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ABSTRAKT 

 

Trh bytových nemovitostí byl v posledních třech letech charakteristický vysokým růstem 

cen. Tato práce se zaměřuje na specifika pražského trhu a jejím hlavním cílem je vysvětlit 

chování cen bytových nemovitostí od roku 2002 v závislosti na zvolených specifikách 

lokality a makroekonomických a demografických ukazatelích.  

Zároveň se tato práce snaží podat vysvětlení o stavu pražského trhu bytových nemovitostí, 

resp. stavu nabídky a poptávky po bytových nemovitostech na něm. V tomto ohledu lze 

konstatovat, že se pražský trh bytových nemovitostí nachází v situaci, která se dá označit 

za cenový boom, a že struktura nabídky bytových nemovitostí neodpovídá plně struktuře 

poptávky po nich. 

V části věnované analýze cen bytových nemovitostí v závislosti na zvolených ukazatelích 

zjišťujeme, že nejvíce se do výše jednotkových cen promítají ukazatele lokality. 



 

ABSTRACT 
 

The housing market has been characteristic of significant increase in prices in the past 

three years. This project focuses on the Prague market specifics, while its main objective is 

to explain the housing prices behavior since 2002 according to specific locality features 

and macroeconomic and demographic aspects.  

The project also aims to explain the state of Prague housing market and its housing supply 

and demand. It shows that Prague’s housing market is presently in the situation of price 

boom and that the structure of housing supply does not correspond fully to the structure of 

demand. 

The analytic part of the project subsequently reveals that the most significant attributes for 

the height of the prices are locality features. 
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1 ÚVOD 

 

V současné době1 jsme svědky překotného růstu cen bytových nemovitostí na 

českém i pražském bytovém trhu. 

Praha, která je již od středověku hlavním městem českých zemí, si získala status 

centra národního i mezinárodního politického dění, vzdělání, kultury a ekonomiky České 

republiky. Díky tomu se Praha často staví do pozice cenového leadera, kdy se vývoj cen v 

ostatních částech republiky přizpůsobuje vývoji na tomto lokálním trhu. 

Počet obyvatel této metropole rostl prakticky neustále až do roku 1991, kdy se tento 

trend během následujícího desetiletí zvrátil díky módní vlně bydlení mimo město, ale 

přesto v jeho bezprostřední blízkosti. Tento pokles se zastavil na začátku jedenadvacátého 

století a od té doby je patrný značný růst obyvatelstva, především právě díky zvýšené 

imigraci do hlavního města. 

Praha je také mimo jiné nejlidnatějším městem ČR s počtem obyvatel přesahujícím 

1 milion obyvatel,2 což je více jak 11% celkového obyvatelstva českých zemí a zároveň 

více než trojnásobek druhého nejlidnatějšího města Brna. Přitom se však Praha rozkládá 

pouze na 496 km2, tedy přibližně 0,6% území ČR. 

Metropole je navíc charakteristická svou polohou. Nalézá se nejen v srdci České 

republiky, ale téměř v geografickém středu Evropy, na obou březích nejdelší české řeky 

Vltavy. Ta svým způsobem rozděluje reliéf města, který po tisíciletí pomáhala utvářet. 

Zatímco její levý břeh by se dal označit za spíše kopcovitý, její pravý břeh je na druhou 

stranu méně členitý a níže položený. 

Hlavní město má ve svém centru poměrně málo veřejné zeleně. To je způsobeno  

mimo jiné faktem, že po zrušení městských hradeb byl v minulosti narozdíl od jiných měst 

vzniklý prostor zastavěn. 

 

Tato práce se zaměřuje na pražský trh s bytovými nemovitostmi, na lokální nabídku 

a poptávku, kde se zabývá jejich strukturou, resp. porovnáním jejich struktur z hlediska 

ceny a charakteristických vlastností bytů. Dále se snaží analyzovat růst cen bytových 

nemovitostí v Praze od roku 2002 do konce roku 2007 v závislosti na specifikách lokality, 

                                                 
1  prosinec 2007 
2 Dle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl počet obyvatel k 31. prosinci 2007 počtu 1 212  
097 obyvatel, což by znamenalo roční přírůstek 23 971 obyvatel (přes 95% přírůstek stěhováním). 
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ve které se daná nemovitost nachází, a vybraných makroekonomických a demografických 

ukazatelích. 

Za jednotlivé proměnné byly zvoleny: pro specifikaci lokality koeficient centra 

města, koeficient zeleně a koeficient občanské vybavenosti; jako makroekonomické 

ukazatele inflační index, hypoteční index, koeficient koupěschopnosti a ukazatel očekávání 

změny výše daně z přidané hodnoty (DPH), která se odehrála 1. ledna 2008; a jako 

demografické ukazatele koeficient sňatečnosti, koeficient rozvodovosti, koeficient 

přirozeného přírůstku (úbytku) obyvatel a migrační koeficient. 

Vysvětlení zvolení těchto jednotlivých ukazatelů je patrné z tabulky 1, způsob 

výpočtu jednotlivých ukazatelů je pak uveden v kapitole 3. 

 

Tabulka 1: Zvolené ukazatele pro vysvětlení vývoje cen bytových nemovitostí a vysvětlení 
jejich zvolení 

ukazatel označení hypotéza 

koeficient centra KC 
čím blíže centru se nemovitost nachází, tím vyšší by 

cena bytové nemovitosti měla být 

koeficient zeleně KZ 
čím vyšší je zastoupení zeleně v okolním prostředí, 

tím vyšší by cena nemovitosti měla být 

koef. občanské 

vybavenosti 
OV 

čím lepší občanská vybavenost okolí, tím vyšší by 

cena nemovitosti měla být 

hypoteční index HYPI 

čím vyšší je hypoteční úroková míra, tím vyšší je 

splátka potřebná k zaplacení stejné výše úvěru a tím 

nižší je procento lidí, kteří si úvěr mohou dovolit, 

jinými slovy tím nižší je poptávka po bytových 

nemovitostech a tím nižší by měla být jejich cena 

koef. 

koupěschopnosti 
KKOUS 

čím vyšší je koupěschopnost obyvatelstva, tím vyšší 

je poptávka po bytových nemovitostech a tím vyšší 

by měla cena bytových nemovitostí být 

inflační index CPI 

čím vyšší je cenová hladina, tím vyšší by měla být 

cena stavebních prací a zařizovacích předmětů, 

zároveň s tím by mělo být vyšší nájemné 

z jednotlivých bytů, čímž by mělo docházet k růstu 

cen bytových nemovitostí 
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ukazatel oč. zvýšení 

DPH 
DPH 

před očekávaným zvýšením DPH se dá očekávat 

zvýšená poptávka po bytových nemovitostech, čímž 

by mělo docházet k růstu jejich ceny 

migrační koef. MIG 
čím vyšší je imigrace do dané lokality, tím vyšší se 

dá očekávat poptávka a tím vyšší i tedy jejich ceny  

koef. sňatečnosti SNAT 

čím vyšší je počet svateb, tím vyšší se dá očekávat 

počet opuštěných bytů a tím vyšší se dá očekávat 

nabídka bytových nemovitostí (při předpokladu 

sestěhování se), tím by měla být negativně 

ovlivněna jejich cena 

koef. rozvodovosti ROZ 

čím vyšší je rozvodovost, tím větší se dá, v důsledku 

nutnosti odstěhování se jednoho z partnerů, 

očekávat poptávka po bytových nemovitostech a tím 

vyšší by tedy ceny bytových nemovitostí měly být 

koef. přirozeného 

přírůstku/úbytku 

obyv. 

POROD 

čím vyšší je přirozený přírůstek, tím vyšší se dá 

očekávat poptávka po bytových nemovitostech, tedy 

tím vyšší by měly být jejich ceny, naopak čím vyšší 

je přirozený úbytek, tím vyšší se dá očekávat 

nabídka bytových nemovitostí, a tím nižší jejich 

ceny 

 

Z hlediska struktury práce je nejprve ve druhé části rozebrán vývoj cen bytových 

nemovitostí na pražském trhu a analyzována lokální nabídka bytových nemovitostí 

a poptávka po nich. Ve třetí části jsou prezentovány zvolené vysvětlující proměnné a 

způsob jejich výpočtu. V části 4 je představen model závislosti cen bytových nemovitostí 

na zvolených faktorech a v části 5 se pak nachází shrnutí a závěr z výsledků. 
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1A METODOLOGICKÁ POZNÁMKA 

 

Pro účely této analýzy jsem použil rozdělení Prahy do dvaadvaceti správních 

obvodů. Hned na začátku je ale dobré uvést fakt, že zatímco původně měla tato práce 

obsahovat údaje o vývoji cen bytových nemovitostí ve všech dvaadvaceti správních 

obvodech, byly nakonec ze sledovaných údajů vyňaty správní obvody Praha 18, Praha 19, 

Praha 21 a Praha 22. K tomuto kroku jsem se rozhodl vzhledem ke skutečnosti, že ceny 

bytových nemovitostí, jak jsou použity pro účely analýzy v kapitole 4, pochází od týmu 

doc. Ing. Václava Dolanského, CSc., který je od roku 2000 publikuje v magazínu Realit. 

Jedná se přitom o průměrné nabídkové ceny za metr čtvereční  bytových nemovitostí ve 

vybraných pražských městských částech.3 Z těchto publikovaných cen byly následně 

získány váženým průměrem, dle rozlohy příslušných městských částí, průměrné nabídkové 

ceny v jednotlivých správních obvodech. Naneštěstí však nebyly publikovány žádné údaje 

o právě zmíněných správních obvodech Praha 18, Praha 19, Praha 21 a Praha 22, které 

jsem následně z analýzy vynechal. 

 

Některé statistické údaje jsou k dispozici pouze pro dělení hlavního města na 

městské části, nebo katastrální území. Vzhledem k tomu, že městské části jsou pouze 

dalším dělením správních obvodů, je jednoduché dopočítat údaje pro správní obvody 

z takto zveřejněných dat. Katastrální území však v některých případech zasahují do více 

jak jednoho správního obvodu, v těchto případech byly tyto diskrepance ignorovány a při 

přepočtu údajů pro správní obvody z dat pro katastrální území bylo takové katastrální 

území začleněno do správního obvodu, kam patřilo většinou své rozlohy. 

                                                 
3 Takto zní název dělení uvedený v magazínu Realit, v některých případech však použité dělení připomíná 
spíše dělení dle katastrálních území. 
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2 VÝVOJ CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Ačkoli je český trh s bytovými nemovitostmi od počátku sledovaného období 

charakteristický poměrně stabilním růstem cen, ani jemu se nevyhnuly mírné poklesy. 

Zatím poslední nastal v měsících po vstupu České republiky do EU, kdy mu předcházely 

spekulační nákupy nemovitostí za vidinou rychlého růstu cen bytů v nových členských 

státech na úroveň bývalé Evropské patnáctky.4 Hypotézy o dalším rychlém růstu cen se 

však nepotvrdily a následovalo mírné ochlazení doprovázené nepatrným snížením 

průměrných cen. To však bylo poměrně záhy následováno opětovným růstem cen 

bytových nemovitostí, který trvá až doposud.5 To, jak by se mohly ceny dále chovat, 

v závislosti na jakých faktorech a okolnostech, jsem se pokusil nastínit v této kapitole. 

Nejprve budou specifikovány různé druhy cen bytových nemovitostí, a následně se 

zaměřím na jejich vývoj a faktory, jež je mohou ovlivnit. Nakonec se pokusím formulovat 

hypotézu, v jakém stavu se pražský trh s bytovými nemovitostmi nachází a jak by se mohl 

dále vyvíjet. 

 

2.1 CENY BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

Ceny bytových nemovitostí můžeme ve své podstatě rozdělit do tří skupin. Zaprvé, 

nabídkové ceny bytových nemovitostí, což jsou ceny, za které se snaží prodat nemovitost 

prodávající. Zadruhé, ne tak časté ceny poptávkové, což jsou ceny, do jejichž výše je 

ochoten koupit nemovitost kupující. A zatřetí, ceny uskutečněné, nebo jinak řečeno 

realizované, což jsou ceny, za které byl realizován obchod mezi kupujícím a prodávajícím. 

Nabídkové ceny, jak jsou diskutovány v následujících kapitolách, jsou získány ze 

tří zdrojů, zmíněného magazínu Realit, z publikací Českého statistického úřadu (dále 

v textu často označován jen jako ČSÚ) a z realitního magazínu Grand reality. Vzhledem 

k širší možnosti analýzy nabídkových cen bytových nemovitostí pocházejících z obou 

magazínů, jsou v dalším textu nabídkové ceny uváděné Českým statistickým úřadem 

použity pouze pro srovnání cenového vývoje. 

                                                 
4 Šaroch a kol. (2004) 
5 16.4.2008 informuje Institut regionálních informací na stránkách bydleni.idnes.cz o mírném meziměsíčním 
poklesu cen bytů, prvním po šesti měsících růstu  (http://cenybytu.idnes.cz/cbbyty.asp?kraj=1&oblast=1)  
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Uskutečněné ceny jsem získal z veřejně přístupných dat Českého statistického 

úřadu, který je poskytuje ve formě časových řad6 nebo jako pravidelnou publikaci sledující 

ceny vybraných druhů nemovitostí.7 

 

Tabulka 2: Srovnání uskutečněných a nabídkových cen bytových nemovitostí v Praze 
 2004 2005 2006 

Průměrná kupní cena (ČSÚ) 31 145,-  33 426,- 36 555,- 
Průměrná nabídková cena (Realit) 36 829,- 35 944,- 38 932,- 

ZDROJ: ČSÚ, Realit 

 

Jak je vidět z tabulky 2, nabídkové ceny se od těch uskutečněných svou výší liší, 

což může být zapříčiněno například faktem, že ne všechny nabízené nemovitosti se ve 

skutečnosti prodají, nebo že cena, za kterou je nemovitost nabízena, nemusí být konečná 

(záleží např. na způsobu platby provize realitní kanceláři). 

Poptávkovými cenami se v této práci, díky malému množství, ve kterém jsou 

inzerovány,8 nebudu zaobírat, neboť by se nejednalo o dostatečně reprezentativní údaje. 

Vzhledem k charakteru jednotlivých typů cen by pro účely analýzy cen bytových 

nemovitostí bylo ideální použití uskutečněných cen, tyto však nejsou k dispozici v takové 

podrobnosti (dělení na správní obvody), aby jejich použití bylo možné. Proto, jak již bylo 

zmíněno, byly pro účely analýzy použity nabídkové ceny zveřejněné v časopise Realit. 

 

2.1.1 Nabídkové ceny – magazín Realit  

Použité nabídkové ceny z magazínu Realit jsem čerpal z jednotlivých jeho čísel ve 

čtvrtletních intervalech.9 Přičemž průměrné ceny zde uváděné, jsou vždy průměrnými 

cenami za minulý měsíc (v pozdějších číslech jsou ceny uváděny zpětně po dvou až třech 

měsících). Cenové údaje pro roky 2004, 2005, 2006 a 2007 (vyjma údajů pro prosinec 

2007) byly dopočítány dle indexů růstu cen bytových nemovitostí, které jsou uváděny 

společně s cenami a které byly získány ze zbylých čtvrtletních vydání. 

Drobná nekonzistence dat je patrná pro druhé čtvrtletí roku 2002, kdy ještě nebyly 

ceny zveřejňovány v pravidelných měsíčních intervalech (údaje o cenách chyběly jak 

                                                 
6 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ceny_bytu  
7 např. http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/7009-07  
8 Jsou inzerovány např. v realitních magazínech. 
9 č. 4/2002, č. 8/2002, č. 10/2002, č. 1/2003, č. 4/2003, č. 7/2003, č. 10/2003, č. 1/2004, č. 7/2004, č. 1/2005, 
č. 1/2006, č. 1/2007 a č. 1/2008 
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v čísle 7/2002, tak v čísle 6/2002), proto byla cena za druhé čtvrtletí stanovena jako cena 

pro měsíc červenec 2002 (tedy z čísla 8/2002). 

Jak je uvedeno v jednotlivých číslech časopisu Realit, průměrné nabídkové ceny, 

jak jsou v magazínu uvedeny, se od reálných nabídkových cen ve skutečnosti liší, a to 

v závislosti na typu bytového domu a stavu, ve kterém se jednotka nachází. Ceny nových a 

rekonstruovaných bytů v cihlových bytových domech jsou tak téměř o třetinu vyšší než 

ceny uváděné, ceny starších cihlových bytů jsou vyšší přibližně o 7%, naopak níže než 

průměrná cena se pohybují ceny bytů v panelových bytových domech, u těch po 

rekonstrukci je to cca o jednu čtvrtinu, u těch v původním stavu přibližně o jednu třetinu.10 

Postup získání průměrných nabídkových cen je uveden na začátku této kapitoly. 

 

2.1.2 Nabídkové ceny – magazín Grand reality 

Druhým zdrojem nabídkových cen bytových nemovitostí v jednotlivých správních 

obvodech Prahy se pro tuto práci staly realitní magazíny Grand reality, a to vždy první 

číslo daného ročníku. Jejich uzávěrka však byla vždy přibližně v polovině měsíce prosince 

předchozího roku. Proto mohou být považovány za ceny platné k prosinci předchozího 

roku a jsou v souladu s tímto označeny rokem, který je o jeden rok nižší než rok vydání 

příslušného čísla magazínu.  

I přestože realitní magazíny nejsou v současné době hlavním zdrojem nabízených 

nemovitostí,11 podařilo se mi nashromáždit poměrně velký vzorek nabídkových cen. 

Z hlediska počtu se jen z použitých pěti čísel jedná o počet téměř 1500 bytů,12 u kterých 

byly sledovány zveřejňované údaje o lokalitě, typu bytového domu, typu bytu a rozloze 

bytu. 

 

2.1.2.a Rozdělení nabídkových cen z magazínu Grand reality podle lokality a typu 

bytového domu 

Podle lokality byly nabídkové ceny z časopisu Grand realit rozřazeny dle 

jednotlivých správních obvodů, ve kterých byly inzerovány. Rozřazení dle lokality mělo 

sledovat obecně rozšířenou domněnku, že nabízené ceny blíže k historickému centru Prahy 

                                                 
10 např. Realit č. 7/2004 
11 Za nejobsáhlejší zdroj nabídkových cen nemovitostí lze v současné době považovat internet, avšak použití 
tohoto media je možné pouze pro současné nabídkové ceny, neboť nelze dohledat uveřejněná data zpětně. 
12 707 bytů z cihlových bytových domů, 476 bytů z panelových bytových domů, 248 bytů z novostaveb a 128 
rodinných domů, ty ovšem byly, kvůli horšímu určení jejich reálné ceny za metr čtvereční, z další analýzy 
vyňaty 
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jsou vyšší než v okolních částech. Tuto domněnku na první pohled (viz. tabulka 3) 

potvrzují údaje získané pro cihlové bytové domy.13 

 
Tabulka 3: Průměrné nabídkové ceny bytových nemovitostí v jednotlivých správních 

obvodech hl. m. Prahy v absolutní výši (v Kč) 
“cihla” PHA 1 PHA 2 PHA 3 PHA 4 PHA 5 PHA 6 PHA 7 

2002 71 605 48 151 41 132 22 827 33 312 41 367 34 962 

2003 75 007 53 061 45 723 37 563 44 728 43 470 38 289 

2004 85 894 54 861 42 391 40 475 45 672 45 241 36 621 

2005 83 815 55 570 46 603 40 251 45 945 48 030 40 174 

2006 88 752 60 629 51 612 58 547 46 905 57 850 51 697 

ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 

 

Podle typu nemovitosti byly nabídkové ceny bytů rozděleny do podkapitol „cihla“, 

„panel“ a „novostavba“, a to vždy v závislosti na tom, v jakém typu bytového domu se 

daná nabízená nemovitost nachází (nacházela). Do „novostaveb“ byly pak zahrnuty i půdní 

vestavby ve starých činžovních domech (jedná se především o Prahu 2, 3 a 10). 

V případě, že nebylo možné typ bytového domu, ve kterém se jednotka nacházela, 

zjistit, nebyla cena bytu do databáze nabídkových cen zařazena. Toto řešení se jeví zpětně 

jako méně šťastné, protože tím byla ochuzena rozsáhlost získaných dat, avšak plně 

koresponduje s původním záměrem, kterým bylo rozlišit vývoj cen i v jednotlivých výše 

uvedených typech bytů. Tento záměr však ztroskotal na relativně malém počtu 

uveřejněných cen v některých případech. Například sekce „novostavby“ je zde vhodným 

příkladem. Ceny v této sekci by dle zjištění vzrostly ve váženém průměru mezi lety 2002 a 

2006 pouze o 8,4%, zatímco průměrné ceny v kategorii „panel“, resp. „cihla“, vzrostly o 

29 %, resp. o 44,6 %. 

Tento relativně malý nárůst ceny oproti ostatním kategoriím lze odůvodnit právě 

malým počtem vzorků v této kategorii. Je to způsobeno především chováním developerů 

nových bytových projektů, kteří v drtivé většině případů nenabízí jednotlivé byty, ale celý 

bytový projekt. Často pak ani neinzerují cenu za metr čtvereční, a pokud ano, tak ta navíc 

bývá dle zkušeností v řádech několik tisíc nižší než cena průměrná.14 

                                                 
13 Údaje o nabídce bytů v panelových bytových domech a v novostavbách v centru Prahy (Praha 1 a Praha 2) 
téměř neexistovaly, nelze tedy dané ukazatele srovnat. 
14 Jedná se o marketingový tah developerů, kdy jsou nabízeny byty s nejnižší jednotkovou cenou, nejčastěji 
se jedná o inzerci typu „ceny od ...“, navíc nebývá do jednotkových cen započítána výše DPH, resp. jiné 
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Rozdělení bytového fondu dle typu stavby bytového domu mělo umožnit sledovat 

rozdíl v cenách jednotlivých typů, jak jej uvádí tým doc. Dolanského v časopise Realit. 

Naneštěstí nebylo možné získat údaje o stupni opotřebení jednotlivých nabízených 

bytů, lze tedy tento rozdíl srovnat pouze rámcově pro cihlové a panelové bytové domy, bez 

rozlišení stupně jejich poškození, bez rozlišení jednotlivých správních obvodů, kdy 

jednotlivé typy bytových nemovitostí v různých správních obvodech nebyly vůbec 

nabízeny, a bez zahrnutí novostaveb, kde rozsáhlost a vypovídací schopnost vzorku není 

dostatečná. 

Rozdílnost cen jednotlivých typů bytových domů lze pak dle výsledků v tabulce 4 

potvrdit. Zároveň s tím lze odhadem potvrdit i výši jednotlivých rozdílů uváděných 

v magazínu Realit, neboť lze předpokládat vyšší podíl nerekonstruovaných panelových 

bytů i vyšší podíl rekonstruovaných bytů v cihlových bytových domech.15 

 

Tabulka 4: Průměrná výše nabídkových cen bytů v cihlových a panelových bytových 

domech a jejich porovnání s průměrnými cenami v Praze 

 cihlové BD panelové BD 
průměrná 

cena PHA 

2002 41 131 +8% 28 016 -27% 38 230 

2003 46 772 +20% 28 660 -26% 38 829 

2004 46 618 +17% 27 516 -31% 39 829 

2005 48 077 +11% 30 182 -31% 43 492 

2006 59 484 +13% 36 150 -31% 52 490 

ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 

 

Nižší cenová hladina panelového typu bytů pak může být způsobena jednak jejich 

neoblíbeností, která je způsobena faktem, že jsou panelové domy ve většině případech ve 

formě sídlišť nahromaděny na jednom místě, což vede ke kumulaci velkého počtu osob a 

jakémusi odosobnění života zde, nebo faktem, že tento typ bytových domů chátrá rychleji 

než cihlové bytové domy, o čemž svědčí skutečnost, že potřebný objem na opravy a 

rekonstrukce bytových domů postavených panelovou technologií v České republice je 

                                                                                                                                                    
aspekty (např. příplatek za standardní provedení apod.), které ve výsledku jednotkovou cenu bytu dále 
navyšují. 
15 Oblíbenost bytů v cihlových bytových domech je obecně vyšší než u bytů v panelových bytových domech, 
rekonstrukce bytu je přitom nákladnou záležitostí. Přidaná hodnota se však liší v závislosti na typu bytového 
domu, 
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odhadován na 180 až 250 miliard Kč. Panelové byty přitom tvoří přibližně 30% celého 

bytového fondu České republiky, přičemž drtivá většina z nich byla postavena před rokem 

1989.16 

 

2.1.2.b Rozdělení nabídkových cen z magazínu Grand reality podle typu bytu a 

rozlohy bytu 

Podle typu bytu byly údaje z inzerátů roztříděny do podkapitol 1+kk, která v sobě 

zahrnovala byty typu 1+kk, 1+1, garsoniéra, resp. studio, 2+kk, až 4+kk, které obsahovaly 

byty 2+kk a 2+1, resp. 3+kk a 3+1, resp. 4+kk a 4+1, a „penthouse,“ kam byly zařazeny 

byty větší než 4+kk a 4+kk v nadstandardním provedení17 (bylo-li možné toto z inzerátu 

zjistit).  

Z inzerce pak vyplývá, že nejčastěji nabízené byty byly typu 3+kk spolu s byty 

typu 2+kk, které se na nabídce podílely 43 %, resp. 27 %, naopak nejméně často byty typu 

„penthouse,“ např. pouze dva z nich měly bez příslušenství a bez teras výměru větší než 

200m2. 

V nabídce jednotlivých typů bytů přitom nejsou ve sledovaném období patrny 

významnější změny. 

Podle rozlohy byly byty, s přihlédnutím na velikost získaného vzorku, rozděleny do 

jedenácti ekvidistantních intervalů a bylo zjištěno, že trend nabízených bytových 

nemovitostí (v grafu 1 vyznačen přerušovanou čarou) kulminuje kolem hodnoty 70 m2, 

poté klesá a nakonec ještě mírně stoupá v hodnotách kolem 200m2, za tento mírný nárůst 

může výskyt bytů v kategorii „penthouse“. 

 

                                                 
16 317 Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 
17 Např. velká rozloha, nebo bylo-li přímo v textu inzerátu uvedeno, že se jedná o luxusní nemovitost. 
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Graf 1: Nabízené byty v závislosti na jejich výměře 
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ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 

 

Z hlediska absolutní výše ceny dochází, jak je vidět v tabulce 5, mezi lety 2002 až 

2006 k výraznému přesunu nabídky do vyšších cenových pater, je tomu především 

z důvodu obecného růstu cen bytových nemovitostí.  

Nejvíce bytových nemovitostí bylo v obou obdobích nabízeno ve výši do 2,5 

milionu Kč, podíl těchto bytů však spadl z přibližně jedné poloviny na přibližně jednu 

třetinu. Největší nárůst přitom zaznamenala nabídka bytů do 3,5 milionu, kam se přesunula 

část nabídky z nižší kategorie. Nejzajímavější je ale čtrnáctiprocentní nárůst bytů 

v kategorii nad 7,5 milionu, ten se dá vysvětlit kombinací faktorů masivní výstavby 

posledních let, která mimo jiné produkuje byty v této cenové kategorii, a růstu cen, který 

má za následek dramatický posun bytových nemovitostí skrze všechny cenové skupiny. 

 

Tabulka 5: Nabídková výše cen bytových nemovitostí a jejich poměrné zastoupení 

 
do 1,25 

mil. 
Do 2,5 mil. do 3,5 mil. do 5 mil. do 7,5 mil. 

Nad 7,5 
mil. 

2002 12% 50% 11% 14% 10% 2% 
2006 1% 31% 27% 13% 12% 16% 

ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 
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Zajímavým se může zdát zjištění, že na celkové výměře bytu závisí jednotková 

cena za metr čtvereční. Jak je vidět z grafu 2, kde jsou právě vyneseny jednotkové ceny 

v závislosti na výměře bytu, jednotková cena nejprve s rostoucí výměrou klesá, to je dáno 

fixními náklady na výstavbu jednotky,18 a poté přibližně od výměry 70 m2 opět stoupá, to 

je dáno obvykle nadstandardním vybavením a provedením větších bytů. Nakonec 

jednotková cena v závislosti na výměře mírně klesá, to může být způsobeno faktem, že při 

tak velkých výměrách bytů, může být i mírná změna cen směrem dolů pro kupujícího 

atraktivní, nebo skutečností, že při tak velkých rozlohách není dostatečně rozsáhlá nabídka 

nemovitostí, a může tedy docházet k deformaci způsobenou odlehlými pozorováními.  

Tato obecná specifikace se dle zjištění v čase nemění, mění se však zakřivení a 

poloha trendových čar. Jak je lépe vidět v grafu 3, dochází k postupnému posouvání čáry 

směrem vzhůru, a to díky obecnému růstu cen bytových nemovitostí. Vedle toho došlo od 

roku 2002 k výraznému zkřivení trendových čar, tedy k jakémusi zvýšení citlivosti 

jednotkových cen na celkovou výměru bytu. 

 

Graf 2: Jednotkové nabídkové ceny v závislosti na výměrách bytů 
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ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 

                                                 
18 Například při zjednodušeném porovnání bytu s jednou obytnou místností a dvěma obytnými místnostmi 
zjistíme, že se tyto dva byty stavebně liší (kromě výměry obvodových zdí)  pouze jednou příčkou navíc 
v druhém případě, nebo počet WC/kuchyňských koutů/koupelen (resp. stálých zařizovacích předmětů) je 
v obou případech stejný, apod. 
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Graf 3: Trendy závislosti jednotkových nabídkových cen na výměrách bytů v čase 
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ZDROJ: Grand reality (vlastní výpočet) 

 

2.1.3 Poptávka po jednotlivých typech bytů 

V závislosti na analýze nabídky jsem se rozhodl analyzovat i poptávku po bytových 

nemovitostech, a to z hlediska jejich typu a ceny. 

Abych získal přehled o poptávce po bytech ze strany zájemců, vypůjčil jsem si 

databázi jedné pražské developerské společnosti.  

Bylo dotázáno celkem 294 zájemců, kteří odpovídali na otázku, jaký typ bytu a 

v jaké cenové kategorii hledají. Vzhledem k tomu, že je databáze doplňována průběžně, 

omezil jsem rozsáhlost odpovědí na dobu od července 2006 do března 2007 za účelem, 

abych co možná nejvíce omezil trendový vývoj poptávky v čase a zachoval přitom 

dostatečnou rozsáhlost pro reprezentativní výsledky. 

Z výsledků tohoto průzkumu plyne, že byty, po nichž byla poptávka největší, byly 

byty typu 2+kk,19 kdy je poptávala téměř jedna polovina dotázaných (48%), následuje typ 

3+kk se zastoupením dosahujícím téměř jedné čtvrtiny poptávky. Naopak zcela nejmenší 

zájem byl o kategorii penthouse, kterou poptávali pouze 2% zájemců. 

                                                 
19 Dělení je stejné, jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.2. 
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Graf 4: Poptávka po jednotlivých typech bytů 

Rozdělení poptávky po bytech dle velikosti bytu
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ZDROJ: výzkum provedený u pražských developerů 

 

Z hlediska finančního se pak více než třetina poptávajících zajímala o byty od 2,5 

do 3,5 milionu korun, o byty od 1,25 do 2,5 mil. a od 3,5 do 5 milionů Kč to pak byla 

shodně přibližně jedna čtvrtina poptávajících. Za tyto peníze by si pak zájemci mohli 

v současnosti v Praze pořídit byt o rozloze20 73 m2, 52 m2, resp. 105 m2.  

Tyto částky při 53%,21 resp. 100% úvěru, úrokové sazbě 5,14%, fixací na 5 let a 

splatnosti 20 let znamenají, jak je vidět z tabulky 6, nemalé zatížení výdajů domácnosti.  

Za průměrnou domácnost jsem zvolil domácnost s dvěma ekonomicky aktivními 

členy, kteří oba pobírají průměrné pražské mzdy.22 Podíl hypoteční splátky na jejích 

měsíčních výdajích je u nejžádanější cenové skupiny bytů do 3,5 milionu téměř čtvrtinový 

při třiapadesátiprocentní hypotéce, resp. téměř poloviční při stoprocentním hypotečním 

úvěru.  

 

 

                                                 
20 Údaje vychází z průměrné ceny za metr čtvereční v Praze uveřejněné v časopise Realit za listopad 2007. 
21 viz. kapitola 3.1.2 
22 průměrná mzda v Praze ze Statistického bulletinu – hl. m. Prahy za rok 2007;  
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Tabulka 6: Poptávka po bytových nemovitostech v závislotsi na ceně 

Procentuální zastoupení  Výše hypotéky23 (Kč/měs.) 
Podíl výdajů na hypotéku 

průměrné domácnosti 

 

% 
kumulativní 

součet 

dostupné 

m2 

při 53% 

úvěru ceny 

bytu 

při 100% 

úvěru ceny 

bytu 

při 53% 

úvěru ceny 

bytu 

při 100% 

úvěru ceny 

bytu 

do 1,25mil 3% 100,00% 26 4 424 Kč 8 627 Kč 8% 16% 

do 2,5 mil 25% 97,28% 52 8 847 Kč 17 254 Kč 17% 32% 

do 3,5 mil 35% 72,11% 73 12 386 Kč 24 155 Kč 23% 45% 

do 5 mil 25% 36,73% 105 17 694 Kč 34 507 Kč 33% 64% 

nad 5 mil 12% 12,24% více Více Více více více 

ZDROJ: výzkum provedený u pražských developerů 
 

Podle publikace Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za 4. 

čtvrtletí 2007 by měla být za průměrnou domácnost považována spíše domácnost s jedním 

ekonomicky aktivním členem a s příjmy přibližně čtvrtinovými, než které má dvojice 

ekonomicky aktivních s průměrnou mzdou, jak bylo zvoleno v našem případě. Avšak 

průměrná domácnost, tak, jak byla zvolena, by měla být spíše než obecně průměrnou 

domácností, průměrnou domácností, která žádá o hypoteční úvěr.  

Poptávka po bydlení je pak zároveň ovlivněna v závislosti na věku člověka a jeho 

statusu vlastnictví k v době poptávky obývané nemovitosti.24 Zatímco tak mladí a staří 

vlastníci nemovitostí jsou více náchylní na cenové změny a zároveň zvýšení těchto cen pro 

ně znamená spíše nevýhodu, podle věku střední skupina obyvatelstva je na tom přesně 

naopak. 

 

Srovnáme-li nabízené nemovitosti z realitních magazínů, tak jak byly představeny 

v kapitole 2.1.2, se zjištěnou poptávkou po nich, zjistíme, že z hlediska typu bytu je poměr 

nabízených 2+kk ku 3+kk přibližně opačný než poptávaný poměr u stejných typů bytů, 

zatímco ostatní typové kategorie si více méně odpovídají.  

Dále zjišťujeme, že na trhu existuje převis poptávky v cenových kategoriích do 

1,25 mil. a od 2,5 mil. do 5 mil. Kč. V kategoriích od 1,25 mil. do 2,5 mil. a od 5 mil. Kč 

výše pak existuje naopak převis nabídky nad poptávkou. Dá se tedy říci, že zaprvé, na trhu 

chybí nejlevnější skupina bytů a naopak přebývá ta úplně nejdražší. Zadruhé, se dá 

usuzovat, že byty do 2,5 mil s převisem nabídky nad poptávkou nejspíše nedostačují svou 

                                                 
23 dle http://www.hypotecnibanka.cz/kalkulacky/hypotecni-kalkulacka/ (k 10.5.2008) 
24 Li, Yao (2005) 
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velikostí potřebám širší populace (než je 25% poptávky), která naopak poptává vyšší 

cenové, a tedy i prostorové kategorie.  Proti tomu by mohl svědčit fakt, že mezi 

poptávanými byty „vedou“ byty typu 2+kk, je však možné, že tomu je proto, že o hypotéku 

nejčastěji žádají bezdětné páry, které poptávají právě byty s dvěmi obytnými místnostmi.25 

Mezi počtem místností a plochou bytu pak ne vždy musí platit přímá úměra. 

To, že existuje tak vysoký převis nabídky bytových nemovitostí v kategorii nad 5 

mil. Kč, a naopak nabídka bytů od 2,5 mil do 5 mil. Kč je nedostačující, je nejspíše 

způsobeno faktem, že k tomu, aby domácnost dosáhla na hypotéku na nemovitost v 

pořizovací ceně 5 mil. Kč musí mít při předpokladu vlastních zdrojů, které pokryjí 15% 

hodnoty nemovitosti, minimální čistý měsíční příjem ve výši cca 50 tis. Kč.26 Díky tomuto 

kriteriu je pak pro mnohé hypotéka v takové výši, vzhledem k výši průměrné mzdy, 

nedostupná. 

Je ovšem také možné, že výše, resp. rozložení poptávkových cen je ovlivněno 

charakterem chování developera (od něhož databáze pochází), jehož bytové projekty mají 

jednotkové ceny za metr čtvereční v průměru asi jeden a půlkrát vyšší, než je pražský 

průměr. 

 

2.1.4 Faktory ovlivňující nabídkové ceny 

Jak již bylo řečeno, nabídkové ceny bytů jsou mimo ukazatel typu bytového domu 

deformovány především v závislosti na tom, v jakém stavu se daný byt nachází (zda je po 

částečné či kompletní rekonstrukci, ve stavu původním, případně jak moc je opotřebován, 

či zda se jedná o novostavbu), na tom, v jakém podlaží se nachází a jaký má výhled. Na 

výši nabídkové ceny pak může mít vliv i to, zda je byt prodáván včetně vybavení, nebo 

jako holobyt. 

Těžko prozkoumat, nebo usuzovat z jednotlivých nabídkových cen bytů na 

jednotlivé parametry. Jejich ocenění vždy závisí na individuálních preferencích 

prodávajícího. Daleko lépe se dají analyzovat cenové politiky developerů na nových 

bytových projektech. 

 

 

                                                 
25 ZDROj: Hyposervis 
26 ZDROJ: Hyposervis 
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Tabulka 7: Cenová politika bytové novostavby v Praze 

Patro 

Cenový 

koeficient 

- patra 

Výhled 

Cenový 

koeficient 

- výhledu 

1.NP 98% Silnice 100% 

2.NP 100% Park 103% 

3.NP 102,4% Park+silnice 107% 

4.NP 105% Extra 111% 

5.NP 107,8%   

6.NP 111%   

ZDROJ: výzkum provedený u pražských developerů 

 

Při bližším prozkoumání cenové politiky jednoho pražského bytového projektu, 

který čítá přibližně 400 bytů,27 zjistíme, že se v tomto případě zvyšuje koeficient ceny 

bytových jednotek s každým dalším patrem o dvě až tři celá dvě desetiny procenta, 

počínaje na hodnotě koeficientu 98% v přízemí bytového domu. Přitom je zároveň 

s vyšším patrem cena indexována i v závislosti na různých výhledech, které byt nabízí. Za 

nejhorší je brán výhled do ulice, za nejlepší naopak výhled „extra“, který nabízí exklusivní 

penthousy se střešními terasami. 

Cenová indexace tak, jak je uvedena v tabulce 7, se provádí způsobem, kdy po 

zvážení všech nákladů a plánovaných zisků je určena základní cena bytu za metr čtvereční, 

která je dále indexována v závislosti na poloze a výhledu z bytu. Tím je získána nabídková 

cena bytu.  

Samotná nabídková cena ovlivňuje profit developera, ten je přitom odkázán na 

zapůjčený kapitál, a tedy zranitelný k jakékoli změně v úvěrových praktikách finančních 

institucí, jejichž chuť půjčovat je právě cenou bytových nemovitostí ovlivněna,28 proto 

bývá výnosnost nových projektů obvykle cílována na poměrně vysokou úroveň. 

 

Ceny za standardní provedení bytových jednotek byly v případě výše uvedeného 

bytového projektu zahrnuty v cenách za metr čtvereční, přičemž klientské změny pro 

individuální dokončení bytové jednotky byly v tomto projektu nabízeny29 za jednorázový 

                                                 
27 Což je mimo jiné v porovnání necelých 10% z dokončených bytů v roce 2006. 
28 Girouard a Blöndal (2001) 
29 V případě, jednalo-li se o změnu, která nezasahovala svým provedením do fasády bytového domu, nebo do 
jeho statického řešení. 
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poplatek a následně doplacený rozdíl ceny mezi standardním a klientským provedením 

(cena se však v závislosti na jiném standardu nemohla snížit).  

Nabídkové ceny pak byly zvyšovány ještě v závislosti na pokročilosti projektu, 

resp. získaných potřebných povolení a projektové dokumentace v počátcích projektu.  

K uveřejnění cen za klientské změny a podrobnostech o následném zvyšování cen 

v závislosti na čase jsem nedostal svolení, neboť velmi podobný způsob cenové politiky 

používá zmíněný developer i na jiných svých bytových projektech. 

 

2.1.5 Uskutečněné ceny 

Uskutečněné ceny bytových nemovitostí jsou, jak již bylo řečeno, ceny, za které 

byl uskutečněn obchod s danou nemovitostí.  

Na jednu stranu lépe odpovídají stavu trhu, neboť odrážejí opravdu uskutečněné 

obchody. Na stranu druhou jejich databáze není veřejnosti v požadované míře přístupná. 

Jediné údaje, které lze získat, jsou z databáze Českého statistického úřadu, který ovšem 

tyto údaje čerpá od Ministerstva financí České republiky. Tyto údaje pro Ministerstvo 

financí vytváří finanční úřady, a to na základě podaných daňových přiznání k dani z 

převodu nemovitostí. Ta se však podávají až poslednímu dni třetího měsíce roku 

následujícího po nabytí nemovitosti, dochází tedy ke značnému zpoždění v dostupnosti dat. 
 

Graf 5: Vývoj nabídkových a uskutečněných cen v Praze dle ČSÚ 

Vývoj nabídkových a realizovaných cen 
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ZDROJ: ČSÚ 



-19- 

 

Jak je patrno z grafu 5, je možné usuzovat na časový posun trendu vývoje cen 

bytových nemovitostí v závislosti na jejich druhu.  

Pokles nabídkových cen bytových nemovitostí v druhé polovině roku 2004 sledují 

realizované ceny přibližně s půlročním zpožděním od prvního čtvrtletí 2005, stejně tak 

opětovný nárůst nabídkových cen je sledován opět přibližně s půlročním zpožděním. Toto 

zpoždění může být způsobeno délkou zpracování žádosti o změnu vlastnictví na katastru 

nemovitostí. 

 

2.1.6 Rozdíl dynamiky růstu jednotlivých typů cen 

Při porovnání jednotlivých typů cen bytových nemovitostí v Praze jsou patrné 

rozdíly v dynamice jejich růstu. Tyto rozdíly se dají vysvětlit na základě různorodých 

kritérií. Například rozdíl mezi jednotlivými typy nabídkových cen může být způsoben 

různou metodologií.  

Za jiný růst cen z realitních magazínů nejspíše může relativně malý vzorek oproti 

ostatním databázím, nebo to, že z cen pocházejících z realitních časopisů byly vynechány 

ceny rodinných domků. 

 

Tabulka 8: Růst jednotlivých typů cen bytových nemovitostí v Praze 

 

Nabídkové ceny bytových nemovitostí 

v Praze 

Uskutečněné 

ceny 

bytových 

nemovitostí 

v Praze 

 
Realitní 

magazíny 
ČSÚ Realit ČSÚ 

4Q/2003 
97,4%   100,3% 

 

4Q/2004 100% 
4Q/2005 

109,6% 98,5% 99,5% 98,2% 
4Q/2006 

131,7% 109,8% 104,1% 102,5% 
4Q/2007 

  131,5% 132,6% 
 

ZDROJ: ČSÚ, Grand reality, Realit 
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Rozdíl dynamiky růstu uskutečněných a nabídkových cen byl diskutován v kapitole 

2.1.  

V tabulce 8 je uvedeno srovnání procentuálního růstu jednotlivých typů cen 

bytových nemovitostí v Praze, kdy za 100% je považován stav cen bytových nemovitostí 

ke čtvrtému čtvrtletí roku 2004. Jak je vidět, nejrychleji rostou ceny získané z realitních 

magazínů. Rozdíl mezi růstem cen ČSÚ a těch z časopisu Realit, není zas tak vysoký, 

přesto existuje. Může tomu být např. z důvodu, že v magazínu nejsou uváděny všechny 

části Prahy, ale pouze ty vybrané. 

 

2.2 NÁJEM 

Bytové nemovitosti nejsou pouze zdrojem bydlení, ale skýtají v sobě i investiční 

příležitost. Investice do bytových nemovitostí přitom může být dvojího druhu. Zaprvé 

spekulativní nákup nemovitosti za vidinou rychlého růstu její ceny, nebo zadruhé nákup 

nemovitosti pro její následný pronájem.  

Právní prostředí v České republice přitom podporuje dlouhodobější držení 

nemovitosti30 na úkor spekulativních nákupů a rychlých odprodejů, čímž jsou do jisté míry 

tlumeny výkyvy cen způsobené tímto chováním. 

 

2.2.1 Výnos nájemného a cena nemovitosti 

Zaměřme se nyní na druhou možnost, koupi bytové nemovitosti a její dlouhodobou 

držbu za účelem pronájmu. V tomto případě se nemovitost zhodnocuje dvojím způsobem. 

Zaprvé je to růstem její ceny, zadruhé nájemným. Výše výnosu z nájemného, tedy podíl 

ročního nájemného ku ceně bytové nemovitosti pak reflektuje očekávání budoucího vývoje 

cen bytových nemovitostí.31 

 

                                                 
30 Při vlastnictví nemovitosti po dobu delší než 5 let není rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou započítán 
do daně z příjmu, viz. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
31 Davis, Lenhnert, Martin (2007) 
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Graf 6: Vývoj nájmů vs. vývoj cen bytových nemovitostí v Praze 
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ZDROJ: cenybytu.idnes.cz  (původní zdroj IRI) 

 

Jak je patrné z grafu 6, dochází v posledních dvou letech k rozevírání pomyslných 

nůžek mezi cenami bytů a výší nájemného.32 Dochází tím ke snižování výnosnosti 

nájemného, a to až pod 4% ke konci roku 2007. 

Davis, Lehnert a Martin (2007) upozorňují na podobnou situaci na americkém trhu 

bytových nemovitostí, kdy po období 1960-1995, kdy se výnosnost nájmů pohybovala na 

hranici 5-5,5 %, kterou považují za optimální, dochází k poklesu výnosnosti nájmů až na 

historické minimum 3,5% ke konci roku 2006. Následně ukazují, že lze na americkém trhu 

s bytovými nemovitostmi počítat s trvalým poklesem cen bytových nemovitostí až do roku 

2012. 

Alternativním přístupem k této problematice je práce Joshua Gallin (2004), který 

taktéž na amerických datech ukazuje, že jsou-li ceny bytových nemovitostí relativně 

vysoké k výnosu z nájemného, dá se v následujících třech letech očekávat silný růst nájmů, 

zatímco změna cen se dá očekávat minimální. 

 

2.2.2 Deregulace nájemného 

V ČR však samotnou výši výnosnosti nájemného deformuje aspekt jeho regulace.  

Nájemné z bytu je v České republice regulováno od roku 1991, avšak již v roce 

1992 bylo ve státních bytech zvýšeno o 100% a následně v roce 1993 dochází od 1.7. 

                                                 
32 Za standardní byt, ke kterému se ceny i nájemné vztahují, je považován pražský byt v osobním či 
družstevním vlastnictví s podlahovou plochou 68 m2 a s opotřebením cca 40%. 
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k uvolnění nájemného v nově postavených bytech (zároveň musí být splněna podmínka 

neúčasti veřejných institucí na financování projektu). Po dalším zvýšení maximální 

nájemného v roce 1994 o 40%, dochází s jeho dalším zvýšením v roce 2005 (v průměru o 

22,6%) k deregulaci nájemného při sjednávání nájmu s novým nájemcem. 

Po dalším průběžném zvyšování maximálního nájemného se dá za důležitý 

okamžik považovat datum 20. prosince 2002, kdy vláda vyhlásila cenové moratorium na 

dobu 3 měsíců. Od této chvíle trvalo moratorium de facto až do 31.března 2006,33 kdy 

vstoupil v platnost nový zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který rozlišuje růst 

regulovaného nájemného dle velikosti a atraktivnosti obce. V Praze se tak růst čistého 

nájemného v roce 2007 pohyboval mezi 18,5 % až 62,1 %.34 

Na českém trhu je cca 800 tisíc bytů s regulovaným nájemným, z čehož více než 

jednu polovinu vlastní soukromé osoby. Poslední přesné statistické údaje o počtu těchto 

bytů a počtu jejich obyvatelů pochází z posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, 

kdy podíl bytů s regulovaným nájemným činil přibližně 30% bytového fondu ČR. 

Od té doby však jejich počet neustále klesá. Může za to jednak fakt, že nové byty 

s regulovaným nájemným nemají jak přibývat, tak i skutečnost, že mnoho nájemníků 

takové byty opouští, a to především z důvodu deregulace nájemného, nabídek vlastníků na 

odstupné, za vystěhování se, a dostupnosti hypoték, která má za následek dostupnost 

vlastnického bydlení.35 

Základním problémem regulace, či přesněji řečeno deregulace nájemného je, vedle 

problémů s politickou citlivostí tohoto tématu, zodpovězení otázky, jak vysoká je 

rovnovážná cena tržního nájemného. Z jednoduchých principů za ni nelze považovat 

dnešní kvazi-tržní výši nájemného, vždyť samotná regulace nájemného tuto cenu citelně 

deformuje.  

V normální ekonomice by se, dle ekonomické teorie, dala rovnovážná výše 

nájemného určit jako násobek úrokové míry a tržní ceny nemovitosti. Označení „normální 

ekonomika“ je ale v tomto případě velmi podstatné. Samotná tržní cena bytových 

nemovitostí je totiž v celé České republice vychýlena skutečností, že poměrně velká část 

z vlastnického bydlení byla pořízena za zcela netržních podmínek ještě před rokem 1989.36 

Navíc samotná regulace nájemného tlačí na nižší ceny regulovaných nemovitostí a vytváří 

                                                 
33 Oficiálně moratorium skončilo po třech měsících 19. března 2003, ale v následujících letech se Parlament 
ČR nedohodl na právní úpravě regulace nájemného, ceny tedy zůstávaly konstantní. 
34 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cenova_regulace_cr_38884.html 
35 Ondřej Bierhanzl; Realitní magazín ARK ČR, č. 4/2007: Počet nájemníků v regulovaných domech klesá 
36 Lux et al. (2002) 
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prostor pro vyšší ceny nemovitostí neregulovaných z důvodu nižší výnosnosti z nájemného 

regulovaných bytů (čímž je zapříčiněn horší technický stav takových nemovitostí) a na 

druhé straně stojícím kvazi-tržním nájemným, které je deformováno na vyšší úrovni, než 

by bylo za tržní situace, a tedy vyšší výnosností z kvazi-tržně pronajatých nemovitostí. 

 

2.2.3 Regulace nájemného a sociální bydlení 

Regulace nájemného tak a posteriori paradoxně škodí té skupině obyvatel, kterou 

by měla naopak chránit, tedy sociálně nejslabším. Zaprvé nízká výnosnost z regulovaných 

nájmů neumožňuje majitelům bytových domů takovou údržbu, jaká by byla potřeba. 

Zadruhé, je uplatňována plošně – bez rozdílu, zda v bytě bydlí člověk s nízkým nebo 

vysokým příjmem. Nadto se stalo běžnou praxí, že část bytů s regulovaným nájemným je 

dále nabízena na černém trhu. Tyto případy pak omezují dostupnost tohoto typu bydlení 

pro lidi ze sociálně slabších vrstev. 

O významnosti sociálního bydlení není pochyb a jsou si ho vědomy i politické 

strany celého politického spektra. Ve Výroční zprávě vlády za rok 2007 se v sekci 

věnované Ministerstvu pro místní rozvoj objevuje odstavec: „Pokračovala liberalizace 

nájemného sektoru, se kterou vyvstává potřeba kvalitního rámce pro „netržní“ segment 

bydlení. Proto MMR zpracovává návrh nového právního rámce pro sociální bydlení a jeho 

podporu z veřejných rozpočtů.“ 

Otázka efektivního vyřešení problému sociálního bydlení se pak ale nesmí stát 

zdrojem sestěhování sociálně slabších vrstev do okrajových částí měst.37 Musí se jednat o 

promyšlený tah, kdy by měly být tyto vrstvy především asimilovány mezi ostatní vrstvy 

obyvatelstva. K tomuto se pak jako velmi vhodný jeví adresný příspěvek na bydlení, který 

ve své knize navrhují Lux a Burdová (2000). 

Ti nejprve upozorňují na tři základní typy napětí na českém trhu s nemovitostmi38 a 

poté argumentují obrat od plošné regulace nájemného k dobře nastavenému adresnému 

příspěvku na bydlení, který by situaci deregulací nájemného sociálně ohrožených vrstev 

řešil efektivněji. Podle jejich dalších výpočtů by pak tento příspěvek nemusel znamenat 

zatížení státního rozpočtu, neboli by byl více jak plně hrazen z příjmů ze zvýšení výše 

regulovaného nájmu.  

                                                 
37 Příkladem mohou být slumy na okrajích milionových měst ve Střední a Jižní Americe, Asii, nebo Africe, 

ale i ghetta na okrajích velkých francouzských měst. 
38 1) Mezi skupinou důchodců a skupinou domácností s minimálně jedním ekonomicky aktivním členem;  

2) mezi skupinou domácností majitelů restituovaných domů a domácností nájemníků v těchto domech;  
3) mezi skupinou bydlících a nebydlících (přeneseně mezi bydlících v tržních nájmech a bydlících 
v regulovaných nájmech). 
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Mnohem zajímavějším je v této práci uvedený model, který přináší zjištění, že 

socioekonomicky nejsilnější domácnosti bydlí častěji v nájemních bytech a naopak 

domácnosti slabších vrstev žijí častěji v bytech v osobním, nebo družstevním vlastnictví – 

v bytech, kde je potřeba „vyšší vstupní investice“. Což může být způsobeno například 

faktem, že Češi obecně více preferují vlastnické bydlení na úkor bydlení nájemního.39 

 

2.3 CENOVÝ BOOM NA TRHU S BYTOVÝMI NEMOVITOSTMI 

Podstatnou otázkou, kterou je třeba zodpovědět, je, v jakém stavu se pražský trh 

s bytovými nemovitostmi nachází. V této části druhé kapitoly se zaměřím na boom 

v cenách bytových nemovitostí a pokusím se dokázat rozšířenou domněnku, že se pražský 

trh s bytovými nemovitostmi nachází v období cenového boomu. 

Nejprve si ale definujme, co to boom v cenách bytových nemovitostí je. Dle 

Kodrzycki a Gerew (2006) existují v zásadě definice dvě. První definuje boom jako 

období, kdy během tří let vzrostou nominální ceny bytových nemovitostí každoročně 

minimální mírou, která je dvakrát větší než dlouhodobý průměr.  

Druhá definice se pak vztahuje k reálným cenám bytových nemovitostí a hovoří o 

boomu v případě, že tyto se zvednou během tří let alespoň o třicet procent. 

 

Graf 7: Reálné nabídkové ceny bytových nemovitostí v Praze 
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ZDROJ: Realit, ČSÚ (vlastní výpočet) 

                                                 
39 Realitní magazín ARK ČR, č. 4/2007: Počet nájemníků v regulovaných domech klesá 
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Použití druhé z těchto definic na nabídkové ceny bytů z časopisu Realit sledované 

v cenách posledního čtvrtletí roku 2004 potvrzuje, že situaci na pražském trhu s bytovými 

nemovitostmi lze označit za cenový boom (viz. graf 7). 

 

2.3.1 Zahraniční poptávka 

Takto markantní růst by byl jednoduše vysvětlitelný skrze fakt, že ceny bytových 

nemovitostí u nás ještě zdaleka nedosahují úrovně cen srovnatelných s cenami bytových 

nemovitostí v západních zemích Evropské unie,40 což bylo ve sledovaném období navíc 

podpořeno dostupnými hypotečními úvěry.  

Naproti tomu ale stojí fakt, že podíl cen bytů ku ročním mzdám je například 

v Praze ve srovnání s některými metropolemi bývalé Evropské patnáctky téměř až 

trojnásobný.41 Bydlení v Praze je tak pro Čechy méně dostupné, než je tomu pro obyvatele 

jiných evropských metropolí. 

 

Graf 8: Podíl cen bytů a roční mzdy 
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ZDROJ: ČNB – původní pramen ČSÚ, IRI (výpočet ČNB) 
 

                                                 
40 ČNB; Zpráva o finanční stabilitě 2006, str. 33: „Podle výroční zprávy European Council of Real Estate 
Professions činila cena bytů v Praze ke konci roku 2005 87,3% ceny v Berlíně, 70,8% ceny v Hamburku, 
81,9% ceny ve Vídni, 45,5% ceny v Římě, 26,2% v Madridu a 23,5% v Paříži.“ 
41 http://fincentrum.idnes.cz/fi_blind.asp?c=A070614_045553_fi_osobni_jjj 



-26- 

Není proto divu, že zkušenost oslovených developerů nových bytových projektů v 

Praze je taková, že přibližně třetinu až polovinu nově postavených bytů skupují cizinci. 

Ti by se dali rozdělit do dvou skupin. První z nich si za zlomek ceny, než kolik by 

je stál srovnatelný byt v jejich vlasti, v Praze pořídí byt jako dlouhodobou investici,42 druzí 

jsou tzv. „brokeři,“  kteří si zde zarezervují desítky bytů, které se následně snaží prodat na 

svém domácím trhu. 

Zajímavou je pak právě druhá skupina. „Mnozí brokeři vytipovávají díky 

neznalosti Prahy špatné lokality, například na okraji Prahy nebo se špatnou infrastrukturou. 

Zároveň pak hledají projekty, kde mohou tlačit na developery, kteří nutně potřebují prodat 

část projektu kvůli financování, čímž si dokáží vymoci obvykle pět až osmi procentní 

slevy.“43 Tyto skutečnosti pak mohou mít za následek, že, v případě neúspěchu brokera na 

jeho domovském trhu, přináší na český realitní trh druhořadou nabídku, která se svými 

cenami může, díky dříve vymoženým slevám, pohybovat i pod cenami, za které nabízí 

stejnou nemovitost samotný developer projektu. 

 

Graf 9: Kupující pražských bytů dle národnosti 
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ZDROJ: výzkum provedený u pražských developerů 

 

Z hlediska národností cizinců se pak jedná nejen o národnosti západoevropských 

velmocí, ale i o osoby ze zemí bývalého Sovětského svazu. 

                                                 
42 Posilování kurzu české koruny vyrovnává rozdíly ve výši cen bytových nemovitostí u nás a ve vyspělejších 
ekonomikách, z cizinců na tom získávají především stávající vlastníci nemovitostí. S dalším posilováním se 
očekávat ochlazení zájmu nových kupujících ze zahraničí. 
43 Ing Jan Lukáš, ING Real Estate 
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Provedl jsem průzkum na kupujících dvou pražských bytových projektů, které 

dohromady čítají cca osm set nových bytů44 a z nichž je přibližně 60% prodáno.45 Jeden 

z projektů se nachází těsně před dokončením, druhý ve fázi půl roku po zahájení stavby. 

Oba se pak nachází na pomezí užšího a širšího centra Prahy. 

Více než polovina kupujících těchto dvou projektů je české národnosti, přibližně 

čtvrtina kupujících je ze zemích bývalé E15 a deset procent ze zemí bývalého Sovětského 

svazu. 

 

2.3.2 Vrchol cenového boomu a jeho signály v Praze 

Logickou otázku, zda boom dosáhl svého vrcholu, nebo lze tak očekávat v nejbližší 

době se lze pokusit zodpovědět dle Kodrzycki a Gerew (2006), kteří ve své práci ukazují 

na amerických datech, že varovný signál toho, že boom brzy dosáhne svého vrcholu, se 

projevuje především ve třech aspektech. Zaprvé dochází k útlumu stavby nových bytových 

nemovitostí, zadruhé upadá prodej již existujících bytových nemovitostí a zatřetí dochází 

k zvětšení podílu ohrožených úvěrů. Poukazují na to, že splnění uvedených aspektů 

poskytuje plnohodnotnou informaci, že se boom cen bytových nemovitostí neodvratně 

blíží k svému vrcholu, který přichází se zpožděním šesti až osmi čtvrtletí v závislosti na 

prostředí, kde k tomu dochází.46  

Zastavme se krátce u jednotlivých aspektů aplikovaných na ceny bytových 

nemovitostí v Praze.  

 

2.3.2.a Faktor I – zahájená výstavba 

Jak je vidět z grafu 10, dle údajů ČSÚ se počet bytů, jejichž výstavba byla v daném 

roce zahájena, již druhý rok po sobě nepatrně snížil. Z celkového čísla zahájených bytů, 

jak jsou uváděny statistickým úřadem, je přitom vzata do úvahy pouze část označená jako 

„stavby pro bydlení“. Tedy rodinné domy, bytové domy, nástavby, přístavby a vestavby.   

 

                                                 
44 Tedy v porovnání téměř jedna pětina z dokončených bytů v roce 2006. 
45 Údaj o velikosti prodejů platný k únoru roku 2008.  
46 Kodrzycki, Gerew (2006), str. 12: „The timing has varied widely across states and time periods. In the 
median case, house prices continued to increase for another six to eight quarters before reaching their cyclical 
peak.“ 
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Graf 10: Zahájená bytová výstavba v Praze 
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Naopak jsem přidal do této úvahy i modernizaci bytového fondu, kterou Kodrzycki 

a Gerew ve své práci opomíjí. Modernizace totiž stejně jako nová výstavba může 

produkovat nové bydlení. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že byl předmětný byt 

před modernizací již obýván (tedy se nejedná o produkt nového bydlení), zahrnul jsem do 

výpočtu parametru pouze 10% modernizovaných bytů. Avšak i po této úpravě je patrné 

ochlazení bytové výstavby v roce 2006 a následný úpadek v roce 2007. 

Tento parametr tedy naznačuje, že se blíží vyvrcholení cenového boomu na trhu 

bytových nemovitostí s ohledem na variaci časové následnosti nejdříve od poloviny roku 

2009. 
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Graf 11: Zahájená bytová výstavba v ČR 
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Na druhou stranu je zajímavé zjištění, že zatímco v Praze počet zahájených bytů 

klesá, v České republice jako celku, stejný ukazatel vykazuje růst.47 Zde se právě může 

projevit Praha v pozici leadera na trhu s bytovými nemovitostmi a může být usuzováno na 

budoucí pokles bytové výstavby v ČR. Ostatně tomu napovídá i velice mírný růst v roce 

2007. 

 

2.3.2.b Faktor II – úpadek prodeje stávajících nemovitostí 

Druhý faktor, úpadek prodeje již existujících bytových nemovitostí, jsem se pokusil 

zjistit dotázáním se realitních kanceláří a makléřů,48 zda cítí, nebo pocítili úpadek prodejů 

pražských bytových nemovitostí. Odpovědí mi bylo, že během roku 2007 sílil růst prodeje 

v závislosti na chystaném zvýšení daně z přidané hodnoty. Začátek roku 2008 byl 

charakteristický nepatrným ochlazením, ale přesto byl výsledek prodejů lepší, než byl 

v minulých letech ve stejném období. Navíc se jednalo o krátkodobou záležitost, kdy se 

prodeje přibližně od druhého měsíce opět zvedly. Opětovný růst prodejů přičítají makléři 

růstu české ekonomiky. 

Lze stěží říci, nakolik mají odpovědi makléřů dostatečně vypovídací schopnost, 

nakolik jsou ovlivněni potřebou reklamy a nakolik odráží skutečná data. Předpokládejme 

ale, že tyto odpovědi jsou v souladu s prodejními výsledky. Potom můžeme říct, že nelze 

                                                 
47 Jedná se o přepočtený ukazatel „staveb pro bydlení,“ bez započtené modernizace bytového fondu. 
48 Hyposervis, Hot-Reality, netrealit.cz, bydlite.cz, Realitní společnost ČS, prodejní a marketingové oddělení 
oslovených developerů 
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dle tohoto parametru usuzovat v souladu s prací Kodrzycki a Gerew na konec boomu 

v cenách bytových nemovitostí. 

 

2.3.2.c Faktor III – podíl ohrožených úvěrů domácností 

Třetím aspektem jsou ohrožené úvěry domácností. Do ohrožených úvěrů se dle 

Opatření České národní banky č. 9/2002, počítají úvěry ztrátové, pochybné a nestandardní, 

naopak se nezapočítávají úvěry sledované a standardní. Jinými slovy sem patří úvěry 

s nejistou a horší možností splacení a po splatnosti více jak 90 dnů. 

Z údajů publikovaných Českou národní bankou v internetovém systému ARAD je 

patrné, že procento ohrožených úvěrů domácností kleslo od roku 2005 do konce roku 2007 

téměř o 4 % z 9,23 % na 5,42 %.  

 
Graf 12: Podíl ohrožených spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení 
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Z hlediska bytových nemovitostí je pak zajímavý rozdíl ve výši ohrožených 

spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení, jak je patrný z grafu 12. Tento rozdíl je dán 

faktem, že hypoteční úvěry na bydlení jsou často v plné míře kryty hodnotou nemovitosti, 

což snižuje rizikovost úvěru a promítá se do nižšího podílu ohrožených úvěrů. Samotné 

krytí nemovitostí je pak často doplněno i o relativně nízký podíl poskytnutého úvěru a ceny 

zastavěné nemovitosti,49 což také snižuje rizikovost tohoto typu úvěrů. 

 

                                                 
49 viz. kapitola 3.1.2 
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Po zvážení všech tří parametrů, které Kodrzycki a Gerew uvádí ve své práci, lze 

konstatovat následující. Zatímco ukazatel bytové výstavby indikuje ochlazení trhu, zbylé 

dva faktory říkají pravý opak.  

 

2.3.3 Rovnovážný stav na trhu bytových nemovitostí 

Předpokládejme tedy, že se nacházíme v období dalšího postupného růstu cen 

bytových nemovitostí, otázkou, která zůstává nezodpovězena, je, v jaké fázi růstu se 

pražský trh nachází. 

Jeremy C. Stein (1993), který se ve svém modelu zaměřuje na poptávku, ceny a 

objem obchodů na trhu s byty s ohledem na nutnost platby zálohy na koupi bytu, ve své 

práci ukazuje, že na trhu může být více jak jedna rovnovážná cena. 

 
Graf 13:Rovnovážné body na trhu s bytovými nemovitostmi (převis poptávky po bytových 
nemovitostech v závislosti na jejich ceně) 

 
ZDROJ: Jeremy C. Stein 1993 

 

Stein v závislosti na likvidním omezení populace dělí populaci do tří skupin. 

První skupinou jsou tzv. „unconstrained movers“, což jsou takoví jedinci, jejichž 

majetek dosahuje takové výše, že nejsou, ani po započtení případné půjčky na byt, omezeni 

v dalším stěhování (především pak z hlediska nutnosti platby zálohy). 

Druhou skupinou je skupina tzv. „constrained movers“, kteří jsou na rozdíl od 

první skupiny omezeni výší zálohy ve výběru bytu, ale stále preferují stěhovaní do nového. 

D 
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Poslední třetí skupina „non-movers“, jsou tací, pro které je, s ohledem na výši 

jejich dluhu, výhodnější zůstat ve svém starém domově. 

Zmíněné rovnovážné body jsou výsledkem procesu, kdy nejprve poptávka klesá 

v závislosti na růstu ceny. Tím se ovšem skupina „constrained movers“ stává větší a větší. 

Čím větší je pak skupina „constrained movers“, tím rychlejší pokles poptávky to 

způsobuje. Tím se ale zároveň skupina „constrained movers“ stávají movitější, pokud totiž 

prodají byt, který v té chvíli vlastní, dostanou více peněz, než dluží, a mohou si za ně 

pořídit lepší bydlení. To tlačí na druhé straně na růst poptávky, což vede ve svém důsledku 

až ke vzniku převisu poptávky po bydlení. Pokud pak cena dále roste, zmenšuje poptávku, 

která se tak dostane opět do rovnovážného bodu. 

Vezmeme-li v potaz, že ceny bytových nemovitostí v Praze rostou nadměrným 

tempem, který můžeme označit za cenový boom, a přidáme-li skutečnost, že po začátku 

roku 2008 došlo k ochlazení poptávky, zatímco růst cen zůstával stabilní, můžeme, 

v souladu s prací Jeremy C. Stein, usuzovat na to, že se pražský trh bytových nemovitostí 

nachází ve fázi opětovného zvýšení poptávky. Pokud by pak ceny nadále rostly, mělo by 

dojít k dosažení dalšího rovnovážného bodu. Zde by ovšem stačila nepatrná změna 

v okolních podmínkách, aby došlo k výraznému propadu cen bytových nemovitostí. 
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3 UKAZATELE VÝVOJE CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Model, uvažovaný v kapitole 4, se, jak již bylo řečeno, pokouší vysvětlit chování 

cen bytových nemovitostí v závislosti na demografických, makroekonomických a 

geografických ukazatelích. Tato kapitola se věnuje všem druhům ukazatelů zvlášť a snaží 

se de facto poskytnout filosofické zázemí pro vysvětlení jejich zvolení. 

Připomeňme, že pro účely analýzy bylo použito dělení Prahy do 22 správních 

obvodů, jak je zobrazuje obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Dělení Prahy na správní obvody a městské části 

 
ZDROJ: ČSÚ 
 

3.1 MAKROUKAZATELE 

Makroekonomické ukazatele jsou jedním ze základních ukazatelů informujících nás 

o aktuálním stavu a vývoji ekonomiky dané země, proto se dá předpokládat, že budou mít 

na výši, resp. na vývoj cen bytových nemovitostí značný vliv. Pro účely naší analýzy 

vývoje cen bytových nemovitostí jsem vybral inflační index, výši hypoteční sazby a 

koupěschopnost obyvatelstva. 
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Inflační index je velmi zajímavým ukazatelem. Skrze vybavenost bytu, ale 

především skrze nájemné, je spojen se samotným růstem cen bytových nemovitostí. Roste-

li nájemné, dá se v důsledku vyšší výnosnosti předpokládat růst cen nemovitostí, ale i 

naopak, rostou-li ceny nemovitostí, dá se předpokládat, že majitelé budou tlačit na růst 

nájemného, aby výnosnost nemovitosti zachovali. 

Výše hypoteční sazby pak ovlivňuje výši hypoteční splátky, a tedy počet lidí, kteří 

si hypotéku mohou dovolit. Za výši hypoteční sazby jsem pak zvolil váženou průměrnou 

hypoteční sazbu, kterou zveřejňuje na internetových stránkách společnost Fincentrum. 

Dalším použitým makroekonomickým ukazatelem je koupěschopnost obyvatelstva, 

kterou jsem odvodil z výše průměrné mzdy. Ta ovlivňuje možnost lidí pořídit si vlastní 

bydlení, jednak skrze likvidní omezení, diskutované v kapitole 2.3.3, ale i skrze schopnost 

platit splátky hypotečního dluhu, resp. na takový úvěr vůbec dosáhnout. 

Posledním makroekonomickým ukazatelem je výše daně z přidané hodnoty. 

Obzvláště zajímavý je tento ukazatel v případech, kdy se mění jeho výše, protože se dá 

očekávat změna chování kupujících, kteří, dle předpokladu, buď před navýšením nákupy 

urychlí, nebo před snížením s nákupy počkají. 

 

3.1.1 Infla ční index 

Inflace vytváří v ekonomickém světě nejisté prostředí. Odrazuje zaměstnance i 

zaměstnavatele od tvorby finančních úspor, vnáší nejistotu do dlouhodobých finančních 

plánů a podněcuje spekulace a snahu o krátkodobé zhodnocení kapitálu. Vzhledem 

k dosavadnímu vývoji na nemovitostním trhu v Praze, resp. v České republice, kdy ceny 

bytových nemovitostí téměř kontinuálně rostou, se nemovitosti zdají být vhodným 

uchovatelem hodnoty.  

Proto vyšší míra inflace tlačí na cenu bytových nemovitostí dvojím způsobem. 

Zaprvé je to skrze zvýšenou poptávku o investiční záměry, zadruhé se promítá do cen 

bytových nemovitostí přes zvyšování cen jednotlivých výrobních faktorů. Například 

zvyšování cen stavebních prací a zařizovacích předmětů vede k vyšší ceně novostaveb. 

Nebo, jak již bylo řečeno, zvýšení nájemného, tedy zvýšení výnosnosti nemovitosti, tlačí 

na zvýšení její ceny. 
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Graf 14: Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze vs. vývoj inflace 
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ZDROJ: ČSÚ 
 

Pro účely analýzy jsem použil růst spotřebitelského cenového indexu (CPI), resp. 

jsem dopočítal čtvrtletní míru inflace z meziměsíční inflace uváděné Českým statistickým 

úřadem, vyjádřené přírůstkem průměrného měsíčního indexu CPI oproti minulému 

měsíci.50 Ve sledovaném období přitom byla míra inflace na poměrně nízké úrovni, když 

meziročně nepřekročila 3%.  

Do modelu je pak dopočítán index jako celkové zvýšení cenové hladiny v čase, kdy 

za základ je bráno poslední čtvrtletí roku 2001. Toto zvýšení je použito v bodové výši, kdy 

100% (tedy základní hladina platná ke čtvrtému kvartálu 2001) je rovno jednomu bodu. 

 

3.1.2 Hypoteční index 

Výhoda hypotečního úvěru jako dluhového nástroje spočívá v relativně nízkých 

úrokových sazbách a podpoře ze strany státu. Ten nejen, že nabízí možnost snížení 

daňového základu o zaplacené úroky z hypotečního úvěru, ale i přímo podporuje 

poskytování hypoték fyzickým osobám.51 

V prvním případě se jedná o snížení daňového základu pro daň z příjmů o 

zaplacené úroky z hypotečního úvěru na nemovitost, která je používána k bydlení, nikoliv 

k výdělečné činnosti, až do výše 300000,- Kč za rok.52 Tato výhoda je však od 1. ledna 

2008 mírně znehodnocena novou daňovou legislativou, kdy po zavedení rovné 
                                                 
50 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/isc_cr 
51 http://www.mesec.cz/texty/vyse-statni-podpory-hypotecniho-uveru/ 
52 zákon č. 586/1992 Sb., o dáních z příjmů 
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patnáctiprocentní daně, klesnou možnosti odpočtů u všech skupin populace, které spadaly 

do vyšší než nejnižší daňové skupiny.53 

V druhém případě podpory ze strany státu se jedná o hypoteční úvěr se státní 

podporou na pořízení staršího bydlení (od doby kolaudace musí uplynout alespoň dva 

roky), který mohou získat lidé do 36 let. Tento druh státní podpory je však podmíněn výší 

průměrné hypoteční sazby stanovené výpočtem Ministerstva financí, což znamená, že 

klesne-li tato sazba pod 7 % státní podpora se neposkytuje. 

Poskytnutí samotného hypotečního úvěru, respektive jeho poskytnutá výše, je pak 

omezena dvěma mantinely: schopností klienta splácet hypoteční úvěr a odhadem ceny 

nemovitosti. 54 

Zatímco první mantinel dává jasný pokyn, že úvěr musí být splacen do 

důchodového věku klienta a omezuje výši možného poskytnutého úvěru v závislosti na 

čistém příjmu domácnosti, druhý mantinel je o poznání problematičtější. 

Zaprvé, banka má jen určitý počet nezávislých odhadců, které sama vybrala a u 

kterých si žadatel o hypotéku může nemovitost nechat ocenit. Zadruhé, odhad cen se řídí 

všemi okolnostmi, které může odhadce zjistit. Neurčitost definice mimořádných okolností 

pak dává odhadci prostor k ocenění nemovitosti v souladu s požadavky financující banky. 

Odhad ceny nemovitosti může být tedy ve výsledku řádově nižší než potřebná částka na 

její pořízení. 

Tento problematický faktor pouze rozšiřuje omezení, kdy banky obvykle nepůjčují 

na 100% hodnoty nemovitosti,55 a tlačí tak více na likvidní omezení naznačené v kapitole 

2.3.3. 

Výše hypoteční sazby, resp. stav hypotečního trhu (např. regulace/liberalizace) 

mohou ovlivnit výši cen bytových nemovitostí, nikoli však dynamiku jejich vývoje.56 

Jako podklad pro výši ukazatele hypoteční sazby jsem zvolil Fincentrum 

hypoindex,57 což je vážená průměrná úroková sazba spolupracujících bank58 uveřejňovaná 

                                                 
53 viz. např. http://finweb.ihned.cz/c6-10041360-21953460-P0B000_d-hypoteky-uz-nebudou-vyhodne-jako-
dosud  
54 http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-ocenuje-nemovitost-pri-zadosti-o-hypoteku/ (Ondřej Antoš) 
55 „V ětšina bank poskytovala v průběhu roku 2006 hypoteční úvěry obyvatelstvu na bydlení s hodnotou 
ukazatele LTV (loan-to-value) mezi 45 % a 65 %, průměr za sektor dosáhl ke konci roku 2006 necelých 53 
% (55 % ke konci roku 2005).“ ČNB; Zpráva o finanční stabilitě za rok 2006 
56 Eerola, Määttänen (2008) 
57 „Ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány 
v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby.“ 
http://fincentrum.idnes.cz/hypoindex.asp?y=hypoindex/vyvojhypotecnihotrhu.htm 
58 Česká spořitelna, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisen, UniCredit Bank, 
Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka 
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společností Fincentrum. Naneštěstí je tento ukazatel sledován až od ledna roku 2003, nelze 

proto získat údaje za rok 2002. 

 

Graf 15: Vývoj hypotečního indexu 2002 až 03/2008 

Hypote ční index

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

01
/20

02

05
/20

02

09
/20

02

01
/20

03

05
/20

03

09
/20

03

01
/20

04

05
/20

04

09
/20

04

01
/20

05

05
/20

05

09
/20

05

01
/20

06

05
/20

06

09
/20

06

01
/20

07

05
/20

07

09
/20

07

01
/20

08

Hypoindex v dalším období Hypoindex ve sledovaném období

dopočtený index
 

ZDROJ: Fincentrum; Hypoteční banka; Česká spořitelna (vlastní výpočet) 
 

Pro výpočet indexů za jednotlivá čtvrtletí roku 2002 jsem proto použil úrokové 

sazby hypotečních úvěrů získaných od Hypoteční banky a České spořitelny59 s fixací na 

dobu jednoho roku a pěti let vážené tak, aby lednový údaj poskytovaný společností 

Fincentrum odpovídal poskytnutým sazbám. Měnila-li se výše hypoteční úrokové sazby 

během měsíce, byla spočtena průměrná měsíční sazba podle počtu dní, ve kterých kdy jaká 

výše platila. 

Do modelu byl index použit v bodové výši, kdy jeden bod je roven stoprocentní 

hypoteční sazbě. 

 

3.1.3 Koupěschopnost obyvatel 

Kdyby byly kapitálové trhy dokonalé, půjčovaly by banky vždy svým klientům na 

celou výši kupní ceny nemovitosti. Nacházíme se však v prostředí, kdy je po kupujícím 

požadován určitý obnos peněz již na počátku procesu koupě nemovitosti, který musí 
                                                 
59 O stejný údaj byly požádány i Raiffeisen Bank a GE Money Bank. Tyto dvě banky však odmítly údaj 
sdělit. 
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uhradit z vlastních zdrojů. Mimo skutečnost, že banky obvykle na 100% reálné hodnoty 

nemovitosti klientovi nepůjčí, je například při koupi nově postavené či stavěné nemovitosti 

prodávajícím požadován rezervační poplatek (zpravidla ve výši desítek tisíc korun), 

zatímco banka podmiňuje hypoteční úvěr minimálně uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní.  

Kupující se tedy dostává do situace, kdy je omezen svou likviditou – likviditou 

svých peněz.  Připomeňme ještě jednou dělení, které použil na populaci Jeremy C. Stein 

(1993).60 Toto dělení de facto odráží nejen likvidní omezení, ale ve své podstatě i bohatství 

domácností, neboť se dá a priori předpokládat, že domácnosti s vyšším, nadstandardním 

příjmem budou patřit spíše do první „neomezené“ skupiny. 

Vraťme se ale k likvidnímu rozvrstvení. Likvidita kupujících je totiž zároveň 

omezena i samotnou cenou bytových nemovitostí,61 a to nejen u skupiny „constrained 

movers“, jak je uvedeno výše. Tato skutečnost pak ovlivňuje spotřební chování jednotlivců 

a zároveň samotnou  poptávku po bydlení. 

Tuto skutečnost však budu v dalších předpokladech ignorovat, neboť je téměř 

nemožným úkolem rozlišit jednotlivé typy domácností, které vstupují na trh s bytovými 

nemovitostmi. Proto je do modelu zahrnuta průměrná hrubá měsíční mzda, která je 

ošetřena pouze o inflaci tak, aby byl lépe patrný pokrok v koupěschopnosti obyvatelstva a 

vyloučeny inflační tlaky na růst mzdy. 

Především kvůli jednoduchému dojíždění za prací do jiných částí Prahy je pak 

průměrná pražská mzda aplikována plošně pro všechny pražské správní obvody. 

 

                                                 
60 viz. kapitola 2.3.3 
61 Girouard, Blöndal (2001) 
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Graf 16: Vývoj reálné průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze 
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ZDROJ: ČSÚ 
 

Údaje o průměrné hrubé mzdě v Praze pocházejí ze statistických bulletinů pro 

hlavní město Prahu, vydávaných Českým statistickým úřadem ve čtvrtletních periodách. 

Údaj pro druhý kvartál roku 2002 nebyl kvůli povodním v bulletinu k dispozici, proto byl 

nahrazen zpřesněným údajem, který byl uveřejněn v druhém čtvrtletí 2003. 

Koeficient koupěschopnosti je pak do modelu použit v bodové výši, kdy 

jednoprocentní nárůst znamená zvýšení o 0,01 bodu, a je vyjádřen jako nárůst průměrné 

mzdy od posledního čtvrtletí roku 2001. 

 

3.1.4 Daň z přidané hodnoty 

Výše daně z přidané hodnoty (DPH) byla po celou dobu sledovaného období 

statická.62 Přesto její chystaná změna, která začala platit v lednu 2008, mohla ovlivnit 

chování domácností tzv. efektem „předzásobení se“, kdy se lidé snaží ještě před chystanou 

změnou, o které vědí a která ve své podstatě zvyšuje konečnou cenu, před-nakoupit „do 

zásoby“ určitý produkt. 

                                                 
62 Výše daně se měnila ve sledovaném období pouze při vstupu ČR do EU, základní sazba tehdy klesla z 22% 
na 19%. Což přímo neovlivňuje ceny bytů (pouze jejich nevestavěného vybavení), tato změna by tedy mohla 
mít vliv na cenu vybavených bytů. Pro jednoduchost budeme ale předpokládat, že tato změna cenu bytových 
nemovitostí neovlivnila. 
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Jak bylo diskutováno v kapitole 2.3.2, nárůst nákupů bytových nemovitostí, a tedy 

tlak na poptávku, byl před změnou DPH citelný, ale po Novém roce ho nenásledoval 

očekávaný pokles zájmu. 

Druhým zajímavým zjištěním, po zvýšení daně z přidané hodnoty, bylo, že část 

developerů po zvýšení DPH nezvýšila konečné ceny buď vůbec, nebo jen minimálně.  

„Tím, že znáte změnu dostatečně dopředu, můžete se na ni připravit. Zdražujete 

postupně, dříve než změna přijde a pak ceny držíte tím, že si necháte sáhnout na zisk. Tím 

ve výsledku získáte konkurenční výhodu, kterou se snažíte prodat,“ reagoval zástupce 

jedné z developerských společností, která po zvýšení DPH nezvedala ceny. 

Ukazatel o výši daně z přidané hodnoty do modelu zařadíme jako dummy 

proměnnou, kdy je zvolena ve výši 1 v roce 2007 (kdy se dá očekávat zvýšená aktivita 

kupujících) a ve výši 0 v ostatních případech. 

 

3.2 LOKALITA 

Každý člověk má své individuální potřeby, své vlastní představy o ideálním 

bydlení. Praha díky své velikosti a rozmanitosti možností je v tomto ohledu v České 

republice více než specifická. Na straně jedné nabízí možnost bydlení v historickém centru, 

ve starém činžovním či pavlačovém domě, na straně druhé se nabízí panelová zástavba 

typická například pro tzv. Jižní město. Jinde je možné najít klidnou lokalitu pro rodinný 

domek, či koupit byt v moderní novostavbě. 

„Lokalita, lokalita, lokalita!“ Ta jediná rozhoduje o úspěchu nového bytového 

projektu, alespoň na tom se všichni oslovení developeři shodují. Od lokality se odvíjí 

nabídková cena bytu, kterou může prodávající požadovat, a to neplatí pouze o nových 

projektech, ale i o stávající zástavbě. Jedná-li se o lukrativní lokalitu, doplněnou dalšími 

aspekty jako například nadstandardním provedením bytu, lze očekávat cenu vysokou, která 

může několikanásobně převyšovat cenu, kterou by si mohl prodávající říci o pár desítek 

metrů dál.63 

Nelze však říci, že čím více je místo vzdáleno od centra města, tím méně je bydlení 

zde atraktivní. Z hlediska individuálních preferencí někdo hodnotí lépe bydlení přímo 

v centru, jiný má pak raději klid a zároveň dostupnost služeb, čemuž vyhovuje spíše 

bydlení v okrajových částech Prahy. Lze však s jistotou poukázat na fakt, že čím blíže se 

                                                 
63 Příkladem může být projekt developerské společnosti ECM „City Epoque“ na pražské Pankráci, kde by 
mělo vzniknout asi 150 luxusních bytů jejichž cena by se poprvé měla vyšplhat mimo centrum Prahy na více 
než 100 tisíc korun za metr čtvereční. 
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nemovitost centru města nalézá, tím je její cena vyšší, proto jednou z proměnných modelu 

byl zvolen koeficient centra města, který by tento fakt měl zobrazovat. Tato závislost je 

zdůvodnitelná skutečností, že čím blíže centru se člověk pohybuje, tím méně prostoru 

existuje pro novou výstavbu, tedy tím méně vzácnější jsou zde se nacházející bytové 

nemovitosti. 

Geografická blízkost centra města je pak v tomto ohledu „deformována“ dopravní 

dostupností, a to jak městskou hromadnou dopravou, tak možností rychle a efektivně 

docestovat do centra autem. Jistě by bylo vhodné zvolit jakýsi koeficient dopravní 

dostupnosti, který by reflektoval nejen dostupnost centra města, ale zároveň i dostupnost 

okrajových částí Prahy, ze kterých se zaprvé dá vycestovat do ostatních končin ČR a  

zadruhé jsou zde umístěny důležité nákupní uzly. Příkladem mohou být Černý Most, 

Zličín, Chodov, Letňany, Průhonice a samozřejmě jiné logicky zvolené body. Tyto údaje 

jsou však zpětně špatně dohledatelné. 

V dalších dvou částech této kapitoly se pak tato práce zaobírá proměnnými 

koeficienty zeleně a občanské vybavenosti. Oba tyto faktory mají za úkol zachytit 

rozmanitost lidských preferencí, tak jak je zmíněno výše.  

Koeficient zeleně by měl odrážet prostý fakt, že čím více zeleně v dané lokalitě je, 

tím větší by měl mít hodnotu byt, který se zde nalézá.  

Občanská vybavenost se pak snaží zachytit vybavenost městských částí, resp. 

správních obvodů s ohledem na preference obyvatelstva. 

 

3.2.1 Koeficient centra města 

 

Hned na začátku této části je vhodné uvést fakt, že ačkoli každá městská část má 

něco jako své vlastní centrum,64 budu v této části lokální centra zcela ignorovat. 

V opačném případě by se pouze stal výpočet koeficientu centra města složitějším. Zároveň 

s dělením Prahy dle vzdáleností od historického centra, by musely být jednotlivé městské 

části rozděleny na menší územní celky, což by vedlo do situace, kdy by koeficient centra 

města neodrážel pouhou blízkost centra Prahy, nýbrž i vzájemnou blízkost lokálních 

center. To by mělo za výsledek vznik zcela nového koeficientu, nehledě na to, že je velmi 

                                                 
64 Dle Akademického slovníku je centrum „místo, v němž se výrazně soustřeďuje nějaká stránka lidské 
činnosti.“ Bez ohledu na charakter stavby/místa se tedy v přeneseném slova smyslu jedná o místo, kde se 
shromažďuje největší množství lidí v dané městské části. Může se tak jednat o nákupní centrum, nebo 
centrální náměstí. 
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těžké bez výborné znalosti lokalit odhadnout, kde má která z městských částí Prahy své 

lokální centrum, resp. svá lokální centra. 

Jak již bylo zmíněno, koeficient centra města by měl v ceně bytových nemovitostí 

promítnout kardinální fakt, že ceny v blíže historickému centru města jsou zpravidla vyšší 

než ceny ve vzdálenějších oblastech. Zvolil jsem proto dělení Prahy na čtyři kategorie: užší 

centrum, širší centrum,  okolí širšího centra a okrajové části Prahy, které v modelu figurují 

jako dummy proměnné, kdy nabývají hodnoty 1, pokud správní obvod patří do dané 

kategorie, a hodnoty 0 v ostatních případech. Abych mohl určit, do které z kategorií který 

správní obvod patří, bylo nutné vypočítat koeficient, dle kterého by se správní obvody 

mohly rozřadit, koeficient centra města. 

Koeficient centra města (kC) je vypočítán z poměrných vzdáleností částí 

jednotlivých městských částí od historického centra Prahy. Při jeho konstrukci jsem 

vytvořil šest soustředných kruhů s různými poloměry tak, že jejich střed byl umístěn 

v historickém centru, přibližně na místě Karlova mostu, a poloměr největšího kruhu byl 

stanoven jako vzdálenost od středu k nejvzdálenějšímu okraji Prahy.  

Poloměr nejmenšího z kruhů byl zvolen tak, aby v tomto kruhu byla obsažena celá 

městská část Praha 1, tedy nejužší historické centrum Prahy. 

Poloměr širšího centra, tedy druhého a třetího kruhu, byl zvolen tak, aby reflektoval 

situaci, kdy se Magistrát hlavního města Prahy při územním plánování snaží 

z urbanistického hlediska rozšířit centrum města a vytvářet nové oblasti „prestižního“ 

bydlení. Za zmínku stojí například oblast pražských Holešovic, Smíchova, Karlína, nebo 

Pankráce.65 Poloměry druhého, resp. třetího kruhu tak byly zvoleny jako dvojnásobek, 

resp. trojnásobek poloměru kruhu prvního. 

Poloměry čtvrtého a pátého kruhu byly následovně uzpůsobeny tak, aby 

mezikruhová vzdálenost třetího až šestého kruhu byla vždy stejná. 

Každému kruhu pak bylo přiřazeno bodové ohodnocení z intervalu0;1 , a to 

v závislosti na rozdílných poloměrech a postupném obsažení větší plochy, přičemž K1 bylo 

položeno rovno jedné. Každé další bodové ohodnocení bylo vypočítáno ze vzorce: 

6
1 r

r
KK i

i −=   , kde 

r i je poloměr i-tého kruhu 

 
                                                 
65 Asociace realitních kanceláří České republiky; Zpráva Asociace realitních kanceláří České republiky o 
trhu nemovitostí 2.pololetí 2005/1.pololetí 2006; editor: Borůvka, Jan; Koranda, Petr 
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Tabulka 9: Koeficienty kruhů při výpočtu koeficientu centra města 
kruh 1 2 3 4 5 6 

Ki 1 0,7941 0,6912 0,4608 0,2304 0 

 

Následně byla určena výměra jednotlivých správních obvodů obsažená 

v jednotlivých kruzích a postupováno dle vzorce: 

6

1
6

1

i i
i

C

i
i

K S
k

S

=

=

⋅
=
∑

∑
 , kde 

 

Ki  je bodové ohodnocení i-tého kruhu, a 

Si  je výměra části příslušného správního obvodu obsažené i-tým kruhem, resp. 

mezikružím i-tého a (i-1)-ho kruhu  

 

Čímž byly určeny koeficienty centra města pro jednotlivé správní obvody, jak jsou 

vidět v tabulce 10. Pro zjednodušení jsem předpokládal neměnnost hranic správních 

obvodů v čase a tedy konstantnost tohoto koeficientu.  

Výjimku z tohoto pravidla tvoří změna, kdy od 1.11. 2007 městská část Praha-

Čakovice, která patřila do správního obvodu Praha 19, nově spadá do správního obvodu 

Praha 18.66 Vzhledem k tomu, že ke změně došlo během probíhajícího čtvrtletí, je do 

koeficientu započítána i tato skutečnost, a to zohledněním, že jednu třetinu čtvrtletí platilo 

členění staré a zbylé dvě třetiny členění nové. Ani jedna z těchto dvou částí však nakonec 

nemohla být vzhledem k nedostupnosti průměrných cen do modelu zahrnuta. Zajímavé je 

ale zjištění, že oba změněné koeficienty mírně klesly, což je důsledek změny poměru částí 

obsažených jednotlivými kruhy. 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Dle vyjádření ČSÚ tuto skutečnost již roční údaje za rok 2007 zohledňují. 
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Tabulka 10: Koeficient centra jednotlivých správních obvodů 
Správní obvody kC Správní obvody kC 

Praha 1 
1,0000 

Praha 12 
0,3493 

Praha 2 
0,8944 

Praha 13 
0,4441 

Praha 3 
0,7656 

Praha 14 
0,3755 

Praha 4 
0,5664 

Praha 15 
0,3554 

Praha 5 
0,6574 

Praha 16 
0,2913 

Praha 6 
0,5982 

Praha 17 
0,4469 

Praha 7 
0,8198 

Praha 1867 
0,4608 

Praha 8 
0,5647 

Praha 1968 
0,2976 

Praha 9 
0,5106 

Praha 20 
0,1717 

Praha 10 
0,5948 

Praha 21 
0,0758 

Praha 11 
0,3576 

Praha 22 
0,1070 

ZDROJ: ČSÚ (vlastní výpočet) 

 

Výhodou koeficientu centra města, tak jak byl zkonstruován, je, že v něm je 

explicitně obsažen i faktor limitace místem, neboť čím blíže centru se lokalita nachází, tím 

vzácnější je zde volný pozemek. Tento fakt lze ilustrovat na kruzích, které jsme použili 

k výpočtu koeficientu centra města. Poloměr druhého kruhu (myšleno druhého 

nejmenšího) si označme r2 a poloměr třetího kruhu r3, rozdíl 3 2r r−  pak jako r. Počet bodů 

obsažených ve třetím kruhu je tak o 2rπ  bodů větší než v kruhu druhém. Rozloha se tak 

v závislosti na vzdálenosti od historického centra zvětšuje geometrickou řadou, čímž se 

místo pro novou výstavbu s každým kilometrem stává méně vzácným. 

Limitace místem však není obsažena v koeficientu plně exaktně, k tomu by bylo 

potřeba porovnat plochu volných stavebních parcel v jednotlivých částech města. Přesto 

pro naše účely postačí zjednodušená interpretace, že limitaci místem koeficient centra 

města již obsahuje. 

 

                                                 
67 Pro čtvrtý kvartál 2007 platí koeficient ve výši 0,3965. 
68 Pro čtvrtý kvartál 2007 platí koeficient ve výši 0,2905. 
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Obrázek 2: Rozdělení správních obvodů do jednotlivých kategorií v závislosti na 
vzdálenosti od geografického centra města 

 

 

Posledním krokem bylo určení dummy proměnných, které dle poměrné geografické 

vzdálenosti sjednocují do skupin jednotlivé správní obvody. Připomeňme, že byly zvoleny 

čtyři základní kategorie, zaprvé užší centrum Prahy (sem byly zařazeny správní obvody 

s hodnotou koeficientu centra vyšší než 0,7), širší centrum Prahy (koeficient centra 

v rozmezí 0,5 až 0,7), okolí širšího centra (koeficient centra v rozmezí 0,3 až 0,5) a 

okrajové části Prahy (koeficient centra nižší než 0,3). Výsledné rozdělení do jednotlivých 

kategorií je lépe patrné z obrázku 2.  

Jednotlivé dummy proměnné pak byly označeny jako D1 až D4 (vzestupně směrem 

od centra k okrajovým částem Prahy) a použity v regresním modelu. 

 

3.2.2 Koeficient zeleně 

I na další koeficient, koeficient zeleně, pak limitace místem působí. Lze totiž 

předpokládat, že čím dále se budeme od historického centra nalézat, tedy čím méně vzácné 

(myšleno na kvantitu) budou místní pozemky, tím menší tlak je na vykoupení pozemků, 
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event. na případné změny územního plánu,69 a tím větší poměr zelených ploch by se zde 

měl nacházet. 

Zelené bydlení je dnes v módě, převážná část developerů nabízejících nové bytové 

projekty se chlubí tím, že příroda v lokalitě je přímo na dosah ruky, či jinak vyzdvihuje 

zeleň, která se na místě projektu nachází, nebo nacházet bude.  

Vedle zeleného bydlení se pak prezentují nejvíce ještě tzv. waterfront bytové 

projekty, neboli byty stavěné v těsné blízkosti řeky. 

Příroda prostě táhne, alespoň na to lze usuzovat z toho, jak se bytové projekty 

prezentují svým budoucím obyvatelům. Můžeme tedy konstatovat, že přírodní plochy 

v okolí jsou pro kupující důležité a že ovlivňují poptávku po takových nemovitostech, 

které se budou nacházet tzv. „v těsném sepětí s přírodou.“ 

Proto koeficient zeleně není díky způsobu výpočtu úplně koeficientem zeleně v tom 

pravém slova smyslu, ale spíše koeficientem přírody, lépe řečeno koeficientem zeleně a 

vodních ploch. 

Setkáváme se zde ale s problémem, kdy v okrajových částech Prahy je daleko více 

přírodních ploch, než je tomu v historickém centru nebo jeho okolí. Díky tomuto by pak 

bylo velmi pravděpodobné, že by koeficient zeleně byl spolu s cenami bytových 

nemovitostí v negativní závislosti. Tomu jsem se pokusil předejít vyjmutím orné půdy 

z výpočtu koeficientu. Tím klesl koeficient především u okrajových částí Prahy a naopak 

v širším centru byla, díky praktické neexistenci takovéhoto typu zemědělské půdy, jeho 

výše zachována. Například u Prahy 22 klesl koeficient zeleně v roce 2006 o celých 71,5 

procentního bodu. Tímto krokem se tedy snad podařilo vyloučit, nebo alespoň z velké části 

eliminovat problém možnou negativní závislost mezi koeficientem zeleně a cenami 

bytových nemovitostí. 

 

Tabulka 11: Změna koeficientu zeleně při vynechání orné půdy 

 
koeficient zeleně bez 

orné půdy (2006) 

koeficient zeleně vč. 

orné půdy (2006) 
rozdíl 

Praha 22 0,132 0,847 0,715 

ZDROJ: ČSÚ (vlastní výpočet) 

 

                                                 
69 Změny územního plánu jsou často způsobeny developerskými zájmy. (Do tohoto úsudku není zahrnován 
rozvoj okolí v souladu s rozvojovou činností města, veřejných činitelů.) 
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Při výpočtu koeficientu zeleně jsem postupoval dle statistických ročenek hlavního 

města Prahy, které jsou k dispozici na internetových stránkách Českého statistického 

úřadu. Jako základ pro výpočet koeficientu zeleně jsou vzaty lesní a vodní plochy a 

zemědělské půdy, respektive její část, do které jsou započítány zahrady, sady a trvalé 

travní porosty, tedy vše vyjma orné půdy. Takto získaná plocha je pak podělena celkovou 

výměrou dané oblasti, čímž je získán koeficient zeleně, který tak udává procentuální 

zastoupení přírodních ploch na daném území. 

Pro získání čtvrtletních údajů jsem následně rozdělil lineárně meziroční změnu 

koeficientu do jednotlivých čtvrtletí. 

 

3.2.3 Občanská vybavenost 

Při úvahách o vybavenosti okolí jsem postupoval dle údajů ČSÚ za období 2001 až 

2006. Všechny jednotlivé části Prahy, s výjimkou části Praha – Řeporyje, jsou 

plynofikovány, tedy lze usuzovat na to, že plynofikace správního obvodu nebude mít na 

výši cen bytových nemovitostí velký význam. Údaj byl tedy z výpočtu koeficientu 

občanské vybavenosti vynechán, a to i z důvodu, že se nejedná o údaj, z kterého by se dalo 

usuzovat na rozsah plynofikace v rámci samotného správního obvodu, ale pouze pro 

plynofikaci správního obvodu jako celku. 

Dále jsem z výpočtu této proměnné vyloučil oblast starobního sociálního 

zabezpečení, jenž se zdá být pro člověka, který se hodlá stěhovat do nového bytu, zcela 

irelevantní. 

Jednotlivé další objekty, jež jsou součástí vybavenosti městských částí, byly 

vynásobeny koeficientem důležitosti. Ten byl určen na základě dotazníku, kde byli lidé 

dotázáni na to, jak důležité jsou pro ně z hlediska občanské vybavenosti lokality, ve které 

hypoteticky hledají nové bydlení, jednotlivé typy objektů. A to na stupnici důležitosti od 0 

do 10,70 kde větší počet bodů znamená větší důležitost. 

Bohužel spektrum dat ČSÚ není z tohoto hlediska dostatečně pestré, a tak chybí 

například divadlo, obchod s potravinami, lékárna a jiné objekty, na které se často 

odpovídající ptali. Tyto údaje by se samozřejmě daly zjistit i z jiných zdrojů, například 

z internetového portálu www.mapy.cz (nebo jemu podobných), ale není zde možné 

sledovat zpětně vývoj v čase, proto bylo od tohoto kroku upuštěno. 

                                                 
70 První odpovídající čelili stupnici od 0 do 1, což se ukázalo jako nepříliš šťastné řešení (vysvětlení stupnice 
i samotné odpovědi zabraly mnohem více času, než při použití celočíselné stupnice 0 až 10) – tyto výsledky 
byly zpětně přenásobeny číslem 10. 
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Tabulka 12: Koeficient důležitosti u občanského vybavení lokality 
 Objekt kD kDp kDm 

kino       0,5853 0,5333 0,6438 

muzeum   0,2382 0,2278 0,2500 

galerie 0,1912 0,1556 0,2313 
kultura 

kostel  0,1147 0,1000 0,1313 

tělocvična 0,6265 0,6833 0,5625 
sport 

hřiště 0,5412 0,6444 0,4250 

mateř.  

škola 
0,5176 0,6389 0,3813 

základní  

škola 
0,5676 0,6389 0,4875 školství 

střední  

škola 
0,4559 0,5222 0,3813 

  
nemoc- 

nice 
0,5882 0,5000 0,6875 

pro  

dospělé 
0,7706 0,6889 0,8625 zdravotnictví   ordinace 

praktického 

lékaře pro  

děti 
0,5382 0,6000 0,4688 

ZDROJ: ČSÚ (vlastní výpočet) 

 

Koeficient důležitosti (kD), uvedený v tabulce 12 byl kvantifikován jako: 

1

1

10

n

D i
i

k B
n =

= ⋅∑  , kde 

 

n je počet lidí, kteří odpověděli na dotazník 

Bi je počet bodů, které v dotazníku přiřadil danému objektu i-tý dotázaný  
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Celkově bylo do ankety zahrnuto 68 lidí, ve věkové kategorii 18 až 50 let, kam dle 

Sunegy, Čermáka a Vajdové71 patří více jak devadesát procent lidí vstupujících na trh 

s bydlením.  

Z celkového počtu dotázaných jich 53% bydlelo v Praze, nebo se nedávné době 

z Prahy odstěhovalo, zastoupení žen v dotazníku pak bylo téměř dvoutřetinové (62%). 

Muži anketu, přes její relativní časovou nenáročnost, často odmítli podstoupit.  

Koeficienty kDp, resp. kDm, v tabulce 12 pak označují výsledky skupiny tzv. 

„Pražáků“, resp. „mimopražských“. Přičemž, jak již bylo uvedeno, obě skupiny byly 

přibližně stejně početné. Jak je vidět, objekty patřící do skupin sport a školství, jsou 

Pražáky hodnoceny lépe, zatímco objekty ze skupin zdravotnictví a kultura je hodnocena 

lépe mimopražskými.  

Tento rozdíl je nejspíše způsoben odlišnou mentalitou obyvatel Prahy, neboť 

městská infrastruktura je v hlavním městě natolik rozsáhlá a dopravní dostupnost 

jednotlivých městských částí natolik dobrá, že není neobvyklé například kulturně se vyžít 

v jiné části Prahy, než ve které daný člověk bydlí, nebo po přestěhování dojíždět za svým 

bývalým lékařem.  

Nicméně vzhledem k faktu, že poměrně velkou část lidí, kteří kupují nemovitost 

v Praze, tvoří lidé s mimopražským bydlištěm,72 byl pro výpočet koeficientu vybavenosti 

jednotlivých správních obvodů použit první (společný) koeficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71  Lux et. al (2002) 
72 Z průzkumu, ze kterého vyšel podíl kupujících dle národnosti (viz. kapitola 2.3.1), vyplývá, že jen 
přibližně 60% kupujících české národnosti má trvalé bydliště v Praze. 
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Tabulka 13: Koeficienty občanské vybavenosti jednotlivých správních obvodů 

 20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

Hl. m. Praha 1 358  1 311  1 311  1 320  1 312  1383 
Praha 1 

96,768  101,000  103,385  104,041  105,350  108,612 
Praha 2 

100,894  89,512  91,165  91,215  98,285  103,382 
Praha 3 

68,185  71,068  71,715  71,485  67,441  72,009 
Praha 4 

200,685  193,788  192,059  192,944  186,132  212,979 
Praha 5 

75,044  76,200  75,747  75,585  76,082  77,582 
Praha 6 

137,232  127,756  129,235  130,629  128,079  136,576 
Praha 7 

36,862  36,215  45,029  39,750  38,871  41,932 
Praha 8 

125,838  116,062  109,976  116,797  116,982  125,315 
Praha 9 

31,468  27,112  37,015  40,221  36,062  36,694 
Praha 10 

97,129  87,688  86,915  87,885  86,991  82,265 
Praha 11 

49,512  51,756  50,915  51,635  49,876  50,462 
Praha 12 

69,435  60,297  61,538  61,194  61,338  65,532 
Praha 13 

64,403  60,741  60,753  61,291  61,674  66,129 
Praha 14 

36,638  34,629  34,035  33,447  34,556  35,121 
Praha 15 

35,838  38,932  35,891  35,959  34,650  35,421 
Praha 16 

25,568  25,894  25,309  26,165  26,241  27,309 
Praha 17 

23,662  24,318  24,071  23,444  24,794  24,418 
Praha 18 

17,988  18,174  10,706  10,706  13,018  11,791 
Praha 19 

16,485  18,474  16,947  17,062  15,868  16,406 
Praha 20 

16,659  17,632  17,632  16,979  17,632  19,341 
Praha 21 

19,147  21,253  19,359  19,359  19,753  20,791 
Praha 22 

12,291  12,829  12,053  12,168  12,168  12,794 
ZDROJ: ČSÚ (vlastní výpočet) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že data za rok 2007 nejsou v současné době k dispozici,73 

získal jsem tato data pomocí lineárních extrapolací řad počtů jednotlivých objektů, ze 

kterých koeficient občanské vybavenosti vychází. Takto získané údaje o počtu 

                                                 
73 Data pochází ze statistických ročenek hlavního města Prahy a jsou k dispozici vždy až k září dalšího roku, 
než ke kterému se daná ročenka dělá. 
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jednotlivých objektů byly zaokrouhleny na celá čísla a následně použity pro výpočet 

absolutní hodnoty koeficientu občanské vybavenosti.  

Z absolutních hodnot koeficientu občanské vybavenosti, jak jsou uvedeny v tabulce 

13, jsem vyjádřil normalizované koeficienty občanské vybavenosti, kdy absolutní 

koeficienty byly poděleny rozlohou příslušných správních obvodů a získány relativní 

koeficienty občanské vybavenosti na každý jeden hektar plochy příslušného správního 

obvodu. Takto upravené koeficienty byly následně použity v ekonometrickém modelu 

v kapitole 4. 

Abych získal z ročních koeficientů údaje pro jednotlivá čtvrtletí, rozdělil jsem roční 

přírůstek do jednotlivých kvartálů zcela lineárně. 

 

3.3 DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 

Avšak nejen ukazatele o lokalitě ovlivňují lidské preference, lidské rozhodování o 

stěhování. Každý den se člověk učí, každý den se vyvíjí. Rozhodnutí o stěhování tak závisí 

na okolnostech života daného jedince. 

Rozhodnutí stěhovat se, ať již za prací, partnerem, školou, či z jiného důvodu, je 

jen jedním krokem na životní dráze bydlení jednotlivce. Dráhy bydlení, jak o nich hovoří 

Vajdová, Čermák a Sunega,74 jsou ve své podstatě lidským životním během,75 kdy každý 

jednotlivec v závislosti na minulých zkušenostech a současných okolnostech realizuje svou 

kariéru bydlení. Od odstěhování se od rodičů, přes nájemní bydlení, po nejvyšší vrchol 

vlastnického bydlení.  

Okolnosti, které ovlivňují dráhy bydlení, jsou situace, které člověka v jeho životě 

mohou potkat, či přesněji řečeno potkají. Sňatek, narození dítěte, rozvod jsou jen některé 

ze situací, které většinou znamenají změnu na dráze bydlení. 

Prvním krokem na samostatné dráze bydlení jedince obvykle bývá právě 

odstěhování se od rodičů, nebo chcete-li založení nové domácnosti. 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů, provedeného v roce 2001 v České republice, se počet 

cenzových domácností76 v ČR od šedesátých let minulého století, kdy byl poprvé tento 

                                                 
74  Lux et. al (2002) 
75 Na konci 20.století se lidský život stává různorodější. Najednou nejlze vztahovat jedinou posloupnost rolí 
v lidském životě na všechny individuality. Tato individualizace životů jednotlivých jedinců, kdy je život brán 
jako výsledek zkušenosti a okolností, vede k pojmenování ”běh života” (”life course”). (Lux et al. (2002)) 
76 „Cenzové domácnosti jsou konstruovány podle vzájemných příbuzenských a jiných vztahů, hospodařící 
domácnosti podle prohlášení sčítaných osob o společném či odděleném hospodaření, bytové domácnosti jsou 
totožné s počtem bytů a jejich složení.“ (Sčítání lidu, domů a bytů 2001) 
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ukazatel sledován, trvale zvyšuje. Na tom má přitom největší podíl zvyšující se počet 

domácností jednotlivců a neúplných rodin.  

Důsledkem růstu počtu domácností jednotlivců, dlouhodobě klesající porodnosti a 

vysoké rozvodovosti se pak navíc zároveň snižuje jejich průměrná velikost, z 2,95 osoby 

v roce 1961 na 2,38 osoby v roce 2001. 

S růstem počtu cenzových domácností a s faktem, že zároveň zejména v počátku 

devadesátých let dvacátého století stagnovala bytová výstavba, se pomyslné nůžky mezi 

bytovými a cenzovými domácnostmi začaly rozevírat.77 Jinými slovy, protože více 

cenzových domácností znamená větší poptávku po bytech, začala být stávající nabídka 

domácnostem nedostatečná. Tím se dá jednoduše vysvětlit neutuchající bytová výstavba a 

tlak poptávky na ceny bytových nemovitostí v následujícím desetiletí. 

V této kapitole se pokusím rozebrat jednotlivé demografické údaje, které by mohly 

být vysvětlujícími proměnnými pro model růstu cen bytových nemovitostí. A to nejen 

rozvodovost, sňatečnost a porodnost, ale i migrační ukazatel, který sleduje pohyb 

obyvatelstva u jednotlivých správních obvodů. 

 

3.3.1 Sňatečnost 

Sňatek je jedním ze základních počinů ovlivňujících dráhy lidského bydlení a tedy 

poptávku po něm. Od roku 2003 počet se sňatků v Praze každoročně zvyšuje. 

 

Tabulka 14: Počet sňatků uzavřených v Praze 2002-2007 

 Sňatky 2002  Sňatky 2003  Sňatky 2004  Sňatky 2005  Sňatky 2006  Sňatky 2007  

Hl. m. Praha 6 647 6 467 6 761 6 777 6 841 7149 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Dříve znamenal sňatek první impuls k vlastnickému bydlení, dnes je více 

pravděpodobné, že člověk vstupující do manželského svazku již je vlastníkem nemovitosti. 

Lidé se berou v daleko pokročilejším věku, než tomu bylo dříve. V roce 2005 například 

průměrný věk novomanželů přesáhl 33 let, průměrný věk novomanželů při prvním sňatku 

se přitom blíží ke 30. Tyto razantní změny ve sňatkovém chování proběhly ve velmi krátké 

době, dalo by se říct, že v jednom desetiletí od roku 1991, kdy průměrný věk snoubenců 

byl něco málo přes 23 let. 

                                                 
77 Rozdíl mezi bytovými a cenzovými domácnostmi lze považovat za počet domácností bez vlastního bytu. 
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Pozdější doba sňatku také nemusí nutně znamenat sestěhování se do jednoho bytu. 

Mnoho párů bydlí takříkajíc „na hromádce“ ještě před tím, než vstoupí do manželského 

svazku. Proto ne každé uzavření manželství musí nutně znamenat potřebu stěhování se, a 

tedy vyvolávat poptávku. Přesto je počet uzavřených manželství jako jeden 

z nejdůležitějších faktorů na životní dráze jednotlivce do modelu zahrnut. 

Pro výpočty jsem použil data ze statistických ročenek a statistických bulletinů 

hlavního města Prahy. Existují v nich sice data o sňatcích pro jednotlivé správní obvody 

zvlášť, přesto pro účely další analýzy budou použity pouze kumulativní součty pro celou 

Prahu. Myšlenka, která se za tímto rozhodnutím skrývá, je jednoduchá, jakýkoli sňatek 

uzavřený na území hlavního města Prahy, ať už v jakémkoli obvodu, může vést k dalšímu 

kroku na dráze bydlení. Tento krok však nemusí nutně znamenat, že sezdaný pár zůstane 

v dané části města, ba naopak. 

Do modelu je pak sňatečnost upravena jako počet sňatků v celé Praze na 1000 

obyvatel. 

 

3.3.2 Rozvodovost 

Polovina manželství končí rozvodem (v roce 2004 to bylo 49 %). Rozvod znamená 

zjednodušeně, stejně jako uzavření manželství, významný krok na životní dráze 

jednotlivce. 

„Na drahách bydlení manželů z rozpadlého manželství se obvykle přeruší trend, 

který náleží obvyklému běhu života. Toto přerušení je kritickým bodem, v němž se dříve 

vzestupná dráha domácnosti zvrací v sestupnou dráhu dvou jednotlivců.“78  

Christie (2000) pak upozorňuje na těžkou situaci žen z takových rozpadlých 

manželství, které nejsou sto dostát svých závazků, obzvláště v případě, zůstane-li 

nesplacena hypotéka, či jiná vyšší půjčka.  

Situace je o to těžší v případě, že z manželství zbylo i dítě. Rodič, kterému bylo 

dítě přiděleno, pak z finančních důvodů, nebo z důvodu nedostatku sil pro péči o vlastní 

nemovitost, dává přednost nájemnímu bydlení.79  

Průměrný věk rozvádějících se manželů se pohybuje v Praze kolem jednačtyřiceti 

let,80 přičemž jako nejčastější důvod rozpadu manželství je uváděn rozdíl povah, názorů a 

zájmů. Jak u mužů, tak u žen překračuje výskyt tohoto důvodu pravidelně 50% případů (v 

                                                 
78 Vajdová, Z., Čermák D., Sunega, P.; Lux et al.: 2002; str. 235 
79 Vajdová, Z., Čermák D., Sunega, P.; Lux et al.: 2002 
80 průměrný věk v letech 2004 až 2006 
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roce 2006 to bylo 53% u žen a 60% u mužů). Přibližně 40% rozvodů se pak týká párů, 

jejichž manželství trvalo více jak patnáct let. Průměrný počet dětí se při rozpadu 

manželství pohybuje kolem jednoho dítěte. 

Ze Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2001 vyplývá, že během deseti let 

(od roku 1991) se počet neúplných rodin zvýšil o jednu třetinu. V dalších letech pak podíl 

rozvodovosti na nově uzavřených sňatcích vždy přesáhl 50%, lze tedy konstatovat neustálý 

růst tohoto počtu. 

 

Tabulka 15: Podíl rozvodů na nově uzavřených sňatcích 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Podíl nově uzavřených sňatků a rozvodů 58% 60% 59% 54% 55% 51% 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu, rozvod znamená zánik jedné domácnosti a vznik 

domácností dvou. Z logických důvodů, ve velké většině případů, minimálně jeden 

z bývalých partnerů vstupuje na trh s bydlením. 

Stejně jako u sňatků jsou pak data pro jednotlivé správní obvody hlavního města 

Prahy jednoduše dostupné ze statistických ročenek a bulletinů, přesto opět ze stejného 

důvodu jako u počtu sňatků použiji pro další práci pouze kumulativní součty pro celou 

Prahu, a to v relativní výši rozvodů na jeden tisíc obyvatel Prahy. 

 

3.3.3 Přirozený přírůstek obyvatelstva 

Přirozený přírůstek obyvatelstva se skládá ze dvou fundamentálních ukazatelů – 

živě narozených a zemřelých, věnujme se teď jednomu po druhém. 

Kapitola porodnosti je dalším z převratných kroků v životním běhu každého 

člověka. Dítě znamená zátěž nejen po psychické a fyzické stránce, ale i po stránce 

finanční, což má vliv na plánování rodiny z ekonomického hlediska. 

V devadesátých letech dvacátého století se rozhodování populace ve věci 

rodičovství výrazně změnilo. Rychle byl přijat západní model odkládání porodnosti do 

vyššího věku žen a snižování počtu narozených dětí na jednu matku. 81 

V posledních letech se tento trend zastavil a jsou patrné známky obratu, jde však 

především o odložené početí z devadesátých let. Charakteristickým jevem je například 

zvýšení podílu prvorodiček od roku 2002. Souvisí to především s módním trendem 

                                                 
81 Sčítání lidu, domů a bytů 2001; část 1. populační vývoj 
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mimomanželské reprodukce, kde převládají právě prvorodičky. (V roce 2004 byl podíl dětí 

narozených mimo manželství 30,6%, o více jak 20% více než v roce 1991.) 

Nově narozené dítě znamená potřebu dalšího životního prostoru. Je tedy 

pravděpodobné, že domácnost s novým přírůstkem bude hledat uspokojení svých bytových 

potřeb na trhu nemovitostí. 

 

Graf 17: Porovnání demografická projekce počtu obyvatel Prahy do roku 2050 s reálným 
vývojem 

Počet obyvatel Prahy - demografická projekce vs. reálný stav
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ZDROJ: ČSÚ 
 

Nízká porodnost, doprovázená stárnutím obyvatelstva, se pak projevuje 

v demografické projekci obyvatelstva, kdy by počet obyvatel Prahy v závislosti na 

porodnosti, úmrtnosti a střední analýze populačního vývoje měl klesnout do roku 2050 pod 

900 tisíc. 

Dle projekce by mělo navíc dojít k výraznému zestárnutí obyvatelstva. Střední 

délka života by se u obou pohlaví měla prodloužit, a to především v závislosti na pokroku 

moderní medicíny a mělo by dojít k výraznému zeštíhlení věkové skupiny 15-64 a to 

především na úkor věkové skupiny 65+. Zatímco by pak obyvatelstvo stárnulo, mělo by 

docházet k mírnému nárůstu podílu nejnižší věkové skupiny 0-14 let na celé populaci. 

Tento růst by mohl být způsoben faktem, že pro vyšší věk je typická vyšší úmrtnost. To je 

nakonec podpořeno i skutečností, že absolutní počet obyvatel z této nejnižší skupiny by se 

dle projekce měl snížit téměř o 20%.  
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Tabulka 16: Zastoupení věkových skupin v populaci hlavního města Prahy dle 
demografické projekce 

  2002 2050 

  0-14 12,95% 13,95% 

15-64 71,06% 51,77% 

65+ 15,99% 34,28% 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Alarmujícím je i předpoklad vývoje stavu prostřední, ekonomicky aktivní, 

nejpočetnější skupiny. Zde dochází v absolutní hodnotě o snížení téměř na polovinu. 

Jedinou skupinou, kde by mělo dojít k nárůstu počtu obyvatel je potom skupina 65+, kde 

by se měl počet zvýšit o 65%. 

Takovéto doslova vymírání Prahy, jak je předkládáno v demografické projekci, by 

se muselo nutně projevit na poptávce po bytových nemovitostech. 

 

Pro tuto proměnnou, použijeme narozdíl od kapitol věnovaných sňatečnosti a 

rozvodovosti, data pro jednotlivé správní obvody zvlášť, vážené stavem obyvatelstva 

v jednotlivých správních obvodech a nakonec normalizované tak, že koeficient 

přirozeného přírůstku je přirozeným přírůstkem na 1000 obyvatel příslušného správního 

obvodu. 

 

3.3.4 Migra ční ukazatel 

Demografická projekce však nezahrnuje důležitý aspekt vnitrostátní a zahraniční 

migrace. Jak je patrné z grafu 17, skutečný vývoj populace Prahy se od toho předkládaného 

demografickou projekcí, především právě díky imigraci do hlavního města podstatně liší. 

Zatímco přirozený úbytek obyvatel v letech 2002 až 2007 dosáhl čísla 8279, byl ve 

stejném období migrační přírůstek ve výši 44493 obyvatel. Navíc lze očekávat další příliv 

cizinců, neboť míra jejich počtu zdaleka nedosahuje hodnot obvyklých v patnácti 

původních zemí Evropské unie.82 

Vývoj migračního salda Prahy je v horizontu posledních patnácti let velmi 

zajímavý. Vysoké kladné migrační saldo se v roce 1998 změnilo na úbytek. Tento vývoj 

souvisel mimo jiné s masivní výstavbou tzv. satelitních městeček v příměstských obcích 

                                                 
82 Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Středočeského kraje. Změnu salda neodvrátila ani vysoká zahraniční imigrace do Prahy 

způsobená hospodářským růstem ČR.83  

Tento trend byl však, jak je patrno z vysokého přírůstku od roku 2002, zvrácen. Jak 

je vidět z migrační bilance v tabulce 17, přesahuje pak přírůstek stěhováním od roku 2002 

každoročně počet pět tisíc obyvatel. 

 

Tabulka 17: Migrační bilance hlavního města Prahy v letech 2002-2007 
Přírůstek 

stěhováním 

2002 

Přírůstek 

stěhováním 

2003 

Přírůstek 

stěhováním 

2004 

Přírůstek 

stěhováním 

2005 

Přírůstek 

stěhováním 

2006 

Přírůstek 

stěhováním 

2007 

H
l. 

m
. P

ra
ha

 

5 463  7 074  6 708 11 769 6 260  7 219 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Nejhůře z hlediska vnitřního stěhování jsou na tom městské části Praha 1 a Praha 2, 

které stěhováním od roku 2002 ztratily 1952, resp. 1273 obyvatel. Nejlépe jsou na tom 

naopak části Praha 5, Praha 9, Praha 10 a Praha 14, které ve stejném období všechny 

získaly více jak čtyři tisíce obyvatel. 

 
Tabulka 18: Nejvyšší saldo migrační bilance v rámci správních obvodů hl. m. Prahy za 
roky 2002-2007 
Nejvyšší migrační úbytek... Nejvyšší migrační přírůstek... 

1. Praha 1 -1 952  1. Praha 9 +4 998  

2. Praha 2 -1 272  2. Praha 10 +4 994  

3. Praha 11 -776  3. Praha 5 +4 674  

ZDROJ: ČSÚ 

 

Po započítání přirozeného přírůstku (resp. v některých případech přirozeného 

úbytku) obyvatelstva se na spodních příčkách krom Prahy 1 a 2 nachází Správní obvod 

Praha 3. Naopak nejlépe jsou na tom Správní obvody Praha 5, 9 a 14. 

Ve výpočtu budou použita individuální data pro každý správní obvod, stejně jako u 

koeficientu přirozeného přírůstku vážená počtem obyvatel jednotlivých správních obvodů, 

ta pochází ze statistických ročenek a bulletinů hlavního města Prahy. Výsledný migrační 

koeficient je pak přírůstkem stěhování na jeden tisíc obyvatel příslušného správního 

obvodu. 
                                                 
83 Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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4 MODEL ZÁVISLOSTI CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ NA 

ZVOLENÝCH UKAZATELÍCH 

 

Tato kapitola je ve své podstatě rozdělena do tří hlavních částí, nejprve je 

představen celkový model závislosti cen bytových nemovitostí na ukazatelích lokality a 

makroekonomických a demografických ukazatelích, v druhé části jsou rozebrány 

podmodely pro jednotlivé typy ukazatelů zvlášť a ve třetí části jsou shrnuty dosažené 

výsledky. Nejdůležitější výpočty jsou ve formě výstupu z použitého softwaru TSP uvedeny 

v dodatku (viz. kapitola 7). 

Podkladní data použitá v modelech jsou k dispozici na přiloženém CD v adresáři 

model.  

Hladinu významnosti, na které budu porovnávat signifikanci jednotlivých 

proměnných jsem zvolil ve výši 5%. 

 

Abych se vyhnul multikolinearitě, musel jsem vynechat jednu z dummy 

proměnných koeficientu centra města. Pro  rozhodnutí se, kterou z nich určit jako tzv. 

referenční bod, jsem použil hypotézu, že jednotkové ceny bytových  nemovitostí jsou tím 

vyšší, čím blíže centru města se nemovitost nachází, a tedy vynecháním dummy proměnné 

pro nejužší centrum, bychom měli získat nejvyšší cenu, od které se pak budou ostatní ceny 

odvíjet. Dle uvedené hypotézy lze pak předpokládat, že koeficienty ostatních dummy 

proměnných budou se záporným znaménkem, neboť by v těchto kategoriích měly být ceny 

nižší. 

 

4.1 CELKOVÝ MODEL 

Uvažujme následující model vysvětlující chování cen bytových nemovitostí: 

 

uPORODROZSNATMIGDPHKKOUS

HYPICPIOVKZDDDPRICE

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+=

1098765

43213210 432

ββββββ
ββββδδδβ

 

kde: 

• PRICE je průměrná cena za metr čtvereční bytové nemovitosti 

• β0 je intercept (ve výstupu ze softwaru označen jako C) 

• D2 je dummy proměnná označující kategorii širšího centra Prahy, v souladu 

s kapitolou 3.2.1 

(1) 
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• D3 je dummy proměnná označující kategorii okolí širšího centra Prahy, 

v souladu s kapitolou 3.2.1 

• D4 je dummy proměnná označující kategorii okrajové části Prahy, 

v souladu s kapitolou 3.2.1 

• KZ je koeficient zeleně, resp. přírodních ploch, jak je definován v kapitole 

3.2.2 

• OV je koeficient občanské vybavenosti, jak je definován v kapitole 3.2.3 

• CPI je inflační index, jak je definován v kapitole 3.1.1 

• HYPI je hypoteční index, jak je definován v kapitole 3.1.2 

• KKOUS je koeficient koupěschopnosti obyvatelstva, jak je definován 

v kapitole 3.1.3 

• DPH je dummy proměnná označující rok předcházející změně sazby DPH, 

jak je definována v kapitole 3.1.4 

• MIG je koeficient migrace, jak je definován v kapitole 3.3.4 

• SNAT je koeficient sňatečnosti, jak je definován v kapitole 3.3.1 

• ROZ je koeficient rozvodovosti, jak je definován v kapitole 3.3.2 

• POROD je koeficient přirozeného přírůstku obyvatelstva, jak je definován 

v kapitole 3.3.3 

• u je náhodná odchylka 

 

Jedná se o panelová data pro osmnáct pražských správních obvodů84 ve čtvrtletních 

intervalech od prvního kvartálu 2002 do čtvrtého kvartálu 2007. Okolnost zvolení dummy 

proměnných v případě „koeficientu centra města,“ vede k použití odhadu pomocí LSDV 

(Least Square Dummy Variable). 

 

Jak je vidět z korelační matice (viz. výstup TSP 1), je mezi proměnnými CPI a 

KKOUS přítomna vysoká korelace, proto byla proměnná CPI z dalších výpočtů vyloučena. 

To, že mezi oběma proměnnými existuje vzájemný vztah, potvrzuje i vynesení vývoje 

obou proměnných v čase do jednoho grafu (viz graf 18). 

                                                 
84 Praha 18, Praha 19, Praha 21 a Praha 22 byly vynechány (viz. metodologický dodatek - kapitola 1A) 
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Graf 18: Graf vývoje koeficientů CPI a KKOUS v čase 
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ZDROJ: ČSÚ (vlastní výpočet) 

 

První regrese (viz výstup TSP 2) ukázala porušení heteroskedasticity (LM test) a 

autokorelaci disturbancí (D-W test). TSP umožňuje vypořádat se s tímto problémem 

pomocí příkazu ROBUST, proto byl tento pro další práci bez výhrady použit. 

 

Dále se v tomto modelu jako nesignifikantní projevily proměnné D2, HYPI, MIG, 

SNAT a POROD.85 Během postupného odebírání těchto proměnných se ukázala 

nesignifikantní ještě proměnná D4, vznikl tedy model se signifikantními proměnnými D3, 

KZ, OV, KKOUS, DPH a ROZ jak jsou uvedeny v tabulce 19 níže. 

 

Koeficient determinace celkového modelu je roven 0,78262, tj. signifikantní 

vysvětlující proměnné mohou vysvětlit přibližně 78,26% výše ceny bytových nemovitostí. 

Znamená to, že model poměrně dobře vysvětluje získaná data. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85 Z těchto úvah vynecháme signifikanci interceptu, jehož vyloučení z modelu, by vedlo k drastickému 
 omezení modelu. V uvažovaném případě je nutno ještě podotknout, že výše koeficientu dummy proměnné 
D1 (koeficient centra města - centrum Prahy) je a priori přítomna v interceptu, i z tohoto důvodu pak nelze 
intercept z modelu vynechat. 
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Tabulka 19: Odhadnuté koeficienty – konečný  celkový model 

proměnná coef. 
estimated 

coef. 

standard 

error 
p-value  

hladina 

významn. 
 

C  -7 679,43 6 168,69 0,214  - - 

D3 δ2 -4 746,04 1 997,28 0,018 < 0,05 signifikantní 

KZ β1 36 408,3 18 034,2 0,044 < 0,05 signifikantní 

OV β2 20 283,5 5 825,33 0,001 < 0,05 signifikantní 

KKOUS β5 18 777,3 2 196,28 0,000 < 0,05 signifikantní 

DPH β6 5 243,02 467,06 0,000 < 0,05 signifikantní 

ROZ β9 5 129,57 766,10 0,000 < 0,05 signifikantní 

 

4.1.1 Signifikance ukazatele koeficientu centra města 

To, že se jednotlivé dummy proměnné pro koeficient centra města ukázaly, až na 

proměnnou D3, statisticky nesignifikantní, znamená, že ceny bytových nemovitostí v Praze 

jsou mimo lokality nacházející se v kategorii okolí širšího centra, na svém umístění 

z hlediska vzdálenosti od centra nezávislé. Je tím tedy vyvrácena hypotéza přímé závislosti 

cen bytových nemovitostí na vzdálenosti od geografického centra města. 

Pro kategorii okolí širšího centra Prahy (proměnná D3) tedy dostáváme jako 

výsledek rovnice (1) rovnost: 

 

ROZDPH

KKOUSOVKZPRICE

DDD

*57,5129*02,5243

*3,18777*5,20283*3,36408))04,4746(*143,7679(

:04&13&02

++
++++−+−=

===
 

  

Pro ostatní kategorie vzdáleností správních obvodů od geografického centra Prahy, 

jmenovitě centrum Prahy, širší centrum a okolí Prahy, pak dostáváme také pouze jedinou 

rovnost, a to: 

 

ROZ

DPHKKOUSOVKZPRICE

*57,5129

*02,5243*3,18777*5,20283*3,3640843,7679

+
+++++−=

 

 

To, že jsou jednotlivé dummy proměnné krom té pro okolí širšího centra 

nesignifikantní může být způsobeno jedním z následujících faktorů, nebo jejich kombinací. 
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Zaprvé, oblíbenost okrajových částí Prahy je z hlediska bydlení stejná jako 

oblíbenost širšího a užšího centra, zatímco prostor mezi nimi tak lukrativní není, to působí 

negativně na zdejší ceny bytových nemovitostí. 

A/nebo zadruhé, v kategorii okolí širšího centra Prahy jsou umístěny ve větší míře 

sídliště bytových domů panelového typu, což samo o sobě tlačí průměrné ceny v těchto 

lokalitách dolů. 

A/nebo zatřetí, z pěti správních obvodů spadajících do kategorie okrajové části 

Prahy byly tři vynechány, tedy získané průměrné ceny nemusí tvořit dostatečně 

vypovídající vzorek.  

A/nebo začtvrté, správní obvody jsou natolik velkým územím, že sami o sobě 

deformují průměrné ceny, tím, že zabíhají do více než jedné kategorie. Např. část 

správního obvodu Praha 4 ležící mezi správními obvody Praha 11 a Praha 12 patří 

geograficky již do okolí širšího centra, přesto je s ní jako s celkem počítáno do kategorie 

širšího centra, analogicky Praha 16 jako část kategorie okrajové části Prahy je 

geografickou součástí kategorie okolí širšího centra a zabíhá i do samotného širšího centra.  

 

Poměrně vysoká odhadnutá směrodatná odchylka u proměnné D3 pak napovídá, že 

se ceny pro jednotlivé správní obvody v kategorii okolí širšího centra navzájem mohou 

poměrně lišit. To by odpovídalo např. případu, kdy jsou v některých správních obvodech 

umístěna sídliště panelových bytových domů, zatímco v jiných ne. 

Nakonec je dobré ještě upozornit na skutečnost, že zatímco do modelu vstupovalo 

jako referenční bod pouze užší centrum, je ve výsledku možné za referenční bod považovat 

celou Prahu vyjma zmíněného okolí širšího centra. 

 

4.1.2 Ostatní signifikantní ukazatele 

Koeficient zeleně potvrdil domněnku, že jsou přírodní plochy v okolí nemovitosti 

pro její cenu důležité. Vezmeme-li v potaz pravidlo 1σ,86 můžeme říci, že s mnohem více 

jak padesátiprocentní pravděpodobností se jednoprocentní změna poměru přírodních ploch 

na výměře správních obvodů projeví se stejnosměrným efektem ve výši 183,74 až 544,42 

Kč/m2. Takto velký rozptyl možné změny je způsoben poměrně vysokou směrodatnou 

odchylkou. Z tohoto koeficientu je tedy těžké usuzovat, jak velký by byl vliv tvorby 

                                                 
86 viz. např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Brodatn%C3%A1_odchylka  
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přírodních (např. parkových) ploch na ceny bytových nemovitostí. Dá se tak usuzovat na 

individuální cenové chování v rámci jednotlivých správních obvodů. 

Z hlediska odhadnuté standardní odchylky jsou ostatní koeficienty již rámcově 

stabilnější. 

Byla potvrzena i hypotéza, že na výši cen bytových nemovitostí má podíl i 

občanská vybavenost okolí. Růst koeficientu občanské vybavenosti o jednu setinu způsobí 

následný růst cen bytových nemovitostí o 202,83 Kč/m2. Takovýto růst by mohlo 

znamenat např. jedno zprovozněné kino na 58 hektarů výměry správního obvodu, nebo 

jedno postavené hřiště na 54 hektarů. Vzhledem k průměrné rozloze jednotlivých 

městských částí, by jedno zprovozněné kino znamenalo nárůst cen bytových nemovitostí 

v příslušném správním obvodu přibližně o 5,20 Kč/m2. Dá se tedy říci, že očekávaný 

dopad občanské vybavenosti do ceny není tak velký, jak by bylo možné očekávat. Je to 

nejspíše způsobeno objekty, které byly použity při výpočtu koeficientu, dá se očekávat, že 

použitím dalších objektů (např. samoobsluhy) by dopad do ceny mohl být vyšší. 

Stejně jako dva předchozí ukazatele, i ukazatel koupěschopnosti odvozené 

z průměrné pražské hrubé reálné mzdy ovlivňuje výši cen bytových nemovitostí, a to 

způsobem, kdy každá jeho jednoprocentní změna způsobí změnu cen bytových nemovitostí 

ve stejném směru o 187,77 Kč/m2. To znamená, že stoupne-li průměrná pražská reálná 

mzda o přibližně 1500,- Kč, měla by vzrůst ceny bytových nemovitostí asi o 1000,- Kč/m2. 

Efekt plánované změny DPH se v souladu s předpokladem projevil do ceny 

bytových nemovitostí zvýšenou poptávkou, a tedy průměrně vyšší cenou. Rozdíl dle 

výsledků modelu dosáhl výše 5243,02 Kč/m2. Je tedy docela dobře možné, že se vedle 

očekávaného zvýšení DPH projevil ve výši odhadnutého koeficientu i jiný faktor, který 

působil stejně jako očekávaná změna pouze v roce 2007. 

Poslední signifikantní proměnnou v modelu je koeficient rozvodovosti. Ten 

v souladu s předpokladem zvyšuje průměrnou cenu bytových nemovitostí v Praze, a to 

způsobem, kdy každý jeden rozvod na tisíc obyvatel Prahy zvýší jejich cenu o 5129,57 

Kč/m2. Jednoduchým přepočtením zjistíme, že každý rozvádějící se pár by měl zvýšit cenu 

bytových nemovitostí v Praze o 5,13 Kč/m2. To by znamenalo při průměrném počtu asi 

osmdesát rozvodů na každý správní obvod růst ceny cca 400,- Kč./m2 za čtvrtletí. 



-64- 

4.2 PODMODELY 

Jednotlivé podmodely, jak jsou uvedeny níže, byly získány z hlavního modelu, 

vypuštěním ostatních ukazatelů, než ke kterým jsou vztaženy. Pro podmodely pro 

ukazatele lokality a makroekonomické ukazatele je, vzhledem k přítomnosti dummy 

proměnných, užit odhad metodou LSDV. Hausmannův test pro podmodel 

s demografickými ukazateli upřednostňuje provedení odhadu modelem typu „random 

effect,“ použita byla tedy v tomto případě metoda GLS (Generalized Least Square). 

Horní indexy u jednotlivých koeficientů slouží pouze k odlišení jednotlivých 

modelů (v tabulkách pak nejsou uvedeny). 

 

4.2.1 Podmodel pro ukazatele  lokality 

Celkový model, jak je uveden v rovnosti (1), upravíme pouze na ukazatele lokality. 

Uvažujme tedy následující podmodel vysvětlující chování cen bytových nemovitostí: 

 

uOVKZDDDPRICE +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= 1
2

1
1

1
3

1
2

1
1

1
0 432 ββδδδβ  

 

kde, pro připomenutí: 

• PRICE je průměrná cena za metr čtvereční bytové nemovitosti 

• β0 je intercept (ve výstupu ze softwaru označen jako C) 

• D2 je dummy proměnná označující širší centrum Prahy, v souladu 

s kapitolou 3.2.1 

• D3 je dummy proměnná označující okolí širšího centra Prahy, v souladu 

s kapitolou 3.2.1 

• D4 je dummy proměnná označující okrajové části Prahy, v souladu 

s kapitolou 3.2.1 

• KZ je koeficient zeleně, resp. přírodních ploch, jak je definován v kapitole 

3.2.2 

• OV je koeficient občanské vybavenosti, jak je definován v kapitole 3.2.3 

• u je náhodná odchylka 

 

Po provedení odhadu metodou LSDV se ukázala jako nesignifikantní proměnná D2, 

po jejím odstranění a provedení opětovné regrese se stejně, jako v celkovém modelu, 
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ukázala nesignifikantní i proměnná D4. Teoretické vysvětlení tohoto chování bylo již 

podáno v části celkového modelu. 

 

Koeficient determinace je u tohoto podmodelu poměrně vysoký, dosahuje hodnoty 

0,703264, což znamená, že daný model vysvětluje ze 70,32% získaná data. 

 

Tabulka 20: Odhadnuté koeficienty pro podmodel s ukazateli lokality 

proměnná coef. 
estimated 

coef. 

standard 

error 
p-value  

hladina 

významn. 
 

C  21 374,6 4 891,57 0,000  - - 

D3 δ2 -4 661,76 2 011,80 0,021 < 0,05 Signifikantní 

KZ β1 36 979,0 18 050,2 0,041 < 0,05 Signifikantní 

OV β2 20 488,7 5 807,59 0,000 < 0,05 Signifikantní 

 

Odhadnuté koeficienty jsou, až na ukazatel koeficientu centra města, v souladu 

s předpokládanými vlivy na ceny bytových nemovitostí. Jejich výše se přitom jen nepatrně 

liší od koeficientů pro stejné proměnné odhadnuté v celkovém modelu. Jejich diskuze 

v kapitolách 4.1.1, resp. 4.1.2 lze tedy analogicky upravit pro vysvětlení výsledků tohoto 

podmodelu. 

Největší změnou je přitom znatelné zvýšení interceptu, kam se vedle referenčního 

bodu promítají i ostatní vlivy. Výše zvýšení přitom téměř odpovídá součtu odhadnutých 

koeficientů β5, β6 a β9 z celkového modelu. 

 

4.2.2 Podmodel pro makroekonomické ukazatele  

Celkový model, jak je uveden v rovnosti (1), upravíme pouze na makroekonomické 

ukazatele. Připomeňme ještě, že v důsledku vysokého korelačního koeficientu mezi CPI a 

KKOUS, je proměnná CPI vynechána. Uvažujme tedy následující model vysvětlující 

chování cen bytových nemovitostí: 

 

uDPHKKOUSHYPIPRICE +⋅+⋅+⋅+= 2
6

2
5

2
4

2
0 ββββ  

 

kde, pro připomenutí: 

• PRICE je průměrná cena za metr čtvereční bytové nemovitosti 

• β0 je intercept (ve výstupu ze softwaru označen jako C) 
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• HYPI je hypoteční index, jak je definován v kapitole 3.1.2 

• KKOUS je koeficient koupěschopnosti obyvatelstva, jak je definován 

v kapitole 3.1.3 

• DPH je dummy proměnná označující rok předcházející změně sazby DPH, 

jak je definována v kapitole 3.1.4 

• u je náhodná odchylka 

 

Hned v první regresi pomocí LSDV vyšly signifikantní všechny proměnné, tedy i 

hypoteční index, který se v celkovém modelu projevil jako nesignifikantní. 

 

Nevýhodou tohoto modelu je ale jeho malá vypovídací schopnost, kdy koeficient 

determinace dosahuje hodnoty pouze 0,088895, tedy pouze z 8,88% vysvětluje získané 

údaje. 

 

Tabulka 21: Odhadnuté koeficienty pro podmodel s makroekonomickými ukazateli 

proměnná coef. 
estimated 

coef. 

standard 

error 
p-value  

hladina 

významn. 
 

C  17 106,6 2 921,08 0,000  - - 

HYPI β 4 -35 128,9 17 048,6 0,040 < 0,05 Signifikantní 

KKOUS β 5 16 330,5 2 949,58 0,000 < 0,05 Signifikantní 

DPH β 6 5 992,79 458,40 0,000 < 0,05 Signifikantní 

 

Všechny odhadnuté koeficienty vyšly v souladu s předpokládanými hodnotami. 

Oproti celkovému modelu se ukázala jako signifikantní proměnná HYPI, která v souladu 

s předpokladem působí dle tohoto podmodelu na hodnotu bytových nemovitostí, a to při 

každé jednoprocentní změně hypoteční sazby o 351,28 Kč/m2 v obráceném směru. 

Odhadnuté koeficienty KKOUS a DPH se svou výší jen nepatrně liší od koeficientů 

odhadnutých pro stejné proměnné v celkovém modelu, lze tedy analogicky interpretovat 

výsledky z kapitoly 4.1.2. 

Jak ale bylo řečeno, nelze na tento podmodel pohlížet jako na dostatečně 

vypovídající. 
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4.2.3 Podmodel pro demografické ukazatele  

Upravme celkový model z rovnosti (1) a uvažujme následující model vysvětlující 

chování cen bytových nemovitostí v závislosti na demografických ukazatelích: 

 

uPORODROZSNATMIGPRICE +⋅+⋅+⋅+⋅+= 3
10

3
9

3
8

3
7

3
0 βββββ  

 

kde, pro připomenutí: 

• PRICE je průměrná cena za metr čtvereční bytové nemovitosti 

• β0 je intercept (ve výstupu ze softwaru označen jako C) 

• MIG je koeficient migrace, jak je definován v kapitole 3.3.4 

• SNAT je koeficient sňatečnosti, jak je definován v kapitole 3.3.1 

• ROZ je koeficient rozvodovosti, jak je definován v kapitole 3.3.2 

• POROD je koeficient přirozeného přírůstku obyvatelstva, jak je definován 

v kapitole 3.3.3 

• u je náhodná odchylka 

 

Jako nesignifikantní se v modelu po první regresi ukázala proměnná SNAT, po 

jejím odstranění získáváme model závislosti cen bytových nemovitostí na demografických 

ukazatelích migrace, rozvodovosti a přirozeného přírůstku obyvatel. 

 

Tabulka 22: Odhadnuté koeficienty pro podmodel s demografickými ukazateli  

proměnná coef. 
estimated 

coef. 

standard 

error 
p-value  

hladina 

významn. 
 

C  43 735,3 3 591,69 0,000  - - 

MIG β7 227,168 46,49 0,000 < 0,05 signifikantní 

ROZ β9 -7 729,03 2575,88 0,000 < 0,05 signifikantní 

POROD β10 3 552,46 396,72 0,000 < 0,05 signifikantní 

 

Hodnoty koeficientů migrace a přirozeného přírůstku se shodují s původními 

očekáváními, zatímco hodnota koeficientu rozvodovosti je oproti očekávání a oproti 

výsledku celkového modelu záporná. Korelační matice pro tyto ukazatele nevykazuje 

nepřiměřenou závislost, přesto je možné, že existují externí vlivy, které nedokáži vysvětlit, 



-68- 

a které způsobují opačnou než očekávanou závislost cen bytových nemovitostí na 

koeficientu rozvodovosti. 

Hodnota koeficientu migrace znamená, že každý člověk, který se přistěhuje do, 

resp. odstěhuje ze správního obvodu, způsobí zvýšení, resp. snížení cen bytových 

nemovitostív tomto obvodu o 0,22 Kč/m2. Tento ukazatel tedy ve výsledku nemá pro 

konečnou výši cen bytových nemovitostí příliš velký význam, neboť zcela nejvyšší 

čtvrtletní bilanci v roce 2007 měl ve čtvrtém čtvrtletí správní obvod Praha 9, kam se 

nastěhovalo 870 obyvatel, což by znamenalo zvýšení ceny o cca 192,- Kč/m2. Naopak 

nejnižší bilanci měl správní obvod Praha 2, odkud se ve druhém čtvrtletí odstěhovalo 258 

obyvatel, což by mělo mít za následek snížení cen bytových nemovitostí přibližně o 57,- 

Kč/m2. Mediánový přírůstek stěhováním obyvatelstva byl v roce 2007 napříč správními 

obvody ve výši 220 obyvatel, což by mělo vést ke zvýšení ceny o 48 Kč/m2, průměrná 

pražská cena bytových nemovitostí přitom ve stejném období stoupla přibližně o 2000,- 

Kč/m2. 

Koeficient přirozeného přírůstku pak udává, že každé narozené dítě na tisíc 

obyvatel příslušného správního obvodu zvedne cenu bytových nemovitostí o 3552,46 

Kč/m2. Tedy v absolutních hodnotách každé narozené dítě by mělo zvednout cenu 

bytových nemovitostí o 3,55 Kč/m2. Analogicky lze toto formulovat i pro zemřelého 

člověka. Tento parametr však stejně jako koeficient migrační bilance jeví pro výši cen 

bytových nemovitostí jako zanedbatelný, neboť mediánový přirozený přírůsteknapříč 

správními obvody byl v roce 2007 pouze 17 obyvatel, což by znamenalo zvýšení ceny o 

60,- Kč/m2. 

Možná i z těchto důvodů je vypovídací schopnost tohoto podmodelu, stejně jako 

v případě podmodelu s makroekonomickými ukazateli, velmi slabá, pouze 13,1% 

(koeficient determinace dosáhl hodnoty pouze 0,131031). 

 

4.3 DISKUZE VÝSLEDK Ů 

 

S ohledem na výsledky regresí provedených v kapitolách 4.1 a 4.2, můžeme doplnit 

tabulku 1, kde byly uvedeny předpokládané dopady jednotlivých ukazatelů na ceny 

bytových nemovitostí, o výsledky analýzy. 
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Tabulka 23: Porovnání hypotéz z tabulky 1 s výsledky modelů 
označení hypotéza celkový model podmodel 

KC 

(resp. D1 

až D4) 

čím blíže centru se 

nemovitost nachází, tím 

vyšší by cena bytové 

nemovitosti měla být 

z velké části 

nesignifikantní, 

signifikantní pouze 

ukazatel pro okolí 

širšího centra Prahy 

z velké části 

nesignifikantní, 

signifikantní pouze 

ukazatel pro okolí 

širšího centra Prahy 

KZ 

čím vyšší je zastoupení 

zeleně v okolním prostředí, 

tím vyšší by cena 

nemovitosti měla být 

potvrzeno potvrzeno 

OV 

čím lepší občanská 

vybavenost okolí, tím vyšší 

by cena nemovitosti měla 

být 

potvrzeno potvrzeno 

HYPI 

čím vyšší je hypoteční 

úroková míra, tím vyšší je 

splátka potřebná 

k zaplacení stejné výše 

úvěru a tím nižší je 

procento lidí, kteří si úvěr 

mohou dovolit, jinými 

slovy tím nižší je poptávka 

po bytových nemovitostech 

a tím nižší by měla být 

jejich cena 

nesignifikantní potvrzeno 

KKOUS 

čím vyšší je 

koupěschopnost 

obyvatelstva, tím vyšší je 

poptávka po bytových 

nemovitostech a tím vyšší 

by měla cena bytových 

nemovitostí být 

potvrzeno potvrzeno 
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CPI 

čím vyšší je cenová hladina, 

tím vyšší by měla být cena 

stavebních prací a 

zařizovacích předmětů, 

zároveň s tím by mělo být 

vyšší nájemné 

z jednotlivých bytů, čímž 

by mělo docházet k růstu 

cen bytových nemovitostí 

vysoce korelovaný 

s koeficientem 

koupěschopnosti – 

z modelu vypuštěn 

vysoce korelovaný 

s koeficientem 

koupěschopnosti – 

z modelu vypuštěn 

DPH 

před očekávaným zvýšením 

DPH se dá očekávat 

zvýšená poptávka po 

bytových nemovitostech, 

čímž by mělo docházet 

k růstu jejich ceny 

potvrzeno potvrzeno 

MIG 

čím vyšší je imigrace do 

dané lokality, tím vyšší se 

dá očekávat poptávka a tím 

vyšší i tedy jejich ceny 

nesignifikantní 

potvrzeno X slabý 

dopad do cen byt. 

nemovitostí 

SNAT 

čím vyšší je počet svateb, 

tím vyšší se dá očekávat 

počet opuštěných bytů a tím 

vyšší se dá očekávat 

nabídka bytových 

nemovitostí (při 

předpokladu sestěhování 

se), tím by měla být 

negativně ovlivněna jejich 

cena 

nesignifikantní nesignifikantní 
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ROZ 

čím vyšší je rozvodovost, 

tím větší se dá, v důsledku 

nutnosti odstěhování se, 

očekávat poptávka po 

bytových nemovitostech a 

tím vyšší by tedy ceny 

bytových nemovitostí měly 

být 

potvrzeno 

odhadnutý koeficient 

má zcela opačný 

účinek, než bylo 

předpokládáno 

POROD 

čím vyšší je přirozený 

přírůstek, tím vyšší se dá 

očekávat poptávka po 

bytových nemovitostech, 

tedy tím vyšší by měly být 

jejich ceny, naopak čím 

vyšší je přirozený úbytek, 

tím vyšší se dá očekávat 

nabídka bytových 

nemovitostí, a tím nižší 

jejich ceny 

nesignifikantní 

potvrzeno X slabý 

dopad do cen 

bytových nemovitostí 

 

Signifikantní proměnné byly vždy diskutovány u jednotlivých modelů zvlášť, 

věnujme se nyní proto postupně jednotlivým nesignifikantním ukazatelům. 

 

Částečná nesignifikance koeficientu centra města byla rozebrána již v kapitole 

4.1.1. 

Hypoteční index, migrační koeficient a koeficient porodnosti jsou nesignifikantní 

v celkovém modelu, zatímco v podmodelu vychází dle předpokladů. Nesignifikance 

v celkovém modelu může být způsobena vzájemnými vlivy ostatních proměnných, kdy se 

index může mít oproti ostatním zanedbatelný vliv. 

Sňatečnost, tedy počet nově uzavřených sňatků, nemá, jak je z výsledků patrno, na 

ceny bytových nemovitostí vliv. To potvrzuje provedení samostatné regrese pro sňatečnost 

(viz výstup TSP 12), kdy se ukazatel jeví také jako nesignifikantní. Toto je možná 

způsobeno faktem, že (jak bylo naznačeno v kapitole 3.3.1) mohou páry vstupující do 

manželství již několik let tvořit jednu bytovou domácnost, aniž by byli svoji. 
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Dále lze v závislosti na vypovídacích schopnostech jednotlivých podmodelů 

konstatovat, že nejdůležitějšími ukazateli, pro vysvětlení výše cen bytových nemovitostí, 

jsou ukazatele lokality, které mají vypovídací schopnost málo přes 70%, zatímco zbylé dva 

podmodely mají vypovídací schopnost kolem 10%. 

I přesto však mají v celkovém modelu do ceny vysoký dopad ukazatele 

makroekonomické a demografický ukazatel rozvodovosti. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo analyzovat pražský trh s bytovými nemovitostmi a vysvětlit 

výši a chování cen bytových nemovitostí v závislosti na zvolených ukazatelích lokality a 

makroekonomických a demografických ukazatelích. 

Analýza nabídky a poptávky ukázala, že se jejich struktury navzájem liší, 

především pak v ukazateli ceny. Na trhu chybí nabídka nejlevnějších bytových nemovitostí 

a naopak zde existuje značný převis nabídky nemovitostí s pořizovací cenou vyšší než 5 

mil. Kč. Z čehož lze usuzovat na fakt, že koupěschopnost obyvatelstva není na tak vysoké 

úrovni, aby si lidé mohli dovolit pořídit nákladnější bydlení, které se ovšem čím dál více 

objevuje v nabídkách nových bytových projektů. 

S tím je nejspíše spojena i nedostatečná nabídka bytů od 2,5 mil. do 5 mil. Kč., kam 

naopak patří 60 % poptávaných nemovitostí. 

 

Jako závěr vycházející z jednotlivých modelů vysvětlujících výši ceny bytových 

nemovitostí v závislosti na zvolených ukazatelích, se z hlediska ukazatelů lokality 

zajímavým zjištěním jeví fakt, že vzdálenost od geografického centra města by neměla mít, 

až na výjimku okolí širšího centra, signifikantní vliv. Z makroekonomických ukazatelů lze 

vedle signifikantního vlivu růstu průměrné mzdy poukázat na efekt předzásobení se před 

chystanou změnou výše daně z přidané hodnoty, která se ovšem nejspíše v koeficientu 

odráží spolu s jiným ukazatelem, neboť odhadnutý koeficient přesahuje výši pěti tisíc 

Kč/m2. Z demografických ukazatelů je pak možné vyzdvihnout vliv rozvodovosti 

v celkovém modelu, naopak ostatní koeficienty jsou zanedbatelné. 

Modely ukazují, že nejlépe vysvětlujícími proměnnými z hlediska cen bytových 

nemovitostí jsou ukazatele lokality, naneštěstí však zvolený ukazatel občanské vybavenosti  

Naproti tomu zvolené makroekonomické a demografické údaje sami špatně vysvětlují ceny 

nabízených bytových nemovitostí, i přesto, že mají v celkovém modelu na výši ceny 

poměrně velký dopad. 
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7 DODATEK: Nejd ůležitější výsledky z výpočtů TSP 

 

Výstup TSP 1: Korelační matice 
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Výstup TSP 2: Model závislosti cen bytových nemovitostí na všech zvolených ukazatelích 

(metoda LSDV) 
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Výstup TSP 3: Model závislosti cen bytových nemovitostí na všech zvolených ukazatelích 
(metoda LSDV robust) 
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Výstup TSP 4: Celkový model závislosti cen bytových nemovitostí na všech signifikantních 

ukazatelích (metoda LSDV robust) 
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Výstup TSP 5: Celkový obecný model závislosti cen bytových nemovitostí na všech 

signifikantních ukazatelích (metoda LSDV)  

 

 

Výstup TSP 6: Model závislosti cen bytových nemovitostí na ukazatelích lokality (metoda 

LSDV robust) 
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Výstup TSP 7: Konečný model závislosti cen bytových nemovitostí na ukazatelích lokality 

(metoda LSDV robust) 
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Výstup TSP 8: Konečný model závislosti cen bytových nemovitostí na makroekonomických 

ukazatelích (metoda LSDV) 
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Výstup TSP 9: Hausmannův test pro demografické ukazatele 

 

 

Výstup TSP 10: Model závislosti cen bytových nemovitostí na demografických ukazatelích 

(metoda GLS) 
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Výstup TSP 11: Konečný model závislosti cen bytových nemovitostí na demografických 

ukazatelích (metoda GLS) 

 
 
Výstup TSP 12: Výstup z TSP pro koeficient sňatečnosti (metoda OLS) 
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