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ABSTRAKT 

 

Ceny na trhu bytových nemovitostí v Praze vzrostly mezi lety 2002 a 2008 o více jak 

63%. Od srpna 2008, kdy dosáhly svého historického vrcholu, téměř neustále klesají. 

Zatímco většina prací týkajících se ceny bytových nemovitostí se zaobírá Prahou pouze 

jako jedním z českých regionů, tato práce se zabývá cenami bytových nemovitostí 

v Praze a v jejích dvaadvaceti správních obvodech. 

V první části této práce jsou ceny bytových nemovitostí analyzovány na základě 

obecných ukazatelů jako např. vývoji nové bytové výstavby, podílu ohrožených úvěrů na 

bydlení, výnosnosti nájemného, nebo tzv. „price-to-income ratio.“ Tyto ukazatele 

indikují pokračující korekci cen bytových nemovitostí v Praze i v roce 2011. 

V druhé části je pak pomocí panelové regrese zkoumána závislost cen bytových 

nemovitostí na zvolených makroekonomických ukazatelích a ukazatelích lokality. 

Největší váhu pak vykazují makroekonomické ukazatele. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The housing prices in Prague had risen by more than 63% between 2002 and 2008. 

However since August 2008, when they reached their peak, they have been almost 

constantly falling. Most of the publications regarding housing prices are taking into 

account Prague as one of the Czech regions. On the contrary, this work analyzes 

housing prices in Prague and its 22 districts.  

In first part of this work the indicators of rent-to-price ratio, price-to-income ratio and 

new building development factors are considered to explain possible future 

development of housing prices. This is seemed to continue falling during the year 2011. 

The second analytical part tries to explain the housing prices according to specific 

locality features and macroeconomic aspects. The panel regression is used and it 

reveals that the most significant attributes are the macroeconomic features. 
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1 ÚVOD 

 

Jen mezi lety 2006 a 2008 vzrostla průměrná jednotková cena za metr čtvereční 

bytových nemovitostí v Praze meziročně o více jak 36%.
1
 Celkově se od roku 2002 do 

roku 2008 jednalo o nárůst vyšší jak 63%.
2
 Tento rychlý růst, který se jiţ v tomto 

období stal lákadlem pro spekulativní nákupy bytových nemovitostí v Praze,
 
měl za 

následek zvýšenou aktivitu developerských společností, která se projevila ve vyšším 

počtu nových bytových projektů, které chrlili na trh přehršel nových rodinných a 

bytových domů. 

Zásadní rána tomuto zdánlivě nekonečnému růstu, který zaţívala nejen Praha ale 

i celá Česká republika, přišla po vypuknutí hypoteční krize ve Spojených státech 

amerických v roce 2007.  

Tento zprvu zdánlivě lokální problém dostal hned záhy hrozivé globální 

důsledky. Krach světových bank, které spekulovaly s deriváty špatných (především 

hypotečních) úvěrů, měl za následek gigantický propad trhů a vedl ke zvýšené 

opatrnosti bank při poskytování nových úvěrů. 

Tato zvýšená nedůvěra vedla ke zvýšení poţadavků bank kladených na ţadatele 

o úvěr. Nejvíce se pak odrazila na výši hypotečních úrokových sazeb, které po 

vypuknutí krize začaly strmě růst. Výše hypoteční úrokové sazby je přitom jedním 

z hlavních faktorů ovlivňujících poptávkovou stranu trhu bytových nemovitostí, neboť 

se podílí na definice výše celkových nákladů na pořízení nemovitosti.  

I přes vypuknutí hospodářské krize rostly ceny bytových nemovitostí v Praze aţ 

do srpna roku 2008, kdy následoval propad do konce roku 2010 téměř o 14%. Zatímco 

průměrná cena bytových nemovitostí v Praze klesala od roku 2009 pozvolně téměř aţ 

konstantně, vývoj cen bytových nemovitostí v jednotlivých částech Prahy měl zcela jiný 

průběh.  

Například v centru Prahy zůstaly ceny bytů po celé období splaskávání bubliny 

v roce 2009 více méně stabilní a dokonce vykazovaly mírný růst. Následně však 

dochází během přibliţně půlročního období od začátku roku 2010 k jejich skokovému 

sníţení o téměř 12%. Vývoj cen bytových nemovitostí v ostatních částech Prahy je 

trochu odlišný. První propad cen přichází při splasknutí bubliny přibliţně od poloviny 

                                                 
1
  Realit, vlastní výpočet 

2
  dtto 
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roku 2008, k druhému skokovému propadu dochází v průběhu roku 2010. Tento druhý 

propad se odehrál v jednotlivých částech Prahy nezávisle v různém časovém období a 

většinou po krátkém období růstu. Z těchto důvodů není druhý propad, který je 

srovnatelný s prvním propadem cen bytových nemovitostí po splasknutí bubliny v srpnu 

2008, na ukazateli průměrných cen bytových nemovitostí v Praze patrný. 

Tato práce volně navazuje na mou bakalářskou práci,
3
 která se zaměřila na 

praţský trh s bytovými nemovitostmi, na lokální nabídku a poptávku, kde se zabývala 

jejich strukturou, resp. porovnáním jejich struktur z hlediska ceny a charakteristických 

vlastností bytů. V první části této práce se budu věnovat ukazatelům, které jsou spojeny 

s cenami bytových nemovitostí, jako například vývoj nové bytové výstavby, podíl 

ohroţených úvěrů domácností na bydlení, výnosnost nájemného, nebo tzv. „price-to-

income ratio.“ Na základě těchto ukazatelů se pak pokusím formulovat hypotézu, jakým 

způsobem by se mohly ceny bytových nemovitostí v dalším období vyvíjet. 

Druhou částí této práce je analýza cen bytových nemovitostí v závislosti na 

zvolených makroekonomických ukazatelích a ukazatelích lokality. Zvolení těchto 

ukazatelů navazuje na jiţ zmíněnou bakalářskou práci, ve které jsem provedl analýzu 

vývoje cen bytových nemovitostí v Praze od roku 2002 do konce roku 2007, kdy jako 

vysvětlující proměnné v modelu figurovaly jednotlivá specifika lokality a vybrané 

makroekonomické a demografické ukazatele. Jmenovitě byly za jednotlivé proměnné 

zvoleny: jako specifika 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. Přičemţ jako signifikantní pro celkový model i 

podmodely vyšly pouze koeficienty zeleně, občanské vybavenosti, koupěschopnosti 

obyvatelstva a koeficient výše DPH (zvolen jako dummy proměnná s hodnotou jedna 

pro rok 2007 s ohledem na očekávané navýšení DPH v lednu roku 2008). Za zmínku 

stojí i koeficient hypotečního indexu, který sice v předchozí studii vyšel jako 

nesignifikantní pro celkový model, avšak hypotéza pro podmodel se potvrdila (více viz. 

Petr, 2008). 

                                                 
3
 Petr (2008) 
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Tato práce zohledňuje a respektuje výsledky výše uvedené předchozí studie a 

vyuţívá pro další analýzu pouze výše uvedené proměnné, které se ukázaly jako 

signifikantní (včetně vyuţití hypotečního indexu, který pro celkový model vyšel jako 

nesignifikantní). V této práci je však zásadním způsobem upraven výpočet všech 

pouţitých proměnných. Z důvodu úpravy výpočtu byla zpět do modelu zařazena i 

proměnná koeficientu centra města, který se v předchozí studii ukázal jako 

nesignifikantní. Zcela novou vysvětlující proměnnou je pak index cen stavebních prací. 

Vysvětlení důvodů pro zvolení jednotlivých ukazatelů je uvedeno v tabulce 1, 

způsob výpočtu jednotlivých ukazatelů je uveden v kapitole 3 (dílčí kapitoly, ve kterých 

jsou tyto proměnné popsány, jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky 1), pro kaţdý 

z ukazatelů zvlášť. 

 

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

vysvětlení jejich zvolení 
kapitola ukazatel označení hypotéza 

3.1.1 Hypoteční index HYPI čím vyšší je hypoteční úroková míra, 

tím vyšší je splátka potřebná 

k zaplacení stejné výše úvěru a tím 

niţší je procento lidí, kteří si úvěr 

mohou dovolit, jinými slovy tím 

niţší je poptávka po bytových 

nemovitostech a tím niţší by měla 

být jejich cena 

3.1.2 Koeficient koupěschopnosti KKOUS čím vyšší je koupěschopnost 

obyvatelstva, tím vyšší je poptávka 

po bytových nemovitostech a tím 

vyšší by měla cena bytových 

nemovitostí být 

3.1.3 Index daně z přidané hodnoty DPH A: vyšší daň z přidané hodnoty zvýší 

cenu bytových nemovitostí 

B: ceny bytových nemovitostí se 

přizpůsobují vyšší DPH v předstihu 

díky efektu „předzásobení se“ 

3.1.4 Index cen stavebních prací STAV vyšší cena stavebních prací se odrazí 

ve vyšší nabídkové ceně nově 

postavených a rekonstruovaných 

bytů a tím tlačí na obecný růst cen 

bytových nemovitostí; cena 

stavebních prací je vyšší, neţ je cena 

prací v místě a čase obvyklá 

3.2.1 Historicko-geografický koeficient 

centra města 

HKC čím blíţe lokalita, ve které se 

nemovitost nachází, blíţe centra 

města, tím vyšší je její cena 

3.2.2 Koeficient zeleně KZ čím větší je přítomnost zeleně 

v lokalitě, kde se bytová nemovitost 

nachází, tím vyšší je její cena 

3.2.3 Koeficient občanské vybavenosti OV čím lepší je občanská vybavenost 

lokality, ve které se nemovitost 

nachází, tím větší je její cena 
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Jak je zmíněno výše, v bakalářské práci jsem sledoval vývoj cen bytových 

nemovitostí pouze do konce roku 2007, tedy do doby před vypuknutím hypoteční krize 

ve Spojených státech amerických, resp. před prvními dopady následující světové 

hospodářské krize na českou ekonomiku.  

Právě díky hospodářské krizi se ceny bytových nemovitostí na výsluní, kdy za 

hlavní důvod této krize se označuje splasknutí bubliny na trhu s bytovými 

nemovitostmi. Mezi těmi, kteří se zaobírají ve své práci hospodářskou krizí s ohledem 

na ceny bytových nemovitostí, bych rád doporučil např. práci Obi, Choi a Sil (2010).  

Dalo by se říci, ţe před rokem 2008 bylo především na české scéně publikací 

věnujících se cenám bytových nemovitostí jako šafránu. Mezi ty, které bych ovšem rád 

vyzvedl, patří práce kolem kolektivu sociologického ústavu AV ČR (např. Burdová a 

Lux (2000), Lux a Sunega (2006) nebo Lux et al. (2002)).  

S ohledem na to, se pak má předchozí studie opírala především o práce 

zahraniční, např. Stein (1993), Davis, Lehnert a Martin (2007), Eurola a Määttänen 

(2008), Gallin (2004) a Kodrzyski a Gerew (2006). 

Po roce 2008 sice i na české scéně publikací přibylo, avšak ţádná z nich se 

nezaobírá Prahou v takovém detailu,
4
 jako se hlavnímu městu věnuji v této práci. Tato 

práce oproti dosud publikovaným se zaobírá rozdíly vývoje cen bytových nemovitostí 

v Praze jako celku, resp. se zaměřuje na jednotlivé správní obvody Prahy. Ostatní dosud 

publikované práce, které se zabývají cenami bytových nemovitostí, pak oproti této práci 

zkoumají celou republiku jako celek (viz. např. Čadil (2009)), nebo Prahu zmiňují 

pouze jako jeden z krajů při vysvětlování cen bytových nemovitostí pro celou Českou 

republiku (viz. např. Zemčík (2011), který se zaobírá analýzou závislosti cen bytových 

nemovitostí a výší nájemného; Hlaváček a Komárek (2011), kteří vysvětlují závislost 

cen bytových nemovitostí především na demografickým ukazatelích; Lux a Sunega 

(2003), kteří ve své práci odvozují rovnováţnou úroveň nájemného), a nebo se Prahou 

zaobírají pouze jako celkem (viz. např. Hlaváček, Komárek a Prostějovská (2011), kteří 

se ve své práci věnují analýze prodejů developerských projektů). 

 

Z hlediska struktury práce je nejprve kapitola 2 věnována cenám bytových 

nemovitostí v Praze z hlediska popisu jejich vývoje a analýzy zaloţené na obecně a 

                                                 
4
 mimo předchozí studie (Petr, 2008) 
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dostupných známých ukazatelích. V kapitole 3 je blíţe specifikován výpočet 

vysvětlujících proměnných, které jsou představeny výše. V kapitole 4 je prezentován 

model závislosti cen bytových nemovitostí na vybraných ukazatelích, včetně diskuze 

jeho výsledků. V kapitole 5 je shrnutí a závěr práce.   



Strana 6 

 

2 CENY BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 

 

V minulé studii
5
 jsem ukázal, jak tvoří ceny bytových nemovitostí ti, kteří 

nemovitosti stavějí za účelem jejich následného prodeje, tedy developeři. Orientace 

bytu, výhled z okna, podlaţí, ve kterém se byt nachází, to jsou základní věci, od kterých 

se cena za metr čtvereční bytu odvíjí. Cena typologicky stejných bytů se tak pohybuje i 

v rámci jednoho bytového domu v určitém rozmezí, které ovšem nelze vzhledem 

k individuálním přístupům developerů přesně specifikovat. 

Vedle toho se ovšem ceny bytových nemovitostí v Praze výrazně liší pro 

jednotlivé lokality. To přímo souvisí se samou podstatou bytové nemovitosti, jak jiţ 

více méně plyne přímo z definice pojmu nemovitosti, neboť ty jsou charakteristické 

svým „spojením se zemí pevným základem,“
 6

 tedy nepřenositelností z místa na místo.  

Lokalita, ve které se bytová nemovitost nachází, je jeden z klíčových ukazatelů 

pro určení její ceny. Naneštěstí maximální dělení dat, která jsou k dispozici a ze kterých 

tato studie vychází, existuje pouze pro rozdělení Prahy do katastrálních území či 

městských částí, coţ bohuţel ne zcela vystihuje specifičnost dané lokality. V rámci 

jedné takto poměrně široce definované oblasti, jakou bezesporu městská část či 

katastrální území jsou, se totiţ mohou vyskytovat místa a zákoutí, která budou vypadat 

či se jen tvářit naprosto odlišně. Nemovitost se tak můţe nacházet v útulném činţovním 

domě s parkem přímo pod okny, nebo o pár stovek metrů dále v panelovém domě 

v rámci jednoho z nedalekých sídlišť, a přitom stále spadat statisticky do jedné a té 

samé městské části či katastrálního území.  

Avšak nejen, ţe se ceny obou těchto nemovitostí budou lišit svou absolutní výší, 

ale budou se i v průběhu času vyvíjet různě. Tento fakt specifičnosti, kdy se dá říci, ţe 

ţádná bytová nemovitost není zcela totoţná jako jakákoli jiná, bývá označován jako 

heterogenita bytových nemovitostí a patří společně s nízkou likviditou, vysokými 

transakčními náklady a vysokými náklady na přenos informací k důvodům proč je trh 

s bytovými nemovitostmi méně efektivní, neţ trh jsou například finanční trhy.
7
  

 

Na závěr úvodu do této kapitoly si dovolím dvě krátké metodologické 

poznámky, které jsou důleţité pro správné pochopení této práce.  

                                                 
5
 Petr (2008) 

6
 viz. http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_188.htm; 1.5.2011  

7
 Malpezzi (1998) 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_188.htm
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Zaprvé, pod pojmem bytová nemovitost, resp. cena bytové nemovitosti, je v této 

práci myšlena bytová jednotka v bytovém domě, nikoli pak rodinný dům nebo bytová 

jednotka v rámci rodinného domu. Důvodem pro nezařazení rodinných domů do 

analýzy je větší proměnlivost determinantů jejich ceny.  

Zadruhé, tato práce se zaobírá analýzou vývoje cen ve správních obvodech 

hlavního města Prahy, často jsou však v této práci pro zlepšení čtivosti označovány 

správní obvody jako městské části, pokud nevyplývá z kontextu jinak, jedná se však 

stále o území správních obvodů. 

 

V této kapitole 2 se nejprve v její první části (kapitola 2.1) budeme věnovat 

popisu vývoje cen bytových nemovitostí v Praze ve sledovaném období, v druhé části 

(kapitola 2.2) podrobíme analýze nabídkové ceny bytových nemovitostí, ve třetí části 

(kapitola 2.3) se budeme zabývat vztahem ceny bytových nemovitostí a výší nájemného 

v jednotlivých správních obvodech a na závěr ve čtvrté části (kapitola 2.4) se budeme 

zabývat moţností predikce vývoje cen bytových nemovitostí v závislosti na 

indikátorech vývoje bytové výstavby, výnosnosti nájemného a tzv. price-to-income 

ratio. 

 

 

2.1 VÝVOJ CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze ve sledovaném období by se dal 

rozdělit do dvou hlavních etap. Etapu první, která je charakteristická stabilním růstem 

cen a končí v době prvních dopadů hospodářské krize na českou ekonomiku. A etapu 

druhou, která volně navazuje na etapu první a je charakteristická do konce roku 2010 

nepřerušeným poklesem průměrných cen bytových nemovitostí v Praze.  

Z grafu 1 je patrné, ţe přechod mezi oběma etapami, tedy okamţik, kdy se 

v cenách bytových nemovitostí v Praze projevily první dopady hospodářské krize, 

nastal ve druhém pololetí roku 2008. Oproti srpnu 2008, kdy průměrné ceny bytových 

nemovitostí v Praze dosáhly svého historického vrcholu, došlo do třetího čtvrtletí 2009 

k meziročnímu propadu cen o 7,66%. Tento propad byl zpočátku způsoben především 

propadem cen starších (především panelových) bytů a bytů v méně lukrativních 

oblastech Prahy.  
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Graf 1: Vývoj průměrných cen bytových nemovitostí v Praze v průběhu hospodářské 

krize 

 

ZDROJ: Realit 

 

V druhé polovině roku 2009 dochází z hlediska bytových nemovitostí 

k plošnému mírnému zvýšení cen, které je ovšem poměrně záhy následováno dalším 

skokovým sníţením, které se tentokráte naproti prvotnímu splasknutí bubliny z počátku 

roku 2009 dotklo i bytů v samém historickém centru Prahy (Malá Strana, Staré Město). 

Toto období skokového sníţení cen v jednotlivých městských částech není však na 

křivce průběhu vývoje průměrné ceny bytových nemovitostí pro celou Prahu patrné. Je 

tomu především z důvodu, ţe k němu dochází v jednotlivých městských částech 

v různém období, zatímco v částech, kde toto skokové sníţení probíhá, padají ceny 

bytových nemovitostí strmě dolů, v jiných částech, kde ještě neproběhlo, v některých 

případech dokonce ceny nemovitostí mírně rostou. Tím dochází k paradoxní situaci, kdy 

průměrná cena bytových nemovitostí v Praze klesá relativně pomalu, zatímco 

v jednotlivých částech Prahy dochází průběţně ke skokovému sníţení. To, ţe za 

poměrně pomalým poklesem průměrných cen bytových je potvrzeno i zvýšením 

směrodatné odchylky, která nejprve v době růstu cen bytových nemovitostí klesá aţ na 

své minimum, které dosahuje ve chvíli maximální úrovně cen, následně při splasknutí 

bubliny prudce roste díky různě velkým dopadům do cen v různých částech Prahy, a 

nakonec v průběhu druhého pololetí opět skokově zvyšuje svou úroveň právě díky 
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zmíněné heterogenitě vývoje cen bytových nemovitostí v jednotlivých městských 

částech. 

 

Graf 2: Vývoj průměrné ceny bytových nemovitostí v Praze a směrodatné odchylky pro 

jednotlivé městské části 

 

ZDROJ: Realit; vlastní výpočet 

 

Přestoţe byla první etapa, tedy období před vypuknutím hypoteční krize ve 

Spojených státech, charakteristická poměrně stálým růstem cen, došlo krátce po vstupu 

České republiky do Evropské Unie k mírnému poklesu. Ten byl způsobem splasknutím 

spekulační bubliny taţené poptávkou, v níţ kupující spekulovali na růst cen bytových 

nemovitostí v Praze, ke kterému předpokládali,  mělo dojít po vstupu ČR do EU.
8
 Tyto 

spekulace byly zaloţeny na očekávání, ţe po té co Česká republika vstoupí do Evropské 

unie, dojde k růstu cen bytových nemovitostí tak, aby se rozdíl mezi cenami bytových 

nemovitostí v Praze a v ostatních Evropských metropolích sníţil, ne-li vyrovnal. 

Namísto očekávaného růstu však přišel jiţ zmíněný pokles cen, který v Praze trval 

přibliţně do poloviny roku 2005.  

Vystřídal ho zprvu mírný následně aţ překotný růst cen. Ceny bytových 

nemovitostí v Praze neustále rostly a dosahovaly svých historických maxim. Od 

prosince 2004 do srpna 2008, kdy se tento překotný růst zastavil, vzrostly ceny 

bytových nemovitostí v Praze o 53,57%. 

                                                 
8
 Šaroch a kol. (2004) 



Strana 10 

 

 

Graf 3:Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze od roku 2002 

 

ZDROJ: Realit 

 

Druhá etapa vývoje cen bytových nemovitostí v hlavním městě ve sledovaném 

období je prioritně ovlivněna právě vypuknutím světové hospodářské krize, především 

jejími dopady na českou ekonomiku. První náznaky ochlazení růstu cen přicházejí na 

začátku druhého čtvrtletí 2008, kdy Institut regionálních informací na svých 

internetových stránkách informuje o mírném meziměsíčním poklesu cen bytů.
9
 

Zemčík (2011) ve své práci pro toto období potvrzuje přítomnost spekulační 

bubliny na trhu s bytovými nemovitostmi v ČR, nicméně zároveň konstatuje, ţe velikost 

této bubliny není tak velká, jako tomu bylo v případě Spojených států, Anglie, 

Španělska a Irska, a tedy prasknutí této bubliny by nemělo znamenat pro českou 

ekonomiku stejné důsledky, jako byly patrné v těchto zemích.  

Ačkoli se velké české banky díky předcházející restrukturalizaci a změnám 

v přístupu k poskytování úvěrů v devadesátých letech minulého století,
10

 vyhnuly 

přímým dopadům hypoteční krize, byly zasaţeny skrze dopady na jejich mateřské 

instituce. Ochota bankovních ústavů půjčit peníze jak domácnostem, tak podnikovému 

sektoru, výrazně poklesla. V očekávání dopadů hypoteční krize banky skokově zvýšily 

hypoteční úrokové míry. Tento krok tak omezil dostupnost hypotéčních nástrojů méně 

                                                 
9
 http://cenybytu.idnes.cz/cbbyty.asp?kraj=1&oblast=1; 16.4.2008   

10
 Mejstřík, Pečená, Teplý (2008); str. 392 

http://cenybytu.idnes.cz/cbbyty.asp?kraj=1&oblast=1
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likvidním klientům. Hypoteční sazby pak začínají klesat aţ počátkem roku 2010 a 

koncem téhoţ roku se dostávají zhruba na úroveň sazeb před vypuknutím krize. 

Česká národní banka ve své Zprávě o finanční stabilitě pro rok 2009/2010 

upozorňuje na fakt, potvrzený historickým pozorováním, ţe splaskne-li bublina na trhu 

s bytovými nemovitostmi, přervávají dopady na ekonomiku příslušného státu déle jak 

čtyři roky. Zatímco u splasknutí bublin na akciových trzích je trvání o dva a půl roku 

kratší.
11

 Vycházeje z této empirie, lze usuzovat na to, ţe by se ekonomika mohla 

z tohoto šoku vzpamatovat v průběhu roku 2012. 

 

 

2.2 ANALÝZA NABÍDKOVÝCH CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

V této práci se z pohledu cen bytových nemovitostí zaobírám primárně cenami 

nabídkovými, tedy cenami, za které prodávající inzeruje svou nemovitost k prodeji. 

Ostatní typy cen, tj. poptávkové resp. realizované, jsou z pohledu této práce ignorovány 

resp. uvedeny pouze pro srovnání s cenami nabídkovými.  

Problémem, který by mohl nastat při analýze, která vychází z nabídkových cen 

bytových nemovitostí je skutečnost, ţe nabídkové ceny nemusí odpovídat (a ve většině 

případů neodpovídají) cenám realizovaným, tj. cenám, za kterou je příslušná nemovitost 

doopravdy prodána. Měly by to být tedy realizované ceny, které by z tohoto úhlu 

pohledu měly být brány v potaz jako vysvětlovaná proměnná, neboť oproti cenám 

nabídkovým postihují reálnou cenu nemovitostí. Avšak nabídkové ceny bytových 

nemovitostí mají oproti cenám realizovaným nespornou výhodu v jejich dostupnosti, 

kdy realizované ceny jsou publikovány s přibliţně ročním zpoţděním.  

Další nevýhodou realizovaných cen je, ţe neobsahují údaje o cenách bytových 

nemovitostí, kterých se netýká daň z převodu nemovitostí (tj. prvopřevody v případě 

novostaveb a byty, které jsou před prodejem ve vlastnictví majitele déle jak pět let). 

Tyto nevýhody realizovaných cen plynou ze skutečnosti, ţe Český statistický úřad, 

který tyto údaje publikuje, čerpá informace o nich z daňových přiznání k dani z převodu 

nemovitosti od Ministerstva Financí České republiky. Tato daňová přiznání jsou přitom 

                                                 
11

 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 uvádí, ţe negativní efekty splasknutí bubliny na trhu s bytovými 

nemovitostmi trvají v průměru déle jak 4 roky, zatímco u akciových trhů je to pouze v průměru jeden a 

půl roku. Dopad na ekonomiku je také v případě splasknutí bubliny na nemovitostním trhu hlubší neţ 

v případě trhu akciového. 
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podávána aţ k poslednímu dni měsíce března roku následujícího tomu, ve kterém 

k převodu nemovitosti došlo.  

Poslední nevýhodou realizovaných cen, pro účely této práce ovšem 

nejpodstatnější, je, ţe údaje o realizovaných cenách nejsou k dispozici pro rozdělení 

Prahy do jednotlivých městských částí, katastrálních území či správních obvodů, ale 

k dispozici je pouze jejich agregované dělení do tří oblastí Prahy. 

Z těchto výše uvedených důvodů jsem zvolil pro účely této Práce analýzu cen 

nabídkových. 

Při sběru dat ohledně nabídkových cen bytových nemovitostí v Praze jsem 

vycházel primárně ze dvou zdrojů. Prvním z nich jsou výsledky práce profesora 

Dolanského a jeho týmu, kteří měsíčně publikují v magazínu Realit průměrné 

nabídkové ceny v jednotlivých praţských katastrálních územích. Druhým pak magazín 

Grand Reality, ve kterém jsou uveřejněny nabídky jednotlivců, realitních kanceláří i 

developerů.
12

 

Zatímco ceny získané z magazínu Realit mají výhodu v poměrně snazší 

dostupnosti stejně široké časové řady, chybí jim bliţší informace o jednotlivých typech 

nemovitostí. Z tohoto důvodu jsou tyto ceny pouţité pouze pro model v kapitole 4, 

zatímco v této kapitole jsou podrobeny analýze detaily získané při sběru dat z obou 

zdrojů, především pak z magazínu Grand Reality. 

 

V této kapitole 2.2 se nejprve zmíním o metodologii sběru dat z magazínu Grand 

Realit (kapitola 2.2.1), poté se krátce věnuji analýze nabídkových cen z tohoto zdroje 

(kapitola 2.2.2), následně porovnávám jednotlivé typy cen bytových nemovitostí 

(kapitola 2.2.3) a na závěr této kapitoly se zaměřím na ukazatel Loan-To-Value, který 

nás informuje o vývoji ochoty bank půjčovat peníze oproti nemovitostní zástavě 

(kapitola 2.2.4).  

 

 

2.2.1 Grand reality – metodologie sběru dat 

 

Jak jsem jiţ zmínil výše, jsou jedním ze zdrojů pro účely analýzy cen bytových 

nemovitostí v této části práce pouţity data sebraná z uveřejněných nabídek jednotlivců, 

                                                 
12

 Více informací ke zdroji Realit – viz. kapitola 4.1; více informací ke zdroji Grand Reality – viz. 

kapitola 2.2.1 
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realitních kanceláří a developerů v magazínu Grand Reality, který vychází měsíčně od 

roku 2003 a je k dispozici zdarma na odběrných místech. 

Vzhledem k poměrně velké časové náročnosti sběru těchto dat jsem se zaměřil 

pouze na meziroční vývoj těchto nabídkových cen bytových nemovitostí.
13

  

S ohledem na skutečnost, ţe uzávěrka kaţdého vydání magazínu Grand Reality 

je vţdy k patnáctému dni předcházejícího měsíce, mohou být data, která jsou uveřejněna 

v prvním vydání v daném roce, povaţována za údaje platné pro měsíc prosinec 

předchozího roku. Jinými slovy, údaje získané z vydání magazínu č. 1/2003 jsem 

označil indexem 2002 a stejným způsobem jsem postupoval i v ostatních případech.  

Při sběru dat z magazínu Grand Reality jsem se zaměřil na pět hlavních aspektů: 

typ bytového domu (cihlový, panelový, novostavba), lokalita (Praha 1 – Praha 22), 

cena, rozloha bytu a počet místností.
14

 

Celkově jsem z inzerátů získal vzorek 2.452 bytů, z toho 1.249 bytů se 

nacházelo v cihlových domech, 773 bytů v panelových domech a 430 bytů v nově 

postavených bytových domech, resp. v bytových domech do pěti let stáří (dále jsou 

v tomto textu označovány jen jako „novostavby“). Inzeráty na stejný byt v rámci 

jednoho vydání magazínu nebyly započítány vícekrát.  

Nebylo-li moţné získat přímo z inzerátu informaci o tom, zda je bytový dům, ve 

kterém se jednotka nachází cihlový, panelový, či zda se jedná o novostavbu, ale zároveň 

byla uvedena jeho adresa, byla pro účely určení typu nemovitosti pouţita aplikace 

Google Streetview.
15

 Nebylo-li ani přesto moţné typ nemovitosti určit, nebyl inzerát do 

databáze zařazen. 

V případě, ţe k bytu náleţela zahrada, či předzahrádka, byla cena pozemku, na 

kterém se tato zahrada či předzahrádka nacházela, odečtena z ceny bytu. Cena pozemku 

byla určena jako součin výměry zahrady či předzahrádky a jednotkové ceny za metr 

čtvereční pozemku. Pro určení ceny za metr čtvereční pozemku byla pouţita cenová 

mapa stavebních pozemků Hlavního města Prahy, kdy cena za metr čtvereční byla 

určena jako průměrná cena sousedních pozemků.
16

 

                                                 
13

 Grand Reality č. 1/2003, č. 1/2004, č. 1/2005, č. 1/2006, č. 1/2007, č. 1/2008, č. 1/2009, č. 1/2010 a č. 

1/2011 
14

 Ty byly určeny na základě popisu typu bytové jednotky. Např. 1+kk, ateliér, nebo garsoniéra jako jedna 

obytná místnost, 2+kk nebo 1+1 jako dvě obytné místnosti atd. 
15

 http://maps.google.com  
16

 http://wgp.praha-

mesto.cz/tms/projects_h/cmp08/index.php?autolog_anonymous=true&m_map_size=middle_map  

http://maps.google.com/
http://wgp.praha-mesto.cz/tms/projects_h/cmp08/index.php?autolog_anonymous=true&m_map_size=middle_map
http://wgp.praha-mesto.cz/tms/projects_h/cmp08/index.php?autolog_anonymous=true&m_map_size=middle_map
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Pro byty jejichţ součástí byla terasa, balkon, či sklep jsem výměru terasy či 

balkonu započetl do rozlohy bytu, zatímco výměru sklepa jsem do rozlohy bytu 

nezapočítával. 

U několika inzerátů bylo uvedeno, ţe k uvedené ceně bytové nemovitosti je 

nutné připočítat provizi pro realitní kancelář, jejíţ výše navíc nebyla určena. V takovém 

případě jsem stanovil výši provize v souladu s obvyklou praxí ve výši 2% z celkové 

ceny bytové jednotky. 

Bylo-li u inzerátu uvedeno, ţe se jedná o cenu bytových nemovitostí bez daně 

z přidané hodnoty, byla do analýzy zařazena celková dopočtená výše ceny bytové 

nemovitosti, která jiţ v sobě zákonnou výši této daně obsahovala. 

 

Graf 4: Zastoupení jednotlivých typů nemovitostí v inzerovaném objemu 

 

ZDROJ: Grand Reality 

 

Průměrné ceny bytových nemovitostí pro jednotlivé typy bytových domů a 

lokality jsem vypočetl jako váţený průměr jednotkových cen bytových nemovitostí, kdy 

za váhy pro jednotlivé jednotkové ceny byl vzat poměr výměry bytu, kterých se daná 

jednotková cena týkala, na celku, tedy na rozloze všech bytových nemovitostí pro který 

se daný váţený průměr počítal.  

Průměrnou cenu bytových nemovitostí pro celou Prahu jsem však vzhledem ke 

skutečnosti, ţe se počet jednotlivých typů inzerovaných bytových nemovitostí (tj. cihla, 
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panel, novostavba) v jednotlivých vydáních magazínu Grand Reality měnil, stanovil 

jako váţený průměr cen bytových nemovitostí, kde za váhy pro všechny tři typy byly 

vzaty aritmetické průměry jejich zastoupení v rámci celého sledovaného období. Tyto 

váhy byly stanoveny na základě výpočtu ve výši 51,75% pro ceny bytů v cihlovém 

domě, 30,61% pro ceny bytů v panelovém domě a 17,63% pro ceny bytů 

v novostavbách. Pokud bych k tomuto kroku nepřistoupil, byla by výše průměrné ceny 

bytových nemovitostí pro celou Prahu deformována v závislosti na sloţení nabídky. 

Jinými slovy by výše průměrné cena bytových nemovitostí byla závislá na poměru 

výskytu bytů z jednotlivých typů bytových domů, který se v jednotlivých vydáních 

magazínu měnil. Například průměrná cena bytových nemovitostí v Praze by tak byla 

niţší, pokud by byla vypočtená z vydání, kde bylo poměrné zastoupení inzerce na byty 

v panelových domech vyšší. 

 

 

2.2.2 Nabídkové ceny – magazín Grand reality 

 

Jak je patrné z grafu 5 je průběh vývoje cen bytových nemovitostí v Praze ve 

sledovaném období pro jednotlivé typy bytových nemovitostí podobný. Všechny 

dosahují vrcholu v roce 2007, po čemţ následuje jejich pokles. Výjimkou je cena 

bytových nemovitostí v cihlových domech, která meziročně v období 2007 a 2008 

stagnovala a její pokles nastal aţ mezi lety 2008 a 2009. Je dobré zde opět připomenout, 

ţe se jedná o údaje z prosince příslušného roku publikované v lednu roku následujícího, 

a ţe pro účely této analýzy jsem pouţil vţdy pouze jedno vydání magazínu pro 

meziroční srovnání. Především druhý fakt je pak důvodem, proč průměrné ceny 

bytových nemovitostí v Praze dle údajů získaných z magazínu Grand Reality dosahují 

svého vrcholu v roce 2007 a dále jiţ jen klesají. Zatímco u ostatních zdrojů tento pokles 

nastává aţ v průběhu roku 2008 (např. dle magazínu Realit nabídkové ceny bytů v Praze 

kulminují v srpnu 2008). 

  



Strana 16 

 

Graf 5: Vývoj průměrných nabídkových cen v Praze dle typu bytového domu 

  

ZDROJ: Grand Reality; vlastní výpočet 

 

Cena bytů v novostavbách se v rámci sledovaného období pohybovala více 

skokově, neţ tomu bylo u cen bytových nemovitostí v cihlových a panelových bytových 

domech. Tento nárazový vývoj je nejspíše zapříčiněný relativně malým vzorkem bytů, 

který byl oproti ostatním dvěma typům nemovitostí inzerován. Tuto domněnku 

potvrzuje i skutečnost, ţe sloučíme-li bytové nemovitosti v cihlových bytových domech 

a novostavby a přistupujeme-li k nim jako k jednomu typu nemovitostí, tak se vývoj 

jejich společných cen moc neliší od vývoje cen bytů v cihlových domech, pouze dojde 

k jakémusi vyhlazení křivky vývoje, která pak lépe kopíruje i průměrnou cenu pro 

všechny typy bytových nemovitosti v Praze.  
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Graf 6: Nabídkové ceny novostaveb – porovnání vývoje pro tzv. sociální bydlení s byty s 

výměrou nad 120m2 

  

ZDROJ: Grand Reality; vlastní výpočet 

 

U bytů v novostavbách je pak zajímavé srovnání vývoje cen bytových 

nemovitostí u tzv. sociálního bydlení (více viz. kapitola 3.1.3 Daň z přidané hodnoty), 

tedy ty na které se vztahuje sníţený daňový základ z hlediska daně z přidané hodnoty, 

s byty v novostavbách, které mají výměru větší neţ 120 m
2
.  

Od zavedení definice sociálního bydlení, jejíţ platnost nastala s ohledem na výši 

daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2008, lze říci, ţe ceny bytů z těchto dvou skupin 

vzájemně divergují.  

Jedním z důvodů můţe být vyšší daň z přidané hodnoty, která se na byty 

s výměrou větší neţ 120m
2
 vztahuje. Jak jsem uvedl v předchozí studii,

17
 tím, ţe změna 

výše DPH byla známa dostatečně dopředu, mohli se developeři na ni také dopředu 

připravit (například zvýšit ceny jiţ dopředu, aby nemuseli byty v novostavbách 

zdraţovat, případně je po zdraţení nabízet se slevou aţ do výše rozdílu DPH). 

Vzhledem k tomu, ţe byli developeři jiţ dopředu na změnu připraveni, mohl mít dopad 

do ceny bytových nemovitostí zpoţdění. Nicméně tento fakt by nevysvětloval výši 

divergence mezi roky 2009 a 2010. 

                                                 
17

 Petr (2008) 
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Druhým vysvětlením, které se nabízí, je ţe byty s výměrou nad 120m
2
 mohou 

být v rámci trhu povaţovány za luxusní statek, jehoţ cena při hospodářské krizi neklesá, 

přestoţe klesají příjmy většiny domácností. Stále však zůstává určité procento 

movitějších klientů, kteří během krize netratí, nebo na ní dokáţou dokonce vydělat. 

Naproti tomu pokles cen tzv. sociálního bydlení můţe být naopak způsoben snahou 

developerů přiblíţit se cenou dané nemovitosti cenám, za které jsou potenciální kupci 

ochotni tuto nemovitost pořídit. Toto druhé vysvětlení je pak podpořeno studií 

Hlaváček, Komárek a Prostějovská (2011), kteří poukazují na skutečnost, ţe v době 

poklesu cen daleko citlivěji reagovaly byty menšího typu (především byty 1+1 aţ 3+1), 

kam spadá většina bytů, které lze dle definice povaţovat za sociální bydlení. 

Přesto se dá usuzovat na to, ţe důvodem výše zmíněné divergence bude nejspíše 

kombinace obou faktorů. 

 

Tabulka 2: Korelace mezi cenou za metr čtvereční a počtem pokojů, resp. výměrou bytu  

korelační koeficient cihla panel novostavby 

cena Kč/m2|počet pokojů 0,1635 -0,3792 0,0609 

cena Kč/m2|výměra bytu 0,2274 -0,3917 0,0523 

ZDROJ: Grand Reality; vlastní výpočet 

 

Závislost absolutní ceny bytových nemovitostí na celkové výměře je logická. 

Avšak, existuje-li jakýkoli vzájemný vztah mezi cenou bytových nemovitostí za metr 

čtvereční a jejich výměrou, resp. cenou za metr čtvereční a počtem pokojů v bytě, jsem 

se pokusil otestovat jednoduchým způsobem pomocí korelačního koeficientu. 

Výsledky tohoto testu jsou uvedeny pro kaţdý typ z bytových nemovitostí 

zvlášť v tabulce 2. Jak je na první pohled patrné, přítomnost vzájemného vztahu se ani 

v jednom případě neprokázala.  

 

 

2.2.3 Porovnání jednotlivých typů cen bytových nemovitostí 

 

Jak jsem uvedl, pro účely této práce jsem stejně jako v předchozí studii zvolil 

jako vysvětlovanou proměnnou nabídkové ceny bytových nemovitostí. Zmínil jsem 

také, ţe nabídkové ceny bytových nemovitostí nemusí odpovídat realizovaným cenám, 

tedy ve své podstatě reálným cenám bytových nemovitostí. Toto můţe být způsobeno 
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například realizací obchodů za jiné neţ nabídkové ceny jako důsledek smlouvání o ceně 

mezi prodávajícím a kupujícím, nerealizaci jisté části obchodů (ne všechny nabízené 

nemovitosti jsou vţdy prodány), nebo marţí realitních agentur, které danou nemovitost 

nabízí k prodeji (obvykle se výše marţe pohybuje v řádu jednotek procent).
18

 

 

Graf 7: Porovnání jednotlivých typů cen bytových nemovitostí 

 

ZDROJ: Grand Reality, Realit, ČSÚ 

 

V grafu 7 je uvedeno srovnání obou zdrojů nabídkových cen (magazínu Grand 

Reality a magazínu Realit) s realizovanými cenami. Jak je na první pohled patrné, 

nabídkové ceny získané z magazínu Grand Reality jsou ve všech obdobích vyšší, neţ 

jsou ceny obou ostatních zdrojů. Vysvětlením můţe být relativně menší vzorek, anebo 

specifičnost daného zdroje, kdy nabídka například realitních kanceláří uvedená v tomto 

magazínu můţe být zaměřená pouze na nemovitosti, které mají klienta zaujmout, 

zatímco se širší nabídkou se klient setkává aţ při jednání s realitním agentem.  

Specifický způsob výpočtu průměrné ceny pro Prahu ze zdroje Grand Reality, 

kdy je průměrná cena určena na základě váţeného průměru, kde váhy byly stanoveny 

v závislosti na průměrném výskytu inzerovaného typu nemovitosti v magazínu, má za 

následek ţe výsledná průměrná cena bytových nemovitostí v Praze je pro všechna 

                                                 
18

 Hlaváček, Komárek (2011) 
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období niţší, a tedy nejspíše realitě bliţší, neţ by tomu bylo v případě, ţe by tento 

váţený průměr pouţit nebyl (takový případ je v grafu 7 naznačen přerušovanou čárou). 

V případě pouţití váţeného průměru také dochází dříve k dosaţení vrcholu a 

následného zlomu a pádu cen, neţ je tomu u cen z ostatních zdrojů. Jak jsem jiţ uvedl 

v kapitole 2.2.2 je toto zapříčiněno způsobem sběru dat, kdy za hlavní důvod lze 

povaţovat, ţe jsou sledovány pouze meziroční změny a tedy není zachycen vrchol, 

který např. dle dat z magazínu Realit nastal v srpnu roku 2008. 

 

Graf 8: Porovnání vývoje nabídkových a realizovaných cen bytových nemovitostí dle 

ČSÚ 

 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Z grafu 8 je patrné, ţe realizované ceny v době cenového boomu rostly rychleji 

neţ ceny nabídkové. V grafu 7 pak můţeme vidět přiblíţení jejich absolutní výše 

v tomto období.
19

 To svědčí o spekulativním chování poptávkové strany trhu, kdy 

kupující kupuje nemovitost „za kaţdou cenu,“ věříce přitom v další cenový růst.  

                                                 
19

 Přestoţe se v tomto případě jedná o porovnání nabídkových a realizovaných cen ze dvou zdrojů, je toto 

porovnání moţné, neboť ČSÚ přebírá práci doc. Dolanského jako jeden z hlavních zdrojů pro své 

nabídkové ceny. 
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Mezi lety 2008 a 2009 pak dochází opět k rozevírání těchto pomyslných nůţek, 

kdy nabídkové ceny klesají pomaleji neţ ceny realizované. To můţe být způsobeno 

faktem, ţe se vlastníci bytů snaţí prodat svou nemovitost s plánovaným ziskem nebo 

alespoň za cenu, za níţ ji pořídili. Nebo faktem, ţe si vzali před vypuknutím 

hospodářské krize hypoteční úvěr, a nyní aby při prodeji mohli výši svého dluhu splatit, 

musí svou nemovitost prodat za cenu vyšší, neţ odpovídá ceně na trhu.  

Analýza České národní banky ukazuje,
20

 ţe tento pokles v cenách nemovitostí je 

způsoben dvěma faktory. Zaprvé, splaskáváním spekulační bubliny a za druhé, z více 

jak čtyř pětin, zhoršenou ekonomickou situací v ČR, především pak zhoršujícími se 

demografickými ukazateli. Na základě vysokého podílu změn způsobených 

demografickými ukazateli se ČNB domnívá, ţe se ceny bytových nemovitostí nacházejí 

přibliţně na své rovnováţné úrovni a měly by se dále vyvíjet v závislosti na vývoji 

právě ekonomických ukazatelů. 

 

 

2.2.4 Ukazatel Loan-To-Value  

 

Jedním z ekonomických ukazatelů, jehoţ vliv na ceny bytových nemovitostí by 

si zaslouţil samostatnou práci, je likvidní omezení domácností. V této kapitole se budu 

likvidnímu omezení domácností při pořízení bytové nemovitosti věnovat pouze 

v hrubých obrysech, pro větší detail viz. např. Stein (1993) nebo Eurola a Määttänen 

(2008).  

Za jeden z ukazatelů likvidního omezení domácností můţe být povařován 

ukazatel Loan-To-Value (zkráceně LTV), který nám zprostředkovává informaci, kolik 

jsou bankovní a úvěrové instituce ochotny půjčit vůči ceně zastavované nemovitosti. 

Likvidní omezení, které tento ukazatel představuje, spočívá v jednoduchém principu. 

Je-li např. LTV rovno 70%, znamená to, ţe banka je ochotna půjčit kupujícímu na 70% 

hodnoty nemovitosti,
21

 zatímco zbývajících 30% musí kupující uhradit z vlastních 

zdrojů. Je-li likvidita kupujících omezena, dochází k poklesu cen a omezení objemu 

obchodů.
22

 

                                                 
20

 viz. Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010; původní zdroj Hlaváček, Komárek (2009) 
21

 Pro zjednodušení úvah, ignorujme v tuto chvíli fakt, ţe hodnota nemovitosti, jak je určena bankovním 

odhadcem nemusí být ve stejné výši jako kupní cena nemovitosti. 
22

 Stein (1993) 
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Ukazatel LTV ovšem ovlivňuje poptávkovou stranu trhu ještě jedním způsobem, 

který si asi nejlépe ilustrujme na příkladu.  

 Představme domácnost tvořenou mladým párem, který si krátce po svatbě 

pořídil jako vlastní bydlení garsonku za 1.000.000,- Kč. Z hypotéky, kterou si mladý 

pár za účelem pořízení nemovitosti vzal, zbývá doplatit 400.000,- Kč. Mladý pár by se 

chtěl přestěhovat do většího bytu, protoţe brzy očekává rodinný přírůstek. Abstrahujme 

od jakéhokoli jiného jmění či závazků. Pak majetek mladého páru lze určit rozdílem 

hodnoty nemovitosti a výše nedoplatku hypotečního úvěru (tedy 1.000.000-

400.000=600.000). 

Mějme LTV ve výši 70%, pak banka půjčí mladému páru na 70% hodnoty 

nemovitosti (tedy zbývajících 30% musí pár investovat ze svého). Prodá-li tedy mladý 

pár stávající nemovitost v její pořizovací hodnotě, můţe si tedy pořídit nemovitost 

v hodnotě aţ 2.000.000,- Kč. 

Nyní předpokládejme, ţe náhlá krize na trhu s nemovitostmi znehodnotila 

veškeré nemovitosti o 30%. Tedy i garsonka mladého páru nyní stojí pouze 700.000,- 

Kč. Výše nedoplatku hypotečního úvěru však zůstává stejná. Proto nově majetek 

mladého páru je pouze 300.000,- Kč (tedy poloviční při propadu cen o méně jak 

třetinu). Mladý pár si tedy můţe pořídit byt pouze za 1.000.000,- Kč. Tyto peníze však 

nestačí na byt, který si mohli pořídit za dva miliony před krizí (ten po krizi stojí 

1.400.000,- Kč). 

 

Tabulka 3: Ukazatel LTV pro ČR 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Agregátní LTV 

hypotečních úvěrů 

42,6% 41,2% 45,9% 46,3% 56,6% 

ZDROJ: ČNB; Zpráva o finanční stabilitě za rok 2009 

 

Vrátíme-li se ale k výši ukazatele LTV, která je uvedena v modelovém příkladu, 

musíme si uvědomit, ţe reálná výše tohoto ukazatele se obvykle pohybuje mezi 45% a 

65%.
23

 Tedy řádově níţe, neţ bylo v příkladu uvaţováno. V případě hospodářské krize, 

kdy došlo ke sníţení cen bytových nemovitostí, můţeme tedy říci, ţe byl ve větší míře 

postiţen majetek domácností, neţ by tomu bylo v případě vyššího LTV. Na druhou 

                                                 
23

 ČNB; Zpráva o finanční stabilitě za rok 2006  
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stranu vyšší LTV znamená vyšší objem rizikových úvěrů, neboť v případě defaultu 

dluţníka je to banka, na kterou se přenáší riziko. 

O nárůstu objemu rizikových úvěrů lze přesto hovořit pro období mezi lety 2006 

a 2008, kdy oproti poměrně příznivému agregátnímu ukazateli LTV byly poskytovány 

často hypoteční úvěry s hodnotami LTV 80 - 90%.
24

  

 

 

2.3 VLIV NÁJEMNÉHO NA CENY BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Trh s bytovými nemovitostmi se dá ve své podstatě rozdělit do dvou hlavních 

sektorů na sektor vlastnického bydlení a na sektor nájemního bydlení. Zatímco 

v sektoru vlastnického bydlení jsou uţivatelé bytu zároveň jeho vlastníci a jenom oni 

rozhodují, zda si nemovitost ponechají, nebo zda ji prodají a koupí nemovitost jinou či 

odejdou do sektoru nájemního bydlení, je sektor nájemního bydlení o poznání 

zajímavější. V sektoru nájemního bydlení vystupují oproti sektoru vlastnického bydlení 

dva noví aktéři: nájemce a nájemné. 

Nájemcem je osoba, která můţe buď dočasně, nebo i trvale obývat cizí 

nemovitost z důvodu, ţe je pro něj vlastnické bydlení buď nedostupné, nebo prostě jen 

proto, ţe je pro něj nájemní bydlení ekonomicky výhodnější. 

Nájemné je pak právě tím hlavním faktorem, který určuje, zda pro daného 

nájemce výhodnější zůstat v sektoru nájemního bydlení, nebo vzhledem k výši 

nájemného nájem ukončit a odejít do sektoru bydlení vlastnického. 

Lux, Sunega (2003) ve své práci, uvádí, ţe domácnost odejde ze sektoru 

regulovaného nájemního bydlení do sektoru vlastnického bydlení, jestliţe jsou splněny 

zároveň následující tři podmínky:
  

 

(1)      

(2)                         

(3)        

 

kde VĚK je věk přednosty domácnosti;ČPD je čistý příjem domácnosti; ZIVMIN 

je ţivotní minimum domácnosti; ANUITA je výše roční splátky hypotečního úvěru; OZ 

                                                 
24

 ČNB; Zpráva o finanční stabilitě za rok 2008/2009 
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jsou ostatní úvěrové závazky domácnosti; N je výše nájemného; UN jsou uţivatelské 

náklady a platí: 

 

(4)                          

 

kde PÚS je průměrná roční úroková splátka, 0,01PN jsou náklady na udrţení 

standardu bytového fondu (stanovené jako 1% z pořizovacích nákladů), 0,05VK je 

hodnota nákladů příleţitosti z  vlastního kapitálu investovaného do vlastnického bydlení 

a kPN je roční zhodnocení nemovitosti (stanoveno jako 3% za 20let od pořízení 

nemovitosti, tj. k=0,03/20) 

 

Pro účely této práce si dovolím tento přístup zjednodušit, ignorovat podmínky 

(2) a (3) a omezit se pouze na podmínku (1), tj. UN<N. Zároveň si dovolím abstrahovat 

od zaměření se na státem regulovanou část sektoru nájemního bydlení a pouţiji tuto 

nerovnost pro sektor nájemního bydlení jako celek. Tato dvě zjednodušení mi dovolí 

formulovat zjednodušený závěr, ţe nájemce odejde ze sektoru nájemního bydlení do 

sektoru bydlení vlastnického, jestliţe jeho náklady na nájem nemovitosti převýší 

náklady na pořízení této nemovitosti. 

 

Z hlediska struktury této kapitoly 2.3 je nejprve v první části (kapitola 2.3.1) 

nastíněn problém regulace nájemného a následně (kapitola 2.3.2) popsán proces 

deregulace nájemného. V třetí části (kapitola 2.3.3) se věnuji odhadu výše 

rovnováţného nájemného. Čtvrtá část (kapitola 2.3.4) se pak věnuje porovnání cen 

bytových nemovitostí a výše nájemného. 

 

 

2.3.1 Regulace nájemného 

 

Sektor nájemního bydlení v České republice je však stále ještě značně 

deformován částečnou regulací nájemného. Od 1. 1. 2011 dochází v ČR k plošné 
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deregulaci nájemného, mimo oblasti, kde k plošné deregulaci dojde počínaje 1. 1. 

2013,
25

 mezi něţ patří i hlavní město Praha. 

Samotné téma regulace a deregulace nájemného je tématem pro samostatnou 

práci. V této kapitole se tedy tomuto tématu nebudu věnovat podrobně, pouze nastíním 

základní problémy a způsob jakým regulace nájemného ovlivňuje trh s bytovými 

nemovitostmi. Zájemce o podrobnější informace o regulaci a deregulaci nájemného si 

dovolím odkázat např. na práce Lux a Sunega (2003), Burdová a Lux (2000), Strnad 

(1991), Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, nebo 

publikaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně přechodu na trţní nájemné.
26

 

Vraťme se ale nejprve na začátek. Účel, který měla regulace nájemného plnit, 

byl zajistit dostupnost bydlení i sociálně nejslabším skupinám obyvatel. Nicméně 

způsob, který byl pro dosaţení tohoto účelu zvolen, se s odstupem času nejeví jako ten 

nejvhodnější.  

Obecně lze totiţ říci, ţe existují dva způsoby regulace nájemného na trhu 

s bytovými nemovitostmi, regulace prvního řádu a regulace druhého řádu. Zatímco 

regulace prvního řádu je plošná a nerozlišuje mezi (sociálními) potřebami jednotlivých 

domácností, regulace druhého řádu je pravým opakem a snaţí se např. určit výši 

nájemného v závislosti na příjmu domácnosti, nebo nákladů spojených s pořízením 

nemovitosti. V České republice (v tehdejším Československu) byl pak zvolen způsob 

regulace prvního řádu, přičemţ regulovány byly především byty v bytových domech 

postavených před rokem 1948, a regulované nájemné bylo v roce 1991 stanoveno na 

úrovni nájemného z roku 1964. Přesto, ţe byly záhy po zavedení regulace nájemného 

z regulované části trhu vyloučeny nově stavěné bytové nemovitosti, aby stát neomezil 

novou bytovou výstavbu, a přesto, ţe v průběhu času několikrát došlo k průběţnému 

navýšení regulovaných nájmů, lze říci, ţe výše regulovaného nájemného absolutně 

neodpovídala kvazitrţní výši nájemného, za které byly pronajímány bytové jednotky na 

něţ se legislativa o regulaci nájemného nevztahovala.  

Naschvál jsem pouţil pojem „kvazitrţní“ nájemné, neboť díky základům 

ekonomické teorie víme, ţe v případě koexistence segmentu regulovaného nájemního 

bydlení se segmentem nájemního bydlení, u nějţ je výše nájemného určena na trţních 

principech, je takzvané trţní (kvazitrţní) nájemné vyšší, neţ by bylo rovnováţné 

                                                 
25

 Jedná se o Prahu, obce ve Středočeském kraji s počtem obyvatel vyšším neţ 9.999, České Budějovice, 

Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín 
26

 viz. Průvodce přechodem na smluvní nájemné 
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nájemné, pokud by trh s nájemním bydlením regulován vůbec nebyl.
27

 V kapitole 2.3.3 

se věnuji určení tzv. rovnováţného nájemného, které by se v případě neexistence 

regulace dalo za trţní nájemné povaţovat. 

Nízká úroveň regulovaného nájemného má mimo výše uvedený dopad na 

zvýšení ceny kvazitrţního nájemného logicky dopad i do chátrání bytového fondu a 

rozšíření černého trhu především s pod-pronájmem bytových nemovitostí 

s regulovaným nájemným. 

Vraťme se ale zpět k regulaci nájemného. Burdová, Lux (2000) ve své práci 

ukazují, ţe regulovaného nájmu v sektoru nájemního bydlení s regulovaným nájmem 

vyuţívá poměrně silné procento domácností, které nelze povaţovat za příjmově slabší, a 

ţe největší zisk z regulace nájemného mají domácnosti, které z hlediska příjmů patří do 

horních čtyřiceti procent. Na regulaci nájemného tak paradoxně doplácí právě ti 

sociálně slabší. Ať uţ je to tím, ţe si nemohou díky vysokému kvazitrţnímu nájemnému 

pronajmout byt v neregulované oblasti trhu, nebo tím, ţe bytový fond s regulovaným 

nájemným postupně chátrá.  

 

 

2.3.2 Proces deregulace nájemného 

 

Jak jsem jiţ zmínil na začátku kapitoly 2.3.1, počínaje 1. 1. 2013 se Praha 

(společně s dalšími z hlediska nájemného významnými městy) připojí k plošné 

deregulaci nájemného v České republice. Od tohoto termínu se bude muset pronajímatel 

s nájemcem domluvit na výši nájemného, případně bude výše nájemného stanovena 

soudem ve výši místně obvyklého nájemného. Přičemţ výše místně obvyklého 

nájemného odvozena jedním z následujících pěti způsobů:
28

 dle mapy místně obvyklého 

nájemného připravované Ministerstvem pro místní rozvoj; porovnáním se třemi 

srovnatelnými byty; názorem realitního makléře; znaleckým posudkem; jiným 

způsobem (např. internet, odborné publikace, konzultace, apod.). 

Dochází tak k postupnému přechodu z regulace prvního řádu k regulaci 

nájemného druhého řádu. Z logiky věci nelze totiţ tento proces označit za deregulaci. I 

nadále se totiţ bude na vztahy pronajímatele a nájemce bytů s původně regulovaným 

nájemným vztahovat princip regulovaný státem, ţe dojde-li ke změně místně obvyklého 

                                                 
27

 podrobněji viz. např. Lux, Sunega (2003) 
28

 viz. Průvodce přechodem na smluvní nájemné 
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nájemného, mělo by dojít i ke změně výše nájemného u bytu s původně regulovaným 

nájemným. I tak se jedná o významný posun směrem k narovnání trţní deformace 

způsobené regulací nájemného. 

Proces přechodu z regulace prvního řádu na regulaci druhého řádu, nebo chcete-

li proces deregulace, který v České republice probíhá s sebou ovšem nese i výrazný 

zásah do struktury výdajů domácností. Ruku v ruce s deregulací je tedy potřeba zavést 

efektivní a cílené nástroje bytové politiky, za které lze povaţovat např. sociální bydlení 

a adresný příspěvek na bydlení.
29

  

Na důleţitost propracovaného systému sociálního bydlení poukazuje Strnad 

(1991), kdy zdůrazňuje fakt, ţe díky systému sociální bytové politiky v Rakousku, který 

zde funguje de facto od dvacátých let minulého století, se v této zemi ţádným zásadním 

způsobem neprojevil u dělnické třídy komunistický radikalismus. Tento rakouský 

systém se opírá o širokou nabídku sociálního obecního bydlení, kdy toto je nabízeno 

více méně pouze za provozní a udrţovací náklady. Vedle toho se pak navíc v Rakousku 

reguluje i soukromé nájemní bydlení tak, aby nedocházelo k chátrání nemovitostí a 

zároveň byly chráněny zájmy nájemců. Podstatným nástrojem státu se z hlediska 

rozvoje stávající soukromé bytové zástavby (resp. pozemků určených k bytové 

zástavbě) jeví strašák vyvlastnění nemovitosti,
30

 který nad vlastníkem dané nemovitosti 

visí pro případ, ţe nemovitost neudrţuje, či jí nerozvíjí (např. bytovou zástavbou, či 

zhodnocením bytu v podobě napojení na kanalizaci/vodovod atp.).  

Na druhé straně, podíváme-li se zpět na údaje o hlavním městě, zjistíme, ţe 

v Praze v současné době není patrná ţádná aktivita zastupitelstev (ať jiţ magistrátního 

nebo jednotlivých městských částí) s ohledem na výstavbu obecních bytů.
31

 Zde se tedy 

můţeme dostat do situace, kdy podíl obecních bytů, ve kterých městské části mohou 

nabídnout sociální bydlení za relativně niţší nájemné, nebude dostačovat celkové 

poptávce po nich. 

Adresný příspěvek na bydlení je pak finanční příspěvek těm domácnostem, které 

patří do příjmově slabších skupin. Česká republika se s moţnými sociálními problémy, 

které by mohly v rámci procesu deregulace nastat u finančně slabších domácností, snaţí 

vyrovnat právě zavedením příspěvku státu na bydlení, na který má domácnost nárok 

v případě, ţe její výdaje spojené s bydlením přesáhnou 30% příjmů domácnosti. Pokud i 

                                                 
29

 Lux a Sunega (2003) 
30

 Zákon o asanaci obytných území (viz. Strnad 1991) 
31

 Hlaváček, Komáre a Prostějovská (2011) 
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přesto by se rodina ocitla po zvýšení nájemného ve svízelné finanční situaci, můţe 

poţádat o příspěvek státu v podobě „doplatku na bydlení.“
32

  

 

 

2.3.3 Rovnováţné nájemné 

 

Jak jiţ bylo řečeno regulace nájemného na trhu s bytovými nemovitostmi má za 

výsledek deformaci výše trţního nájemného, které se stává po zavedení regulace 

nájemným kvazitrţním, které svou výší neodpovídá potřebám samoregulujícího se 

volného trhu, a tedy jenţ nelze povaţovat za nájemné rovnováţné.  

O odhadnutí výše rovnováţného nájemného se pokusili například Lux a Sunega 

(2003) v jejichţ práci je rovnováţné nájemné na základě dat pro rok 2000 odhadnuto ve 

výši 67,6 Kč/m
2
 podlahové plochy bytu. Zahrneme-li do jejich úvahy i průměrnou cenu 

bytových nemovitostí v Praze v témţe roce, lze jednoduchým výpočtem určit výnosnost 

tohoto vypočteného rovnováţného nájemného. 

Pokud se ovšem zamyslíme nad výší této výnosnosti, která vychází 3,52% p.a., 

musíme konstatovat, ţe ji lze povaţovat za nízkou. Nejen ţe by v roce 2000 tato 

výnosnost ani nepokryla výši inflace, ale k zaplacení investice při této výši výnosnosti 

by došlo mezi dvacátýmosmým a dvacátýmdevátým rokem od pořízení (a to plně 

ignoruji náklady na opravy apod.). 

  

Tabulka 4: Výnosnost odhadnutého rovnovážného a kvazitržního nájemného 

 průměrná 

cena bytu 

v Praze 

(Kč/m2) 

odhadnuté 

rovnováţné 

měsíční 

nájemné 

(Kč/m2) 

výnosnost 

rovnováţného 

nájemného  

měsíční 

kvazitrţní 

nabídkové 

nájemné 

podle IRI 

(Kč/m2) 

výnosnost 

kvazitrţního 

nájemného 

Praha 23 036 67,6 3,52% 128,0 6,66% 

ZDROJ: Lux a Sunega (2003); ČSÚ; uvedené údaje jsou pro rok 2000 

 

Naproti tomu výše výnosnosti kvazitrţního nájemného lze z výše uvedených 

hledisek povaţovat za nadmíru vyhovující. Míra inflace je pokryta i v roce 2008, kdy se 

inflace v ČR poprvé od roku 1998 vyšplhala nad hranici 5%. A splatnost investice (opět 

bez průběţných nákladů na udrţení stavu nemovitosti) je patnáct let. 

                                                 
32

 viz. Průvodce přechodem na smluvní nájemné 
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Pokud by výše odhadnutého rovnováţného nájemného byla vypočtena správně, 

zásadně by redukovala nabídku nájemního bydlení, nebo chcete-li ochotu subjektů 

propůjčit za úplatu do uţívání svou nemovitost druhé straně.  

Naopak výše výnosnosti kvazitrţního nájemného mohla být jedním ze stimulů 

poptávky po vlastnictví bytových nemovitostí v Praze, která se projevila mimo jiné 

velkým počtem budovaných a vybudovaných bytů v první dekádě dvacátéhoprvního 

století.  

Z výše uvedeného lze tedy usuzovat na to, ţe ideální výše výnosnosti 

rovnováţného nájemného by se měla pohybovat v intervalu mezi těmito dvěma čísly. 

Lze očekávat, ţe odhadnutá výše výnosnosti rovnováţného nájemného bude mít blíţe k 

ideální výši výnosnosti rovnováţného nájemného neţ výše výnosnosti kvazitrţního 

nájemného.  

Vezmeme-li v potaz navíc výsledky práce Davise, Lehnerta a Martina (2007), 

kteří povaţují za optimální výši nájemného nájemné ve výši 5 - 5,5%, lze usuzovat na 

to, ţe i ideální výše výnosnosti rovnováţného nájemného by měla rámcově těmto 

číslům odpovídat.  

V práci Zemčík (2011) vedle toho nalezneme podmínku takzvané nulové 

arbitráţe v sektoru nájemního bydlení, která se dá popsat jednoduchou formulkou ve 

tvaru: 

 

  
 

 
 

 

kde D je diskontní sazba; R je výše nájemného; P je cena nemovitosti. 

 

Pokud pouţiji pro ukazatel diskontní sazby údaj o výši meziroční inflace, který, 

jak jsem jiţ uvedl, ve sledovaném období se pohyboval nejčastěji pod pěti procentní 

hranicí a jehoţ průměrná výše mezi lety 2002 a 2010 byla 2,3%, mohu říci, ţe by se 

výnosnost ideálního rovnováţného nájemného měla pohybovat pod 5% p. a.. Tato 

úvaha však nebere v potaz znehodnocování nemovitosti v čase, které by v diskontním 

faktoru mělo být obsaţeno. Z tohoto důvodu lze výši nájemného odhadnutého na 

základě výpočtu pomocí inflačního indexu lehce korigovat směrem vzhůru.  
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Výše výnosnosti ideálního rovnováţného nájemného byla tedy na základě těchto 

výše uvedených souvislostí stanovena jako spodní hranice intervalu uváděného v práci 

Davise, Lehnerta a Martina (2007), tj. ve výši 5,00 %. 

 

 

2.3.4 Cena vs. nájemné 

 

Průměrný výnos nájemného v Praze se v období od poloviny roku 2007 

pohybuje více méně mezi 5% a 6%. Rozdíly mezi jednotlivými částmi v rámci samotné 

Prahy jsou však více neţ markantní.  

Zatímco minimální výše výnosnosti nájemného se pohybovala stabilně kolem 

2% p.a., maximální výše klesala z více jak 13% aţ k 8%, kdy začala znovu růst a 

koncem roku 2010 opět prolomila 9%-ní hranici. 

 

Graf 9: Výnos nájemného v Praze 

 

ZDROJ: Realit 
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Mezi oblasti s nejniţší výnosností nájemného patří katastrální území Malá 

Strana, Nové Město a Staré Město, tedy především byty nacházející se v rámci 

historického centra města. Za relativně nízkou výnosnost nájemného mohou nejspíše 

ceny nemovitostí, které jsou v těchto oblastech výrazně vyšší, neţ s jakými se můţeme 

setkat v ostatních částech Prahy, zatímco výše nájemného se od výše nájemného 

v ostatních částech Prahy liší relativně méně.  

Naopak mezi oblasti s nejvyšší výnosností nájemného patří katastrální území 

Bohnice, Horní Měcholupy, Modřany a Stodůlky, tedy oblasti s relativně vysokým 

podílem bytů v panelové zástavbě, které se přitom nachází na okraji Prahy vţdy 

nedaleko s relativně dobrou dostupností lesa, parku, přehrady či jiné zelené plochy.  

Třetí skupina katastrálních území, do které patří například Libeň, Braník, nebo 

Vršovice, tedy oblasti okolí centra Prahy, je skupina, jejíţ výnosnost nájemného se 

pohybuje kolem průměrné celopraţské výnosnosti.  

 

Obrázek 1: Průměrná výnosnost nájemného ve sledovaném období v katastrálních 

územích Prahy 

 

ZDROJ: Realit 

 

Vraťme se nyní ale na chvíli zpět, ke vzorci, jímţ Lux, Sunega (2003) definují 

klíčovou podmínku pro odchod domácnosti z nájemního bydlení do bydlení 

vlastnického. Připomeňme, ţe tato podmínka zní UN<N, kde UN; jsou uţivatelské 

náklady spojené s vlastnickým bydlením a N jsou náklady nájemního bydlení, tedy 
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nájemné. Uţivatelské náklady jsou pak definovány vztahem               

          . 

Za nejpodstatnějším uţivatelské náklady spojené s vlastnickým bydlením lze 

povaţovat splátku hypotečního úvěru (PÚS) a dále pak náklady příleţitosti z vlastních 

prostředků, které je třeba při koupi nemovitosti investovat (0,05VK). Pro účely této 

práce si dovolím modifikovat výpočet uţivatelských nákladů, kdy ignoruji náklady na 

udrţování nemovitosti (0,01PN) a zhodnocení nemovitosti (kPN), jenţ by v době 

propadu cen bytových nemovitostí vyšlo s opačným znaménkem. Dále jsem pak upravil 

výši nákladů příleţitosti na 3% z částky vlastního kapitálu.
33

 Vztah definující 

uţivatelské náklady tak lze pro účely této práce přepsat do tvaru: 

 

              

 

Abychom mohli porovnat uţivatelské náklady s výší nájemného, musíme tedy 

určit výši těchto dvou částí uţivatelských nákladů (tj. výše roční hypoteční splátky a 

náklady příleţitosti). 

Výše hypotečního úvěru je, jak jiţ víme z kapitoly 2.2.4, omezena ochotou 

banky půjčovat prostředky na pořízení nemovitosti pouze do určitého procenta její 

hodnoty. Z tohoto důvodu byla jednotková cena za metr čtvereční rozdělena do dvou 

částí, které odpovídají i našim předpokladům. Tedy části, na níţ je moţné čerpat 

hypoteční úvěr, a části, kterou je nutné zainventovat z vlastních zdrojů. K určení výše 

obou těchto částí byl pouţit ukazatel LTV (viz. kapitola 2.2.4), jehoţ výše je 

zveřejňována Českou národní bankou pro jednotlivé roky. Ukazatel LTV však nebyl 

zveřejněn pro rok 2010, z tohoto důvodu byl určen lineární extrapolací z LTV pro roky 

2005 aţ 2009. 

Část uţivatelských nákladů spojených s hypotečním úvěrem pak byla spočtena 

jako výše měsíční anuitní splátky, při splácení hypotečního úvěru v délce 25 let. Anuitní 

splátka byla spočtena z části jednotkové ceny za metr čtvereční určené podílem LTV 

jako část hrazená z hypotečního úvěru. Výše úrokové sazby hypotečního úvěru byla 

určena ve výši ukazatele hypotečního indexu (viz. kapitola 3.1.1), který je zveřejňován 

společností Fincentrum a je k dispozici v měsíčním rozlišení. 

                                                 
33

 Úrokovou sazbu 3% p.a. nabízí například u jednoročního termínovaného vkladu J&T Bank CZ (viz. 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/vklady/urokove-sazby/; zaznamenáno 15.5.2011) 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/vklady/urokove-sazby/
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Druhá část uţivatelských nákladů, tedy nákladů příleţitosti, které se týkají 

financí, jeţ nebyly poskytnuty bankou k financování koupě nemovitosti, byla, jak jiţ 

bylo zmíněno výše, určena ve výši 3% p.a. z částky, jeţ byla rozdílem mezi 

jednotkovou cenou za metr čtvereční bytové nemovitosti a částky de jejíţ výše by byla 

bankovní instituce dle výše uvedeného ochotna klientovi půjčit. 

 

Graf 10: Poměr případů, kdy jsou uživatelské náklady vyšší než nájemné 

 

ZDROJ: vlastní výpočet 

 

Porovnání uţivatelských nákladů a nájemného jsem pak provedl pro typický byt 

s rozlohou 68 m2. Tato rozloha byla zvolena na základě rozlohy, kterou pouţívá při 

zveřejňování údajů o cenách bytových nemovitostí Institut regionálních informací.
34

 

Většina z oblastí kopírovala stejné schéma vývoje těchto dvou ukazatelů. Ve 

většině případů bylo nájemné vyšší neţ uţivatelské náklady, bylo tomu tak ve více jak 

69% případů.
35

 Nejvyšší výskyt případů s opačným efektem, tj. kdy uţivatelské náklady 

byly vyšší neţ nájemné, byl v první polovině roku 2009, kdy v určitých měsících 

přesáhl 60%.  

Lze tedy hovořit o tom, ţe počátkem roku 2009 vrcholila doba, kdy bylo dle 

tohoto ukazatele výhodnější hledat nájemní bydlení spíše, neţ bydlení vlastnické. Tento 

faktor tedy můţe být jeden z vysvětlujících faktorů ochlazení poptávky v roce 2009. 

                                                 
34

 viz. www.iri.name  
35

 Případem je zde myšlen výskyt této události ve sledovaném období. 

http://www.iri.name/
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Graf 11: Porovnání uživatelských nákladů a nájemného pro vybrané katastrální území 

 

ZDROJ: Realit; vlastní výpočet 

 

Porovnáme-li počet výskytů případů, kdy jsou uţivatelské náklady vyšší neţ 

nájemné u oblastí jmenovaných na začátku této kapitoly, zjistíme, ţe pro oblasti 

s nejvyšší výnosností nájemného platí, ţe uţivatelské náklady téměř v ţádném případě 

nejsou vyšší neţ nájemné, zatímco pro oblasti s nejniţší výnosností nájemného platí 

pravý opak.
36

 

V grafu 11 je uvedeno srovnání uţivatelských nákladů a nájemného pro 

katastrální území Holešovice. Je zde patrný počáteční růst uţivatelských nákladů, který 

probíhal především ve druhé polovině roku 2007 a první polovině roku 2008, a byl 

taţený zvyšováním hypotečních sazeb v důsledku vypuknutí hospodářské krize.
37

 Ještě 

před polovinou roku 2008 v tomto případě překonává výše uţivatelských nákladů výši 

nájemného (ve většině případů k tomuto došlo aţ v druhé polovině roku 2008 resp. 

počátkem roku 2009). Výše uţivatelských nákladů se pak drţí nad výší nájemného aţ 

do závěru roku 2010. Tento okamţik lze povaţovat za chvíli, kdy dochází 

k opětovnému oţivení poptávky po bytových nemovitostech ze strany racionálně 

uvaţujících lidí v nájemním bydlení. 

                                                 
36

 Staré město 42 případů ve 42 sledovaných měsících (dále značeno jen 42/42); Malá Strana 41/42; Nové 

Město 38/42; Stodůlky 2/42; Horní Měcholupy 0/42; Modřany 0/42 
37

 více k hypoteční krizi a jejímu dopadu na ekonomiku ČR viz. následující kapitola 
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Závěrem této kapitoly si neodpustím poznámku, nebo spíše takové upozornění, 

ţe i přesto, ţe jsou uţivatelské náklady niţší, neţ jsou náklady nájemní, nemůţe si často 

domácnost dovolit nájemní bydlení za bydlení vlastnické zaměnit. Naráţí totiţ na 

likvidní omezení způsobené nutností drţet poměrně značnou částku, která by pokryla 

část hodnoty nemovitosti, na níţ mu banka nepůjčí.
38

 

 

 

2.4 PREDIKCE VÝVOJE CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Ještě předtím, neţ se budeme věnovat samotné predikci vývoje cen bytových 

nemovitostí v Praze, si dovolím krátce se zastavit u tolikrát jiţ zmíněné hypoteční krize, 

která vypuknuvší ve Spojených státech následně během jednoho aţ dvou let se rozšířila 

natolik, ţe zasáhla celý svět. Důvodem, proč si tato krize v této práci zaslouţí zvýšenou 

pozornost, jsou nejenom její následky, nýbrţ i to, co této krizi předcházelo.  

Od devadesátých let dvacátého století se postupně zvyšovalo tempo růstu cen 

bytových nemovitostí v USA. Od roku 2000 do roku 2006 pak toto tempo zrychlilo 

natolik, ţe během těchto šesti let vzrostla cena bytových nemovitostí o neuvěřitelných 

60%. 

Bernanke (2008) ve svém projevu uvádí, ţe tento abnormální růst cen bytových 

nemovitostí pak po dobu svého trvání dokázal skrýt mnohem větší hrozbu neţ by bylo 

„pouze“ splasknutí spekulační bubliny s cenami bytových nemovitostí. To, co 

rozpoutalo krizi v celosvětovém měřítku, totiţ nebylo sníţení cen bytových nemovitostí 

jako takové, ale důsledky, které toto sníţení mělo na finanční trh ve Spojených státech a 

následně v celosvětovém měřítku. Finanční instituce v době enormního růstu cen 

bytových nemovitostí neváhaly půjčovat hypoteční úvěry de facto bez ohledu na jejich 

rizikovost a přitom za relativně nízký úrok. Tím, ţe rostla cena nemovitostí, nemusel 

mít makléř obavy, ţe nedojde k zaplacení dluhu v případě, ţe by bylo potřeba u 

neplatiče nemovitost zabavit a (byť pod cenou nemovitost) prodat. Špatné řízení rizika 

finančních institucí a přehnaná víra těchto institucí v hypoteční deriváty, jejichţ 

rizikovost si tyto instituce neověřovaly, pak měly za následek, ţe po splasknutí 

spekulační bubliny na trhu s nemovitostmi byly zasaţeny nejen domácnosti, které se 

ocitly v situaci, kdy hodnota jejich nemovitosti byla pod hodnotou jejich úvěru, ale 

                                                 
38

 více viz. Stein (1993) 
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zároveň finanční instituce, které jim poskytly hypoteční úvěr, a které investovaly do 

derivátů finančního trhu spojených s hypotečními úvěry. Pro pochopení rozměru 

problému je dobré uvést, ţe celková výše hypotečního dluhu domácností ve Spojených 

státech, byla v roce 2008 neuvěřitelných 14 trilionů amerických dolarů, tedy téměř ve 

stejné výši jako hrubý domácí produkt této země v témţe roce.
39

 

Po té, co hypoteční krize pak dorazila do Evropy, následoval pád cen bytových 

nemovitostí doprovázený problémy finančních institucí i ve Velké Británii, Španělsku a 

Irsku. 

  

Graf 12: Vývoj výše mediánu cen bytových nemovitostí v USA 

 

ZDROJ: Obi, Choi a Sil (2010); původní zdroj: Federal Reserve System 

 

Ceny bytových nemovitostí, resp. jejich prudký růst v předkrizovém období 

taţený především spekulační poptávkou, se tak staly jakýmsi synonymem pro hypoteční 

krizi.  

 

 

2.4.1 Investice do nových bytových nemovitostí 

 

Zpráva ČNB
40

 hovoří o poklesu aktivity a úspěšnosti developerů. Poukazuje na 

skutečnost, ţe podíl prodaných bytů v developerských projektech prodaných před 

                                                 
39

 Obi, Choi a, Sil (2010) 
40

 viz. Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 
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ukončením výstavby klesl z 80% na 68%. Hlaváček, Komárek a Prostějovská (2011) ve 

své práci vyčíslili tento pokles dokonce z 95% na 60%. 

Tato prodluţující se doba drţení nemovitosti, která má za následek zvýšení 

nákladů developera, který drţí ve vlastnictví byty v bytovém domě, jenţ jiţ byl uveden 

do provozu, má za následek zvýšení nákladů developera, a to buď ve formě zvýšení 

finančních nákladů (v případě, ţe příjmy z prodaných bytů nedostačují na pokrytí 

bankovního úvěru
41

), ve formě nákladů za podílení se na správě bytové nemovitosti 

nebo ve formě nákladů příleţitosti.  

Lze však předpokládat, ţe i po poklesu průměrného podílu bytů prodaných před 

dokončením výstavby, bude developer mít splacenu většinu úvěru, pokud ne úvěr celý. 

Z pozorování víme, ţe se průměrné náklady na metr čtvereční bytové jednotky k 

průměrné prodejní ceně pohybují v poměru přibliţně 1:1,9.
42

 Lze tedy říci, ţe se tento 

ukazatel projeví do vícenákladů developerských společností právě náklady za podílení 

se na správě bytového domu. Vyjdeme-li z předpokladu, ţe měsíční náklady spojené se 

správou bytového domu se pohybují u běţného bytu kolem 40,- Kč na metr čtvereční 

obytné plochy,
43

 lze pak jednoduše odhadnout absolutní výši tohoto zvýšení. 

Mějme například projekt šestipodlaţního bytového domu s parkovacími stáními 

umístěnými v podzemí bytového domu. Na kaţdém patře tohoto domu se nachází pět 

bytových jednotek. Vezmeme-li v potaz průměrnou výměru bytové jednotky dle 

standardů IRI,
44

 tedy 68m2, dostaneme celkovou výměru obytných ploch bytů ve výši 

cca 2.000m2. Na základě pozorování lze říci, ţe hrubá podlaţní plocha celého 

takovéhoto objektu (tj. včetně společných prostor a garáţí) by byla přibliţně 3.500m2, a 

ţe stavební náklady na jeden metr čtvereční této hrubé podlaţní plochy by se 

pohybovaly kolem 20.000,- Kč.
45

 Zjednodušeným výpočtem se dostáváme k odhadu 

celkových stavebních nákladů na tento objekt ve výši 70.000.000,- Kč, tj. 35.000,- Kč 

na metr čtvereční podlahové plochy bytu (tedy plochy prodejní). Z kapitoly 3.1.4 však 

víme, ţe stavební náklady tvoří pouze asi jen 75% celkových nákladů na projekt, 

celkové náklady tedy v tomto případě vycházejí necelých 94.000.000,- Kč. Z výše 

                                                 
41

 Většina z developerských projektů je financována z cizích zdrojů. Sniţuje se tím riziko developera, kdy 

se toto dá kvantifikovat jako objem podílu prostředků vynaloţených z vlastních zdrojů. Developer pak 

pro kaţdý projekt má zaloţenou vlastní účelovou společnost, která je nositelem těchto rizik. V případě 

neúspěchu developera tedy dochází ke krachu pouze jedné z jeho firem. A on ztrácí pouze díl svých 

celkových prostředků. 
42

 ZDROJ: Lighthouse group 
43

 ZDROJ: Lighthouse group 
44

 viz. www.iri.name  
45

 Částka zahrnující veškeré stavební práce. Cenová úroveň roku 2007. ZDROJ: Lighthouse group 

http://www.iri.name/
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uvedeného poměru nákladů a ceny dopočítáme průměrnou prodejní cenu za metr 

čtvereční ve výši 66.500,- Kč, coţ činí celkový příjem cca 135.500.000,- Kč. Nyní díky 

pouţití ukazatele o průměrném stavu prodeje při dokončení výstavby dle ČNB ve výši 

68% získám celkový předpokládaný příjem z prodeje naší nemovitosti do konce 

výstavby ve výši cca 92.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe ne všechny z nákladů dle 

kapitoly 3.1.4 je potřeba vynaloţit před dokončením výstavby nemovitosti, je moţné 

potvrdit závěr, ţe developer i v  případě současných niţších prodejů bude takzvaně „na 

svém.“ Vrátíme-li se pak k určení výše nákladů za spolufinancování provozu bytového 

domu, zjistíme, ţe tyto náklady se pohybují pouze ve výši několika desítek tisíc korun 

za měsíc a jsou tedy z hlediska zanedbatelné. 

Co je ovšem problematické, je fakt, ţe poklesem stavu prodeje ke dni dokončení 

nemovitosti ztrácí developer v našem případě moţnost investovat k tomuto dni zisk 

v podobě 16.000.000,- Kč, které by v případě prodeje ve výši 80% obdrţel navíc. Tato 

částka se oproti původní investici do projektu zdá být zanedbatelná, ale uvědomme si, 

ţe developeři investují své peníze s pákovým efektem, kdy minimální podíl vlastního 

kapitálu při investici bývá z hlediska financujících bank poţadován ve výši 30%.
46

 

Celková výše investice by v případě vlastního kapitálu ve výši šestnácti milionů mohla 

přesáhnout padesát milionů korun. Tato moţnost investice se však developerovi díky 

pomalejším prodejům posouvá, a tedy negativně ovlivňuje moţnost developera začít 

s novým projektem. 

Tento dopad na jednotlivé developery má však logicky dopad na celkovou 

situaci na trhu s bytovými nemovitostmi, resp. na její nabídkovou stranu, neboť přímo 

ovlivňuje moţnost developera začít s realizací nového projektu.  

I přesto, ţe dle Eurola a Määttänen (2008) je objem nově stavěných nemovitostí 

vůči celku zanedbatelný a nabídková strana by se tedy měla fixovat jako nepodstatná 

pro vývoj trhu s bytovými nemovitostmi, přidrţím se v této studii práce Kodrzycki a 

Gerew (2006), kteří v nově zahájené výstavbě spatřují jeden z faktorů, na kterých lze 

pozorovat blíţící se splasknutí bubliny na trhu s bytovými nemovitostmi.  

 

                                                 
46

 Před hospodářskou krizí cca 10%, nyní se tento ukazatel pohybuje mezi 30% a 40% (Hlaváček, 

Komárek a Prostějovská, 2011). 
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Graf 13: Vývoj bytové výstavby v Praze 

 

ZDROJ: ČSÚ 

 

Dalšími faktory, které Kodrzycki a Gerew (2006) povaţují za indikátory 

blíţícího se sníţení cen, jsou úpadek prodeje bytových nemovitostí a zvýšení podílu 

ohroţených úvěrů domácností. Ještě v roce 2007, kdy došlo k ochlazení bytové 

výstavby v Praze, nešlo na základě zbylých dvou ukazatelů konec boomů s cenami 

bytových nemovitostí jasně předvídat.
47

 Například podíl ohroţených úvěrů jako druhý 

z ukazatelů klesal aţ do poloviny roku 2008. Po té však dochází k významnému nárůstu 

tohoto ukazatele. Také oslovení developeři a realitní makléři potvrdili propad prodejů, 

který z časového hlediska připomínal vývoj podílu ohroţených úvěrů. Z tohoto hlediska 

lze usuzovat na to, ţe ochlazení bytové výstavby předchází zbylým dvěma indikátorům 

a můţe dobře poslouţit jako první varovný signál.   

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v prvních měsících roku 2011 nedošlo ke zlepšení 

ukazatele podílu ohroţených úvěrů ani k podstatnému zlepšení prodeje bytových 

nemovitostí, nelze na základě těchto ukazatelů očekávat v roce 2011 návrat růstu cen 

bytových nemovitostí. Naopak lze předpokládat jejich další mírnou korekci. 

                                                 
47

 viz. Petr (2008) 



Strana 40 

 

 

Graf 14: Výše podílu ohrožených úvěrů na bydlení 

 

ZDROJ: ČNB 

 

 

2.4.2 Na základě výnosnosti nájemného 

 

Prvním ze dvou ukazatelů, které jsou povaţovány za indikátory udrţitelnosti 

výše cen bytových nemovitostí je ukazatel výnosnosti nájemného, tedy tzv. „rent-to-

price ratio.“
48

 

Davis, Lehnert a Martin (2007) předpověděli trvalý pokles amerických cen 

bytových nemovitostí na americkém trhu v závislosti na historickém minimu výnosnosti 

nájmů, které ke konci roku 2006 činilo 3,5%. Připomeňme si nejprve výši výnosnosti 

jimi povaţovanou za výši ideální, tj. 5 - 5,5%, ze které mimo jiné vychází pro účely této 

práce stanovená výše ideálního rovnováţného nájemného (tj. 5,00%).  

Jak jiţ víme z kapitoly 2.3.4, lze na praţském trhu s bytovými nemovitostmi 

pozorovat, ţe zatímco průměrná výnosnost kvazitrţního nájemného zůstávala po 

sledované období více méně stabilní, vývoj a hlavně výše výnosnosti nájemného jsou 

v jednotlivých částech Prahy zcela odlišné. Zatímco v historickém centru města se 

výnosnost nájemného pohybuje extrémně nízko, je výše nájemného v oblastech 

s převáţně panelovou výstavbou spíše nadprůměrná.  
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 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010 (ČNB) 
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Graf 15: Vývoj výnosnosti nájemného a cen bytových nemovitostí ve vybraných 

lokalitách 

 

ZDROJ: Realit 

 

Zaměřme se tedy na jednotlivé lokality zvlášť. Z kaţdé ze tří skupin, jak jsou 

tyto definovány v kapitole 2.3.4, jsem zvolil zástupce ve formě jednoho katastrálního 

území. Jako zástupce lokalit s nejvyšší výnosností nájemného jsem zvolil katastrální 

území Modřany, jako zástupce s průměrnou (mediánovou) výnosností katastrální území 

Braník a jako zástupce s nejniţší výnosností nájemného katastrální území Staré Město. 

Rozdíl mezi lokalitami v centru města s relativně nízkou výnosností nájemného 

a zbytkem Prahy má poměrně snadné vysvětlení ve vysokých cenách bytových 

nemovitostí a relativně nízkém nájemném (i kdyţ v absolutní výši je nájemné nejvyšší). 

Dle závěrů práce Davis, Lehnert a Martin (2007) by se v této oblasti dala předpovídat 

korekce ceny bytových nemovitostí směrem dolů, tak aby bylo dosaţeno rovnováţného 

nájemného. Proti této teorii ovšem hovoří omezená nabídka bytových nemovitostí 

v těchto oblastech téměř bez moţnosti dalšího růstu, zatímco poptávka po bydlení 

v centru města tuto nabídku převyšuje. V tomto případě tedy lze očekávat korekci stavu 

růstem výše nájemného směrem k rovnováţné hranici. 

Mnohem zajímavější je rozdíl mezi dvěma zbylými oblastmi, oblastí 

s průměrnou výší nájemného a oblastí s vysokou výší nájemného. V obou dvou 
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případech se totiţ ceny bytových nemovitostí mnoho neliší, zatímco výše výnosnosti 

nájemného byla v některých případech aţ dvojnásobná. Zde se nabízí vysvětlení, ţe se 

jedná o z hlediska nájemního bydlení lukrativní a vyhledávané lokality. 

U cen bytových nemovitostí v lokalitách s průměrnou výnosností nájemného je 

patrná negativní závislost výše výnosnosti nájemného na výši cen bytových 

nemovitostí. Tato závislost je navíc potvrzena poměrně vysokým koeficientem korelace 

-0,8345. V ostatních lokalitách tato závislost je jiţ z podstaty způsobu výpočtu 

výnosnosti nájemného, nicméně není tak markantní.
49

 

 

Graf 16: Vývoj výnosnosti nájemného a cen bytových nemovitostí 

 

ZDROJ: Realit 

 

Dalším zajímavým ukazatelem, je změna výše výnosnosti nájemného 

v porovnání se změnou výše ceny bytových nemovitostí pro celou Prahu. Zde je patrné, 

ţe za pokles výnosnosti nájemného, který je zaznamenatelný pro Prahu v období do 

poloviny roku 2008, můţe především růst cen bytových nemovitostí. Ve stejném 

okamţiku, kdy začínají ceny bytových nemovitostí klesat, začíná výnosnost nájemného 

opět růst. Pozoruhodný okamţik pak nastává v lednu roku 2010, kdy přes sniţující se 

cen bytových nemovitostí dochází náhle k poměrně prudkému vývoji výnosnosti 
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 Modřany – koeficient korelace -0,5652; Staré Město – koeficient korelace -0,68832 
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nájemného směrem dolů. Přibliţně od poloviny roku 2010 pak dochází k relativně 

malému zlepšení tohoto ukazatele.   

Z hlediska budoucího vývoje lze u lokalit v centru města očekávat růst 

výnosnosti nájemného směrem k úrovni výše výnosnosti ideálního rovnováţného 

nájemného. Lze předpokládat, ţe v centru města bude toto přibliţování taţeno 

především růstem výše nájemného, kdy to se zdá s ohledem na výši nájemného 

v ostatních částech Prahy relativně nízké. 

U lokalit, kde je výnosnost nájemného oproti výnosnosti ideálního 

rovnováţného nájemného relativně vysoká, lze také určitou korekci výše výnosnosti 

nájemného předpokládat. Vzhledem k tomu, ţe pouze na základě ukazatele výnosnosti 

nájemného nelze určit, zda bude tato korekce způsobena růstem cen bytových 

nemovitostí, nebo naopak sníţením nájemného v těchto lokalitách vyuţiji výsledky 

předchozích zjištění a dovolím si tvrdit, ţe tento předpokládaný pokles výnosnosti 

nájemného bude způsoben sníţením nájemného. 

V lokalitách s průměrným nájemným se dá uvaţovat o tom, ţe zde není, 

z hlediska výše výnosnosti nájemného, ţádná korekce potřeba.  

 

 

2.4.3 Price-To-Income Ratio 

 

Druhým poměrovým ukazatelem udrţitelnosti cen je vedle výnosnosti 

nájemného tzv. „price-to-income ratio.“ Jedná se o ukazatel, který nás informuje, kolik 

ročních příjmů potřebuje domácnost k tomu, aby si pořídila nové bydlení. Tento 

ukazatel by měl v průběhu času nabývat stabilních hodnot, jejichţ rovnováţná hodnota 

je určena především nabídkovými a poptávkovými determinanty,
50

 z nichţ za 

nejpodstatnější lze povaţovat ty, které ovlivňují výši příjmu domácnosti. Různé práce se 

pak zaobírají právě příjmem domácností s ohledem na trh s bytovými nemovitostmi, 

např. Perrote (2006) se zaobírá optimální daní z příjmu s ohledem na podporu bydlení. 

Pro výpočet tohoto ukazatele jsem postupoval dle následujících kroků. 

Z průměrné měsíční mzdy uveřejňované Českým statistickým úřadem jsem vypočetl 

roční příjem jednoho člena domácnosti. Jako průměrnou domácnost jsem pouţil 

domácnost se dvěma výdělečně činnými členy, tedy jsem roční příjem jednoho člena 

                                                 
50

 Dreiman (2007) 
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domácnosti vynásobil dvěma. Průměrnou cenu bytových nemovitostí jsem pouţil 

z magazínu Realit. Jako průměrný byt jsem vzal dle standardů IRI byt o rozloze 68m2. 

 

Graf 17: Ukazatel Price-To-Income Ratio (čtvrtletní údaje) 

 

ZDROJ: Realit; ČSÚ; vlastní výpočet 

 

Jak je patrné z grafu 17, zatímco mezi lety 2003 a 2005 ukazatel klesal, dochází 

od roku 2006 do roku 2008 k jeho nárůstu. Tento nárůst měl za vinu faktické prodraţení 

moţnosti pořídit bytovou nemovitost. Dreiman (2007) rozebírá ve své práci chování 

poptávkové i nabídkové strany trhu. Upozorňuje, ţe toto prodraţení vede logicky ke 

stavu, kdy na straně poptávky lidé, ať jiţ z bytových či investičních důvodů hledají 

alternativy k vlastnictví bytových nemovitostí. Na straně druhé, na straně nabídky 

předchozí faktické zlevnění bytových nemovitostí odstartovalo aktivitu developerů, 

kteří se snaţili zachytit hlad klientů způsobený větší dostupností bydlení. Na trhu tedy 

nastává situace, kdy se střetává nízká poptávka s vysokou nabídkou. To tlačí ceny 

bytových nemovitostí dolů.  

S ohledem na fakt, ţe by tento ukazatel měl v průběhu času nabývat stabilních 

hodnot, jsem se pokusil tuto rovnováţnou hodnotu pro Praţský trh s bytovými 

nemovitostmi určit. Vypočetl jsem ji jako průměrnou hodnotu tohoto ukazatele od 

počátku roku 2002 do roku 2006, kdy ceny bytových nemovitostí v Praze začínají 
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extremně růst. V grafu 17 je takto vypočtená rovnováţná hodnota tohoto ukazatele 

vyznačena červenou čarou.  

V případě, ţe je hodnota rovnováţné úrovně ukazatele Price-To-Income určena 

správně, a ţe příjem domácností bude v blízkém období stabilní, lze hovořit o tom, ţe 

cen bytových nemovitostí v Praze čeká v průběhu roku 2011 další mírný pokles. 
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3 UKAZATELE VÝVOJE CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ 

 

Předtím, neţ se budeme věnovat samotnému modelu, který představím 

v kapitole 4, a kterým se pokouším vysvětlit vývoj cen bytových nemovitostí v Praze 

v závislosti na zvolených makroekonomických ukazatelích a ukazatelích lokality, které 

byly jiţ představeny v úvodu této práce, se věnujme nejprve jednotlivým těmto 

ukazatelům zvlášť. 

Pro účely této práce jsou pouţity především proměnné, které se v předchozí 

studii
51

 ukázaly jako signifikantní. Tyto proměnné jsou pojmenovány v obou dvou 

kapitolách a dochází ke korekci jejich výpočtů. 

Rozhodnutí pouţít pro účely této práce signifikantní proměnné z modelu dle 

předchozí studie je především snahou potvrdit jejich signifikanci i přes propuknuvší 

hospodářskou krizi, která trh s bytovými nemovitostmi a celou ekonomiku zasáhla 

v posledních letech. Tato snaha je však svým způsobem narušena právě optimalizací 

výpočtu jednotlivých proměnných. 

Vedle proměnných z předchozí studie doplňuji pro účely této práce ještě 

proměnnou index cen stavebních prací. 

 

Z hlediska struktury této kapitoly 3 se věnuji nejprve v první části (kapitola 3.1) 

makroekonomickým ukazatelům a následně v druhé části (kapitola 3.2) ukazatelům 

lokality. 

 

 

3.1 MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE 

 

Sledování makroekonomických ukazatelů nám můţe mnoho napovědět o stavu a 

vývoji ekonomiky příslušné země. Mohlo by se zdát, ţe pouţití některých 

makroekonomických ukazatelů pouze pro účely analýzy na omezeném území (kterým 

Praha i přes svou významnost na celkovém nemovitostním trhu ČR je), je zavádějící a 

nelze od tohoto kroku očekávat smysluplné výsledky. Nicméně z tohoto hlediska si 

dovolím vyuţít výsledky studie Zemčík (2011), které potvrzují hypotézu, ţe vzhledem 

k malé rozloze České republiky jako státu, se jednotlivé regiony mají tendenci chovat 
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podobně, přesto, ţe výsledky práce Hlaváček a Komárek (2011) přiřazují Praze mezi 

regiony ČR zvláštní postavení.  

Tato hypotéza se mi potvrdila i v předchozí studii, kdy mi 

z makroekonomických ukazatelů vyšly signifikantní koeficient koupěschopnosti 

obyvatelstva a koeficient výše DPH. Oba z koeficientů jsem pro účely této práce upravil 

a pouţil do nového modelu.  

Koeficient koupěschopnosti obyvatelstva je odvozen z výše průměrné reálné 

mzdy v Praze. Oproti koeficientu pouţitému v předchozí studii nově zahrnuje i údaj o 

nezaměstnanosti v Praze. 

Druhým výše zmíněným signifikantním makroekonomickým ukazatelem 

z předchozí studie je koeficient výše daně z přidané hodnoty. Tento zdánlivě statický 

ukazatel můţe mít v období, kdy se mění výše předmětné daně, podstatný dopad na 

chování osob obchodujících na trhu s bytovými nemovitostmi. Důvody pro změnu 

chování existují přitom jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. U kupujících lze 

očekávat jejich racionální chování. Kupující tak buď před jim známým termínem 

zvýšení daně nákupy urychlí, nebo naopak před termínem sníţení daně s nákupy 

počkají. Na straně nabídky, tedy na straně prodávajících můţe být v tomto případě 

zaznamenán dvojí přístup s ohledem na to, zda je prodávajícím plátce, či neplátce daně 

z přidané hodnoty. Zatímco plátce se bude snaţit situace vyuţít a prodat drţené 

nemovitosti se starým DPH (vidíce přitom v očekávaném pro fyzické osoby reálném 

zvýšení cen bytových nemovitostí vhodný marketingový nástroj), lze očekávat, ţe 

prodejce-neplátce se bude snaţit s prodejem své nemovitosti počkat do doby obecného 

zvýšení daně, a tedy ve své podstatě do doby pro něho reálného zvýšení cen 

nemovitostí, nebo svou nabídkovou cenu přizpůsobí jiţ na ve chvíli, kdy se o chystané 

změně dozví. 

Jedním z makroekonomických ukazatelů, jehoţ signifikance pro celkový model 

se v předchozí studii nepotvrdila, avšak pro jednotlivé podmodely se ukázal být 

signifikantní, je hypoteční index. Přesto, ţe nevyšel pro celkový model jako 

signifikantní proměnná, rozhodl jsem se ho pouţít i v této práci. Rozhodnutí, které mě 

k tomuto kroku vedlo, je, spolu s logickou vazbou mezi výší hypotečních úrokových 

sazeb a výší nákladů na pořízení nemovitosti, i relativně krátká časová řada, u níţ můţe 

mít jakákoli krátkodobá anomálie podstatný vliv na výsledek. 

Posledním makroekonomickým ukazatelem pouţitým v modelu, je index cen 

stavebních prací. Jeho výše by se měla promítnout do výše cen bytových nemovitostí 
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díky nově stavěným a rekonstruovaným bytům, u nichţ náklady spojené se stavebními 

pracemi tvoří nejpodstatnější nákladovou poloţku. 

 

Struktura této kapitoly 3.1 je následující, nejprve se budeme (kapitola 3.1.1) 

hypotečnímu indexu, v druhé části (kapitola 3.1.2) se zaměříme na koeficient 

koupěschopnosti, ve třetí části (kapitola 3.1.3) probereme index daně z přidané hodnoty 

a nakonec ve čtvrté části (kapitola 3.1.4) se zaměříme na index cen stavebních prací. 

 

 

3.1.1 Hypoteční index 

 

Výhody i nevýhody hypotéky jako dluhového nástroje pro financování (nejen) 

bydlení, jsem podrobněji popsal jiţ v předchozí studii.
52

 Výhodami jsou především 

oproti jiným dluhovým nástrojů niţší úrokové sazby a podpora ze strany státu ve formě 

sníţení daňového základu a to aţ do výše 300.000,- Kč za rok.
53

 Nevýhodou můţe být 

například subjektivní posuzování hodnoty zastavované nemovitosti ze strany banky či 

odhadce,
54

 které vede k omezení výše úvěru a je jedním z důvodů, které vedou 

k neochotě bankovních institucí půjčovat na 100% trţní (nabídkové) hodnoty 

nemovitosti. Tento aspekt mimo jiné prohlubuje likvidní omezení na základě ukazatele 

LTV uvedené v kapitole 2.2.4. 

Hypotéza, která stojí za zvolením ukazatele o výši hypotečních úrokových sazeb 

jako jedné z proměnných, je, ţe dopad výše úrokové sazby na cenu bytových 

nemovitostí spočívá v relativně jednoduchém principu,
55

 kdy, čím niţší je úroková míra, 

tím niţší jsou náklady na pořízení nemovitosti a tedy tím vyšší je poptávka po 

nemovitostech, coţ zvyšuje jejich cenu, a naopak.  

Pro účely této práce jsem za vysvětlující proměnnou, která by postihovala výši 

úrokových sazeb, co se týče hypotečních úvěrů, zvolil stejně jako v předchozí studii 

hypoteční index (tzv. „hypoindex“), který uveřejňuje na svých webových stránkách 

společnost Fincentrum.
56

 Tento hypoteční index je vypočítán jako váţený průměr 

                                                 
52

 Petr (2008) 
53

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
54

 http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-ocenuje-nemovitost-pri-zadosti-o-hypoteku/ (Ondřej Antoš) 
55

 Eerola, Määttänen (2008) 
56

  http://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/  

http://www.mesec.cz/clanky/jak-se-ocenuje-nemovitost-pri-zadosti-o-hypoteku/
http://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/
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úrokových sazeb bank, které se společností Fincentrum spolupracují,
57

 za něţ tyto 

banky poskytují v příslušném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry fyzickým 

osobám.  

 

Graf 18: Vývoj hypotečního indexu 

  

ZDROJ: Fitcentrum Hypoindex; vlastní dopočet pro rok 2002 

 

Hypoindex je sledován a zveřejňován aţ od ledna roku 2003, přičemţ přesný 

dopočet pro rok 2002 není moţné z důvodu neochoty některých bank získat.
58

  

Oproti předchozí studii
59

 jsem provedl zpřesnění dopočtu výše hypotečního 

indexu pro rok 2002, kdy jsem indexy za jednotlivá čtvrtletí roku 2002 určil dle 

měsíčních indexů dopočtených dle následujícího vzorce: 

 

                                                 
57

 Česká spořitelna, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisen, UniCredit Bank, 

Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka 
58

 Komerční banka, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, GE Money Bank, Volksbank a Wüstenrot 

hypoteční banka odmítly poskytnout hypoteční úrokové sazby za rok 2002, nebo na prosbu o poskytnutí 

nereagovaly 
59

 Petr (2008) 
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kde index M je index pro měsíce leden aţ listopad 2002, wi jsou váhy zastoupení 

jednotlivých úrokových sazeb určené na základě objemu hypotečních úvěrů a odhadu 

pro výši hypotečního indexu za prosinec 2002 a ri jsou průměrné výše hypotečních 

úrokových sazeb jednotlivých bank v daném měsíci.  

 

 Odhad výše hypotečního indexu pro prosinec 2002 byl dopočítán jako lineární 

trend změny v hypotečním indexu následujících šesti měsíců. Váhy zastoupení 

hypotečních úrokových sazeb v dopočteném hypotečním indexu jsem pak určil právě na 

základě tohoto dopočteného údaje, poměru objemu poskytnutých hypotečních úvěrů 

v roce 2002
60

 a výši hypotečních úrokových sazeb, které jsem od spolupracujících bank 

získal.
61

 V případě, ţe se výše hypotečních úrokových sazeb měnily v průběhu měsíce, 

byla dopočtena průměrná měsíční sazba váţená podle počtu dní, ve kterých kdy jaká 

dílčí výše úrokové sazby platila. 

Výpočet vah by se tedy dal shrnout třemi vzorci: 

 

   
  

     
 

 

   
                          

     
 

 

           

 

kde w1 je váha pro úrokovou sazbu bankovní instituce Česká spořitelna, a.s., w2 

je váha pro úrokovou sazbu bankovní instituce Hypoteční Banka s pětiletou úrokovou 

fixací, w3 je váha pro úrokovou sazbu bankovní instituce Hypoteční Banka s jednoroční 

úrokovou fixací, C1 je objem hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s. 

v roce 2002, C2 je objem hypotečních úvěrů poskytnutých Hypoteční Bankou v roce 

                                                 
60

 viz. Výroční zpráva 2002 Česká spořitelna, a.s. a Výroční zpráva 2002 Českomoravská hypoteční 

banka 
61

 Ohledně výše hypotečních úrokových sazeb jsem získal odpověď Hypoteční banku (pro jednoletou a 

pětiletou úrokovou fixaci) a České spořitelny, a.s. (průměrná úroková sazba).  
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2002, LINTREND12 je výše hypotečního indexu dopočtená pomocí lineární extrapolací 

pro měsíc prosinec 2002, r1 je výše hypoteční úrokové sazby České spořitelny, a.s. 

platné v měsíci prosinci 2002, r2 je výše hypoteční úrokové sazby Hypoteční banky 

s pětiletou fixací platné v měsíci prosinci 2002, r2 je výše hypoteční úrokové sazby 

Hypoteční banky s jednoroční fixací platné v měsíci prosinci 2002. 

 

Do modelu, uvedeném v kapitole 4, byl pak hypoteční index pouţit v jeho 

bodové výši (kdy jeden bod byl stanoven v hypotetické výši hypotečního indexu 

jednoho sta procent), který byl platný pro poslední měsíc příslušného kalendářního 

čtvrtletí. 

 

 

3.1.2 Koeficient koupěschopnosti  

 

Z kapitoly 2.2.4 víme, ţe banky obvykle nepůjčují svým klientům v rámci 

hypotečního úvěru peníze na 100% hodnoty nemovitosti. To nutí zájemce o bydlení mít 

dostatek volných likvidních prostředků k tomu, aby si nemovitost mohl pořídit. 

Příkladem můţe být rezervační poplatek, který je poţadován prodávajícím při 

koupi nově postavené či stavěné nemovitosti (zpravidla ve výši desítek tisíc korun), 

zatímco banka podmiňuje hypoteční úvěr minimálně uzavřením smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, ve většině případů pak smlouvy kupní.  

Podstatným faktorem při rozhodování banky přitom je, zda je či není nově 

stavěná nemovitost zapsána v katastru nemovitostí. Bez tohoto kroku totiţ nelze 

nemovitost jednoduše zastavit ve prospěch banky poskytující hypoteční úvěr, a to z toho 

důvodu, ţe nemovitost, která není v katastru nemovitostí zapsána, jako by ani 

neexistovala.
62

 V případě, ţe banka odmítne (např. právě z důvodu, ţe nemovitost není 

zapsána v katastru nemovitostí) financovat nákup nemovitosti na základě smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, je klient vystaven poţadavku developera na zálohu ve výši aţ 

několika desítek procent z pořizovací ceny nemovitosti.  

Tento poţadavek na zálohu je tak většinou druhým finančním tokem při koupi 

bytu (prvním je jiţ zmíněný rezervační poplatek) a dochází k němu nejčastěji v průběhu 

                                                 
62

 Jedná se o velmi zjednodušený výklad, který ovšem dobře ilustruje důvod pro poţadavek bankovních 

institucí. Po obdrţení hypotečního úvěru na danou nemovitost banka zveřejňuje právě na katastru 

nemovitostí své zástavní právo k nemovitosti. To podstatně omezuje moţnosti úvěrových podvodů, kdy 

by jedna nemovitost byla jako zástava pouţita více neţ jednou. 
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výstavby, často pak po samotném zahájení stavby či vydání pravomocného stavebního 

povolení.
63

 Tento finanční poţadavek můţe ve své podstatě znamenat poţadavek na 

likvidní prostředky kupujícího ve statisícových aţ milionových výší.  

Kupující se tedy dostává do situace, kdy je omezen výší prostředků, které má 

k dispozici – svým finančním majetkem, svou likviditou, resp. likviditou svých peněz. 

Těţko totiţ v takové situaci kupující opustí svoji stávající nemovitost, kterou by mohl 

prodat za účelem splátky této první části kupní ceny, a bez domova čekal na svůj nový 

příbytek. 

 

Graf 19: Vývoj koeficientu koupěschopnosti, reálné a nominální mzdy ve sledovaném 

období 

 
ZDROJ:ČSÚ; vlastní výpočet 

 

Z logiky věci pak vyplývá, ţe toto likvidní omezení lze asi nejlépe postihnout 

ukazatelem, který reflektuje výši mzdy obyvatelstva. Koeficient koupěschopnosti jak je 

                                                 
63

 Platební kalendáře jednotlivých developerů se z tohoto pohledu výrazně liší a dají se povaţovat za 

jeden z nástrojů, kterými lze marketingově klienta oslovit. Nastavit platební kalendář tak, aby byl pro 

klienta vhodný, můţe být jednou z podstatných konkurenčních výhod developera.  
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pouţit v modelu v kapitole 4, je pro účely této práce oproti předchozí studii, vypočten z 

výše průměrné hrubé reálné mzdy v Praze, kdy je tato následně korigována o procento 

nezaměstnanosti. Hodnota koeficientu je také znormována, aby nedocházelo 

k deformaci výše konstanty v modelu. 

Platí tedy rovnost, ţe: 

 

      
        

       
 

 

kde KKOUS je koeficient koupěschopnosti, Wr je absolutní výše reálné mzdy, u 

je výše míry nezaměstnanosti. 

 

Obrázek 2: Nezaměstnanost v krajích a okresech (březen 2011) 

 

ZDROJ: Ministerstvo práce a sociálních věcí
64

  

 

                                                 
64

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000011&_

piref37_240429_37_240428_240428.statsk=2000000000013&_piref37_240429_37_240428_240428.sen

d=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000038&_piref37_240429_37_240428_240

428.obdobi=C&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2011&ok=Vybrat (dne 17.4.2011) 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000011&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=2000000000013&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000038&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=C&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2011&ok=Vybrat
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000011&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=2000000000013&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000038&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=C&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2011&ok=Vybrat
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000011&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=2000000000013&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000038&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=C&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2011&ok=Vybrat
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000011&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=2000000000013&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000038&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=C&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2011&ok=Vybrat
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Praţský pracovní trh je v celé České republice unikátním. Nejniţší 

nezaměstnanost ze všech krajů, jednoduché dojíţdění za prací mezi různými městskými 

částmi a jiné faktory způsobují, ţe se nedá přesně rozlišit mezi údaji pro jednotlivé 

praţské městské části. Z tohoto důvodu je koeficient koupěschopnosti pouţit stejný pro 

všechny praţské městské části. 

Zdrojem pro průměrnou hrubou mzdu jsou statistické bulletiny pro hlavní město 

Prahu, které jsou vydávány Českým statistickým úřadem. Údaj pro druhý kvartál roku 

2002 nebyl díky katastrofickým povodním v tomto období ve statistickém bulletinu 

k dispozici, proto je nahrazen zpřesněným údajem, který byl uveřejněn v druhém 

čtvrtletí 2003. Ostatní údaje jsou prvními údaji, které jsou v bulletinech k dispozici 

(nejedná se tedy o tzv. zpřesněná data). 

 

 

3.1.3 Index daně z přidané hodnoty 

 

Daň z přidané hodnoty je největším daňovým příjmem do státního rozpočtu.
65

 U 

bytových nemovitostí se pak týká především nově postavených bytů. Při určování ceny 

bytové nemovitosti  developer počítá s cenou bez DPH, neboť jako plátce DPH
66

 musí 

daň po převodu nemovitosti odvést státu. Developer tedy určí cenu nemovitosti a při 

prodeji k ní DPH připočítá. Toto zvyšuje základní cenu nemovitosti o příslušnou částku 

v závislosti na výši uplatňované daně. Vzhledem ke skutečnosti, ţe většina kupujících 

jsou osoby, které nejsou plátci DPH, tedy si nemohou uplatňovat vrácení DPH od státu, 

je relevantní cenou pro trh s bytovými nemovitostmi cena vč. DPH.  

Jak je patrné z tabulky 5, výše DPH uplatňovaná na bytové nemovitosti, se ve 

sledovaném období měnila pouze dvakrát.  

K první změně DPH uplatňované u bytů došlo s účinností od 1.1.2008, kdy 

došlo z hlediska daně z přidané hodnoty ke dvěma zásadním věcem. 

Zaprvé, skončila výjimka dojednaná při vstupu České republiky do Evropské 

Unie, která umoţňovala plošně aplikovat sníţenou sazbu DPH na veškeré bytové 

nemovitosti.
67

 Namísto prodlouţení této výjimky vláda upravila definici tzv. sociálního 

bydlení, na nějţ se v rámci EU sníţená sazba můţe aplikovat. Do sociálního bydlení 
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 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet_56713.html?year=PRESENT  
66

 Pro definici pojmů plátce a neplátce DPH viz. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
67

 http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12003T/htm/12003T.html  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet_56713.html?year=PRESENT
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12003T/htm/12003T.html
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tedy od 1. 1. 2008 patří rodinné domy do 350 m2 a byty s plochou do 120m2.
68

 Tímto 

krokem se vládě podařilo v niţší sazbě udrţet většinu bytových nemovitostí. Bytové 

nemovitosti nesplňující tato kriteria byla přesunuta do základní sazby DPH. 

 

Tabulka 5: Historický vývoj výše DPH v ČR 

OBDOBÍ ZÁKLADNÍ 

SAZBA 

SNÍŢENÁ 

SAZBA 

DPH apliovaná na bytovou 

výstavbu 

1.1.1993-31.12.1994 23% 5% sníţená sazba 

1.1.1995-30.4.2004 22% 5% sníţená sazba 

1.5.2004-31.12.2007 19% 5% sníţená sazba 

1.1.2008-31.12.2009 19% 9% sníţená sazba pro tzv. sociální 

bydlení; zvýšená sazba 

od 1.1.2010 20% 10% sníţená sazba pro tzv. sociální 

bydlení; zvýšená sazba 

ZDROJ: Ministerstvo Financí ČR 

 

Zadruhé, byla zvýšena sníţená sazba DPH z 5% na 9%. Toto zvýšení tedy 

postihlo i byty z kategorie tzv. sociálního bydlení a tedy změna DPH k 1. 1. 2008 

ovlivnila ceny všech bytových nemovitostí. 

Druhá změna DPH proběhla s účinností od 1. 1. 2010, kdy se jak sníţená, tak 

základní sazba zvýšily o jedno procento. 

 

Tabulka 6: Zastoupení sociálního bydlení v nabídce novostaveb 

 2008 2009 2010 

zastoupení sociálního bydlení v nabídce 

novostaveb 

81,48% 80,85% 89,58% 

ZDROJ: Grand Reality; vlastní výpočet 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se na bytové nemovitosti uplatňuje dvojí sazba 

DPH, vstupuje do modelu v kapitole 4 koeficient DPH vypočtený jako váţený průměr 

základní a sníţené sazby DPH, kde váhy tvoří procentuální zastoupení bytových 

nemovitostí v nabídkových cenách, na které se uplatňují sníţené resp. základní sazby. 

 

 

                                                 
68

 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8291.html?year=0  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8291.html?year=0
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Koeficient DPH pro jednotlivé roky lze tedy vypočítat jako: 

 

                       

 

kde j a i jsou indexy označující roční období, pro které jsou hypoteční 

koeficienty počítány, s je poměr zastoupení sociálního bydlení dle tabulky 6 (pro roky 

2002 aţ 2007 platí ţe    ), ZS je výše základní sazby a SS je výše sníţené sazby.  

 

Vzhledem k tomu, ţe se předchozí studie vycházela z předpokladu, ţe 

očekávané zvýšení DPH vede k efektu tzv. předzásobení se, tj. ţe poptávka před 

chystanou změnou DPH zvýší cenu bytových nemovitostí v předstihu před samotnou 

změnou, aniţ by tento předpoklad dále ověřovala, rozhodl jsem se pro účely analýzy 

v kapitole 4 pouţít koeficient DPH ve dvou variantách. Zaprvé výše uvedený koeficient 

DPH dle aktuální výše, vypočtený na základě sazeb platných v daném roce (v modelu 

označován jako „DPHA“). A zadruhé koeficient DPH, který v sobě obsahuje půlroční 

posun výše aktuální DPH směrem do minulosti. Tento koeficient DPH je pro účely této 

práce označován jako efektivní koeficient DPH (v modelu označován jako „DPHE“). 

Vzorec pro výpočet efektivního koeficientu DPH pro jednotlivé roky lze tedy 

zapsat jako: 

 

                       

        

 

kde j a i jsou indexy označující roční období, pro které jsou hypoteční 

koeficienty počítány, s je poměr zastoupení sociálního bydlení dle tabulky 6 (pro roky 

2002 aţ 2007 platí ţe    ), ZS je výše základní sazby a SS je výše sníţené sazby.  

 

Oproti předchozí studii je koeficient DPH v modelu pouţit v bodové výší. 

Připomenu pouze, ţe v předchozí studii vystupoval koeficient DPH pouze jako dumy 

proměnná, která měla za úkol potvrdit přítomnost efektu předzásobení se před 

chystanou změnou výše této daně v roce 2008. 
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3.1.4 Index cen stavebních prací 

 

Jedním z hlavních hnacích motorů nabídkové strany trhu s bytovými 

nemovitostmi je profitabilita těch, kteří bytové nemovitosti prodávají. Jako 

nejvýznamnější hráči se pak z tohoto úhlu pohledu jeví ti, kteří bytové nemovitosti 

prodávají ve velkém, tedy nejčastěji ti, kteří bytové nemovitosti stavějí za účelem zisku 

z jejich prodeje. Tou největší nákladovou poloţkou bytových developerů pak je cena 

stavebních prací. Ta tvoří přibliţně tři čtvrtiny všech nákladů spojených s novým 

projektem (v tabulce 7 – poloţky: stavební náklady (bytové domy), ostatní stavební 

náklady a demolice stávajících objektů/terénní úpravy). 

 

Tabulka 7: Poměrné vyčíslení nákladů na projekt stavby nové bytové nemovitosti 

NÁKLADY % 

stavební náklady (bytové domy) 69,3% 

cena pozemek 8,9% 

finanční náklady 4,4% 

stavební management 3,7% 

ostatní stavební náklady (komunikace, sítě aj.) 3,4% 

projekční činnost 3,1% 

prodejní náklady, marketing 2,8% 

inţenýrská činnost 2,2% 

demolice stávajících objektů/terénní úpravy 2,0% 

právní úkony 0,4% 

ZDROJ: Lighthouse Group 

 

Zajímavým se jeví fakt, ţe prodejní cena bytových nemovitostí je nejčastěji 

určena jiţ předtím, neţ je známa tato nejpodstatnější nákladová poloţka. Prodejní cena 

je určena na základě kvalifikovaných odhadů příjmů a nákladů hned v první, nebo 

chcete-li nulté, fázi projektu, kdy se určuje jeho ţivotaschopnost. 

Zatímco prodej bytových nemovitostí je zahájen téměř okamţitě po ukončení 

této nulté fáze, a to za ceny určené na základě takovýchto odhadů, náklady na stavební 

práce jsou známy aţ přibliţně rok aţ dva poté. Od ukončení nulté fáze je totiţ potřeba 

počítat s přibliţně jedním aţ dvěma kalendářní roky pro projekční práce, získání 

legislativních povolení nutných pro započetí stavby a pro průběh a vyhodnocení 

výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Aţ tento posledně jmenovaný 
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okamţik určí, nakolik byly odhady nákladů v nulté fázi projektu správné. Tedy jinými 

slovy kolika profitu se bude muset developer vzdát, o kolik bude muset navýšit ceny, či 

jak velký prostor pro slevy mu vznikne v případě, ţe byl odhad vyšší neţ skutečnost. 

Tento prostor pro slevu je pak nesmírně důleţitý i v případě, ţe dochází 

k dalšímu zlevňování stavebních prací. Například na konci roku 2010 byla cena 

stavebních prací přibliţně o 0,7% niţší neţ byla cena stavebních prací v jejím 

historickém maximu, které dosáhla během prvního čtvrtletí 2009. Tento fakt působí na 

trh s bytovými nemovitostmi ve dvou směrech. Zaprvé stimuluje poptávku, neboť cena 

nově stavěných bytových nemovitostí je niţší, neţ tomu bývalo v době vyšších cen 

stavebních prací. Zadruhé ovlivňuje stranu nabídky, kdy drţitelé neprodaných bytů, 

které byly postaveny za před-krizové ceny, musí, aby tyto byty prodali, své nemovitosti 

zlevnit a sníţit tedy svůj profit. 

 

Graf 20: Vývoj cen stavebních prací a indexu cen stavebních prací 

 

ZDROJ: ČSÚ; vlastní výpočet 

 

Výsledkem analýzy provedené v práci Hlaváček, Komárek (2011) byla 

nesignifikance této proměnné. Tento výsledek je dle mého názoru zapříčiněný faktem, 

ţe díky fixaci stavebních jednotkových cen mezi objednatelem prací a stavební 

společností, dochází ke snaze dodavatele zafixovat ceny stavebních prací na takové 
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výši, aby nebyl jeho zisk pokud moţno negativně ovlivněn případným růstem cen 

stavebních prací. To samo o sobě tlačí ceny stavebních prací vzhůru. Na základě této 

hypotézy jsem posunul pro účely analýzy v modelu uvedeném v kapitole 4, index cen 

stavebních prací na časové ose o jeden rok blíţe k počátku. Vzhledem k tomu, ţe by se 

v takovém případě zkrátila časová osa dat vyuţitelných pro model o jeden rok, dopočetl 

jsem chybějící data na základě lineární trendu vývoje cen za posledních 6 kalendářních 

měsíců.  

Index cen stavebních prací, jak je pouţit v ekonometrickém modelu v kapitole 4, 

je předpokládaná výše kvalifikovaného odhadu cen stavebních prací, které stavební 

společnosti pouţívají při uzavírání smluv o dílo s developerskou společností. Přesná 

výše tohoto indexu, který by byl platný ve chvíli sběru dat, se nedá s ohledem na 

rozptýlenost, nedostupnost a objem dat, které by bylo potřeba zpracovat, určit. Zvolený 

index, který je následně posunut v čase, je pak procentuálním vyjádřením růstu ceny 

stavebních prací se základní cenovou hladinou leden 2002. 

 

 

3.2 UKAZATELE LOKALITY 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu kapitoly 2 jedním z hlavních parametrů, které určují 

cenu bytové nemovitosti, je lokalita, ve které se daná nemovitost nachází. Vedle lokality 

je to pak druh domu, ve kterém se nemovitost nachází (panelový, cihlový apod.), 

provedení bytu, moţnost nadstandardních sluţeb (např. ostraha), dobrá dopravní 

dostupnost, a jiné ukazatele, které více méně vţdy závisí na individuálních preferencích 

dotčených osob. Výčet moţností, které Praha v oblasti bydlení v tomto ohledu skýtá je 

téměř nekonečný. Ţádné dvě nemovitosti nejsou stejné (tu je jinak řešena dispozice 

bytu, tu tím, ţe je totoţný byt v jiném patře skýtá jiný výhled z okna). 

V souladu s výsledky předchozí studie
69

 lze usuzovat na to, ţe se ceny bytových 

nemovitostí chovají nezávisle na vzdálenosti od historického centra města. Tento 

výsledek však neodpovídá výsledkům pozorování, které lze na trhu s bytovými 

nemovitostmi učinit. Pro účely této práce jsem se tedy rozhodl upravit výpočet 

koeficientu centra města tak, aby závislost jeho výše nebyla pouze na geografické 

vzdálenosti správních obvodů od centra města. 
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 viz. Petr (2008) – nesignifikance koeficientu centra města 
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Dalšími vysvětlujícími proměnnými pouţitými v modelu jsou koeficient zeleně 

a koeficient občanské vybavenosti, které oba byly jiţ testovány v předchozí studii a 

v obou případech vyšly jako signifikantní. Výpočet obou koeficientů byl aktualizován a 

rozšířen. 

 

 

3.2.1 Historicko-geografický koeficient centra města 

 

Jak jsem jiţ uvedl, vyšel mi koeficient centra města v předchozí studii jako 

nesignifikantní. Koeficient centra města byl pouţit jako dummy proměnná pro rozdělení 

Prahy do 4 částí: centrum, širší centrum, okolí širšího centra a okrajové části Prahy. 

S ohledem na to, ţe tato práce tento koeficient přebírá a následně jej zpřesňuje, dovolím 

si připomenout způsob jeho výpočtu.  

Nejprve však, abychom předešli nedorozumění, pod označením „KC“ budeme 

nadále rozumět koeficient centra města, tak jak byl pouţit v předchozí studii, a pod 

označením „HKC“ budeme rozumět historický koeficient centra města, který je pouţit 

pro analýzu dle této práce. 

Pro geografické rozdělení Prahy, ze kterého výpočet KC vycházel, bylo vedeno 

z geografického centra Prahy šest soustředných kruţnic. Kdy poloměr první byl určen 

jako vzdálenost geografického centra a nejvzdálenějšího bodu městské části Praha 1 a 

poloměr poslední jako vzdálenost geografického centra a nejvzdálenějšího bodu Prahy. 

Mezi nimi byly v určitém poměru poloměrů vedeny zbylé kruţnice. Bylo stanoveno 

bodové ohodnocení Ki  pro kaţdý i-tý kruh dle vzorce: 

 

      
  
  

 

 

kde K1 je bodové ohodnocení nejuţšího kruhu a platí ţe K1=1, ri je poloměr r-

tého kruhu. 

 

Dále byl na základě výměry jednotlivých správních obvodů tak, jak byly 

obsaţeny v jednotlivých soustředných kruzích určen koeficient centra města. Toto lze 

přepsat vzorcem: 
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kde Ki je bodové ohodnocení i-tého kruhu a Si je výměra správního obvodu 

obsaţená i-tým kruhem.  

 

Pro vytvoření dummy proměnných pak byly definovány výše uvedené čtyři 

kategorie s hraničními body intervalů 0,7; 0,5 a 0,3. Kde správní obvody s KC vyšším 

neţ 0,7 byly definovány jako centrum města. 

V rámci zpřesnění výpočtu koeficientu centra města jsem pro účely této práce 

provedl dvě zásadní úpravy. Zaprvé jsem diskontoval KC o historický koeficient a 

zadruhé jsem upravil intervaly pro dělení Prahy do jednotlivých oblastí. 

Pro to, abych nejlépe vystihl historickou hodnotu jednotlivých městských částí, 

jsem zvolil zjednodušené řešení, kde jsem do výpočtu koeficientu zahrnul historický 

aspekt vycházející z toho, kdy se daná městská část připojila k Praze.  

HKC lze tedy zapsat rovnicí: 

 

     
   

  
 

 

kde index P označuje P-tý správní obvod, KC je koeficient centra pouţitý 

v předchozí studii a h je historický koeficient, u nějţ platí, ţe: 

 

   
 

 
  

    

  

 

   

 

 

kde P je index označující P-tý správní obvod, i je index označující i-té 

katastrální území nacházející se v P-tém správním obvodu, n je počet katastrálních 

území v P-tém správním obvodě, YP,i je rok připojení i-tého katastrálního území k Praze, 

Y1 je rok 1784, tedy rok, kdy dekretem Josefa II. vzniká Královské hlavní město Praha 

sloučením Starého Města praţského, Nového Města praţského, Malé Strany a Hradčan. 
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Obrázek 3: Rozdělení Prahy do částí na základě KC (dle předchozí studie) 

 

ZDROJ: Petr (2008) 

Obrázek 4: Rozdělení Prahy do částí na základě HKC (upravený výpočet) 

 

ZDROJ: vlastní výpočet 

Druhá z úprav výpočtu koeficientu centra města byla, jak jsem jiţ řekl, úprava 

intervalů pro dělení Prahy do jednotlivých částí. Zaprvé jsem počet těchto intervalů 

rozšířil ze čtyř na šest a za druhé se pokusil lépe rozdělit vypočtený HKC.  
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Nejprve jsem definoval nejvyšší interval, který jsem zvolil tak, aby územně 

odpovídal území Prahy 1. K tomuto kroku jsem se rozhodl z důvodu, ţe při pouţití 

dummy proměnných v modelu dle kapitoly 4 je, z důvodu zabránění vzniku 

multikolinearity, třeba vynechat jednu z nich a určit ji jako tzv. referenční bod. 

Vzhledem k tomu, ţe centrum Prahy je jak historicky, tak geograficky, poměrně přesně 

definováno jedná se z hlediska určení referenčního bodu o přirozenou volbu dummy 

proměnné právě pro centrum města. 

Dále jsem určil spodní interval jako hodnotu HKC do výše 0,4 a následně jsem 

vzniklý prostor mezi maximálním a minimálním intervalem rozdělil do tří stejných 

částí. Hraniční body intervalů byly tedy určeny jako 0,4; 0,525; 0,65; 0,775 a 0,9. 

Výsledek úpravy výpočtu koeficientu a následné úpravy intervalů můţeme vidět 

při porovnání obrázků 3 a 4. 

Jednotlivým intervalům pak byly přiřazeny dummy proměnné D1 aţ D6 (kde D1 

je dummy proměnná pro centrum Prahy a následně označení kopíruje sniţující se 

intervaly HKC), které jsou pouţity pro účely analýzy v kapitole 4. 

 

 

3.2.2 Koeficient zeleně 

 

Lidstvo v posledních desetiletích zaţívá návrat k přírodě. Většina lidí 

upřednostňuje to, čemu se říká „zelené bydlení.“ Nemám teď na mysli jakkoli 

ekologicky šetrné bydlení, ale bydlení, které je, nebo se alespoň tváří, ţe je, situováno 

do prostředí, ve kterém se člověk můţe kouknout z okna a vidět přírodu, ve kterém 

můţe vyjít na terasu a nadechnout se čerstvého vzduchu. Tyto zdánlivé drobnosti 

pozitivně působí na lidskou psychiku.
70

 Zelené prostředí pomáhá lidem zapomenout na 

shon a stres všedního dne. Logicky lze tedy u bytových nemovitostí povaţovat 

přítomnost zeleně za jeden z cenotvorných prvků. 

Tato úvaha se v předchozí studii potvrdila. Koeficient zeleně vyšel na zvolené 

pětiprocentní hladině významnosti jako signifikantní. Výsledkem analýzy pak bylo 

zjištění, ţe se jednoprocentní změna ve výměře přírodních ploch v okolí bytové 

nemovitosti projeví se stejnosměrným efektem v ceně takové bytové nemovitosti ve 

výši 183,74 aţ 544,42 Kč/m
2
.  

                                                 
70

 Bell a kol. (2001) 
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Tento rozdíl mezi minimálním a maximálním efektem, je pak vysvětlitelný 

dvěma způsoby, které se ovšem nemusí navzájem vylučovat.  

Zaprvé, různou citlivostí na přítomnost zeleně v různých městských částech. Ty, 

které budou mít větší procento zastavěné plochy, budou na přítomnost městské zeleně 

citlivější, neţ ty městské části, jejichţ procento zastavěnosti bude niţší. Zastavěnější 

plochy se pak budou nalézat blíţe centru města, zatímco méně zastavěné plochy spíše 

na jeho okrajích. 

Zadruhé, i v rámci jedné městské části jsou přítomny lokality s nadmírou a 

s nedostatkem zeleně. Tento fakt můţe mít za následek variaci výše koeficientu i 

v rámci jedné městské části. 

Zelená plocha, která je pro výpočet koeficientu pouţita, je přitom myšlena pouze 

plocha lesních, vodních, zahradních, parkových a sadových ploch a plocha trvalých 

travních porostů, jak jsou tyto zveřejňovány ve statistických ročenkách hlavního města 

Prahy na internetových stránkách Českého statistického úřadu.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe statistické ročenky obsahují data, ze kterých je 

moţné pouze meziroční porovnání, musel jsem za účelem získání čtvrtletních údajů, 

které by byly pro model v kapitole 4 pouţitelné, pouţít lineární rozpad meziročních 

změn do jednotlivých období. 

Z výpočtu koeficientu byla záměrně vypuštěna výměra orné půdy, kdy by mohlo 

při jejím zahrnutí docházet k deformaci koeficientu především v okrajových částech 

Prahy. Vyjmutím výměry orné půdy tak klesl koeficient zeleně v okrajových částech 

Prahy, zatímco v širším centru byl, díky praktické neexistenci takovéhoto typu 

zemědělské půdy, zachován v původní výši. Tímto jsem se pokusil vyloučit, nebo 

alespoň z velké části eliminovat problém s moţnou negativní závislost mezi 

koeficientem zeleně a cenami bytových nemovitostí, která by hrozila v okrajových 

částech Prahy. Například u správního obvodu Praha 22 klesla výměra zeleně v roce 

2006 o celých 71,5 procentního bodu, zatímco ve správním obvodu Praha 1 byla 

výměra zachována. 

S ohledem na hypotézu jiţ nastíněnou výše, tj. ţe ceny bytových nemovitostí v 

městských částech s větším poměrem zastavěné plochy reagují citelněji na změnu 

přítomnosti zeleně, neţ plochy se zastavěností niţší, kde je logicky přítomnost zeleně 

vyšší, jsem oproti výpočtu koeficientu zeleně, jak byl pouţit v předchozí studii, pouţil 

při výpočtu koeficientu zeleně koeficient vzácnosti zeleně. Koeficient zeleně pouţit 

v modelu v kapitole 4 by se tedy dal zapsat vzorcem: 
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kde index i je označením i-tého období (roku), index P je označením P-tého 

správního obvodu, ZP,i je výměra zeleně v P-tém správním obvodu v i-tém období, 

SP,i je celková výměra P-tého správního obvodu v i-tém období, kP,i je koeficient 

vzácnosti zeleně v P-tém správním obvodu v i-tém období, pro nějţ platí, ţe: 

 

        
    

    
 

 

kde BP,i je výměra zastavěné plochy v P-tém správním obvodu v i-tém období a 

SP,i je celková výměra P-tého správního obvodu v i-tém období. 

 

 

3.2.3 Občanská vybavenost 

 

Koeficient občanské vybavenosti je dalším z koeficientů, které se ukázaly být 

v předchozí studii signifikantní. „Růst koeficientu občanské vybavenosti o jednu setinu 

způsobí následný růst cen bytových nemovitostí o 202,83 Kč/m
2
. Takovýto růst by 

mohlo znamenat např. jedno zprovozněné kino na 58 hektarů výměry správního 

obvodu, nebo jedno postavené hřiště na 54 hektarů.“
71

 

Oproti předchozí studii jsem provedl zpřesnění koeficientu občanské 

vybavenosti a to především ve třech aspektech.  

Zaprvé, jsem zpřesnil koeficient důleţitosti rozšířením průzkumu.  

Zadruhé, jsem do výpočtu koeficientu občanské vybavenosti přidal údaje o 

napojení správního obvodu na městskou hromadnou dopravu a informaci o přítomnosti 

nákupního centra.  

A zatřetí, jsem ve výpočtu koeficientu zohlednil napojení na silniční dopravní 

infrastrukturu. 

Nově se tedy koeficient občanské vybavenosti počítá jako: 

 

                                                 
71

 Petr (2008) str. 73 
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kde AUTO je koeficient autodopravy (výpočet uvedený níţe), NC je index 

nákupních center (výpočet uvedený níţe), OV je index institucí občanské vybavenosti 

(výpočet uvedený níţe), S je rozloha jednotlivých správních obvodů, index P je index 

označující P-tý správní obvod. 

 

Koeficient autodopravy je spočítán jako: 

 

            
 

      
 

 

kde dAUTO je koeficient důleţitosti autodopravy (výpočet uvedený níţe) a tO,P je 

čas (v hodinách) potřebný pro jízdu autem ze středu P-tého správního obvodu do O-té 

destinace (určení destinací a bliţší informace dále v textu). 

 

Index nákupních center je spočítán jako: 

 

        
  

    
 

 

kde dNC je koeficient důleţitosti přítomnosti nákupních center v blízkosti 

bydliště (výpočet uvedený níţe), AP je součet prodejních ploch nákupních center 

v daném správním obvodu. 

 

Index institucí občanské vybavenosti je spočítán jako: 

 

              

 

 

 

kde di,P je koeficient důleţitosti i-té instituce v P-tém správním obvodu (výpočet 

uvedený níţe), Vi,P je výskyt i-té instituce v P-tém správním obvodu.  
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Předtím, neţ se budeme věnovat jednotlivým institucím a ukazatelům 

vstupujících do výpočtu koeficientu občanské vybavenosti, se nejprve věnujme krátce 

koeficientu důleţitosti, jako jednomu z nejpodstatnějších údajů, o které se výpočet 

koeficientu občanské vybavenosti opírá. Jak jiţ bylo řečeno na začátku této kapitoly, 

zpřesnil jsem koeficient důleţitosti provedením dodatečného průzkumu k průzkumu, ze 

kterého vycházel koeficient důleţitosti pouţitý v předchozí studii. Připomeňme 

nejdříve, jakým způsobem je koeficient důleţitosti počítán. Koeficient důleţitosti i-té 

instituce či ukazatele je vypočítán jako: 

 

   
 

   
    

 

   

 

 

kde n je počet lidí, kteří odpověděli na dotazník,Bj je počet bodů, které 

v dotazníku přiřadil danému objektu j-tý dotázaný ve škále 0 aţ 10 bodů, kde 0 znamená 

důleţitost ţádnou a 10 důleţitost maximální.   

 

Zatímco v předchozí studii se ankety účastnilo 68 respondentů, pro účely této 

práce to jiţ bylo respondentů 123. Jak je však patrné z tabulky 8 koeficienty důleţitosti 

pro jednotlivá zařízení se po provedeném zpřesnění změnily pouze minimálně. 

K největším změnám patří nárůst koeficientů důleţitosti u hřiště a mateřské školy o 0,07 

bodu. 

Všichni respondenti byli mezi osmnáctým a padesátým rokem věku. 54,10% 

bylo zastoupení ţen. 62,30% z respondentů mělo trvalé bydliště v Praze. V případě, ţe 

by byly za obyvatele hlavního města Prahy počítány i osoby v Praze ţijící avšak 

s trvalým bydlištěm mimo Prahu, stoupl by poměr zastoupení obyvatel Prahy na 

celkovém počtu respondentů o cca 15%. 

Přehled v tabulce 8 uvedených institucí, jenţ byly pouţity v rámci předchozí 

studie, a které mají vliv na cenu bytových nemovitostí, zcela určitě není úplný, nicméně 

jedná se o ukazatele zveřejňované Českým statistickým úřadem, u nichţ lze jednoduše 

dohledat meziroční změny. Z institucí, které by mohly být také relevantní, tak chybí 

například obchod s potravinami, lékárna, restaurace či divadlo. U těchto chybějících 

objektů lze nejen těţko určit stávající výskyt, ale je téměř nemoţné tento výskyt určit 
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pro období minulá.
72

 Problémem, který se však objevil u časových řad těchto údajů 

počínaje rokem 2007, bylo, ţe část z údajů přestala být ze strany ČSÚ zveřejňována. 

Jmenovitě přestaly být zveřejňovány údaje ohledně kultury a sportu. Bohuţel se mi přes 

veškerou snahu nepodařilo tyto údaje sehnat
73

 a tak jsem byl nucen je z výpočtu 

koeficientu občanské vybavenosti vynechat. 

 

Tabulka 8: Koeficient důležitosti pro ukazatele použité v předchozí studii a jejich vývoj 

v čase 

      2008 diff 2011 

Počet respondentů   68   123 

            

Kultura kino       0,5853 -0,0181  0,5672 

muzeum    0,2382 -0,0186  0,2197 

galerie 0,1912 0,0088  0,2000 

kostel  0,1147 0,0033  0,1180 

Sport tělocvična 0,6265 -0,0052  0,6213 

hřiště 0,5412 0,0736  0,6148 

Školství mateř.  

škola 

0,5176 0,0774  0,5951 

základní  

škola 

0,5676 0,0537  0,6213 

střední  

škola 

0,4559 0,0130  0,4689 

Zdravotnictví
   
   nemocnice 0,5882 0,0609  0,6492 

ordinace 

praktického 

lékaře 

pro  

dospělé 

0,7706 -0,0247  0,7459 

pro  

děti 

0,5382 0,0405  0,5787 

ZDROJ: vlastní výzkum 

 

Do výpočtu koeficientu občanské vybavenosti pak z údajů, které ČSÚ 

zveřejňuje, nebyly zahrnuty údaje o plynofikaci správního obvodu, připojení správního 

obvodu na kanalizace s napojením na čističku odpadních vod a instituce z oblasti 

sociálního zabezpečení (např. domov s pečovatelskou sluţbou).  

Údaje o sociálním zabezpečení se zdají být z hlediska trhu s bytovými 

nemovitostmi irelevantní, neboť nelze předpokládat, ţe by ovlivňovali nabídkovou či 

                                                 
72

 U některých objektů, jako například u divadla, by toto nebylo nemoţné, nicméně jsem se rozhodl drţet 

formát osvědčený z předchozí studie. 
73

 Ohledně sportovních institucí mi bylo sděleno, ţe v minulých letech bylo zjišťování vybavenosti 

sportovními zařízeními zrušeno a v tuto chvíli neexistuje organizace, od které by ČSÚ byl schopen získat 

spolehlivá data. U kulturních zařízení jsem pak byl odkázán na NIPOS, coţ je organizace Ministerstva 

Kultury zpracovávající právě data a výkazy ohledně kultury (www.nipos-mk.cz). Ani zde se mi však 

nepodařilo potřebné údaje, ze kterých by bylo moţné doplnit časovou řadu, nalézt.  

http://www.nipos-mk.cz/
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poptávkovou stranu trhu, a tedy nebyly jako takové pro výpočet koeficientu občanské 

vybavenosti pouţity.  

Informace o tom, zda je daný byt připojen na rozvod plynu, by pak z hlediska 

ceny bytových nemovitostí mohla mít svůj význam. Nicméně taková podrobnost dat 

není naneštěstí k dispozici. Nelze tedy určit závislost cen bytů na tom, zda je či není 

plynofikován, neboť jak údaj o průměrné ceně bytových nemovitostí, tak informace o 

plynofikaci jsou k dispozici pouze pro celý územně správní celek. 

Ze stejného důvodu jako informace o plynofikaci nebyl do výpočtu koeficientu 

občanské vybavenosti zahrnut ani údaj o napojení městské části na kanalizaci. 

Jak jsem jiţ uvedl, byl výpočet koeficientu občanské vybavenosti rozšířen o tři 

další ukazatele. Index nákupních center, napojení správního obvodu na městskou 

hromadnou dopravu a napojení na silniční infrastrukturu. Koeficienty důleţitosti pro 

tyto tři nové ukazatele jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Koeficienty důležitosti pro nové ukazatele občanské vybavenosti 

      2011 

Počet respondentů   34 

        

NC a dopravní 

obsluţnost 

nákupní 

centrum 

0,7412 

MHD 0,7176 

AUTO 0,7941 

ZDROJ: vlastní výzkum 

 

Krátce se ještě věnujme všem třem novým dílčím ukazatelům. Index nákupního 

centra, jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, je spočten jako důleţitost výměry 

prodejních ploch nákupních center v daném správním obvodu. Za výměru nákupních 

center jsem vzal s ohledem na běţné rozlohy center vţdy jednu tisícinu plochy. Výměry 

a výčet nákupních center jsem převzal z publikace Retail Book 2010, resp. u výměr, 

jenţ nebyly v publikaci uvedeny, jsem se dotázal provozovatelů těchto obchodních 

domů.
74

 

Vycházeje z předpokladu poměrně rovnoměrného pokrytí hlavního města Prahy 

systémem městské hromadné dopravy, byl ukazatel napojení správního obvodu na 

městskou hromadnou dopravu určen zjednodušeným způsobem, jako napojení 

                                                 
74

 Dodatečný dotaz na výměru zněl na výměru a počet parkovacích stání a byl směřován na řetězce 

Kaufland, Makro a Globus, a dále pak na provozovatele Holešovické trţnice, jenţ jako jediný na dotaz 

odpověděl. 
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správního obvodu na systém metra. Nejprve byl spočten počet stanic metra, které se 

nacházely v daném správním obvodu, a za kaţdou stanici byl přiřazen správnímu 

obvodu jeden bod, a následně byla určena přibliţná dojezdová vzdálenost ke stanici 

metra systémem MHD v řádu cca 5 minut. Přesahovala-li tato dojezdová vzdálenost do 

jiného správního obvodu, obdrţel takový správní obvod půl hodnotícího bodu, za kaţdý 

takový případ. Dále se pak tento ukazatel chová stejně jako ukazatele uvedené v tabulce 

8 a vstupuje do výpočtu koeficientu občanské vybavenosti jako součást indexu institucí 

občanské vybavenosti. Během sledovaného období dochází z hlediska rozvoje 

Praţského metra ke třem událostem, které vstupují do výpočtu tohoto ukazatele. Jsou 

jimi otevření stanic Kobylisy a Ládví dne 26.6.2004, otevření depa Hostivař jako 

stanice metra dne 26.5.2006 a otevření stanic Stříţkov, Prosek a Letňany dne 8.5.2008. 

Poslední ze tří nových ukazatelů pouţitých při výpočtu koeficientu občanské 

vybavenosti je index napojení správního obvodu na silniční infrastrukturu. Jak bylo 

uvedeno na začátku této kapitoly, je index napojení na silniční infrastrukturu spočten 

v závislosti na dojezdové vzdálenosti z přibliţného středu správního obvodu
75

 do 

určených cílových destinací. Za tyto destinace byly zvoleny místa na hlavních tazích 

z Prahy a centrum Prahy.
76

 Za účelem určení dojezdové vzdálenosti byly pouţity 

internetové plánovače tras maps.google.com a www.mapy.cz. Primárně přitom bylo 

vycházeno ze zdroje společnosti Google, ta ovšem na svých stránkách nemá 

zaznamenánu změnu, kdy ve třetím čtvrtletí 2010 došlo k zprovoznění jiţní části 

praţského okruhu, pro případy, ţe by tedy bylo efektivnější vyuţít tuto trasu, jsem 

potřebný čas k dosaţení cíle určil na základě druhého zdroje. Dalšími dvěma změnami, 

které zasáhly do výpočtu indexu silniční infrastruktury, byly zprovoznění části 

městského okruhu Radlice-Zlíchov ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 a zprovoznění 

navazující části městského okruhu Radlická-Strahovský Tunel včetně tunelu Mrázovka 

ve třetím čtvrtletí roku 2004.
77

 

  

                                                 
75

 Za jednotlivé středy správních obvodů byly vzaty jmenovitě lokality: Praha 1 – Václavské nám.; Praha 

2 – Nám. Míru; Praha 3 – Olšanské nám; Praha 4 – ul. Antala Staška; Praha 5 – ul. Jinonická; Praha 6 – 

ul. V středu; Praha 7 – ul. Argentinská; Praha 8 – Kobyliské nám.; Praha 9 – nám. OSN; Praha 10 – ul. 

V Olšinách; Praha 11 – ul. Prašná; Praha 12 – Násirovo nám.; Praha 13 – nám. Na luţinách; Praha 14 – 

Krčínovo nám.; Praha 15 – Lipové nám.; Praha 16 – Horymírovo nám.; Praha 17 – Tylovická; Praha 20 – 

Mezilesí. 
76

 Zvolené destinace: centrum – Václavské nám.; směr Příbram – Jíloviště; směr Beroun – Rudná; směr 

Brno – Průhonice; směr Ústí nad Labem – Zdiby; směr Chomutov – Ruzyně; směr Liberec – Zápy; směr 

Hradec Králové Jirny. 
77

 viz. např. http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/mo 

 

http://maps.google.com/
http://www.mapy.cz/
http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/mo
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4 MODEL ZÁVISLOSTI CEN BYTOVÝCH NEMOVITOSTÍ NA 

ZVOLENÝCH UKAZATELÍCH 

V této kapitole se prioritně zaměřím na ekonometrický model, jehoţ účelem je 

vysvětlit vývoj cen bytových nemovitostí v jednotlivých správních obvodech Prahy 

v závislosti na zvolených makroekonomických ukazatelích a ukazatelích lokality, jak 

jsou tyto popsány v kapitole 3. 

Hladinu významnosti, na které budu porovnávat signifikanci jednotlivých 

proměnných jsem zvolil ve výši 5%. 

Jak jsem jiţ zmínil v kapitole 3.2.1, při pouţití dummy proměnných pro 

koeficient centra města, je třeba jednu z městských částí určit jako takzvaný referenční 

bod, ke kterému budou výsledky ostatních dummy proměnných vztaţeny. Tímto 

krokem se vyhneme téţ multikolinearitě, která by byla výsledkem v případě pouţití 

všech dummy proměnných. 

Software, který jsem při modelování pouţil je gretl 1.9.5cvs.
78

 Nejdůleţitější 

z výstupů, ke kterým se vţdy odkazuji, jsou uvedeny v kapitole 7. 

 

Tabulka 10: Označení ukazatelů pro účely modelu 

kapitola ukazatel označení 

3.1.1 Hypoteční index HYPI 

3.1.2 Koeficient koupěschopnosti KKOUS 

3.1.3 Index daně z přidané hodnoty – aktuální výše DPHA 

3.1.3 Index daně z přidané hodnoty - efektivní DPHE 

3.1.4 Index cen stavebních prací STAV 

3.2.1 Historicko-geografický koeficient centra města HKC 

3.2.1 Dummy proměnné HKC pro jednotlivé části Prahy D1 až D6 

3.2.2 Koeficient zeleně KZ 

3.2.3 Koeficient občanské vybavenosti OV 

 

 V tabulce 10 uvádím označení ukazatelů, které jsem pro účely analýzy v této 

kapitole zvolil. U kaţdého ukazatele uvádím i kapitolu, ve které lze nalézt způsob jeho 

výpočtu, resp. odůvodnění jeho zvolení. 

Problémem, se kterým se můţeme v modelu setkat, by mohla být skutečnost, ţe 

vysvětlující proměnné vstupující do modelu by se daly rozdělit do dvou skupin, z nichţ 

ani jedna nemá vlastnosti, které by byly optimální pro pouţití panelové regrese. 

První skupina, skupina makroekonomických ukazatelů, je charakteristická tím, 

ţe je pro všechny městské části stejná, neboli je horizontálně konstantní. 

                                                 
78

 Ke staţení na http://gretl.sourceforge.net/  

http://gretl.sourceforge.net/
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Druhá skupina, skupina ukazatelů lokality, pak vykazuje známky vertikální 

konstantnosti, kdy se sice liší pro jednotlivé městské části, avšak v čase se vyvíjí velice 

pozvolna (koeficient zeleně, koeficient občanské vybavenosti) nebo vůbec (koeficient 

centra města). 

Tyto dvě vlastnosti, které data pouţitá v modelu mají, jsou daní za více 

mikroekonomický přístup, neţ je zvykem při tomto typu analýzy cen bytových 

nemovitostí. Připomenu, ţe většina prací, zabývající se tímto tématem, které pouţívají 

pro účely analýzy panelovou regresi, se orientuje na porovnání regionů v rámci ČR 

nebo porovnání mezistátních ukazatelů. Při tomto více makroekonomickém přístupu 

pak logicky proměnné nejsou svázány specifičností úzké lokality. Příkladem můţe být 

průměrná mzda, jeţ bude variovat pro jednotlivé regiony ČR, zatímco v Praze nemá 

tento ukazatel pro jednotlivé městské části takovou hodnotu, neboť je běţné, ţe lidé za 

prací dojíţdí do jiné lokality v rámci Prahy, neţ ve které sami bydlí. 

Dalším podstatným problémem, který se ukázal při provedení Dickey-Fullerova 

testu je nestacionarita proměnných HYPI, KKOUS, DPHE (resp. DPHA) a STAV.  

Z tohoto důvodu nejprve jsem upravil proměnné tak, ţe jsem pouţil jejich 

diference a označil je jako d_HYPI, d_KKOUS, d_DPHE a d_STAV. Následně jsem 

pro tyto první diference provedl znovu Dickey-Fullerův test stacionarity, který jiţ 

potvrdil stacionaritu takto upravených proměnných. Abych zachoval jednoduchou 

vypovídací schopnost modelu, upravil jsem stejným způsobem všechny proměnné, tedy 

proměnné, které jsou pouţité v ekonometrickém modelu uvedeném níţe v této kapitole, 

jsou diferencemi původních proměnných. Analýzou prvních diferencí ustoupíme od 

analýzy absolutní výše cen bytových nemovitostí v závislosti na absolutní výši 

jednotlivých ukazatelů, a budeme se věnovat závislosti výše tzv. absolutních přírůstků. 

To nám ve své podstatě, vzhledem k tomu, ţe známe výchozí absolutní hodnoty 

jednotlivých proměnných, dává moţnost zpětně aplikovat výsledky analýzy diferencí na 

absolutní výši jednotlivých ukazatelů. 

 

Z hlediska struktury této kapitoly se nejprve v první části (kapitola 4.1) budu 

krátce věnovat nabídkovým cenám, které jsou pro účely této kapitoly pouţity jako 

vysvětlovaná proměnná. V druhé části (kapitola 4.2) se věnuji celkovému modelu a ve 

třetí části (kapitola 4.3) podmodelu pro makroekonomické ukazatele a v předposlední, 

čtvrté části, podmodelu pro ukazatele lokality. V poslední páté části (kapitola 4.4) pak 

diskutuji výsledky získané v části dvě, tři a čtyři. 
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4.1 Nabídkové ceny – magazín Realit  

 

Nabídkové ceny pouţité jako vysvětlovaná proměnná pro účely modelu 

uvedeného v této kapitole jsou nabídkovými cenami, které jsou zveřejňovány týmem 

doc. Ing. Václava Dolanského, CSc., v magazínu Realit. Údaje o jednotkových cenách 

bytových nemovitostí v Praze pro roky 2004, 2005, 2006 a 2007 jsou dopočítány 

z indexů růstu cen bytových nemovitostí, které jsou zveřejňovány společně s absolutní 

výší jednotkové ceny. Ostatní údaje jsou převzaty dle uveřejněných absolutních výší 

cen bytových nemovitostí.  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe v roce 2002 nebyly ještě ceny zveřejňovány 

v pravidelných měsíčních intervalech, chybí přesné údaje o cenách bytových 

nemovitostí pro druhé čtvrtletí tohoto roku. Cena bytových nemovitostí v Praze za 

druhé čtvrtletí 2002 tedy byla stanovena jako cena uveřejněná v magazínu Realit č. 

8/2002 platná pro červenec 2002. 

Z poznámek autorů, které jsou uvedeny u publikovaných průměrných cen 

bytových nemovitostí, se můţeme dočíst, ţe ceny nových a rekonstruovaných bytů jsou 

asi o 32% vyšší, neţ uváděné průměrné ceny, ceny starých bytů v cihlových domech 

jsou asi o 7% vyšší, neţ uváděné průměrné ceny, a ţe ceny rekonstruovaných 

panelových bytů jsou asi o 25% niţší, neţ uvedené průměrné ceny. 

Pro účely této práce jsem sice pouţil rozdělení Prahy do 22 správních obvodů, 

nicméně nabídkové ceny, které jsou v magazínu Realit publikovány, jsou publikovány 

pouze pro vybraná katastrální území hlavního města Prahy. V některých případech tak 

chybí údaje o cenách bytových nemovitostí pro část správních obvodů. V takových 

případech je tato diskrepance ignorována a průměrná jednotková cena bytových 

nemovitostí pro daný správní obvod určena na základě údajů známých pro ostatní 

katastrální území. V případech správních obvodů Praha 18, Praha 19, Praha 21 a Praha 

22 však údaje o cenách bytových nemovitostí nejsou publikovány pro ţádné 

z katastrálních území. Z tohoto důvodu jsou zmíněné správní obvody z analýzy dle této 

práce vyjmuty. 

Tím, ţe jsou ceny publikovány pro katastrální území (nikoli pro správní obvody, 

kterými se v této analýze zabývám), dostáváme drobnou nekonzistenci dat, neboť 

hranice katastrálních území ne vţdy zcela kopírují hranice městských částí či správních 
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obvodů. Tuto diskrepanci v územních hranicích pro účely této práce ignoruji a údaje za 

katastrální území jsou vztaţena k tomu správnímu obvodu, do kterého patří většinou své 

rozlohy, nebo za jehoţ součást mohou být z historického hlediska povaţovány. Níţe 

v tabulce 11 uvádím přehled všech katastrálních území Prahy a jejich přidělení 

k jednotlivým správním obvodům. 

 

Tabulka 11: Přiřazení katastrálních území („k.ú.“) k jednotlivým správním obvodům hl. 

města Prahy („SO“) 

SO k.ú. SO k.ú. SO k.ú. 

Praha 1 Staré Město Praha 8 Libeň Praha 14 Dolní Počernice 
Praha 1 Nové Město Praha 8 Karlín Praha 15 Horní Měcholupy 

Praha 1 Josefov Praha 8 Kobylisy Praha 15 Dolní Měholupy 

Praha 1 Hradčany Praha 8 Bohnice Praha 15 Petrovice 

Praha 1 Malá Strana Praha 8 Čimice Praha 15 Štěrboholy 

Praha 2 Vinohrady Praha 8 Ďáblice Praha 15 Petrovice 

Praha 2 Vyšehrad Praha 8 Březiněves Praha 15 Dubeč 

Praha 3 Žižkov Praha 8 Dolní Chabry Praha 16 Radotín 

Praha 4 Braník Praha 9 Vysočany Praha 16 Velká Chuchle 

Praha 4 Hodkovičky Praha 9 Prosek Praha 16 Malá Chuchle 

Praha 4 Krč Praha 9 Střížkov Praha 16 Lochkov 

Praha 4 Lhotka Praha 9 Hrdlořezy Praha 16 Zbraslav 

Praha 4 Podolí Praha 10 Vršovice Praha 16 Lahovice 

Praha 4 Michle Praha 10 Strašnice Praha 16 Lipence 

Praha 4 Nusle Praha 10 Malešice Praha 17 Řepy 

Praha 4 Kunratice Praha 10 Záběhlice Praha 17 Zličín 

Praha 5 Smíchov  Praha 10 Hostivař Praha 17 Sobín 

Praha 5 Hlubočepy Praha 11 Chodov Praha 18 Letňany 

Praha 5 Radlice Praha 11 Háje Praha 19 Kbely 

Praha 5 Košíře Praha 11 Šeberov Praha 19 Vinoř 

Praha 5 Motol Praha 11 Újezd u 
Průhonic 

Praha 19 Satalice 

Praha 5 Jinonice Praha 11 Křeslice Praha 19 Čakovice 

Praha 6 Dejvice Praha 12 Modřany Praha 19 Třeboradice 

Praha 6 Střešovice Praha 12 Komořany Praha 19 Miškovice 

Praha 6 Veleslavín Praha 12 Točná Praha 20 Horní Počernice 

Praha 6 Vokovice Praha 12 Cholupice Praha 21 Újezd nad Lesy 

Praha 6 Ruzyně Praha 12 Kamýk Praha 21 Klánovice 

Praha 6 Liboc Praha 12 Libuš Praha 21 Koloděje 

Praha 6 Břevnov Praha 12 Písnice Praha 21 Běchovice 

Praha 6 Bubeneč Praha 13 Stodůlky Praha 22 Uhříněves 

Praha 6 Sedlec Praha 13 Třebonice Praha 22 Hájek u 
Uhřívněvsi 

Praha 6 Suchdol Praha 13 Řeporyje Praha 22 Pitkovice 

Praha 6 Lysolaje Praha 13 Zadní 
Kopanina 

Praha 22 Královice 
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Praha 6 Nebušice Praha 14 Kyje Praha 22 Nedvězí 

Praha 6 Přední Kopanina Praha 14 Hostavice Praha 22 Kolovraty 

Praha 7 Holešovice Praha 14 Černý Most Praha 22 Lipany 

Praha 7 Troja Praha 14 Hloubětín Praha 22 Benice 

ZDROJ: vlastní definice 

 

Pro určení průměrných cen bytových nemovitostí jednotlivých správních 

obvodů jsem pak pouţil váţený průměr, kdy za váhy byly pouţity údaje o poměru 

rozlohy katastrálního území na celkové výměře správního obvodu. V případě, ţe údaje 

pro část území správního obvodu nebyly k dispozici, byla celková výměra správního 

obvodu o takovou příslušnou výměru sníţena. Vzorec pro výpočet průměrné ceny 

bytových nemovitostí pro jednotlivé správní obvody lze tedy zapsat jako: 

 

       
  

       
 

 

 

kde PO je průměrná cena bytových nemovitostí v O-tém správním obvodu, Pi je 

průměrná cena bytových nemovitostí v i-tém katastrálním území (které dle tabulky 11 

spadá do O-tého správního obvodu), Si je rozloha v i-tého katastrálního území (které dle 

tabulky 11 spadá do O-tého správního obvodu), SO je rozloha O-tého správního obvodu, 

Sj je rozloha j-tého katastrálního území (které dle tabulky 11 spadá do O-tého správního 

obvodu) a pro které nejsou zveřejňovány údaje o nabídkových cenách. 

 

 

4.2 CELKOVÝ MODEL 

 

Předtím, neţ se můţeme začít věnovat samotnému modelu, je potřeba otestovat 

vysvětlující proměnné, zda mezi nimi neexistuje nepřiměřená závislost. Za tímto účelem 

jsem pouţil korelační matici jako základní nástroj pro zjišťování existence závislostí 

(viz. Výstup SW 1). Ţádný z korelačních koeficientů v korelační matici nepřekročil 

kritickou hranici, a proto byly všechny proměnné v modelu ponechány.  

Pouţitý software umoţňuje po provedení regrese typu „pooled OLS“ pouţít 

jednoduchou funkci „Panel model diagnostics“ implementovanou v software pro určení, 

zda pro samotnou regresi je vhodné pouţít metodu typu pooled OLS, „fixed effects“, 
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nebo „random effects“. Výsledky samotného pooled OLS modelu jsou pro informaci 

uvedeny v kapitole 7 jako Výstup SW 2. 

Na základě testu na přítomnost fixed effects v reziduích můţeme tvrdit, ţe 

model fixed effects je vhodnější neţ pooled OLS.  

Breusch-Pagan test provedený pro porovnání pooled OLS a random effects 

modelu přináší obdobný výsledek, tedy preferenci pouţití random effects modelu před 

pooled OLS. 

Na základě Hausmanova testu pak lze udělat závěr, ţe nejvhodnějším typem 

modelu pro účely následující analýzy je typ modelu fixed effects. 

Zvolením metody fixed effects za tu, kterou pouţiji pro model závislosti ceny 

bytových nemovitostí v Praze na zvolených makroekonomických ukazatelů a ukazatelů 

lokality je na jedné straně logicky odůvodnitelné, neboť lze přítomnost tzv. fixních 

parametrů v rámci praţských městských částí očekávat. Na straně druhé se však 

dostáváme do problému s dummy proměnnými koeficientu centra města, které nemůţe 

v modelu vyuţívající metodu fixed effects pouţít. Kdyby totiţ pouţity byly, byly by 

perfektně kolineární s dummy proměnnými, které model s metodou fixed effects vytváří 

pro jednotlivé skupiny pozorování (v našem případě správní obvody). 

Dle výše uvedeného, můţeme tedy model závislosti cen bytových nemovitostí 

na zvolených ukazatelích zapsat vzorcem: 

 

                                                          

                        

 

kde       je diference cen bytových nemovitostí,    je konstanta,         jsou 

koeficienty jednotlivých vysvětlujících proměnných,          je diference hypotečního 

indexu,           je diference koeficientu koupěschopnosti,          je diference 

efektivního indexu daně z přidané hodnoty,         je diference koeficientu zeleně, 

       je diference koeficientu občanské vybavenosti,          je diference indexu cen 

stavebních prací a z důvodu pouţití metody fixed effects platí, ţe             

 

Po provedení regrese metodou fixed effects (viz. Výstup SW 3) dostáváme pro 

jednotlivé proměnné výsledky uvedené v tabulce 12.  
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Tabulka 12: Odhadnuté koeficienty – celkový model 

proměnná koef. 
výše odhadnutého 

koef. 

směrodatná 

odchylka 
p-value 

const. β0 115.921 108.13 0.28412 

d_HYPI β1 139607 27535.3 <0.00001 

d_KKOUS β2 26976 12101.9 0.02617 

d_DPHE β3 -3191.31 7934.54 0.68767 

d_KZ β4 83152.1 57733.6 0.15031 

d_OV β5 17982.7 21158 0.39570 

d_STAV β6 71307.5 11565.8 <0.00001 

 

 

Durbin-Watsnova statistika neupozorňuje na moţnou autokorelaci reziduí, tedy 

není nutné provádět robustní odhad.  

Jak je z tabulky 12 patrné, jako nesignifikantní se jeví ukazatele d_DPHE, d_KZ 

a d_OV.  

Abychom otestovali hypotézu, zda je efektivnější pro regresi pouţití indexu 

daně z přidané hodnoty, který je zaloţen na jeho aktuální výši (DPHA), nebo indexu, 

který v sobě obsahuje časový posun, který je zaloţený na předpokladu existence tzv. 

efektu předzásobení se, kdy chystaná změna sazby daně z přidané hodnoty se do cen 

bytových nemovitostí promítne s předstihem (DPHE), provedeme stejnou regresi pouze 

s tím rozdílem, ţe namísto diference DPHE pouţijeme diferenci DPHA. Po provedení 

regrese (viz. Výstup SW 4) dostáváme pro jednotlivé proměnné výsledky uvedené 

v tabulce 13.  

Vzhledem k tomu, ţe se podstatně sníţila hodnota p-value u proměnné indexu 

daně z přidané hodnoty, můţeme hypotézu o přítomnosti efektu tzv. předzásobení se 

zamítnout. Tento fakt je podpořen i skutečností, ţe se zlepšila celková vypovídací 

schopnost modelu, kdy se koeficient determinace zvýšil z 0,12988 na 0,152701. 

Z těchto důvodů bude pro další ekonometrickou analýzu pouţíván namísto indexu 

DPHE ukazatel DPHA. 
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Tabulka 13: Odhadnuté koeficienty – celkový model s použitím DPHA 

proměnná koef. 
výše odhadnutého 

koef. 

směrodatná 

odchylka 
p-value 

const. β0 31.2676 106.148 0.76843 

d_HYPI β1 121967 24611.5 <0.00001 

d_KKOUS β2 20662.3 12005.9 0.08576 

d_KZ β4 70959.7 57050.1 0.21405 

d_OV β5 20727.3 20889.5 0.32148 

d_STAV β6 74608 11439.4 <0.00001 

d_DPHA β7 30493.6 7509.67 0.00006 

 

Diskuze koeficientů jednotlivých proměnných je provedena v kapitole 4.5 

Diskuze výsledků. 

 

 

4.3 Podmodel pro závislosti cen bytových nemovitostí na makroekonomických 

ukazatelích  

 

V této kapitole se budu věnovat modelu, který jako vysvětlující proměnné 

vyuţívá pouze makroekonomické ukazatele, pro účely této práce je tento model 

označován jako podmodel pro makroekonomické ukazatele.  

Opět jsem otestoval nejvhodnější metodu, která by měla být zvolena pro pouţití 

v modelu, a to se stejným výsledkem, jako v kapitole 4.2 Celkový model. Jako 

nejvhodnějším typem modelu se pro účely analýzy v této kapitole potvrdila metoda 

modelu fixed effects. 

Podmodel pro makroekonomické ukazatele lze tedy zapsat vzorcem: 

 

                                                              

 

kde       je diference cen bytových nemovitostí,    je konstanta,          jsou 

koeficienty jednotlivých vysvětlujících proměnných,          je diference hypotečního 

indexu,           je diference koeficientu koupěschopnosti,          je diference 

aktuálního indexu daně z přidané hodnoty,          je diference indexu cen stavebních 

prací a z důvodu pouţití metody fixed effects platí, ţe             
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Po provedení regrese metodou fixed effects (viz. Výstup SW 5) dostáváme pro 

jednotlivé proměnné výsledky uvedené v tabulce 14.  

 

Tabulka 14: Odhadnuté koeficienty – celkový model 

proměnná koef. 
výše odhadnutého 

koef. 

směrodatná 

odchylka 
p-value 

const. β0 48.8969 105.567 0.64340 

d_HYPI β1 119547 24561.6 <0.00001 

d_KKOUS β2 22049.6 11918 0.06478 

d_STAV β6 74034 11431.5 <0.00001 

d_DPHA β7 30742.8 7500.2 0.00005 

 

Koeficient determinace je 0,148935, tedy o nepatrný zlomek niţší neţ 

v celkovém modelu. Jedinou slabě nesignifikantní proměnnou je d_KKOUS, jehoţ p-

value dosahuje necelých 0,065. Diskuze koeficientů jednotlivých proměnných je 

provedena v kapitole 4.5 Diskuze výsledků.  

 

 

4.4 Podmodel pro závislosti cen bytových nemovitostí na ukazatelích lokality 

 

Zaměříme-li se tedy na model pro závislost cen bytových nemovitostí v Praze na 

ukazatelích lokality (pro účely této práce je tento model označován pouze jako 

podmodel pro ukazatele lokality), víme díky Hausmanově testu, ţe metoda random 

effects se jeví jako nekonzistentní a měli bychom tedy pouţít metodu fixed effects. Na 

druhé straně také ale víme, ţe v takovém případě nelze pouţít z důvodu multikolinearity 

dummy proměnné pro koeficient centra města.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl provést regrese dvě. V první z nich se za 

pomoci metody fixed effects pokusím vysvětlit závislost cen bytových nemovitostí 

v Praze na ukazatelích OV a KZ a v druhé pouţiji, přes vědomí nekonzistence modelu, 

pro vysvětlení cen bytových nemovitostí v závislosti na ukazatelích lokality metodu 

random effects. 
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První regresi můţeme tedy zapsat vztahem: 

 

                                 

 

kde       je diference cen bytových nemovitostí,    je konstanta,        jsou 

koeficienty jednotlivých vysvětlujících proměnných,         je diference koeficientu 

zeleně,        je diference koeficientu občanské vybavenosti a z důvodu pouţití 

metody fixed effects platí, ţe             

 

Po provedení první regrese metodou fixed effects (viz. Výstup SW 6) se oba 

ukazatele lokality jeví jako silně nesignifikantní. Kladné hodnoty odhadnutých 

koeficientů, svědčí pak ve prospěch původních hypotéz o způsobu dopadu změn těchto 

ukazatelů na ceny bytových nemovitostí, nicméně právě s ohledem na nesignifikantnost 

proměnných tyto hypotézy potvrdit nemůţeme. Velmi nízký je také koeficient 

determinace, který dosahuje hodnoty pouze 0,013. Další diskuze výsledků pro tento 

podmodel pro ukazatele lokality je uvedena v kapitole 4.5 Diskuze výsledků. 

 

Tabulka 15: Podmodel pro ukazatele lokality - signifikantní proměnné  

proměnná koef. 
výše odhadnutého 

koef. 

směrodatná 

odchylka 
p-value 

const. β0 520.03 76.559 <0.00001 

d_KZ β4 76866.8 61267.4 0.21010 

d_OV β5 13395.9 22243.7 0.54724 

 

Vztah pro druhou regresi je pak následující: 

 

                                                         

 

kde       je diference cen bytových nemovitostí,    je konstanta,        jsou 

koeficienty jednotlivých vysvětlujících proměnných,          jsou koeficienty 

jednotlivých vysvětlujících dummy proměnných,         je diference koeficientu 

zeleně,        je diference koeficientu občanské vybavenosti, D2 až D6 jsou jednotlivé 

dummy proměnné a z důvodu pouţití metody random effects platí, ţe             
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Na rozdíl od ostatních regresí, výsledky této regrese si dovolím krátce 

diskutovat přímo v této kapitole. K tomuto kroku jsem se rozhodl, aby v kapitole 4.5 

Diskuze výsledků nedošlo k promísení tohoto nekonzistentního modelu s výsledky 

modelů ostatních, coţ by mohlo čtenáře zmást.  

Provedeme-li regresi (viz. Výstup SW 7), můţeme přepsat výsledky 

odhadnutých koeficientů dle tohoto podmodelu pro makroekonomické ukazatele do 

tabulky 16. 

 

Tabulka 16: Podmodel pro ukazatele lokality - signifikantní proměnné  

proměnná koef. 
výše odhadnutého 

koef. 

směrodatná 

odchylka 
p-value 

const. β0 1127.54 319.908 0.00046 

d_KZ β4 68475.4 58521.7 0.24241 

d_OV β5 14616.3 21953.4 0.50579 

D2 δ2 -271.527 450.66 0.54705 

D3 δ3 -655.339 390.861 0.09411 

D4 δ4 -636.074 368.999 0.08524 

D5 δ5 -631.598 349.816 0.07148 

D6 δ6 -713.132 347.601 0.04063 

 

Jak je vidět, pouze koeficient D6 je na zvolené pětiprocentní hladině 

významnosti signifikantní. Proměnné D3, D4 a D5 by byly signifikantní na hladině 

významnosti 10%, zatímco odhadnuté koeficienty proměnných d_KZ a d_OV zůstaly 

nesignifikantní. Poslední nesignifikantní proměnnou je dummy proměnná D2. 

Z hlediska znaménka odhadnutých koeficientů můţeme tvrdit, ţe všechny tyto 

proměnné mají do cen bytových nemovitostí dopad v souladu s původními hypotézami.  

Odhadnuté koeficienty KZ a OV jsou stejně jako v podmodelu vyuţívajícím 

metodu fixed effects kladné. Pro dummy proměnné koeficientu centra města pak platí, 

ţe z hlediska absolutní výše koeficientů se pak potvrzuje vůdčí pozice centra Prahy, 

které bylo zvoleno jako referenční bod (z toho důvodu jsou ostatní odhadnuté 

koeficienty záporné). Druhá nejvyšší dummy proměnná D2 je také logicky 

odůvodnitelná, neboť se jedná o dummy proměnnou pro oblast Praha 2 (pro dělení 

Prahy do oblastí viz. Obrázek 4). Důvod proč je pak odhadnutý koeficient dummy 

proměnné D3 niţší neţ je odhadnutý koeficient dummy proměnné D4 je pak 

odůvodnitelný faktem, ţe do oblasti spadající pod proměnnou D4 patří oblasti Prahy 5 a 
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Prahy 6, v nichţ se nachází čtvrtě jako například Dejvice, Smíchov či Břevnov, které 

jsou z hlediska bydlení lukrativnější, neţ jsou čtvrtě Holešovic a Troje, které jsou 

zahrnuty pod dummy proměnnou D3.  

Hausmanův test pak pouze potvrzuje nekonzistenci modelu, jeho výsledky tedy 

nebudou v závěrech této práce brány v potaz, resp. budou uvedeny pouze pro srovnání. 

 

 

4.5 Diskuze výsledků 

 

Shrňme tedy výsledky modelů diskutovaných v kapitolách 4.2, 4.3 a 4.4 výše. 

V tabulce 17 jsou přehledně shrnuty hodnoty odhadnutých signifikantních 

vysvětlujících proměnných pro jednotlivé modely. Připomenu, ţe jsem provedl 5 

regresí, z nichţ první čtyři byly provedeny metodou fixed effects a pátý metodou 

random effects. 

Ve sloupci Regrese 1 jsou uvedeny hodnoty odhadnutých signifikantních 

proměnných pro celkový model. Ve sloupci Regrese 2 jsou uvedeny odhadnuté 

koeficienty pro celkový model se zaměněným indexem daně z přidané hodnoty (pouţití 

DPHA namísto DPHE). Ve sloupci Regrese 3 jsou uvedeny výsledky pro podmodel 

makroekonomických ukazatelů. Ve sloupci Regrese 4 jsou uvedeny výsledky pro 

podmodel ukazatelů lokality v případě metody fixed effects. Ve sloupci Regrese 5 jsou 

uvedeny výsledky pro podmodel ukazatelů lokality v případě metody random effects.  

Zopakujme, ţe Hausmanův test ukazuje v případě Regrese 5 nekonzistenci 

modelu a doporučuje provést regresi metodou fixed effects. Výsledky Regrese 5 jsou 

tedy uvedeny pouze pro informaci o hodnotách jednotlivých ukazatelů, avšak tento 

model nemá odpovídající vypovídací schopnost (viz. kapitola 4.4 Podmodel pro 

ukazatele lokality). 

Z výší koeficientu determinace u jednotlivých regresí, jejichţ maximální výše by 

znamenala schopnost vysvětlit analyzovaná data z 15,27% (nejniţší pak dokonce pouze 

z 1,34%), lze vyvodit závěr, ţe výsledky těchto modelů nejsou příliš přesvědčující. 

Vývoj cen bytových nemovitostí tak bude nejspíše záviset na jiných ukazatelích, které 

nebyly v této analýze zvoleny jako závislé proměnné. 
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Tabulka 17: Hodnoty odhadnutých signifikantních ukazatelů v jednotlivých regresích 

 Regrese 1  

(F-E) 

Regrese 2  

(F-E) 

Regrese 3  

(F-E) 

Regrese 4  

(F-E) 

Regrese 5  

(R-E) 

konst. 

(p-value) 

115.921 

(0.28412) 

31.2676 

(0.76843) 

48.8969 

(0.64340) 

520.03 

(<0.00001) 

1127.54 

(0.00046) 

d_HYPI 

(p-value) 

139607 

(<0.00001) 

121967 

(<0.00001) 

119547 

(<0.00001) 

- - 

d_KKOUS 

(p-value) 

26976 

(0.02617) 

20662.3 

(0.08576) 

22049.6 

(0.06478) 

- - 

d_DPHA 

(p-value) 

- 30493.6 

(0.00006) 

30742.8 

(0.00005) 

- - 

d_DPHE 

(p-value) 

-3191.31 

(0.68767) 

- - - - 

d_STAV 

(p-value) 

71307 

(<0.00001) 

74608 

(<0.00001) 

74034 

(<0.00001) 

- - 

d_KZ 

(p-value) 

83152.1 

(0.15031) 

70959.7 

(0.21405) 

- 76866.8 

(0.21010) 

68475.4 

(0.24241) 

d_OV 

(p-value) 

17982.7 

(0.39570) 

20727.3 

(0.32148) 

- 13395.9 

(0.54724) 

14616.3 

(0.50579) 

d_D2 

(p-value) 

- - - - -271.527 

(0.54705) 

d_D3 

(p-value) 

- - - - -655.339 

(0.09411) 

d_D4 

(p-value) 

- - - - -636.074 

(0.08524) 

d_D5 

(p-value) 

- - - - -631.598 

(0.07148) 

d_D6 

(p-value) 

- - - - -713.132 

(0.04063) 

koef. 

determinace 
0.129880 0.152701 0.148935 0.013395 nekonzistent

ní 

S.E. of 

regression 

1787.645 1764.046 1765.052 1897.294 1879.549 

Durbin-Watson 

stat. 

1.697815 1.784675 1.768887 1.430988 - 
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Tabulka 18: Porovnání hypotéz z tabulky 1 s výsledky modelů 
ukazatel hypotéza celkový model podmodel pro 

makroekonomické 

ukzazatele 

podmodel pro 

ukazatele lokality 

HYPI čím vyšší je hypoteční 

úroková míra, tím vyšší 

je splátka potřebná 

k zaplacení stejné výše 

úvěru a tím niţší je 

procento lidí, kteří si 

úvěr mohou dovolit, 

jinými slovy tím niţší je 

poptávka po bytových 

nemovitostech a tím 

niţší by měla být jejich 

cena 

signifikantní 

 

X 

 

hypotéza se 

nepotvrdila – 

opačný efekt 

signifikantní 

 

X 

 

hypotéza se 

nepotvrdila – 

opačný efekt 

- 

KKOUS čím vyšší je 

koupěschopnost 

obyvatelstva, tím vyšší 

je poptávka po 

bytových nemovitostech 

a tím vyšší by měla 

cena bytových 

nemovitostí být 

potvrzeno 

(slabě 

nesignifikantní) 

potvrzeno 

(slabě 

nesignifikantní) 

- 

DPHA A: vyšší daň z přidané 

hodnoty zvýší cenu 

bytových nemovitostí 

 

potvrzeno potvrzeno - 

DPHE B: ceny bytových 

nemovitostí se 

přizpůsobují vyšší DPH 

v předstihu díky efektu 

„předzásobení se“ 

nesignifikantní 

(pouţití DPHA 

zlepšuje vlastnosti 

modelu) 

- - 

STAV vyšší cena stavebních 

prací se odrazí ve vyšší 

nabídkové ceně nově 

postavených a 

rekonstruovaných bytů 

a tím tlačí na obecný 

růst cen bytových 

nemovitostí; cena 

stavebních prací je vyšší 

neţ je cena prací 

v místě a čase obvyklá 

potvrzeno potvrzeno - 

HKC 

(resp. D1 

až D6) 

čím blíţe lokalita, ve 

které se nemovitost 

nachází, blíţe centra 

města, tím vyšší je její 

cena 

nelze otestovat  - nelze otestovat 

KZ čím větší je přítomnost 

zeleně v lokalitě, kde se 

bytová nemovitost 

nachází, tím vyšší je její 

cena 

nesignifikantní - nesignifikantní 

OV čím lepší je občanská 

vybavenost lokality, ve 

které se nemovitost 

nachází, tím větší je její 

cena 

nesignifikantní - nesignifikantní 
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S ohledem na výsledky regresí, můţeme také o jejich výsledky doplnit tabulku 

1, v níţ byly uvedeny hypotézy ohledně předpokládaných dopadů jednotlivých 

ukazatelů na ceny bytových nemovitostí v Praze. Toto zhodnocení jednotlivých hypotéz 

jsem provedl v tabulce 18. U závěrů celkového modelu se jedná o závěry učiněné na 

bázi výsledků regrese s pouţitím koeficientu DPHA. Závěry ohledně podmodelu pro 

ukazatele lokality jsou zaloţeny na výsledcích modelu vyuţívající metodu fixed effects. 

Signifikance hypotečního indexu se v celkovém modelu potvrdila, nicméně 

znaménko odhadnutého koeficientu předpokládá opačný dopad změny v hypotečním 

indexu na ceny bytových nemovitostí. Zde můţe sehrát svoji roli to, ţe hypoteční sazby 

bank začaly růst téměř okamţitě po vypuknutí hypoteční hospodářské krize ve 

Spojených státech jako důsledek celosvětové zvýšené opatrnosti bankovních institucí, 

zatímco ceny bytových nemovitostí v Praze rostly aţ do druhé poloviny roku 2008. 

Průběh obou těchto proměnných můţeme vidět na grafu 22. Zatímco aţ do roku 2005 je 

zřejmá negativní závislost mezi cenami bytových nemovitostí a hypotečními sazbami, 

od chvíle začátku strmého růstu cen bytových nemovitostí je tato závislost opačná. 

 

Graf 21: Porovnání vývoje hypotečních sazeb a průměrných cen bytových nemovitostí v 

Praze 

 

ZDROJ: Fincentrum; Realit; vlastní výpočet 

 

Ukazatel koupěschopnosti se projevil jak v celkovém modelu tak v podmodelu 

pro makroekonomické ukazatele jako slabě nesignifikantní. Jeho p-value překročila 
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zvolenou hladinu významnosti o 3,5% při celkovém modelu a o1,5% v podmodelu pro 

makroekonomické ukazatele. Přejdu-li tuto slabou nesignifikanci, mohu o tomto 

koeficientu říct, ţe se změna v koeficientu koupěschopnosti projeví v souladu 

s hypotézou uvedenou v úvodu této práce. Vyčíslím-li pak dopad této proměnné, 

znamenalo by zvýšení průměrné reálné mzdy v Praze o 1.000,-Kč/měs., při zachování 

konstantní míry nezaměstnanosti, nárůst cen bytových nemovitostí přibliţně o 200,- 

Kč/m
2
. Při konstantní průměrné hrubé reálné mzdě v Praze ve výši 25.000,- Kč/měs. by 

se pak vývoj míry nezaměstnanosti o jedno procento projevil v cenách bytových 

nemovitostí ve výši cca 50,- Kč/m
2
 v opačném směru. 

Index daně z přidané hodnoty se v případě ukazatele DPHE, resp. jeho první 

diference, projevil jako nesignifikantní, zamítáme tedy hypotézu o přítomnosti tzv. 

efektu předzásobení se. Index DPHA, resp. jeho první diference, se projevil jak pro 

celkový model, tak pro podmodel pro makroekonomické ukazatele, jako signifikantní. 

Lze říci, ţe při zachování poměrů objemů bytů tzv. sociálního bydlení a bytů s výměrou 

vyšší neţ 120m
2
, by se zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o 1% projevilo v cenách 

bytových nemovitostí jejich navýšením cca o 300,-Kč/m
2
. Při spočtení 95%-ního 

intervalu spolehlivosti zjistíme, ţe tento dopad by se pohyboval nejspíše v rozmezí 

160,-Kč/m
2
 a 450,-Kč/m

2
.  

 Index cen stavebních prací se projevil jak v celkovém modelu, tak v podmodelu 

pro makroekonomické ukazatele, jako signifikantní. Vzhledem k vysoké signifikanci se 

potvrdila hypotéza, ţe ceny stavebních prací, jsou určeny na základě kvalifikovaného 

odhadu stavebních společností cen budoucích. Zvýšení cen stavebních prací o jedno 

procento by se pak mělo projevit v cenách bytových nemovitostí zvýšením cca o 740,- 

Kč/m
2
, to je dáno faktem, ţe se zvýší náklady developerských firem, které ve chvíli, kdy 

si chtějí uchovat profit, zvednou ceny svých nemovitostí. 

Historický koeficient centra města nelze vzhledem k tomu, ţe se jedná o dummy 

proměnnou, v modelu typu fixed effects pouţít z důvodu jejich následné kolinearity 

s dummy proměnnými, které metoda fixed effects vytváří pro jednotlivé skupiny 

pozorování. 

Koeficient zeleně a koeficient občanské vybavenosti nevyšly ani v celkovém 

modelu, ani v podmodelu pro ukazatele lokality jako signifikantní. Jejich nesignifikance 

můţe být způsobena jejich relativní konstantností v čase, kdy se tyto ukazatelé vyvíjí 

pouze marginálně, coţ neodpovídá překotnému vývoji cen bytových nemovitostí ve 

sledovaném období. Z hlediska znaménka odhadnutých koeficientů lze pak z tohoto 
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hlediska potvrdit hypotézu o směru vlivu těchto proměnných na ceny bytových 

nemovitostí v Praze. 
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5 ZÁVĚR 

 

Ceny bytových nemovitostí, jejich rovnováţná úroveň a dopad splasknutí 

spekulační bubliny na trhu bytových nemovitostí, se v posledních letech staly 

především díky hypoteční krizi, vypuknuvší ve Spojených státech Amerických, která 

následně postihla recesí celosvětový trh, často diskutovaným tématem.  

Tato práce se zabývá cenami bytových nemovitostí v Praze, resp. ve dvaadvaceti 

správních obvodech Prahy. Její obsah je rozdělen do dvou částí, v nichţ jsou nejprve 

ceny bytových nemovitostí analyzovány na základě obecných ukazatelů jako např. 

vývoji nové bytové výstavby, podílu ohroţených úvěrů na bydlení, výnosnosti 

nájemného, nebo tzv. „price-to-income ratio.“ V druhé části se pak práce zabývá 

analýzou cen bytových nemovitostí na základě zvolených makroekonomických 

ukazatelích a ukazatelích lokality. 

Hlavními zdroji cen bytových nemovitostí v Praze, které jsou pouţity v této 

práci, jsou údaje o nabídkových cenách bytových nemovitostí pro vybraná katastrální 

území hlavního města Prahy od týmu doc. Ing. Václava Dolanského, CSc., které jsou 

zveřejňována od roku 2002 v magazínu Realit, a údaje o nabídkových cenách bytových 

nemovitostí v Praze, které jsem získal sběrem dat z jednotlivých čísel magazínu Grand 

Reality. 

Zatímco první zdroj má výhodu v relativně snadné dostupnosti dat pro průměrné 

nabídkové ceny, chybí v něm detailní informace o typu nabízených bytových 

nemovitostí, které lze získat ze zdroje druhého. Při sběru dat z magazínu Grand Reality 

jsem se tedy zaměřil na ukazatele jako druh bytových domů, ve kterých se daný byt 

nachází (cihlový, panelový, či novostavba), typ bytů (1+kk, 2+1, atd.), rozloha bytů, a 

samozřejmě absolutní cena bytů. Přičemţ se podařilo získat poměrně reprezentativní 

vzorek čítající údaje o téměř 2.500 bytových nemovitostech. 

Mezi nejdůleţitější výsledky analýzy nabídkových cen bytových nemovitostí 

v Praze provedené v první části práce patří, ţe v roce 2011 lze očekávat jejich další 

mírnou korekci. Pro tuto skutečnost hovoří především ukazatele vývoje nové bytové 

výstavby v Praze, podílu ohroţených úvěrů domácností na bydlení a „price-to-income 

ratio“. Ukazatel o výnosnosti nájemného (v zahraniční literatuře označován jako „rent-

to-price ratio“) pak na základě analýzy nájemného pro jednotlivé správní obvody 
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rozděluje Prahu do tří částí, v nichţ současné kvazitržní
79

 nájemné odpovídá odhadnuté 

výši optimálního trţního nájemného, nebo je nájemné podhodnoceno, či naopak 

nadhodnoceno. V jednotlivých správních obvodech se tak dá očekávat z hlediska cen 

bytových nemovitostí na základě tohoto ukazatele různý vývoj. 

Dalšími dílčími výsledky analýzy v první části práce je analýza určení výše 

ideálního rovnováţného nájemného, které jsem odhadl na 5% p.a. z ceny bytové 

nemovitosti, a porovnání cen bytových nemovitostí s výměrou vyšší neţ 120m
2
 

s cenami bytových nemovitostí tzv. sociálního bydlení, kde lze hovořit o tom, ţe 

zatímco ceny bytových nemovitostí ze skupiny tzv. sociálního bydlení v době krize 

klesaly, ceny bytů s výměrou nad 120m
2
 naopak rostly. Tento rozdíl pak můţeme 

nejspíše přisuzovat dvěma skutečnostem a to, ţe samotný rozdíl v DPH (pro určení 

jehoţ výše je pojem sociálního bydlení zaveden) způsobuje vyšší cenu luxusních 

nemovitostí a ţe byty s větší výměrou mají menší elasticitu poptávky. 

V druhé části této práce jsou nejprve pojmenovány makroekonomické ukazatele 

a ukazatele lokality, na kterých je pak postavena panelová regrese, která se snaţí 

vysvětlit závislost cen bytových nemovitostí na těchto ukazatelích. Většina z ukazatelů 

je převzata z předchozí studie věnující se cenám bytových nemovitostí v Praze, kdy 

byly zvoleny pouze ty proměnné, které se v předchozím modelu ukázaly jako 

signifikantní. Oproti předchozí studii však došlo k zásadní úpravě při výpočtu těchto 

ukazatelů, kdy nejenom, ţe časová řada byla rozšířena o období, ve kterém probíhala 

hospodářská krize, ale došlo i k zapracování dalších faktorů, resp. došlo i k vynucené 

úpravě z důvodu nedostupnosti dat. Příkladem zapracování dalších faktorů můţe být 

rozšíření ukazatele koeficientu občanské vybavenosti o přítomnost nákupních center, 

nebo zapracování indexu napojení na dopravní infrastrukturu. 

Nejprve jsem se musel vypořádat s nestacionaritou některých proměnných. Ta 

byla odstraněna pouţitím prvních diferencí namísto absolutních hodnot proměnných. 

To na co ekonometrický model však naráţí je větší mikroekonomický přístup, 

neţ bývá zvykem u analýzy cen bytových nemovitostí. Většina prací zabývající se tímto 

tématem se orientuje na porovnání republik, nebo na porovnání regionů v rámci jedné 

z nich. To, ţe se zabývám pouze hlavním městem ČR, které dělím do dalších územně 

správních celků, se pak negativně projevuje u zvolených ukazatelů způsobem, kdy jsou 

tyto rozděleny do dvou skupin. Z nichţ první je charakteristická tím, ţe je horizontálně 

                                                 
79

 Pojem kvazitrţní nájemné je pouţit v důsledku regulace trhu s nájemním bydlením. Více viz. kapitola 

2.3 Vliv nájemného na ceny bytových nemovitostí. 
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konstantní, tedy je společná pro všechny územně správní celky (všechny 

makroekonomické ukazatele), a druhá je takzvaně vertikálně konstantní, tedy je sice 

různá pro jednotlivé části Prahy, nicméně je relativně konstantní (koeficient občanské 

vybavenosti, nebo koeficient zeleně) nebo zcela konstantní v čase (koeficient centra 

města). Tato vlastnost dat způsobuje, ţe nelze dobře vyuţít potenciál, který panelová 

regrese nabízí. Přesto jsem se o to v této práci pokusil. Výsledky ekonometrického 

modelu jsou shrnuty jiţ v kapitole 4.4, nicméně ty, na které bych rád závěrem této práce 

upozornil, jsou především výsledky ukazatele hypotečního indexu, indexu daně 

z přidané hodnoty a indexu cen stavebních prací. 

Z výsledků ukazatele hypotečního indexu totiţ vyplývá, ţe ten pozitivně 

ovlivňuje výši nabídkových cen bytových nemovitostí. Vysvětlením je souběţný růst 

hypotečních úrokových sazeb, které rostly v důsledku zvýšené opatrnosti bank po 

vypuknutí hospodářské krize ve Spojeným státech, a cen bytových nemovitostí, které ve 

stejném období zaţívali v Praze svůj maximální růst. 

Index daně z přidané hodnoty pak byl testován ve dvou alternativách, kdy první 

z nich byl tzv. efektivní index DPH, který v sobě s ohledem na hypotézu, ţe se ceny 

bytových nemovitostí zvýší v důsledku zvýšené poptávky jiţ před samotným 

očekávaným zvýšením sazby daně, zahrnoval půlroční časový posun, a tzv. aktuální 

index DPH, který tento časový posun nezahrnoval a odpovídal svou výší aktuální sazbě 

daně. S ohledem na výsledku celkových regresí, které v sobě pro porovnání obsahovaly 

v prvním případě index DPHE a v druhém případě index DPHA, lze konstatovat, ţe 

předpokládaný dopad očekávané změny sazby DPH v předstihu se nepotvrdil. 

U indexu cen stavebních prací se naopak podobný časový posun potvrdil. Lze 

tedy říci, ţe ceny bytových nemovitostí jsou determinovány na základě očekávaných 

cen stavebních prací, za které stavební společnosti uzavírají s developery smlouvy o 

dílo, a které neodpovídají výší cenám na trhu v daném čase obvyklém.  

Obecně z modelu můţeme učinit závěr, ţe pro vývoj cen ve sledovaném období 

se ukázaly jako signifikantní pouze proměnné zaloţené na makroekonomických 

ukazatelích, zatímco proměnné zaloţené na ukazatelích lokality se ukázaly buď jako 

nesignifikantní, nebo je nešlo zvolenou metodou otestovat. Nesignifikance ukazatelů 

lokality můţe pak být zapříčiněna úpravou jejich výpočtu nebo (a to spíše) skutečností, 

ţe růst cen bytových nemovitostí byl způsoben zvýšenou spekulační poptávkou, 

zatímco vývoj zvolených ukazatelů lokality je v čase velmi pozvolný. 
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7 VÝSTUPY EKONOMETRICKÉHO MODELU 

 

Výstup SW 1: Korelační matice 

 

d_HYPI d_KKOUS d_DPHE d_KZ d_OV  

1.0000 0.1148 0.4324 -0.0158 -0.0577 d_HYPI 

 1.0000 -0.0306 -0.0022 0.1064 d_KKOUS 

  1.0000 -0.0054 -0.0282 d_DPHE 

   1.0000 0.0461 d_KZ 

    1.0000 d_OV 

      

   d_STAV d_DPHA  

   -0.0315 0.1469 d_HYPI 

   0.1741 0.1393 d_KKOUS 

   -0.0019 -0.0504 d_DPHE 

   -0.0032 0.0434 d_KZ 

   -0.0243 -0.0200 d_OV 

   1.0000 -0.0527 d_STAV 

    1.0000 d_DPHA 

 

 

Výstup SW 2: Pooled OLS 

 

Model 12: Pooled OLS, using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 

Time-series length = 35 

Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 117.16 107.283 1.0921 0.27523  

d_HYPI 139758 27326.1 5.1144 <0.00001 *** 

d_KKOUS 26712.7 12008.9 2.2244 0.02648 ** 

d_DPHE -3196.86 7874.56 -0.4060 0.68490  

d_KZ 57753.4 52642.6 1.0971 0.27303  

d_OV 21787.6 20820.9 1.0464 0.29577  

d_STAV 71387.7 11478.2 6.2194 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  1.96e+09  S.E. of regression  1774.134 

R-squared  0.118941  Adjusted R-squared  0.110456 

F(6, 623)  14.01729  P-value(F)  5.37e-15 

Log-likelihood -5603.484  Akaike criterion  11220.97 

Schwarz criterion  11252.09  Hannan-Quinn  11233.06 

rho  0.131037  Durbin-Watson  1.674471 

 

 

Výstup SW 3: Odhad metodou fixed effects 

 

Model 13: Fixed-effects, using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 
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Time-series length = 35 

Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 115.921 108.13 1.0721 0.28412  

d_ HYPI 139607 27535.3 5.0701 <0.00001 *** 

d_KKOUS 26976 12101.9 2.2291 0.02617 ** 

d_DPHE -3191.31 7934.54 -0.4022 0.68767  

d_KZ 83152.1 57733.6 1.4403 0.15031  

d_OV 17982.7 21158 0.8499 0.39570  

d_STAV 71307.5 11565.8 6.1654 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  1.94e+09  S.E. of regression  1787.645 

R-squared  0.129880  Adjusted R-squared  0.096856 

F(23, 606)  3.932854  P-value(F)  3.64e-09 

Log-likelihood -5599.549  Akaike criterion  11247.10 

Schwarz criterion  11353.80  Hannan-Quinn  11288.54 

rho  0.121046  Durbin-Watson  1.697815 

 

 

Výstup SW 4: Odhad metodou fixed effects – při záměně DPHE za DPHA 

 

Model 18: Fixed-effects, using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 

Time-series length = 35 

Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 31.2676 106.148 0.2946 0.76843  

d_HYPI 121967 24611.5 4.9557 <0.00001 *** 

d_KKOUS 20662.3 12005.9 1.7210 0.08576 * 

d_KZ 70959.7 57050.1 1.2438 0.21405  

d_OV 20727.3 20889.5 0.9922 0.32148  

d_STAV 74608 11439.4 6.5220 <0.00001 *** 

d_DPHA 30493.6 7509.67 4.0606 0.00006 *** 

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  1.89e+09  S.E. of regression  1764.046 

R-squared  0.152701  Adjusted R-squared  0.120543 

F(23, 606)  4.748442  P-value(F)  6.04e-12 

Log-likelihood -5591.177  Akaike criterion  11230.35 

Schwarz criterion  11337.05  Hannan-Quinn  11271.80 

Rho  0.074495  Durbin-Watson  1.784675 

 

 

Výstup SW 5: Odhad metodou fixed effects – podmodel pro makroekonomické ukazatele 

Model 26: Fixed-effects, using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 

Time-series length = 35 
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Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 48.8969 105.567 0.4632 0.64340  

d_HYPI 119547 24561.6 4.8672 <0.00001 *** 

d_KKOUS 22049.6 11918 1.8501 0.06478 * 

d_STAV 74034 11431.5 6.4763 <0.00001 *** 

d_DPHA 30742.8 7500.2 4.0989 0.00005 *** 

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  1.89e+09  S.E. of regression  1765.052 

R-squared  0.148935  Adjusted R-squared  0.119540 

F(21, 608)  5.066636  P-value(F)  3.46e-12 

Log-likelihood -5592.574  Akaike criterion  11229.15 

Schwarz criterion  11326.95  Hannan-Quinn  11267.14 

rho  0.082534  Durbin-Watson  1.768887 

 

 

Výstup SW 6: Odhad metodou fixed effects – podmodel pro ukazatele lokality 

 

Model 35: Fixed-effects, using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 

Time-series length = 35 

Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 520.03 76.559 6.7925 <0.00001 *** 

d_KZ 76866.8 61267.4 1.2546 0.21010  

d_OV 13395.9 22243.7 0.6022 0.54724  

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  2.20e+09  S.E. of regression  1897.294 

R-squared  0.013395  Adjusted R-squared -0.017335 

F(19, 610)  0.435899  P-value(F)  0.982904 

Log-likelihood -5639.125  Akaike criterion  11318.25 

Schwarz criterion  11407.16  Hannan-Quinn  11352.79 

rho  0.256548  Durbin-Watson  1.430988 

 

 

Výstup SW 7: Odhad metodou random effects – podmodel pro ukazatele lokality 

 

Model 34: Random-effects (GLS), using 630 observations 

Included 18 cross-sectional units 

Time-series length = 35 

Dependent variable: d_PRIZE 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1127.54 319.908 3.5246 0.00046 *** 

d_KZ 68475.4 58521.7 1.1701 0.24241  

d_OV 14616.3 21953.4 0.6658 0.50579  
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D2 -271.527 450.66 -0.6025 0.54705  

D3 -655.339 390.861 -1.6767 0.09411 * 

D4 -636.074 368.999 -1.7238 0.08524 * 

D5 -631.598 349.816 -1.8055 0.07148 * 

D6 -713.132 347.601 -2.0516 0.04063 ** 

 

Mean dependent var  535.3123  S.D. dependent var  1881.060 

Sum squared resid  2.20e+09  S.E. of regression  1879.549 

Log-likelihood -5639.848  Akaike criterion  11295.70 

Schwarz criterion  11331.26  Hannan-Quinn  11309.51 
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Charakteristika tématu, současný stav poznání, případné zvláštní metody zpracování 

tématu: 

 

Charakteristika: 

Tato práce má za cíl volně navázat na mou bakalářskou práci, která se zaměřila na 

praţský trh s bytovými nemovitostmi, na lokální nabídku a poptávku, kde se zabývala 

jejich strukturou, resp. porovnáním jejich struktur z hlediska ceny a charakteristických 

vlastností bytů. V bakalářské práci jsem především analyzoval růst cen bytových 

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

lokality a vybraných makroekonomických a demografických ukazatelích. 

mailto:ies#mbox.fsv.cuni.cz
http://ies.fsv.cuni.cz/


Strana 100 

 

Za jednotlivé proměnné byly pro analýzu 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. Přičemţ jako signifikantní vyšly koeficienty zeleně, občanské vybavenosti, 

koupěschopnosti obyvatelstva a koeficient výše DPH (zvolen jako dummy proměnná 

s hodnotou jedna pro rok 2007 s ohledem na očekávané navýšení DPH v lednu roku 

2008). 

 

Hypotézy: 

Jak je zmíněno výše, v bakalářské práci jsem sledoval vývoj cen bytových nemovitostí 

pouze do konce roku 2007, tedy do doby před vypuknutím hypoteční krize ve 

Spojených státech amerických, resp. před prvními dopady následující světové 

hospodářské krize na českou ekonomiku. Tato práce má tedy za cíl zmapovat vývoj na 

praţském trhu s bytovými nemovitostmi, a to především v závislosti na změnách a 

vývoji makroekonomických ukazatelů. Práce se bude také mimo jiné snaţit odpovědět 

na otázku, zda došlo v souvislosti s hospodářskou krizí k redukci cen bytových 

nemovitostí, resp. zdali se jednalo o redukci ve formě „splasknutí bubliny“ nebo jsou 

ceny bytových nemovitosti podhodnoceny a vrátí se rychle na stejnou úroveň.  

Jeden z hlavních cílů práce bude snaha o predikci vývoje cen bytových nemovitostí 

v Praze pro nejbliţší období a to s ohledem mj. i na predikce vývoje makroekonomické 

situace.  

 

Metodologie: 

Metodologie výzkumu pro tuto práci bude více či méně sledovat metodologii pouţitou 

v bakalářské práci, tj. vývoj cen bude sledován v jednotlivých praţských městských 

částech, poţitou ekonometrickou metodou bude model panel data, pro sběr dat do 

ekonometrického modelu budou pouţity data z odborného magazínu Realit, k analýze 

vývoje nabídky praţského realitního trhu budou pouţity data shromáţděná z inzerce 

v realitních magazínech. 

 

 

 

Předpokládaná struktura DP: 

 

1. Úvod 

2. Sumarizace závěrů plynoucích z výzkumu do bakalářské práce 

3. Vývoj makroekonomických ukazatelů – v souvislosti se závěry bakalářské práce 

4. Nové skutečnosti ovlivňující vývoj cen bytových nemovitostí v Praze 

5. Vliv krize na ceny bytových nemovitostí 

6. Predikce pro nejbliţší období 

7. Závěr 
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