáhly 

vrcholu už v roce 2007, po kterém následoval strmý pád cen následovaný Litvou v roce 

2008. V České republice byl pád cen nejnižší, od roku 2014 pozorujeme rychlý nárůst 

cen a v roce 2017 už zaznamenáváme ceny přesahující maxima roku 2008. Stejně tak je 

tomu v tomto roce v Maďarsku, kde můžeme vidět od roku 2014 rapidní růst cen 

nemovitostí na rozdíl od ostatních zemí, kde se také vyskytuje růst cen, ale pomalejším 

tempem. Ještě bych chtěl poukázat na zajímavý vývoj cen v Polsku, kde v podstatě 

nenastal výrazný propad během krize, ale ceny zde také od roku 2014 rostou velmi 

pomalu.  

3.2.2 Mzdová data 

Další proměnnou, jejíž přehled a úpravy jsou uvedeny v příloze v Tabulce 9-17 

a kterou šlo získat náročněji přes jednotlivé centrální banky a statistické úřady, byla 

průměrná hrubá měsíční mzda. Většinou byla tato data dostupná od roku 2000, nikoliv 

však u všech zemí. Litevská data jsou v tomto případě k dispozici až od roku 2008. 

V Bulharsku byla pro období 2000-2007 data s roční průměrnou mzdou, jejichž úprava 

nejprve zahrnovala přepočítání na průměrnou měsíční mzdu, načež proběhlo rozšíření na 

čtvrtletní data pomocí lineární interpolace. Maďarský statistický úřad dodal data 

průměrných mezd pouze s roční četností, takže zde také proběhl dopočet pomocí 

interpolace. V zemích platících jinou měnou než Eurem došlo k přepočtu pomocí 

čtvrtletních kurzů. To může v tomto případě způsobit rozdílné nárůsty nominálních mezd, 

protože například v Česku se pohyboval kurz kolem roku 2000 okolo hodnoty 35 CZK 

za 1 Euro, zatímco ke konci roku 2018 byl kurz přibližně 25,8 CZK za 1 Euro. To 

znamená, že pokud mzdy v CZK nominálně rostou a koruna posiluje, tak nominální růst 

českých mezd v Eurech je díky tomuto jevu ještě vyšší a naopak.  

3.2.3 Data použitá jako vysvětlující proměnné a k jiným úpravám 

Další proměnnou je index spotřebitelských cen. Pro účely této práce byl vybrán 

harmonizovaný index sestavovaný Eurostatem podle jednotné metodologie na měsíční 
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bázi. Přizpůsobení dat na čtvrtletní frekvenci se provedlo převedením dat z 1., 4., 7., 10. 

měsíce na 1., 2., 3. a 4. kvartál. Stejným způsobem byla získána data pro roční 

procentuální změnu HICP a také pro úrokovou sazbu vládních dluhopisů. Tato sazba 

pochází z databáze ECB, konkrétně pro dlouhodobé dluhopisy s maturitou deset let. 

Nastala zde nepříjemnost kvůli estonským datům, jelikož v tomto směru neexistují 

podobné bondy a nebyla ani nalezena vhodná instrumentální (proxy) proměnná.12 Pro 

index ceny výstavby a populaci dodal Eurostat pravidelná čtvrtletní data bez nutnosti 

dalších úprav. Také pro hrubý domácí produkt na hlavu pochází data z Eurostatu, načež 

proběhla jejich manuální úprava na odstranění sezónnosti dat.   

Data týkající se pracovní síly, sňatkové a rozvodové míry máme dostupné na roční 

bázi. Data pro vnější migraci nebo také čistou migraci či migrační saldo byla v našem 

případě také získána na roční bázi pomocí odečtení počtu emigrantů od počtu imigrantů. 

Čistá migrace s kladnou hodnotou tedy znamená zvýšení populace díky většímu množství 

imigrujících lidí než emigrujících a obráceně. Dále byla z ročních dat ještě získána data 

o dokončení výstavby rezidenčních domů a také poměr úvěrů k HDP. Data dodaly 

databáze Eurostatu, statistických úřadů daných zemí a k získání dokončených 

rezidenčních projektů a poměru úvěrů k HDP byla použita data poskytnutá od EMF. 

Zdroj: EMF, Eurostat, vlastní propočty, Poznámka: BG - Bulharsko, CZ - Česko, EE - 

Estonsko, HU - Maďarsko, LV - Lotyšsko, LT - Litva, RO - Rumunsko, SK - Slovensko, 

SL - Slovinsko, PL - Polsko 

                                                 

12 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/irt_lt_mcby_esms.html 
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Na grafech 3 a 4 můžeme vidět dva různé grafy, které se týkají objemu 

poskytnutých úvěrů na bydlení na 1 dospělou osobu.13 Na grafu 3 můžeme pozorovat 

celkovou dlužnou částku přepočtenou na osobu, což lze také interpretovat jako částku, 

kterou jedna dospělá osoba dluží na hypotéce. Na grafu 4 je vyobrazeno, kolik úvěrů je 

za jeden rok nově půjčeno na hypotéku jedné dospělé osobě. U obrázků jsou vybrány 

čtyři vyobrazené roky, které se však liší, a to konkrétně rok 2001 (graf 3) a 2009 (graf 4). 

Důvodem je velké množství chybějících dat pro tento rok na grafu 4.  Na grafu 3 můžeme 

vidět, že celkový objem dlužných úvěrů na hypotékách ve většině zemí má rostoucí trend. 

Pokles spatřujeme pouze u Maďarska a Lotyšska v rozmezí 2008-2017, zatímco 

Bulharsko si udržuje poměrně konstantní celkový hypoteční dluh na jednoho obyvatele. 

Nejvyšší celkový dluh na obyvatele vykazuje Estonsko, u kterého je to však způsobeno 

i větším objemem půjčených úvěrů v minulosti, které zatím nejsou splacené14. Následují 

ho Česko a Slovensko, u kterých roste dluh nejmarkantněji. Na grafu 4 vidíme 

jednoznačný pokles v objemu půjček mezi roky 2008 a 2009, který byl způsobený 

globální krizí. Výjimku z tohoto popisu, za použití dostupných dat, vykazuje Slovinsko, 

kde se mezi těmito roky objem půjček zvýšil. Podle nejblíže dostupných dat z roku 2017 

se nejvíce úvěrů na osobu za rok půjčilo na Slovensku, které je následované Českem 

a Estonskem. Na opačném pólu spatřujeme v tomto směru Rumunsko.  

3.2.4 Úprava dat 

V této části bych rád popsal úpravy dat, které byly nezbytné, neboť bez nich by 

získaná data byla v některých částech výzkumu nepoužitelná. Zkratkovitý popis 

provedených úprav je popsán také v tabulce 3-1 a v tabulkách 9-17, 9-18 dostupných 

v příloze.  

S daty indexu cen bydlení a cen nemovitostí bylo provedeno několik úprav, díky 

kterým byly získány ceny nemovitostí. Ty pak vystupují jako závislá proměnná. U Litvy, 

Lotyšska Rumunska a Slovinska se podařilo získat pouze průměrné ceny za jeden rok. 

Následně byla provedena úprava, při níž byly tyto získané ceny za jeden rok vynásobeny 

s HPI. HPI bylo v tomto případě vždy převedeno na hodnotu 100 v roce, za který byla 

                                                 

13 Osoba nad starší 18 let včetně 

14 To znamená, že se však počítá s tím, že peníze budou v budoucnu splaceny. Nejedná se o pozdě 

placené nebo neplacené půjčky. 
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získána průměrná cena. Touto úpravu došlo k zisku průměrných cen u Litvy, Lotyšska, 

Rumunska a Slovinska. 

Při dostupnosti ročních dat v případě Slovenska v rozmezí 2002-2004 byla tato 

data rozšířena na kvartální metodou lineární interpolace. Maďarská cenová data byla 

dostupná pouze v roční frekvenci pro období 2007-2018. Na základě podobného vývoje 

cen a indexů, jež byl dostupný i čtvrtletně, se roční ceny rozšířily na čtvrtletní a následně 

byly převedeny pomocí čtvrtletního kurzu na měnu EURO. U zemí, které nemají 

v současnosti jednotnou měnu, byly ceny převedeny podle čtvrtletních měnových kurzů 

dostupných z Eurostatu. 

U dat týkajících se mezd, jež můžeme vidět v tabulce 9-17, už bylo pár úprav 

popsáno v sekci 3.2.2. Problém u některých mzdových dat byl ten, že se jednalo o sezónně 

neupravená data, kde byly mzdy většinou v posledním kvartále markantně vyšší než 

v předchozích kvartálech, načež následoval v prvním kvartálu velký propad. Toto se však 

dalo vyřešit metodou klouzavého průměru, díky níž byla získána data bez výrazných 

skoků v posledním kvartále každého roku. Touto úpravou došlo také k úpravě sezónnosti 

dat HDP zmíněné v sekci 3.2.3. U ostatních dat, která můžeme vidět v tabulce 9-18, byly 

úpravy také zmíněny v sekci 3.2.3, načež proběhla jejich analýza na čtvrtletních a ročních 

panelech. Ještě je potřeba zmínit, že ceny nemovitostí, mzdy, HDP, index ceny výstavby 

a nájmový index byly převedeny na tzv. reálné proměnné, což znamená, že byly jejich 

nominální hodnoty vyděleny pomocí HICP a následně vynásobeny stem. Od nominální 

úrokové míry byla odečtena meziroční procentuální změna HICP, čímž byla získána 

reálná úroková míra.    
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4. Metodologie 

4.1 Předpoklady použití panelové regrese 

Při analýze panelových dat musíme vyřešit několik problémů a splnit několik 

předpokladů, mezi které patří například stacionarita, autokorelace a heteroskedasticita. 

Nejdříve si tedy definujeme uvedené termíny.  

Prvním z nich je kovariančně stacionarní proces Wooldridge (2013). 

Stochastický proces {𝑦𝑡: 𝑡 = 1,2, … } budeme nazývat stacionárním, pokud platí: 

1. 𝐸(𝑦𝑡) = μ , μ < ∞ (je konstantní) 

2. 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡) = σ
2 ,  σ2 < ∞ (je konstantní) 

3. 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑘) = γ𝑘 , 𝑘 ∈ 𝑍 (závisí pouze na k a nikoliv na t) 

Tuto definici můžeme shrnout následovně: stochastický proces je slabě 

stacionární, pokud je jeho střední hodnota a variance konstantní v čase a jeho 

autokovarianční funkce je závislá pouze na zpoždění mezi vzorky a nikoli na absolutním 

čase.   

Jedním z předpokladů, které musí náš model splnit, je předpoklad 

homoskedasticity, který znamená, že rozptyl (též variance) náhodné složky je konstantní. 

Podmínka homoskedasticity tedy vyjadřuje, že variabilita náhodné složky nezávisí na 

exogenních proměnných, a proto i variabilita endogenní proměnné není závislá na 

hodnotách exogenních proměnných a je rovna neznámé konstantě σ2. Jestliže není tento 

předpoklad splněn, hovoříme o heteroskedasticitě. Následkem heteroskedasticity je 

vychýlený odhad standardní chyby, což dále způsobuje vychýlený odhad pro testování 

hypotéz. Na testování přítomnosti heteroskedasticity existuje několik testů, například 

Whiteův, Parkerův nebo Breusch-Paganův test Breusch a Pagan (1979). Poslední 

zmíněný bude využit v této práci při testování výsledků v panelové regresi, kde nulová 

hypotéza u tohoto testu značí homoskedasticitu a její odmítnutí indikuje přítomnost 

heteroskedasticity.  

Dalším předpokladem, který musíme splnit, je vyhnutí se autokorelaci (také 

sériové korelaci) náhodných složek. Vyskytuje se převážně u časových řad a definovat si 

ji můžeme následovně: 
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Pro každé 𝑡 ≠ 𝑠 idiosynkratické chyby jsou nekorelované (podmíněně na všech 

nezávislých proměnných a 𝑎𝑖): 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑠|𝑿𝑖, 𝑎𝑖) = 0, 

kde (𝑡 = 1,… , 𝑇) , (𝑖 = 1,… ,𝑁) , 𝑢𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑠 jsou idiosynkratické chyby, 𝑿𝑖 je vektor 

nezávislých proměnných a 𝑎𝑖 je časově invariantní, individuálně specifický, 

nepozorovaný efekt. Přítomnost sériové korelace pomáhá odhalit test, který zavedli 

Breusch (1978) a Godfrey (1978). Nulovou hypotézou je zde nepřítomnost autokorelace, 

takže při jejím odmítnutí je autokorelace detekována.  

V případě, že se v modelech objeví přítomnost heteroskedasticity nebo 

autokorelace, je potřeba si s tímto problémem poradit. Tuto situaci je možné vyřešit, jak 

navrhuje Torres-Reyna (2010) pomocí Arellanovy metody výpočtu robustních 

standartních chyb Arellano (1987). Dále budeme předpokládat, že zbylé předpoklady pro 

panelovou regresi Wooldridge (2013) platí.  

4.2 Specifikace modelů pro panelovou regresi 

Nyní si specifikujeme obecné modely, které jsou využity v následné analýze. 

První model, podobný tomu, který využil Annett (2005) nebo Belke (2018), se týká 

analýzy čtvrtletních dat pomocí metody fixních efektů na nebalancovaném panelu všech 

10 zemí.  

 ∆𝑙𝐻𝑃𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽3∆𝑝𝑜𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡

+ 𝛽5∆𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (4) 

kde 𝑖 = 1,… , 10 značí zemi, 𝑡 = 1,…𝑇 značí časové období, ∆ značí první 

diferenci proměnné a 𝑙 značí přirozený logaritmus (též log) dané proměnné. Závislou 

proměnou označenou 𝑙𝐻𝑃 je logaritmus reálné ceny nemovitostí. Z nezávislých 

proměnných 𝑙𝐺𝐷𝑃 označuje logaritmus reálného hrubého domácího produktu (dále HDP) 

na obyvatele, 𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒 log reálné hrubé měsíční mzdy, 𝑝𝑜𝑝 značí obyvatelstvo, 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 

míru nezaměstnanosti a 𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡 log reálného indexu ceny výstavby. Komponent 𝑎𝑖 

reprezentuje fixní efekt jednotlivých zemí.  
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Kromě jednoho celkového panelu budou analyzovány další tři menší regionální 

panely, kterými jsou visegrádský panel (CZ, SK, HU, PL), pobaltský panel (EE, LV, LT) 

a balkánský panel (BG, RO). Tyto panely mají všechny lehce jinou specifikaci, protože 

k testovaným proměnným ještě přibude dlouhodobá reálná úroková míra a deflovaný 

nájmový index. Důvodem nezařazení těchto proměnných do celkového panelu je 

nedostupnost dat v některých zemích. Modely pro regionální panely tedy budou vypadat 

následovně: 

 ∆𝑙𝐻𝑃𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽3∆𝑝𝑜𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡

+ 𝛽5∆𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽7∆𝑙𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

 (5) 

 ∆𝑙𝐻𝑃𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽3∆𝑝𝑜𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡

+ 𝛽5∆𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽6∆𝑙𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (6) 

 ∆𝑙𝐻𝑃𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝑙𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽3∆𝑝𝑜𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡

+ 𝛽5∆𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽6∆𝑖𝑛𝑡𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (7) 

kde rovnice (5) zastupuje model pro visegrádskou skupinu, rovnice (6) pro 

pobaltskou skupinu a model (7) zastupuje balkánský panel.  Dvě nové proměnné 𝑖𝑛𝑡𝑟 

a 𝑙𝑟𝑒𝑛𝑡 označují reálnou úrokovou míru, respektive log deflovaného nájmového indexu.   

Možností analýzy panelových dat je několik, mezi nejčastější používané 

a zmiňované se řadí metoda fixních a náhodných efektů. Hlavním rozdílem mezi fixními 

a náhodnými efekty je ten, že u náhodných efektů platí předpoklad, že ai je nekorelované 

s vysvětlujícími proměnnými (Wooldridge 2013). Pokud tento předpoklad není splněn, 

používá se metoda fixních efektů. Náhodné efekty se aplikují při náhodném výběru 

N objektů z velkého populačního vzorku, zatímco fixní efekty jsou vhodnější na aplikaci 

pro specifický vzorek N objektů, které nejsou náhodně vybrány z velkého populačního 

vzorku (large population). Z výše uvedeného plyne, že rozhodnutí, kterou metodu vybrat, 

není triviální. 

Nyní si specifikujeme model použitý pro práci s ročními daty. 
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 ∆𝑙𝐻𝑃𝑖,𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1∆𝑙𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2∆𝑚𝑖𝑔𝑟𝑖,𝑡

+ 𝛽3∆𝑚𝑎𝑟𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽4∆𝑑𝑖𝑣𝑟𝑖,𝑡

+ 𝛽5∆ℎ𝑜𝑢𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽6∆𝑙𝑎𝑏𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖,𝑡

+ 𝛽7∆𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽8∆𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑖,𝑡

+ 𝛽9∆𝑚𝑜𝑟𝑡𝑔𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 (8) 

kde 𝑙𝐻𝑃  je log reálné ceny nemovitostí, 𝑙𝐺𝐷𝑃 je log reálného HDP na obyvatele, 𝑚𝑎𝑟𝑟 

je procento sňatků, 𝑑𝑖𝑣𝑟 je procento rozvodů, ℎ𝑜𝑢𝑠 je počet dokončených domů, 

𝑙𝑎𝑏𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 je pracovní síla, 𝑙𝑐𝑜𝑠𝑡 je log reálného indexu ceny výstavby, 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝 je 

nezaměstnanost a 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑔 je celkový objem úvěrů. Znaménko ∆ znamená první diferenci 

stejně jako v předchozích případech. I k tomuto modelu budou vytvořeny menší 

regionální panely, tentokrát však jenom pobaltský a visegrádský, jelikož pro balkánský 

byla dostupná jen velmi krátká data. 

4.3 Výběr metody fixních efektů  

V této práci byla vybrána metoda fixních efektů z několika důvodů. Tato metoda 

je využívána v pracích s podobnou tematikou, kterými jsou například práce 

Annett (2005), Hlaváček a Komárek (2009), Belke a Keil (2018) a další. U celkového 

čtvrtletního panelu, jehož analýzu uvidíme v sekci 5.3.2, byl proveden Hausmanův test 

(Hausman (1978)), který doporučuje také použití fixních efektů, viz tabulka 9-16. Díky 

tomuto zjištění byly fixní efekty použity i u dalších panelů, kde použití Hausmanova testu 

nebylo možné, jelikož Rstudio, což je program využitý pro analýzu modelů v této práci, 

neumožňuje použití tohoto testu, protože počet individuálů (zemí) musí být větší než 

počet exogenních proměnných. Tyto menší panely budou využity, kromě samotné 

regionální analýzy, také ke kontrole robustnosti celkového panelu a je vhodnější použít 

k této kontrole stejnou metodu. Dalším kritériem je práce s nebalancovaným panelem, 

pro který fungují fixní efekty bez větších problémů, jak zmiňuje Wooldridge (2013). 

U nebalancovaného panelu je důležité určení důvodu, proč v tomto panelu hodnoty chybí. 

V našem případě hodnoty chybí jednoduše z toho důvodu, že statistické úřady v daném 

období údaje nesbíraly. V tomto případě tedy není žádný problém s použitím fixních 

efektů na takovémto nebalancovaném panelu dle Wooldridge (2013). Pro analýzu dat 

pomocí fixních efektů byl použit balíček plm (viz Croissant a kol. 2008) v Rstudiu.    
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5. Empirická analýza   

5.1 Analýza pomocí indikátorů P/I a P/R 

V této části proběhne analýza možného nadhodnocení cen nemovitostí na základě 

dvou ukazatelů. Prvním je poměr mezi cenou nemovitostí a příjmem (Price to Income, 

dále P/I) a druhým poměr mezi cenou nemovitostí a nájmem (Price to Rent, dále P/R) na 

základě údajů dostupných z databáze OECD. Bohužel se v této analýze nevyskytují 

Bulharsko a Rumunsko, jelikož data pro tyto země nejsou dostupná. Jako základní rok 

(base year) byl zvolen rok 2015.    

Tato analýza probíhá v rozsahu let 2005 - 2017, u některých zemí je i kratší, 

jelikož je zde brán pro výpočet nominální House Price Index z Eurostatu, který je, jak už 

bylo zmíněno v sekci (3.2.1), pro určité země kompletován od pozdějších let. Pro výpočet 

indexu je v případě P/I nominální HPI vydělen nominálním disponibilním příjmem na 

hlavu. Pro výpočet indikátoru P/R je nominální HPI vydělen nájmovým indexem (rent 

price). 
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5.1.1 P/I analýza 

Graf 5 - Poměr mezi cenou nemovitostí a příjmem P/I 

  
Zdroj: OECD; Poznámka: CZ - Česko, HU - Maďarsko, PL - Polsko, SK - Slovensko, 

EE - Estonsko, LV - Lotyšsko, LT - Litva, SL - Slovinsko 

Na grafu 5 můžeme vidět indikátor P/I, který je brán jako ukazatel dostupnosti 

vlastního bydlení pro obyvatele dané země. Čím vyšší je jeho hodnota, tím je vlastní 

bydlení hůře dostupné, protože se cena nemovitostí zvyšuje neúměrně zvyšování příjmu. 

Zároveň je také při dané úrokové míře a podílu LTV (loan-to-value) obtížnější splácení 

případného dluhového financování nákupu nemovitostí, jak zmiňují Hlaváček a Komárek 

(2012). Jak můžeme vidět v období před vznikem globální ekonomické krize (2007), je 

ukazatel u všech dostupných zemí nad úrovní 120 bodů, v pobaltských zemích ještě 

mnohem výše. To mimo jiné ukazuje, že ceny nemovitostí v pobaltských státech před 

krizí velmi rychle rostly, načež následoval jejich prudký pád, který byl mnohem 

významnější než pád cen v jiných zemích CEEC. V roce 2017 má nejvyšší hodnotu 

indikátor pro Českou republiku, ale ten je stále na nižší úrovni než v roce 2008. Jak jsme 

mohli vidět na grafu 1 v sekci (3.2.1), nominální ceny nemovitostí dosáhly v Česku na 

nová maxima, nicméně u indikátoru P/I tomu tak není, jelikož mezi roky 2008-2017 rostly 

také nominální mzdy. 

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
/I

 p
o

m
ěr

Rok

CZ HU PL SK EE LV LT SL



   

24 

 

5.1.2 P/R analýza 

Graf 6 - Poměr mezi cenou nemovitostí a nájmem P/R 

 

Zdroj: OECD; Poznámka: CZ - Česko, HU - Maďarsko, PL - Polsko, SK - Slovensko, EE 

- Estonsko, LV - Lotyšsko, LT - Litva, SL - Slovinsko 

Na grafu 6 vidíme ukazatel poměru mezi cenou nemovitostí a nájmem P/R.  Tento 

poměr nám ukazuje, jestli se vyplatí koupit si vlastní bydlení nebo je lepší bydlet v nájmu 

za daných cen nemovitostí. Vysoký poměr ukazuje na relativní nadhodnocení cen 

nemovitostí, a tedy říká, že je lepší bydlet v nájmu. Naopak nízká hodnota indikuje 

vhodný čas pro nákup nemovitostí, jelikož jsou ceny nemovitostí nízké nebo je hodnota 

nájmů vysoká. Může se také jednat o kombinaci obou těchto jevů. Nárůst poměru může 

také naznačovat nadhodnocení cen nemovitostí. Jak můžeme vidět, indikátor P/R nám 

detekuje největší nadhodnocení cen nemovitostí v předkrizovém období roku 2007 

v pobaltských zemích, a to konkrétně v Litvě a Lotyšsku, kde následně prudce klesal 

v letech 2008 a 2009 především z důvodu poklesu nominálních cen.  V Česku také vidíme 

v roce 2008 vysokou hodnotu ukazatele. Zde je však výraznější pokles P/R způsobený 

menším poklesem nominálních cen než u pobaltských zemí a naopak pořád rostoucí výší 

nájmů, které naproti tomu ve zmíněné Litvě a Lotyšsku v letech 2008 a 2009 také klesaly. 

Zajímavý je také vývoj P/R na Slovensku, kde je v roce 2005 poměrně nízko, což je 

způsobené nízkou cenou nemovitostí a naopak vysokou výší nájmů. Následný růst do 
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roku 2008 je zde spojen s rostoucí cenou nemovitostí a následný pokles s poklesem cen. 

Samotná výše nájmu se za sledované období v zemích CEEC změnila nejméně 

s výjimkou Slovinska. Dokonce v letech 2011-2016 vykazují nájmy na Slovinsku 

naprostou stagnaci. 

5.2 Analýza efektu hlavního města jako cenového lídra  

Nyní provedeme zjednodušenou analýzu cenového lídra (price leader), kterým by 

mohlo být ve většině zemí hlavní město. Pro tuto analýzu použijeme dva různé vzorky 

dat, protože pro celou zemi jsou v některých případech dostupná data za celé území 

včetně hlavního města, pro některé země jsou dostupná i data za celou zemi bez hlavního 

města.  

Na grafech 12 a 11 můžeme vidět vývoj cen nemovitostí v České republice a na 

Slovensku a v jejich hlavních městech. Jednoduše můžeme usoudit, že vývoj cen v zemi 

a jejím hlavním městě je velmi podobný. Rozdíl na obou grafech můžeme vidět v tom, že 

na Slovensku je rozdíl cen mezi celou zemí a hlavním městem mnohem menší než je tomu 

mezi Českou republikou a Prahou. Na grafu 12 s Českou republikou si můžeme všimnout 

naznačení stagnace cen v Praze mezi roky 2016-2017, která podle skutečných hodnot 

nenastala. V době sběru dat byla k dispozici data z ČSÚ, kde rok 2017 byl pouze 

odhadovaný, proto je zde tato nepřesnost. 

V prostředních dvou grafech 9 a 10 vidíme zbývající dva členské státy 

Visegrádské skupiny, kterými jsou Polsko a Maďarsko. Opět můžeme vidět podobný 

trend u hlavního města i v celém státu s tím, že ceny v hlavním městě jsou značně vyšší. 

U Polska jako celku si můžeme všimnout stagnujících cen od roku 2009. Ve Varšavě 

přeci jen ceny vykazují jistý vertikální pohyb, nicméně nemůžeme hovořit o silnějším 

růstovém či klesajícím trendu. Naopak v Maďarsku pozorujeme od roku 2014 velmi 

vysoké růstové tempo v Budapešti oproti pomalejšímu růstu v celé zemi. 
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Zdroj: národní statistické úřady, vlastní kalkulace 
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Graf 12 - Průměrná cena za m2 - Česko Graf 11 - Průměrná cena za m2 - Slovensko 

 

Graf 10 - Průměrná cena za m2 - Maďarsko 

 

Graf 9 - Průměrná cena za m2 - Polsko 

 

Graf 8 - Průměrna cena za m2 - Estonsko  

 

Graf 7 - Průměrná cena za m2 - Bulharsko 
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Na spodních dvou grafech 7 a 8 sledujeme vývoj v Bulharsku a Estonsku. 

V Estonsku jsou použitá data pro celou zemi bez hlavního města. Cenový rozdíl mezi 

Tallinnem a zbytkem země je poměrně markantní, ačkoliv vývoj je velmi podobný. 

Můžeme však zpozorovat, že růst cen v hlavním městě je zde poněkud rychlejší než růst 

ve zbytku země. U Bulharska je bohužel ukončeno sledování v roce 2014, takže 

nemůžeme hodnotit vývoj v posledních několika letech. Každopádně i zde pozorujeme 

podobný vývoj jak v hlavním městě, tak ve zbytku země. 

Celkově zde můžeme říci, že vývoj v hlavním městě a celé zemi je velmi podobný 

ve všech sledovaných zemích. Dle očekávání je v hlavním městě vyšší cena nemovitostí 

než v celé zemi, liší se však rozdíly mezi cenou v hlavním městě a v celé zemi stát od 

státu, když někde můžeme pozorovat rozdíly vyšší (Česko, Estonsko), někde zase nižší 

(Slovensko, Bulharsko). 

5.3 Analýzy panelových dat 

V této části bude provedena analýza panelových dat pomocí metody fixních 

efektů na nebalancovaných panelech. Nejdříve bude ověřena závislost průřezových dat 

a stacionarita, následně proběhne interpretace výsledků analýzy na čtvrtletních a ročních 

panelech. Data byla analyzována i na ročních panelech z důvodu nedostupnosti některých 

determinantů na čtvrtletní bázi.   

5.3.1 Ověření průřezové závislosti a stacionarity 

Před samotným estimováním modelů bylo potřeba provést několik testů, abychom 

splnili podmínku stacionarity proměnných, a naše výsledky tak nebyly vychýleny. 

K testování přítomností jednotkového kořene je dostupných několik různých testů, 

nicméně jak popisují Kleiber a Lupi (2011), tak některé z těchto testů (IPS, LLC, Maddala 

a Wu, Choi) mají v přítomnosti průřezové závislosti dat slabou výkonnost, a je tedy 

nevhodné je použít.  

Pro zjištění průřezové závislosti dat byl použit Pesaranův CD test podle 

Pesarana (2004), jehož výsledky můžeme vidět v tabulkách 9-1 až 9-7. Nulovou 

hypotézou je v tomto případě nezávislost průřezových dat. Na celkovém čtvrtletním 

panelu prokázal test průřezovou závislost u všech dat s výjimkou populace, což znamená, 



   

28 

 

že je vhodné použít test pro tento typ dat, který navíc dokáže pracovat s nebalancovaným 

panelem. V úvahu tedy připadá Hadriho (2000) test jednotkového kořene, jehož nulová 

hypotéza značí stacionaritu všech panelů, zatímco její odmítnutí znamená přítomnost 

jednotkového kořene alespoň v jednom panelu. Během tohoto zkoumání však byl použit 

panelový pCADF test Constantini a Lupi (2013), kde odmítnutí nulové hypotézy znamená 

stacionární panely. Výsledky v tabulce 9-8 se týkají celkového panelu. Jak můžeme vidět, 

všechny použité proměnné jsou před diferencováním u celkového panelu nestacionární. 

Použijeme tedy diferencované proměnné, jelikož ty už vykazují stacionaritu. Tabulky 9-

9 až 9-11 ukazují výsledky testů jednotkového kořene pro menší lokální panely (Visegrád, 

Pobaltí a Balkán). V tabulkách 9-9 a 9-10 můžeme vidět přidání nájmového indexu jako 

proměnné, zatímco v tabulkách 9-9 a 9-11 přidání úrokové míry, která je stacionární 

v levelu, ovšem pro konzistentní porovnání modelů použijeme diference u všech 

proměnných. Testy na stejném principu byly provedeny i na ročních panelech, jejichž 

výsledky můžeme vidět v tabulkách 9-12 až 9-14, které musíme brát s jistou obezřetností, 

jelikož zkoumané časové řady jsou velmi krátké.  

5.3.2 Výsledky analýzy čtvrtletního panelu 

Tabulka 5-1 - Celkový čtvrtletní panel (2Q2000 - 4Q2017) 

Zdroj: národní statistické úřady, centrální banky, Eurostat, vlastní kalkulace  

Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %; všechny 

proměnné jsou v první diferenci 

V tabulce č. 5-1 můžeme vidět výsledky pro celkový panel definovaný 

v rovnici (4). Vzhledem k detekování přítomnosti heteroskedasticity a sériové korelace 

pomocí testů Breusch-Pagan Breusch & Pagan (1979), respektive Breusch-Godfrey, 

jejichž výsledky jsou přiložené v tabulce 9-15, byla použita Arellanova metoda (Arellano 

Proměnná koeficient t-hodnota t-hodnota arellano 

lGDP 1,805 9,64 *** 7,26 *** 

lwage 0,943 7,34 *** 8,52 *** 

pop 0,0003 2,89 ** 2,99 ** 

unemp -0,0059 -2,69 ** -3,14 ** 

lcost -0,1218 -1,25 -1,06 

R2 0,385 Adjusted R2 0,369 
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(1987)) k výpočtu robustních standartních chyb. Všechny uváděné pohyby veličin jsou 

interpretovány za předpokladu, že se ostatní veličiny nemění.   

Začneme tedy hodnocením koeficientu u HDP, který je signifikantní 

a s očekávaným znaménkem. Pokud reálné HDP vzroste o 1 %, cena nemovitostí se zvýší 

přibližně o 1,8 %, což ukazuje na vysokou elasticitu mezi růstem ekonomiky a růstem 

cen nemovitostí, což také potvrzuje naši domněnku ze sekce 3.1.1. Další proměnnou 

s očekávaným kladným znaménkem jsou reálné mzdy, jejichž nárůst o 1 % znamená 

zvýšení cen nemovitostí o 0,94 %, což je v souladu jak s naším očekáváním, tak také 

s výsledky v práci zaměřené na Českou republiku Hlaváček a Komárek (2009). Následuje 

změna populace, jejíž interpretace je trochu složitější vzhledem k tomu, že populace byla 

v regresi použita v nelogaritmované podobě a navíc použitá data byla v tisících. V tomto 

případě koeficient znamená, že nárůst obyvatelstva o 1000 způsobí růst cen nemovitostí 

o 0,03 %, což je velmi zanedbatelné číslo. Nezaměstnanost také není logaritmovaná 

veličina, protože už použité údaje byly v procentech. U nezaměstnanosti vidíme negativní 

znaménko, což je ve shodě s naším předpokladem uvedeným v rovnici (3). Nárůst 

nezaměstnanosti o 1 procentní bod15 značí pokles ceny nemovitostí o 0,59 % a je také 

signifikantní. Tento výsledek je také v souladu s obecným očekáváním, což bylo 

potvrzeno také v práci Égert a Mihaljek (2007). U indexu ceny výstavby vidíme 

překvapivě záporné znaménko, což by znamenalo, že nárůst ceny výstavby znamená 

pokles cen nemovitostí. Takový výsledek by byl v rozporu s obecným očekáváním vlivu 

ceny výstavby na pohyb cen nemovitostí, ovšem jak můžeme vidět, tato proměnná není 

signifikantní, tudíž její výsledek nebudeme dále interpretovat. Koeficient determinace R2 

nám ukazuje, kolik variability ze závislé proměnné model vysvětluje. S hodnotou 0,385 

tento model vysvětluje 38,5 % variability z ceny nemovitostí, což je uspokojivá hodnota.   

  

                                                 

15 Dále také jen p.b. (procentní bod) 
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5.3.3 Výsledky analýzy čtvrtletních regionálních panelů 

Tabulka 5-2 - Visegrádský čtvrtletní panel (2Q2000 - 4Q2017) 

Proměnná koeficient t-hodnota t-hodnota arellano 

lGDP 0,897 2,15 * 1,96 * 

lwage 1,207 6,14 *** 9,27 *** 

pop 0,004 2,61 ** 10,3 *** 

unemp -0,0068 -1,42 -2,32 * 

lcost -0,562 -2,10 * -4,79 *** 

intr 0,0007 0,39 0,99 

lrent -0,204 -1,00 -0,98 

R2 0,248 Adjusted R2 0,215 

Zdroje: národní statistické úřady, centrální banky, Eurostat, ECB, vlastní kalkulace  

Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na úrovni 10 %, 5 %, 1 %, <1 %; všechny 

proměnné jsou v první diferenci 

V tabulce č. 5-2 vidíme výsledky pro Visegrádský panel. Testy nám potvrdily 

autokorelaci a slabou heteroskedasticitu (tabulka 9-15) na 10 %. Proto opět využijeme 

Arellanovu metodu robustních standartních chyb. Když se podíváme na výsledky, které 

jsme z tohoto panelu dostali, tak jsou víceméně podobné těm z celkového panelu. 

Prohodila se nám zde síla mezd a HDP v tom smyslu, že u visegrádské skupiny zvýšení 

mezd o 1 % způsobí růst nemovitostí o více než 1 %, kdežto u HDP je v tomto případě 

při jeho zvýšení o 1 % růst cen menší, konkrétně o 0,897 %. Výsledek u mezd 

koresponduje s výsledkem práce věnované České republice (Hlaváček a Komárek 

(2009)), kde panelová regrese také ukázala růst ceny nemovitostí o více než 1 %. Dále 

ještě můžeme zmínit, že výsledek HDP je nyní spolehlivý pouze na 95% konfidenčním 

intervalu. U populace máme opět očekáváné kladné znaménko a nárůst populace o 1000 

obyvatel by znamenal růst cen nemovitostí o 0,4 %, zatímco u nezaměstnanosti její růst 

o 1 p.b. znamená pokles cen o 0,68 %. Nečekané je však zjištění u vlivu indexu ceny 

výstavby, kdy podle tohoto modelu by růst indexu znamenal pokles cen nemovitostí, což 

se zdá nepravděpodobné a je to v rozporu jak s obecným očekáváním, tak také se 

zjištěním, které provedli Belke a kol. (2018). U úrokové míry je také nečekané znaménko, 

nicméně zde není signifikantní veličinou, navíc výsledná hodnota by znamenala pouze 
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zanedbatelný vliv. Nájmový index vychází v tomto případě také jako nesignifikantní 

veličina. Determinační koeficient ukazuje hodnotu 24,8 %, což je trochu překvapivě nižší 

hodnota než v celkovém panelu, ačkoliv jsou v tomto panelu přidány dvě nové proměnné. 

To poukazuje na fakt, že ve Visegrádu zřejmě existují další proměnné, které značně 

determinují cenu nemovitostí.     

 

Tabulka 5-3 - Pobaltský čtvrtletní panel (2Q2003 - 4Q2017) 

Proměnná koeficient t-hodnota t-hodnota arellano 

lGDP 2,090 6,61 *** 8,59 *** 

lwage 1,095 3,29 ** 7,17 *** 

pop -0,0000089 -0,03 -0,40 

unemp 0,0062 -1,82 -1,49 

lcost -0,147 -0,65 -0,53 

lrent -0,042 -0,38 -0,73 

R2 0,629 Adjusted R2 0,606 

Zdroje: Národní statistické úřady, Centrální banky, Eurostat, vlastní kalkulace  

Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %; všechny 

proměnné jsou v první diferenci 

V tabulce č. 5-3 jsou vyjádřeny výsledky panelové regrese v pobaltském modelu. 

Můžeme zde pozorovat spíše neočekávané znaménko u koeficientů populace, 

nezaměstnanosti, ceny výstavby a nájmů s tím, že všechny tyto však nejsou signifikantní. 

Naopak velmi signifikantní je zde reálná mzda a reálné HDP. Růst ekonomiky o 1 % 

v tomto případě znamená růst nemovitostních cen o 2,09 %, což vykazuje vysokou 

elasticitu. Vyšší elasticitu vykazují také mzdy, protože jejich růst o 1 % značí nárůst cen 

o 1,095 %. Koeficient determinace vykazuje hodnotu téměř 63 %, což pro náš pobaltský 

model znamená, že ekonomický růst vyjádřený přes HDP a mzdy, jež jsou jediné 

signifikantní determinanty, vykazuje poměrně hodně variability cen nemovitostí. Z těchto 

výsledků v porovnání s předchozími dvěma panely vidíme silnější vliv jak HDP, tak také 

růstu mezd než ve visegrádském a celkovém panelu. Nejsilnější vliv HDP na ceny 

nemovitostí potvrzuje i práce Vizek (2010), kde pro Estonsko, jako zástupce pobaltských 

zemí, vyšel pro HDP nejvyšší koeficient ze sledovaných zemí. Tento silný vliv HDP a 

mezd pramení pravděpodobně z předkrizového období roku 2008, kdy růst mezd, 
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ekonomiky i cen nemovitostí v pobaltských zemích byl mnohem vyšší než v ostatních 

zkoumaných zemích. 

 

Tabulka 5-4 - Balkánský čtvrtletní panel (2Q2009 - 4Q2014) 

Proměnná koeficient t-hodnota 

lGDP 0,438 3,46 * 

lwage -0,187 -0,46 

pop 0,0002 0,94 

unemp -0,0012 -0,25 

lcost -0,186 -0,93 

intr 0,0034 1,52 

R2 0,379 Adj R2 = 0,268 

Zdroje: Národní statistické úřady, Centrální banky, Eurostat, vlastní kalkulace  

Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %, všechny 

proměnné jsou v první diferenci 

Na závěr můžeme vyhodnotit výsledky balkánského panelu obsahující Rumunsko 

a Bulharsko, které spatřujeme v tabulce č. 5-4. Tento panel je specifický mnohem kratším 

sledovaným obdobím mezi roky 2Q2009-4Q2014 kvůli dostupnosti dat vysvětlované 

proměnné. Vzhledem k tomu, že podle testů zde nebyla detekovaná autokorelace ani 

heteroskedasticita (tabulka 9-15), není potřeba využívat Arellanovu metodu výpočtu 

standardní chyby. Jedinou signifikantní vysvětlující proměnnou je zde HDP, což 

poukazuje na vliv růstu ekonomiky na růst cen nemovitostí. Tento výsledek však není 

nikterak překvapující, vzhledem ke krátkému sledovanému období (viz tabulka 3-1) 

a obecné kvalitě bulharských a rumunských dat.  
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5.3.4 Estimace ročního panelu 

Tabulka 5-5 - Celkový roční panel (2001 - 2017) 

Proměnná Koeficienty t-hodnota t-hodnota Arellano 

lGDP 0,904 6,06 *** 6,38 *** 

migr -0,000 -0,005 -0,0061 

marr 0,076 2,64 ** 2,17 * 

divr 0,041 1,2 0,97 

hous -0,000 -0,21 -0,33 

labforce -0,00003 -0,24 -0,22 

lcost 0,69 2,44 * 1,69 '.' 

unemp -0,0078 -1,11 -1,49 

mortg 0,009 2,29 * 4,03 *** 

R2 0,738 Adj. R2 0,689 

Zdroje: národní statistické úřady, centrální banky, Eurostat, EMF, AMECO, vlastní 

kalkulace; Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %, 

všechny proměnné jsou v první diferenci 

V další tabulce č. 5-5 můžeme vidět výsledky týkající se analýzy ročního 

celkového panelu, který se více zaměřuje na demografické faktory. Použity zde byly 

i některé proměnné využité už ve čtvrtletní analýze. Na 95% konfidenčním intervalu zde 

byla detekována autokorelace, stejně jako heteroskedasticita (tabulka 9-15), proto opět 

využijeme Arellanovu metodu výpočtu robustních standartních chyb. Výsledky nám 

ukazují pozitivní vliv HDP na cenu nemovitostí i u ročního panelu, což potvrzuje vliv 

rostoucí ekonomiky na růst ceny nemovitostí stejně jako na čtvrtletním panelu. Za 

předpokladu, že všechny ostatní nezávislé proměnné se nemění, nám meziroční změna 

ukazuje, že nárůst HDP o 1 % by znamenal růst cen o 0,9 %, což neznačí vysokou 

elasticitu, jako tomu bylo ve čtvrtletním případě. Migrační saldo ani procento 

rozvodovosti nejsou vyhodnoceny jako signifikantní veličiny, naproti tomu procento 

sňatků je signifikantní na 95% intervalu spolehlivosti. Když budeme interpretovat tuto 

hodnotu, tak nárůst sňatků o 1 p.b. by měl znamenat nárůst cen nemovitostí o 7,62 %. To 

na první pohled působí jako ohromné číslo, na druhou stranu musíme vzít v potaz, že 

procento sňatků se mění v meziročních hodnotách maximálně v desetinách procentního 

bodu. Proto zde bude vhodnější použít interpretaci, že zvýšení o 0,1 p.b. u sňatků by 

znamenalo zvýšení cen o 0,762 %. Na rozdíl od práce Hlaváček a Komárek (2009) v této 

práci vyšly sňatky signifikantní, zatímco výsledek rozvodu koresponduje s výsledkem 

této práce. Následují nesignifikantní proměnné - počet dokončených domů a pracovní 

síla. Máme zde také přidaný reálný index ceny výstavby, v roční specifikaci však má už 
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očekávané kladné znaménko. Nejedná se však o velmi silnou signifikanci na 90% 

intervalu spolehlivosti. Zvýšení ceny výstavby, reprezentované indexem o 1 % poukazuje 

na zvýšení ceny nemovitostí o 0,69 %. Míru nezaměstnanosti zde máme nesignifikantní, 

ačkoliv na čtvrtletním panelu byla signifikantní. To však bude zřejmě způsobeno kratší 

časovou řadou. Naopak úvěry na bydlení, reprezentované procentem úvěrů z HDP, jsou 

silně signifikantní. Výsledek tohoto determinantu značí, že jeho nárůst o 1 % 

předznamenává nárůst nemovitostních cen o 0,91 %. Opět můžeme zmínit i koeficient 

determinace, který nám ukazuje, že 73,8 % variability v ceně nemovitostí je vysvětleno 

použitými determinanty. Podle výsledků signifikance a koeficientu determinace můžeme 

usoudit, že HDP v ročním panelu vysvětluje hodně variability závislé proměnné. 

5.3.5 Výsledky analýzy ročních regionálních panelů 

Nyní si uvedeme výsledky ročních panelů visegrádské a pobaltské skupiny. 

Upozorňuji, že některé výsledky se musí brát s jistou rezervou, jelikož stacionarita 

v diferenci u některých proměnných byla potvrzena na nízkém, běžně nepoužívaném 

intervalu spolehlivosti, jak můžeme vidět v tabulce 9-13 a 9-14.  

Tabulka 5-6 - Visegrádský roční panel (2002 - 2017) 

Proměnná Koeficienty t-hodnota 

lGDP 1,005 4,56 *** 

migr -0,000 -0,27 

marr 0,136 2,13 * 

divr 0,1766 2,15 * 

hous 0,000 0,12 

labforce -0,00032 -1,34 

lcost -0,036 -0,05 

unemp -0,0061 -0,48 

mortg 0,0021 0,22 

R2 = 0,669 Adj. R2 = 0,556  

Zdroje: národní statistické úřady, centrální banky, Eurostat, EMF, AMECO, vlastní 

kalkulace; Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %, 

všechny proměnné jsou v první diferenci 

Začneme tedy s visegrádským panelem (tabulka 5-6), který má zkoumané období 

mezi lety 2002-2017. Dle výsledků panelové regrese zde máme pouze tři signifikantní 

proměnné. Breusch-Paganův test homoskedasticity a Breusch-Godfrey testy nám 

tentokrát neindikují ani heteroskedasticitu, ani autokorelaci, tudíž můžeme použít 

koeficienty bez nutnosti výpočtu robustních standartních chyb. První z nich je opět 
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determinant ukazující celkový vývoj ekonomiky, a tedy HDP na obyvatele. V tomto 

meziročním srovnání nám vychází, že rostoucí ekonomika jde ruku v ruce s rostoucí 

cenou nemovitostí. HDP rostoucí o 1 % indikuje zvýšení cen nemovitostí o 1,005 %. Na 

95% konfidenčním intervalu vychází signifikantní jak míra rozvodovosti, tak míra sňatků. 

Především však výsledek u sňatkové proměnné musíme brát s velkou obezřetností, 

jelikož ani první diference zde podle pCADF testu Constantini a Lupi (2013) není 

stacionární (p-hodnota 0,122). Když k tomuto přihlédneme, tak zde sňatky vykazují ještě 

silnější determinaci ceny nemovitostí, jelikož nárůst u míry sňatků o 0,1 p.b. by znamenal 

růst cen o 1,36 %. Dokonce silnější vliv nám ukazuje míra rozvodovosti, kdy zvýšení 

rozvodovosti o 0,1 p.b. ukazuje zvýšení cen o 1,77 %. Opět je třeba zdůraznit, že změna 

rozvodovosti se projevuje v desetinách procentního bodu. Signifikantní vlivy sňatků 

a rozvodů jsou poněkud zajímavým zjištěním. Trochu překvapujícím může být silnější 

vliv rozvodů než sňatků, to však může být způsobeno tím, že i jednotlivec je po ukončení 

manželství v dostatečně silné finanční pozici, aby si pořídil vlastní nemovitost, nebo také 

z toho důvodu, že dojde k prodeji původní společné nemovitosti a následnému nákupu 

dvou nových nemovitostí. Zároveň musíme brát v potaz zmíněný problém se 

stacionaritou. 

Tabulka 5-7 - Pobaltský roční panel (2004 - 2017) 

Proměnná Koeficienty t-hodnota t-hodnota Arellano 

lGDP 0,409 0,73 1,31 

migr 0,000 0,59 37,4 *** 

marr -0,114 -1,19 -1,56 

divr 0,189 1,78 '.' 2,34 * 

hous -0,000 -1,25 -9,09 

labforce 0,0005 0,2 0,56 

lcost -0,25 -0,28 -0,28 

unemp -0,056 -4,47 *** -7,59 *** 

mortg -0,0017 -0,19 -1,26 

R2 0,597 Adj. R2 0,439 

Zdroje: národní statistické úřady, centrální banky, Eurostat, EMF, AMECO, vlastní 

kalkulace; Poznámka: '.', *, **, ***, značí signifikanci na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %, 

všechny proměnné jsou v první diferenci 

Nakonec zde zmíníme vyzkoumané výsledky pobaltského panelu, které vidíme 

v tabulce 5-7. Tentokrát za přítomnosti sériové korelace byla opět použita Arellanova 

metoda robustních standartních chyb. Poprvé ze všech zkoumaných panelů se nám 
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ukazuje HDP jako nesignifikantní veličina, což je poněkud překvapivé vzhledem k tomu, 

s jakou signifikancí byla vyjádřena u čtvrtletního panelu. Poprvé se nám zde ukazuje 

signifikantní migrační saldo. Migrační přírůstek tisíce obyvatel by znamenal nárůst cen 

o 0,2 %, což je v souladu s očekáváním, jaký vliv by mohla mít pozitivní migrace. 

Pozitivní signifikantní vliv vykazují rozvody podobně jako ve visegrádském panelu. 

Hodnota nárůstu je zde ještě lehce vyšší než ve zmíněném Visegrádu, jelikož zvýšení 

rozvodovosti o 0,1 p.b. by znamenalo růst cen nemovitostí o 1,89 %. Sňatky mají 

neočekávané záporné znaménko, nicméně nejsou signifikantní. Naopak je tomu 

u dokončení nemovitostí. U této veličiny však musíme vzít v potaz, že se zde objevuje 

nestacionarita v první diferenci. Negativní znaménko se možná může zdáti překvapivé, 

ale podíváme-li se na tuto hodnotu z hlediska modelu fungování nabídky a poptávky, tak 

větší množství dokončených nemovitostí by mohlo znamenat vysokou nabídku, a tedy 

způsobit snížení cen. Dokončení 100 nových nemovitostí na 10000 obyvatel by 

ukazovalo na pokles jejich cen o 0,45 %. Na rozdíl od čtvrtletního panelu zde máme ještě 

signifikantní míru nezaměstnanosti. Stacinoarita je zde potvrzena na 90% konfidenčním 

intervalu (tabulka 9-13). Zvýšení nezaměstnanosti o 1 p.b. by mělo znamenat snížení cen 

o 5,6 %, což je velmi vysoká hodnota. Takovýto výsledek je zřejmě ovlivněn krizí z roku 

2008, jelikož v Pobaltí po jejím vypuknutí ceny rapidně klesly, kdežto nezaměstnanost 

raketově vzrostla. Tyto pohyby nastaly téměř ve všech zemích, ale v těchto pobaltských 

státech byly tyto protichůdné pohyby mnohem výraznější než v ostatních zemích 

zkoumaných v této práci. Zvláštní však je, že na čtvrtletním pobaltském panelu vyšla 

nezaměstnanost jako nesignifikantní veličina. Zbývající proměnné nejsou v pobaltském 

panelu signifikantní. 
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6. Závěr 

Tato práce studovala determinanty růstu cen rezidenčních nemovitostí v deseti 

zemích střední a východní Evropy pomocí panelové regrese. Analýza studovala roli 

tradičních nabídkových a poptávkových fundamentů, jako reálného růstu HDP, reálné 

mzdy, míry nezaměstnanosti, úrokové míry, ceny výstavby nebo výše nájmů, ale také 

méně zkoumaných fundamentů, kterými byly migrační saldo, míra sňatků a rozvodovosti 

či vliv rostoucího poměru úvěrů k HDP. Dále také proběhla analýza dostupnosti 

nemovitostí podle P/I poměru a možné tvorby nové cenové bubliny či také výhodnosti 

koupě oproti nájmu pomocí ukazatele P/R. Přidána byla analýza vůdčího cenového efektu 

hlavních měst.  

Popsána byla procedura se získáváním a úpravou dat k analýze, se kterou vyvstalo 

několik problémů. Většina z těchto problémů však byla vyřešena, aby byla data 

použitelná v následné analýze. Metody úprav a rozšíření dat, mezi které v této práci patří 

například lineární interpolace, odstranění sezónnosti dat, či tvorba čtvrtletních dat 

z měsíčních, byly vysvětleny v sekci 3.2. Stejně tak práce popisuje zdroje získávání dat, 

použité typy a dostupnou délku dat. Tyto informace jsou navíc popsány v tabulkách 3-1, 

9-17 a 9-18. Aby mohlo být v této práci prozkoumáno širší spektrum determinantů, byla 

následující empirická část rozdělena na několik panelů jednak podle ročních a kvartálních 

dat, jednak také na menší skupiny zemí, protože pro některé země nebyla dostupná určitá 

data, která se však dala testovat na menších regionálních panelech.    

Z následného provedeného výzkumu jsme se dozvěděli většinou očekávané vlivy 

determinantů, které jsou podobné zjištěním z předchozích publikovaných prací a které 

jsou v souladu s obecným očekáváním. Zjistili jsme silný vztah mezi reálným HDP, tedy 

vývojem ekonomiky, a cenami nemovitostí, což také zjistili Égert a Mihajlek (2007) nebo 

Vizek (2010). Navíc je tento vliv potvrzen na všech zkoumaných panelech s výjimkou 

ročního pobaltského panelu. Také byl zjištěn pozitivní silný vliv reálných mezd na 

nemovitostní trh. Zajímavé je u tohoto vlivu pozorování, jak se liší síla mezd 

v jednotlivých regionálních čtvrtletních panelech, kde na visegrádském a pobaltském 

panelu ukazují mzdy velmi silný vliv, zatímco na balkánském panelu nejsou signifikantní.    

Očekávaný negativní vztah mezi nezaměstnaností a cenami byl také potvrzen, 

ovšem jen na některých zkoumaných panelech. Zde je zajímavé poukázat na to, že ve 

výzkumech, které provedli Égert a Mihaljek (2007), Hlaváček a Komárek (2009) nebo 
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Belke kol. (2018) vycházela nezaměstnanost ve většině specifikací jako nesignifikantní 

veličina.  

Růst populace vykazoval očekávaný signifikantní růst na celkovém 

a visegrádském čtvrtletním panelu, který však není nikterak silný. Naproti tomu se 

v regionálních panelech nepotvrdil vliv reálné úrokové míry ani nájmů. Zvlášť u úrokové 

míry se jedná o poněkud zajímavé zjištění, protože předpoklad byl ten, že se bude jednat 

o jeden z důležitých determinantů. Možným vysvětlením však je to, že ačkoliv 

v posledních letech ceny nemovitostí rostly, úroková míra se téměř neměnila. V ročních 

panelech se kromě signifikantního HDP ukázaly také slabší vlivy demografických 

faktorů, a to konkrétně rozvodů i sňatků, které vykazují očekávaný pozitivní vliv. 

Demografické faktory důkladněji zkoumali Hlaváček a Komárek (2009) v České 

republice, avšak růst sňatků ani rozvodů nebyl v jejich práci signifikantní, zatímco v této 

práci vykazovaly tyto determinanty jistou signifikanci na ročních panelech. Ukázal se 

také pozitivní vliv růstu úvěrů, kdy jejich zvýšení indikuje růst cen nemovitostí.   

Analýza indikátorů P/I a P/R směřovala mimo jiné k porovnání těchto indikátorů 

z období finanční krize v roce 2008 a dnešních hodnot, protože se čím dál více očekává 

příchod další ekonomické krize. V některých zemích střední a východní Evropy navíc 

mohlo dojít k obavám, zda zde opět není realitní bublina kvůli velkému růstu cen 

v nedávných letech. Indikátory P/I a P/R nám ukazují zvyšující se hodnoty ve většině 

případů, avšak stále jsou tyto hodnoty nižší než v období krize.  

Vůdčí vliv hlavního města byl na grafech potvrzen v zemích střední a východní 

Evropy. Vývoj cen v hlavních městech se jen velmi málo odlišoval od vývoje cen v celé 

zemi, nicméně v Maďarsku a České republice byl identifikován mnohem rapidnější růst 

cen nemovitostí v hlavních městech než ve zbytku země. Ve všech zkoumaných zemích 

se touto analýzou ukázalo, že v hlavních městech je cena nemovitostí vyšší než v celé 

zemi.  

Zkoumání v této práci bylo bohužel negativně ovlivněno špatnou dostupností dat, 

krátkými časovými řadami a také lišící se metodologií, ovšem tento problém mají všechny 

práce, které zkoumají ceny nemovitostí ve více zemích střední a východní Evropy. 

Dobrým krokem vpřed je kompletování jednotného HPI Eurostatem, bohužel je však 

tento pro účely analýz stále velmi krátký. Ideální by ještě bylo sbírání cen nemovitostí 

podle jednotné metodologie, což by hodně pomohlo budoucím výzkumům v této oblasti. 
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Každopádně výsledky analýzy v této práci většinou splnily předem dané teoretické 

očekávání a podle výše zmíněných údajů bude v budoucnu dostupných více kvalitnějších 

dat pro podobnou analýzu.  
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9. Přílohy 

Tabulka 9-1 - průřezová závislost 

celkový čtvrtletní panel 

Panel - čtrvtletní p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

lwage 0 '***'

pop 0,2

unemp 0 '***'

lcost 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí 

nulové hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %,  

 

 

Tabulka 9-2 - průřezová závislost 

visegrádský čtvrtletní panel 

Visegrád - čtvrtletní p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

lwage 0 '***'

pop 0,57

unemp 0 '***'

lcost 0 '***'

intr 0,056

lrent 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  

 

Tabulka 9-3 - průřezová závislost 

pobaltský čtvrtletní panel 

Pobaltí - čtvrtletní p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

lwage 0 '***'

pop 0 '***'

unemp 0 '***'

lcost 0 '***'

lrent 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  
 

Tabulka 9-4 - průřezová závislost 

balkánský čtvrtletní panel 

Balkán - čtvrtletní p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

lwage 0,7

pop 0 '***'

unemp 0,18

lcost 0,59

intr 0,0014 '**'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  
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Tabulka 9-5 - průřezová závislost 

celkový roční panel 

Panel - roční p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

migr 0 '***'

marr 0 '***'

divr 0 '***'

hous 0 '***'

labforce 0,48

lcost 0 '***'

unemp 0 '***'

mortg 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  

Tabulka 9-6 - průřezová závislost 

pobaltský roční panel 

Pobaltí - roční p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

migr 0,025 '*'

marr 0 '***'

divr 0,16

hous 0 '***'

labforce 0,76

lcost 0 '***'

unemp 0 '***'

mortg 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  

 

Tabulka 9-7 - průřezová závislost  

visegrádský roční panel 

Visegrád - roční p-hodnota (p-value)

Cross dependence CD Pesaran

lHP 0 '***'

lGDP 0 '***'

migr 0 '***'

marr 0,01 '**'

divr 0,036 '*'

hous 0,055 '.'

labforce 0 '***'

lcost 0,0013 '**'

unemp 0 '***'

mortg 0 '***'
H0 značí nesignifikantní 

průřezovou závislost.

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové 

hypotézy na 10 %, 5 %, 1 %, <1 %  
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Tabulka 9-8 - pCADF test stacionarity 

celkový čtvrtletní panel 

Panel - čtvrtletní max lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0,15 0 '***'

lGDP 0,53 0 '***'

lwage 0,99 0 '***'

pop 0,95 0 '***'

unemp 0,78 0 '***'

lcost 0,51 0 '***'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  

Tabulka 9-9 - pCADF test stacionarity 

visegrádský čtvrtletní panel 

Visegrád max lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0,13 0 '***'

lGDP 0,79 0,017 '*'

lwage 0,41 0 '***'

pop 0,96 0 '***'

unemp 0,92 0 '***'

lcost 0,61 0 '***'

intr 0,018 '*' 0 '***'

lrent 0,18 0 '***'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  

 

 

Tabulka 9-10 - pCADF test stacionarity  

pobaltský čtvrtletní panel 

Pobaltí - čtvrtletní max. lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0,25 0,025 '*'

lGDP 0,32 0,034 '*'

lwage 0,93 0,1 '.'

pop 0,17 0 '***'

unemp 0,48 0 '***'

lcost 0,37 0,0047 '**'

lrent 0,27 0,067 '.'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  
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Tabulka 9-11 - pCADF test stacionarity  

balkánský čtvrtletní panel 

Balkán - čtrvtletní max. lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0,16 0 '***'

lGDP 0,88 0,043 '*'

lwage 0,99 0,051 '.'

pop 0 '***' 0 '***'

unemp 0 '***' 0 '***'

lcost 0,31 0 '***'

intr 0,007 '**' 0,029 '*'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota 

Tabulka 9-12 - pCADF test stacionarity 

celkový roční panel 

Panel - roční max. lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0 '***' 0 '***'

lGDP 0,29 0,016 '*'

migr 0,12 0,025 '*'

marr 0,28 0,004 '**'

divr 0,03 '*' 0 '***'

hous 0,08 '.' 0 '***'

labforce 0,97 0 '***'

lcost 0,19 0,09 '.'

unemp 0,065 '.' 0 '***'

mortg 0,057 '.' 0,1 '.'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  

Tabulka 9-13 - pCADF test stacionarity 

pobaltský roční panel 

Pobaltí - roční max. lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0 '***' 0 '***'

lGDP 0,39 0,048 '*'

migr 0,26 0,001 '***'

marr 0,14 0,058 '.'

divr 0,004 '**' 0,006 '**'

hous 0,3 0,18

labforce 0,19 0,013 '*'

lcost 0 '***' 0,14

unemp 0,099 '.' 0,0904 '.'

mortg 0,22 0,32
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  
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Tabulka 9-14 - pCADF test stacionarity 

visegrádský roční panel 

Visegrád - roční max. lag = 1 criterion = AIC

Stacionarita CADF test level diference

lHP 0,37 0 '***'

lGDP 0,078 '.' 0,0037 '**'

migr 0,28 0,032 '*'

marr 0,49 0,12

divr 0,41 0 '***'

hous 0,43 0 '***'

labforce 0,99 0 '***'

lcost 0,14 0,088 '.'

unemp 0,48 0,1 '.'

mortg 0,92 0,018 '*'
nulová hypotéza značí nestacionární řady

'.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %, p-hodnota  

 

 

 

 

Tabulka 9-15 - testy autokorelace a heteroskedasticity 

pbgtest bptest

autokorelace heteroskedasticita

Panel 0 '***' 0,03 '*'

Visegrád 0,006 '**' 0,07  '.'

Pobaltí 0,8 0 '***'

Balkán 0,8 0,73

Panel - roční 0,04 '*' 0,017 '*'

Visegrád -roční 0,66 0,087 '.'

Pobaltí - roční 0,004 '**' 0,33

p-hodnoty 

(p-values)

Autokorelace: nulová hypotéza = není autokorelace

Heteroskedasticita: nulová hypotéza = homoskedasticita  
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Tabulka 9-16 - Hasuman test 

Panel - čtvrtletní 
p-hodnota (p-

value) 

Hausman test 

FE vs. RE 0,0129 '*' 

H0 značí konzistenci obou modelů. 

 '.', '*', '**', '***' značí odmítnutí nulové hypotézy na 

10 %, 5 %, 1 %, <1 %  
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Tabulka 9-17 - Mzdy 

Země 
Začátek 

dat 
Konec dat Periodicita Měna Úprava Zdroj Typ dat 

Bulharsko 
2000Y 

1Q2008 

2007Y 

4Q2018 
Q, Y BGN 

SA 

LI 
National Statistical Institute 

Průměrná roční mzda 

Průměrná měsíční mzda 

Česko 1Q2000 3Q2018 Q CZK SA Český statistický úřad Průměrná měsíční hrubá mzda 

Estonsko 
1M2000 

1Q2002 

12M2001 

4Q2018 
Q, M EUR SA Statistics Estonia Průměrná měsíční hrubá mzda 

Litva 1Q2008 4Q2018 Q EUR SA Statistics Lithuania Průměrná měsíční mzda mimo soukromý sektor 

 Lotyšsko  1Q1994 4Q2018 Q EUR SA 
Central Statistical Burea of 

Latvia 
Průměrná měsíční mzda 

Maďarsko 2000 2018 Y HUF 
SA 

LI 

Hungarian Central Statistical 

Office 
Průměrná měsíční mzda 

Polsko 
1998 

1Q2005 

2004 

3Q2018 
Q, Y PLN 

SA 

LI 
Statistics Poland Průměr z průměrných měsíčních mezd v krajích 

Rumunsko 1Q2008 4Q2017 Q RON SA National Institute of Statistics Průměrná měsíční hrubá mzda 

Slovensko 1Q1998 4Q2018 Q EUR SA Národná banka Slovenska Průměrná měsíční hrubá mzda 

Slovinsko 1M1998 12M2018 Q EUR SA 
Statistical office of the republic  

of Slovenia 
Průměrná měsíčcní mzda 

Poznámky 
M - měsíční, Q - kvartální, Y - Roční, SA - sezónně upravené, LI - lineární interpolace,  

EUR - Eura, CZK - česká koruna, HUF - maďarský forint, PLN - polský zlotý, RON - rumunsky leu, BGN - bulharský leva 
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Tabulka 9-18 - Data 

Proměnná Periodicita 

Kód v 

práci Poznámka 

První 

data 

Poslední 

data Zdroj Jednotka Typ dat 

Realné HDP na hlavu Q, Y GDP SA 1Q1998 4Q2018 Eurostat 
v jednotkách 

EUR 

chain linked 

volumes  

(2010) 

HICP  M HICP M=>Q, base 2015 = 100 1M1998 10M2018 Eurostat   Index (2015 = 100) 

Populace  Q pop   1Q1998 4Q2018 Eurostat v tisících   

Nezaměstnanost Q, Y unemp věk 15 - 74 1Q1998 4Q2018 Eurostat %   

Index ceny výstavby Q, Y cost base 2015 = 100 1Q1998 4Q2018 Eurostat   Index (2015 = 100) 

Úroková míra M intr bez EE 4M2000 10M2018 ECB/Eurostat % 

Long-term 

governement  

bond yields 

Nájmový index (rent 

index) 
Q rent bez BG a RO, base 2015 = 100 1Q1998 3Q2018 OECD   Index (2015 = 100) 

Čistá migrace Y migr imigrace - emigrace 1998 2017 Eurostat v jednotkách   

Míra sňatků  

(crude marriage rate) 
Y marr   1998 2017 Eurostat %   

Míra rozvodovosti  

(crude divorce rate) 
Y divr   1998 2016 Eurostat %   

Dokončené nemovitost Y hous   2000 2017 EMF v jednotkách   

Pracovní síla Y labforce   1998 2018 AMECO v tisících   

Poměr celkové výše úvěrů  

k HDP 
Y mortg  2000 2017 EMF %   

Směnný kurz Q, Y   měny vůči Euru 1Q1998 4Q2018 Eurostat     

Poznámka BG-Bulharsko, RO-Rumunsko, EE-Estonsko, M-měsíční, Q-čtvrtletní, Y-roční, EMF - European mortgage federation, SA - sezónně upraveno 
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Graf 13 - provnání HPI a indexu cen bydlení 

 

Zdroje: Eurostat, ČSÚ, vlastní kalkulace 

 

Graf 14 - Maďarsko - porovnání HPI 

 

Zdroj: Eurostat, ČSÚ, vlastní kalkulace 
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