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Abstrakt
Ačkoliv byl trh s nemovitostmi donedávna povaţován za stabilní, zaznamenaly ceny
nemovitostí po světové ekonomické krizi v mnoha zemích prudký pád. Nicméně vývoj
cen a jejich determinanty jsou pro kaţdou zemi specifické. Cílem mé práce je nalézt
faktory ovlivňující ceny nemovitosti v ČR pomocí endogenních modelů, které umoţňují
zkoumat jejich krátkodobé i dlouhodobé vztahy s cenami nemovitostí. Teoretická část
práce je zaměřena na problematiku sledování cen nemovitostí a na specifický vývoj cen
v ČR v mezinárodním srovnání. Kvůli odlišnému vývoji a úrovni cen nemovitostí
v hlavním městě jsou testovány modely pro ČR a Prahu zvlášť. Na základě výsledků
zahraničních a českých studií jsou zvoleny proměnné do ekonometrických modelů
(např. úvěry na bydlení). V empirické části můţe být díky nalezeným dlouhodobým
vztahům pouţit VECM model, který potvrzuje oboustranný vliv objemu úvěrů a cen
nemovitostí. Tento vztah dosud nebyl v ČR blíţe určen z důvodu krátkých časových
řad, které omezují výběr vhodných modelů. Podle odhadů mých modelů se nárůst
objemu úvěrů projeví zvýšením cen nemovitostí se zpoţděním více jak jednoho roku,
coţ platí i obráceně. Tyto efekty jsou trvalé a obdobné pro Prahu i celou Českou
republiku.

JEL klasifikace: C32, C52, R21, R31
Klíčová slova: Česká republika a Praha, ceny nemovitostí, úvěry na bydlení, nájmy,
kointegrace, endogenní modely

Abstract
Housing market was considered stable until housing prices in many countries after
global crises rapidly decreased. Still the development of housing prices and its
determinants are unique for every country. The goal of this work is to find the factors
that affect the housing prices in the Czech Republic using endogenous models. This
type of econometric models enables to explore both short and long term relationships.
The theoretical part of the work focuses on housing prices monitoring issues and the
specific price development in the Czech Republic in comparison to other countries.
Furthermore different level and development of housing prices in Prague are discussed.
Due to this fact two types of tests are used - for the Czech Republic as a whole and for
Prague separately. The variables housing loans included are based on previous results of
Czech as well as foreign studies. Thanks to detected long term relationships an
endogenous VECM model can be applied. It confirms bidirectional influence of housing
prices and housing loan volume. This relationship could not have been analyzed sofar
due to relatively short time series which limit the choice of particular models. My
results suggest that growth in housing loan volume causes an increase in housing prices
with more than one year delay. This effect exists also in the reverse direction and it is
permanent in the Czech Republic as well as in Prague.
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1 Úvod
Během let 2007 – 2009 zaznamenaly ceny nemovitostí v mnoha zemích pád aţ o
30 %. První byly Spojené státy, které následovaly země jako Irsko, Velká Británie,
Španělsko či Pobaltské státy, kde byl růst cen v předchozích letech také neudrţitelný.
Pověst nemovitostí jako stálé a výhodné investice tak byla otřesena.
Cenové bubliny na jiných např. akciových trzích neobvyklé, avšak do ţádného není
zahrnuto tolik lidí, firem a institucí jako do trhu s nemovitostmi. Nemovitosti tvoří
největší část majetku domácností a často slouţí jako zástava při poskytování úvěru.
Relativně nízký pokles cen můţe představovat statisícové ztráty pro vlastníky a při
nuceném prodeji i pro banky. Hledání faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí se tak
stalo předmětem mnoha prací, které by mohly napomoci porozumět vývoji cen
nemovitostí a odhalit jejich případné nadhodnocení.
Relevantní srovnání a stanovení společných determinant cen nemovitostí však
v rámci více zemí komplikuje několik skutečností. Vzhledem k heterogennosti
nemovitostí jako statku a nízkému počtu transakcí je stanovení průměrných cen
sloţitým procesem. Zdrojem informací mohou být jak nabídky soukromých osob
a realitních kanceláří, tak i ceny přiznané úřadům, které se značně liší. Různé typy
nemovitostí navíc mají odlišnou dynamiku cen a záleţí i na jejich opotřebení, v kaţdém
státě jsou ale dostupné jen některé informace.
Přesto

se

většina

studií

shoduje

na

několika

základních

nabídkových

a poptávkových faktorech. Ceny nemovitostí ovlivňují podmínky na finančním trhu, na
trhu práce a demografické či nákladové faktory. Má tedy smysl hledat specifické
faktory pro jednotlivé země? Rozhodně. Jak popisuji v kapitole 3.2, vývoj cen se
v některých státech značně lišil a od světové ekonomické krize si jde trh s nemovitostmi
v kaţdé zemi svou vlastní cestou. I Česká republika zaznamenala specifický vývoj.
Neobvyklý v průměru více jak 10 % růst cen nemovitostí od roku 1998 (od kterého je
monitoruje ČSÚ) do roku 2003 se na pár let stagnoval. Další prudký nárůst společný pro
mnoho zemí trval do vypuknutí zmíněné krize v roce 2008. Na následný propad cen
nemovitostí ve většině států však reagovaly ceny v ČR s výrazným zpoţděním,
a překvapivě relativně mírně. Jaké jsou tedy determinanty cen nemovitostí ČR?
Existuje jen několik málo studií českého trhu, coţ je způsobeno velmi krátkými
časovými řadami potřebných faktorů. To znemoţňuje aplikaci několika typů modelů,
běţně pouţívaných v zahraničních pracích. Nejnovější komplexní studii českého trhu
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s nemovitostmi vypracovali Hlaváček a Komárek (2011) s pouţitím panelové regrese.
Jejich model však nedovoluje zkoumat vliv faktorů v dlouhodobém horizontu
a překvapivě nepotvrdil důleţitost objemu úvěrů na ceny nemovitostí, které obecně patří
mezi základní determinanty. Proto jsem se rozhodla na jejich studii navázat pouţitím
endogenního modelu, který umoţňuje zkoumat vzájemné krátkodobé i dlouhodobé
vztahy mezi cenami nemovitostí a jejich determinanty, a hledat souvislost s úvěry. Pro
aplikaci endogenního modelu jsou dostupné údaje za posledních 14 let dostačující.
Úvodní část mé práce je věnována významu a specifičnosti trhu s nemovitostmi
a způsobům určování jejich cen v ČR. V další kapitole jsem se zaměřila na vývoj cen
českých nemovitostí v mezinárodním srovnání a na faktory odlišného vývoje a výše cen
v Praze. Následující kapitola je jiţ přípravou pro empirickou část. Po přiblíţení
pouţívaných modelů, studií determinant cen nemovitostí a jejich výsledků zdůvodnila
jsem výběr jednotlivých proměnných pro můj model. Jejich vlastnosti mi umoţnily
testovat VECM model, který v souvislosti s touto problematikou pro Prahu a ČR ještě
nikdo nepouţil. V praktické části jsem testovala několik modelů a dospěla
k překvapivým výsledkům.
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2 Trh s nemovitostmi
2.1 Aktéři trhu s nemovitostmi
Není mnoho komodit, které by skrze vývoj cen a trhu zasahovaly do tolika sfér
ekonomiky, jako nemovitosti. Ovlivňují jak rozhodování a politiku státu, podnikání
velkých i mezinárodních firem, tak kvalitu ţivota řadového občana. Na trh
s nemovitostmi vstupuje mnoho aktérů v různých rolích a s různými očekáváními. Díky
počtu transakcí, objemu financí, které na tomto trhu kolují, a úzké propojenosti s trhem
finančním má vývoj cen nemovitostí a jejich stabilita zásadní vliv na celou ekonomiku.
Bydlení je ve většině vyspělých zemí povaţováno za jednu ze základních lidských
potřeb. Kaţdý z nás řeší otázku, kde a za jakých podmínek bydlet a tato rozhodování
patří k těm nejdůleţitějším v ţivotě. Většina lidí se stěhuje jen několikrát za ţivot, ať uţ
za účelem osamostatnění, zvýšení kvality ţivota nebo kvůli nepříznivým okolnostem
(neschopnost platit nájemné či splátky z hypotéky, rozvod apod.). Tato rozhodnutí
určují tzv. dráhu bydlení. Jejich studií se zabýval Lux (2002), který zjistil, ţe 68 % lidí
stěhujících se jednou či dvakrát nezměnilo typ bydlení, tj. nájemní za vlastnické či
obráceně. Mladí lidé se pak častěji stěhují do podnájmů a lidé středního věku naopak.
Většina domácností při pořizování nemovitosti nedisponuje dostatečnými
finančními prostředky, a tak vyuţívá sluţeb bank či spořitelen a financuje nákup
pomocí hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření. Nemovitost pak slouţí jako
zástava, tzv. kolaterál, pro případ neschopnosti splácet. Odhadnutá trţní cena je
zásadním faktorem při rozhodování institucí o poskytnutí úvěru. Jak uvádí Miles
(1994), „housing wealth“ (hodnota nemovitosti vlastníka po odečtení poskytnuté
půjčky) tvoří největší poloţku v bohatství domácností. Změny cen na trhu tak mají vliv
na hodnotu a distribuci bohatství, a tudíţ i nepřímý vliv na spotřebu domácností.1
Kromě domácností, které kupují nemovitosti kvůli bydlení, jsou na straně poptávky
také investoři.2 Ti investují do nemovitosti výhradně za účelem uchování či navýšení
hodnoty majetku při trendu zvyšování ceny s moţností pronájmu. Výhodné je vzít si
půjčku, kdyţ nájemné převýší splátky. Investory, kteří v období prudkého růstu cen
nemovitostí nakupují domy či byty, aby je vzápětí se ziskem prodali, nazýváme

1

Miles uvádí, že směr vlivu ve Velké Británii se měnil v čase a jeho velikost nelze spolehlivě odhadnout.

2

Nejedná se o dvě striktně oddělené skupiny - i domácnosti se mohou chovat jako investoři.
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podobně jako na jiných trzích spekulanty. Spekulativní poptávka představuje hlavní
příčinu tvorby tzv. cenových bublin (viz kapitola 3.1).
V 90. letech, kdy stát přestal zajišťovat v České republice výstavbu nových bytů
a domů a uvolnilo se místo na straně nabídky, vstoupili na trh developeři, kteří období
růstu cen a poptávky vyuţili k nebývalým ziskům. Vytvářející se trh s nemovitostmi dal
vzniknout také zprostředkovatelským subjektům, realitním kancelářím, které profitují
na marţích při dohodnutí obchodu.
S trhem nemovitostí je úzce propojen i finanční trh skrze banky poskytující
hypotéky a úvěry k financování bydlení. „Pokles tržního ocenění nemovitosti negativně
ovlivňuje výši nově poskytovaného úvěru, pro který je nemovitost použita jako zástava,
a může být také příčinou realizace ztráty při vynuceném prodeji za nižší cenu, než činila
nákupní cena,“ jak je uvedeno ve Zprávě o finanční stabilitě (2004). Ve své studii
zdůrazňuje Hlaváček a Komárek (2009), ţe porozumění faktorů ovlivňujících ceny
nemovitostí je zásadní i pro centrální banky, protoţe skryté nadhodnocení cen
a následné splasknutí bubliny ohroţuje finanční stabilitu celé země a to tím více, čím
větší je poměr hypoték k celkovým úvěrům.
Nezanedbatelnou roli má také stát. Jeho úkolem je hledat kompromis mezi
ekonomickými a sociálními aspekty bydlení, tj. rovnováhu, která zajistí jak efektivní
fungování trhu s nemovitostmi, tak i finanční dostupnost bydlení pro všechny sociální
skupiny, jak popisuje Lux (2009). Pro období socialismu v ČR nemůţeme mluvit o trhu,
jelikoţ stát zastupoval celou nabídku, určoval podmínky získání bydlení a vlastnická
práva nebyla jasně definována. Po převratu, podobně jako v jiných tranzitivních
ekonomikách, byly nemovitosti převedeny do soukromého vlastnictví formou restitucí
a privatizací. Nástrojem pro zachování dostupnosti bydlení při rapidním růstu cen byla
regulace nájemného, která má dodnes distorzní efekt na nájemní trh a nepřímo na ceny
bytů.3 Stát v současné době zasahuje do trhu s nemovitostmi prostřednictvím daní,
dotováním stavebního spoření či pomocí nového občanského zákoníku účinného od
roku 2014, který upravuje např. práva nájemníků a pronajímatelů.

3

Od roku 2006 probíhá systematická deregulace nájemného, která bude definitivně ukončena na konci

roku 2012.
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2.2 Specifika trhu s nemovitostmi
Studium trhu s nemovitostmi je komplikovanější z důvodu několika specifických
vlastností nemovitostí, které tento trh odlišují od ostatních trhů se standardními
komoditami. Následující výčet specifik je sepsán na základě publikací Milese (1994)
a Luxe (2009).
Dvojí trh. Bydlení můţe být jak předmětem spotřeby, tak i dlouhodobou investicí.
Jedná se o dva propojené trhy. Při výběru bydlení se domácnost rozhoduje, jestli si
nemovitost pouze pronajímat a vstoupit tak na trh jako spotřebitel bytové sluţby nebo se
rozhodnout pro koupi a stát se tak zároveň i investorem. Dále můţeme rozlišovat mezi
trhem s existujícími a trhem s novými nemovitostmi resp. jejich výstavbou, kde cena
nemovitostí ovlivňuje s jistým zpoţděním rozsah výstavby.
Heterogenita. Domy a byty se liší v mnoha ohledech (kvalita, stáří, styl, velikost,
zařízení či počet místností), a protoţe se jedná o komplexní zboţí, velikost přidruţeného
pozemku nebo garáţ jsou zahrnuty v charakteristice domu. Speciální význam má
lokalita, ve které se nemovitost nachází. Jelikoţ se jedná o statek fixní, má umístění
velký vliv na jeho cenu. Rozhodující jsou však individuální preference kupujícího.
Dlouhá životnost. Je obtíţné najít statek s delší ţivotností neţ je nemovitost. Za
normálních okolností domem projde několik generací i bez časté změny majitele
z důvodu prodeje. Polovina české populace bydlí v panelových domech, které se
masivně stavěly v 60. aţ 80. letech. Mnoho rodinných domů je však postaveno před 2.
světovou válkou. Nemovitosti dlouhodobě zachovávají hodnotu, jsou-li udrţované,
a logicky tak představují atraktivní druh investice.
Kolaterál. Jednou z unikátních vlastností nemovitostí je, ţe mohou být pouţity
jako zástava pro poskytnuté hypotéky. Banka pak shledá půjčku méně rizikovou a je
ochotna

nabídnout

výhodnější

podmínky

ve

formě

většího

objemu

peněz

a výhodnějšího úroku. Finanční zprostředkovatelé, tj. banky, stavební spořitelny a jiné
specializované instituce jsou více spjaty s trhem s nemovitostmi neţ s jakýmkoliv jiným
trhem s trvalým spotřebním zboţím.
Vysoké transakční náklady. Samotné hledání a zařízení nového bydlení, společně
se stěhováním poţaduje nejen finanční výdaje, ale i čas a emoce, které do toho
investujeme. To vše, ačkoliv ne přímo spojeno s pořízením nového bydlení, představuje
transakční náklady, které jsou v případě výměny bydlení nemalé (cca 5 – 10 % ceny
domu). Jednou z významných poloţek je provize realitních kanceláří, v případě vyuţití
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jejich sluţeb. Vysoké transakční náklady spolu s vysokými cenami nemovitostí jsou
příčinou nízkého obratu (počtu transakcí).
Neelastická nabídka. Kvůli vysokým nákladům na výstavbu a délce samotné
výstavby bydlení reaguje nabídka na změnu cen a poptávky s výrazným zpoţděním.
Výsledkem pak mohou být stále se zvyšující ceny při převaţující poptávce nebo naopak
prázdné dokončené byty, jestliţe zájem o bydlení opadne. Tato neelastičnost způsobuje
neefektivitu trhu. Pro nemovitosti je typický také rozvinutý sekundární trh, přičemţ
starší byty a domy tvoří značnou část nabídky.
Omezená znalost trhu. Není moţné mít dokonalý přehled o situaci na trhu, tj.
o všech nabídkách prodeje a nákupu, které jsou zveřejňovány jednotlivými realitními
kancelářemi, developery či přímo majiteli domů a bytů pomocí internetu, tisku apod.
Jedná se tedy o značně roztříštěný trh, který je obtíţné monitorovat. Kvůli heterogenitě
nemovitostí je pro racionální rozhodnutí o koupi nutné znát nejen cenu, ale
i charakteristiky zvaţovaných nemovitostí a jejich hodnotu (např. přidruţeného
pozemku), která se můţe lišit napříč lokalitami a regiony.

2.3 Určování cen nemovitostí
Monitorovat ceny nemovitostí objektivním způsobem, který by nejlépe popisoval
jejich reálnou hodnotu, se v České republice snaţí několik institucí i soukromých firem
nabízejících veřejné či placené databáze cen nemovitostí. Nejstarší údaje pocházejí
z roku 1998, podobně jako u dalších zemí střední a východní Evropy. V těchto tzv.
tranzitivních ekonomikách se trh liberalizoval aţ v 90. letech, coţ ve srovnání se
západní Evropou nebo USA představuje velmi krátké časové řady. Sběr dat o cenách
nemovitostí čelí několika problémům. Prvním je heterogenita nemovitostí jako statku.
Pozorují se tak ceny v několika oddělených kategoriích, v České republice můţete najít
data popisující ceny rodinných domů, bytů, bytových domů, pozemků, garáží či
komerčních nemovitostí. Kvůli rozdílným průměrným cenám i jejich vývoji se
pozorují zvlášť na úrovni krajů, okresů i měst. Ke sníţení rozptylu cen v rámci
pozorovaných skupin mohou být přidána další kritéria (např. velikost obce a stupeň
opotřebení, viz ČSÚ). Dalším problémem je nízký počet transakcí ve srovnání s jinými
trhy, který v období krize ještě klesl a omezil sběr dat.
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Graf 1: Realizované ceny nemovitostí
(absolutní index; 1. čtvrtletí 1999 = 100)
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Zdroj: ČNB, ČSÚ, vlastní výpočty

Pro zkoumání vývoje cen v čase a hledání determinant jsou nejvhodnější ceny bytů.
Ačkoliv se obecně liší ceny panelových a zděných bytů, v zásadě můţeme byty
povaţovat za homogenní statek, který lze po přepočítání na cenu za metr čtvereční nebo
za byt stejné výměry snadno srovnávat. Na rozdíl od rodinných domů se nejedná
o statek komplexní a nemusí se pomocí celkové ceny určovat ceny dílčích nemovitostí,
jejichţ odhady mohou být nepřesné (např. u domu s pozemkem a garáţí). Další
výhodou je velká dynamika cen bytů, které reagují citlivěji na změny v poptávce a jsou
tak vystaveny spekulacím. Od 1. čtvrtletí roku 2005 do 3. čtvrtletí roku 2008
zaznamenaly ceny neustálý růst a navýšení celkem o 72 % a pokles o 17 % během
následujícího roku (výpočet z indexů cen převodů u bytů). U ostatních segmentů trhu
nemovitostí nebyl předešlý růst tak výrazný a v období splasknutí ceny bytů stagnovaly
nebo dokonce vykazovaly mírný růst (viz graf 1). Otázkou zůstává, jestli omezením se
na trh s byty neztratíme příliš mnoho informací, které jsou při jiţ tak nízkém počtu
transakcí a převodů vzácné. Podle publikace „Ceny sledovaných druhů nemovitostí
v roce 2008 - 2010“ tvoří převody bytů 60 %, nezahrneme-li převody samostatných
pozemků (viz Graf 2). Spojení všech segmentů trhu by mohlo reakce cen zmírnit, a tak
se v empirické části této práce spolehneme na vypovídací schopnost trhu s byty.
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Graf 2: Podíly na celkovém počtu převodů rezidenčních nemovitostí
v letech 2008 - 2010
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Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty

2.3.1 Typy cen nemovitostí a zdroje dat v ČR
V České republice existuje několik zdrojů dat, které zpracovávají informace na trhu
nemovitostí různým způsobem a jimi publikované ceny se značně odlišují. Data pouţitá
pro empirickou analýzu rozhodují o jejích výsledcích a kombinování různých zdrojů dat
by mohlo vést k úplnému znehodnocení analýzy. Existují dva hlavní typy cen
nemovitostí, ceny převodů nemovitostí a nabídkové ceny nemovitostí. Dále se dají
dopočítat pořizovací ceny nemovitostí a hypotetické ceny nemovitostí.
Jediným zdrojem cen převodů nemovitostí neboli realizovaných cen je Český
statistický úřad, který zveřejňuje údaje o cenách nemovitostí nejdéle v ČR.4 Ty jsou
zveřejňovány čtvrtletně formou průměrné jednotkové ceny (příslušná cena za m2 nebo
m3) pro všechny druhy rezidenčních nemovitostí. Z nich se pak dále odvozují cenové
indexy, které jsou podílem dvou průměrných cen ze dvou různých časových období.5
Jako determinující faktory cen nemovitostí, které jsou uvedeny jako proměnné
v publikačních tabulkách, byly vybrány: období, velikostní kategorie obce, region

4

Od roku 1998, kdy byla zákonem stanovena povinnost finančních úřadů předávat údaje o cenách

nemovitostí (obsažené v přiznáních k dani z převodu nemovitosti), spolupracuje s Ministerstvem financí
na systému monitorování cen nemovitostí v ČR.
5

Pro roky 1998 - 2003 tvoří základ - průměr roku 2000 = 100, od roku 2004 nový základ - průměr roku

2005 = 100. Tempo růstu popisuje druhý index, jehož základem je stejné období předchozího roku = 100.
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a stupeň opotřebení. Výhodou tohoto administrativního zdroje nepochybně je, ţe je
zaloţen na skutečně placených cenách a ţe představuje celoplošný a pravidelný tok
informací o cenách transakcí na území ČR. Bohuţel tento způsob sběru dat nesleduje
ceny nových nemovitostí, coţ redukuje jiţ tak nízký počet transakcí vzhledem
k velikosti trhu. Další nevýhodou je, ţe data jsou zveřejňována se zpoţděním cca
jednoho roku, přičemţ pro byty a rodinné domy se odhadují další dvě čtvrtletí z cen
nabídkových. Námitku, ţe cena přiznaná ke zdanění nemusí být totoţná se skutečně
placenou cenou, vyvrací ČSÚ argumentem, ţe dochází-li ke zkreslení, pak je v průměru
stejné a pro relativní srovnání cen v čase i mezi kraji nehraje roli.
Dalším typem cen nemovitostí jsou ceny nabídkové, které jsou tradičně
zveřejňovány realitními agenturami. Nejdéle na našem území sleduje tyto ceny Institut
regionálních informací (IRI), který zaznamenává od roku 2000 roční údaje a od 2007
čtvrtletní. Jednotkou pro srovnávání je starší byt o podlahové ploše 68 m2 v běţné
lokaci (ne příměstské). Monitoring cen se tak omezuje na velmi úzký segment trhu,
jehoţ dynamika se můţe značně lišit od ostatních zdrojů. Na druhou stranu odpadá
problém při změně struktury trhu a nutné přepočítávání váhových schémat. Data jsou
sbírána pro vybraná krajská a okresní města, avšak celá databáze je neveřejná.6 IRI
zároveň sleduje ceny nájemného a představuje jejich jediný komplexní zdroj v ČR.7
Největší výhodou je rychlost publikování aktuálních dat, na druhou stranu mohou být
ceny nemovitostí, získané z různých internetových a tištěných zdrojů, značně zkreslené.
Publikované ceny často zahrnují marţe realitních kanceláří, a tak rozdílné ceny mohou
být způsobeny pouze rozdílem v marţi různých kanceláří a vývoj cen pouze její změnu.
Distorzní efekt mají také dlouhotrvající nabídky nemovitostí s nadsazenými cenami,
které tak celkový průměr zvyšují (Hlaváček a Komárek, 2009).
Nabídkové ceny bytů jsou systematicky shromaţďovány i v databázi, kterou od
roku 2002 zpracovává tým pracovníku kolem Doc. Ing. Václava Dolanského, CSc.
V měsíčních intervalech jsou poskytovány informace o průměrných cenách bytů
v Kč/m2 a jejich vývoji pomocí cenových indexů pro praţské čtvrtě a vybraná česká
města. Tyto údaje jsou doplněny o výčet charakteristik bytů, které ovlivňují jejich ceny,
a procentní rozdíl mezi odhadovanou cenou konkrétního bytu a průměrnou cenou bytu

6

Ceník dat a dalších produktů je zveřejněn na www.kiseb.cz.

7

Na zadání Ministerstva pro místní rozvoj provozuje IRI od února 2002 portál Mapa nájemného.
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ze stejné oblasti.8 Starší data jsou zveřejněna na vybraných internetových portálech,
aktuální pak v tištěné verzi časopisu Realit.
Analýzou českého trhu s nemovitostmi se zabývá i mezinárodní společnost Jones
Lang LaSalle, která na svých stránkách pravidelně zveřejňuje studie o podmínkách na
trhu s nemovitostmi a vývoji cen nemovitostí v celé ČR, v Praze i v zemích střední
a východní Evropy. V článku „Czech Residential Market Report 2010“ je popsán vývoj
cen, nabídky a poptávky, makroekonomických i daňových podmínek na českém
realitním trhu. Zveřejněna jsou zde data z let 2007 - 2009 o průměrných cenách bytů
a rodinných domů v Kč/m2 s rozlišením na nové a staré. Pozorovány byly nabídkové
ceny nemovitostí ve vybraných městech ČR, Praze a jejích čtvrtích.
Od roku 2005 publikuje i ČSÚ indexy nabídkových cen bytů, které vycházejí ze
čtvrtletních odhadů nabídkových cen bytů za vybrané oblasti (ČR, Praha a ČR bez
Prahy). Nabízí se nám tak pro posledních 6 let zajímavé srovnání vývoje nabídkových
a realizovaných cen (cen převodů) v rámci jednoho zdroje.
Graf 3: Ceny bytů – realizované a nabídkové ceny
(meziroční indexy)
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8

Cena nového či zrekonstruovaného bytu v cihlovém domě je až o 32 % vyšší, u starých bytů maximálně

o 7% než uváděné průměrné ceny. Osobním vlastnictví může navýšit cenu bytu až o 15 %. Naopak ceny
bytů v panelových domech mohou klesnout o 25 % pod průměr v oblasti u starších bytů.
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Ve většině oblastí jsou nabídkové ceny o 30 - 60 % vyšší neţ ceny převodů a pro
ceny bytů lze pozorovat rozdílnou dynamiku těchto cen, jak je blíţe popsáno ve „Zprávě
o finanční stabilitě 2010“ zpracované ČNB. Změny cen převodů předcházejí změnám
nabídkových cen, coţ znamená, ţe pokles poptávky na realitním trhu vede nejprve
k poklesu skutečně realizovaných cen a pak aţ nabídkových. To dokazuje vývoj cen
v ČR před světovou ekonomickou krizí, kdy největší růst cen převodů byl zaznamenán
ve 3. čtvrtletí roku 2007 a aţ v pololetí následujícího roku dosáhly vrcholu ceny
nabídkové. Následný pokles pak nastal také dříve u realizovaných cen bytů. Tento fakt
bohuţel nelze vyuţít pro analýzu aktuálního vývoje cen bytů, protoţe ceny převodů jsou
publikovány se značným zpoţděním.
Dalším typem cen jsou pořizovací ceny nemovitostí zjišťované ČSÚ, které udávají
za kolik je moţné daný typ nemovitosti postavit, tj. mapuje nákladové ceny ve
stavebnictví. Přestoţe v Praze jsou pořizovací ceny nejvyšší, je Praha jediným městem,
kde nepřevyšují ceny trţní (běţně jsou dvojnásobně vyšší). Jak je blíţe vysvětleno ve
„Zprávě o finanční stabilitě 2004“, výrazně vyšší pořizovací ceny ve srovnání s trţními
by mohly znamenat nebezpečí pro banky v podobě nesprávného ohodnocení kreditního
rizika pro úvěry pouţité pro výstavbu nové nemovitosti.
Jestliţe na nemovitost pohlíţíme jako na aktivum (investici), pak můţeme jeho
výnosnost (nájemné) porovnat s výnosností ostatních aktiv, např. státních dluhopisů
coby substitutu. Z trţního nájmu a z dlouhodobých úrokových sazeb dopočítává ČSÚ
hypotetické ceny nemovitostí podle následujícího vzorce:
∑
označuje cenu bytu, R trţní nájemné a

kde

dlouhodobou úrokovou míru státních

dluhopisů. Tato rovnice předpokládá nulový kapitálový výnos nemovitosti (nulový
nárůst její ceny) a konstantní nájemné v budoucnu diskontované úrokovou mírou .
Ve „Zprávě o finanční stabilitě (2004)“ je dále vysvětleno, skutečné ceny reagují
spíše na růst trţního nájemného a oproti předpokladům nejsou příliš citlivé na úrokovou
míru.
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3 Vývoj a specifika českého trhu s nemovitostmi
3.1 Cenové bubliny a jejich odhalování
Hlavním cílem většiny empirických prací, zkoumajících determinanty cen
nemovitostí, je stanovit, zda jsou ceny na trhu nadhodnocené, tj. odhalit přítomnost
cenových bublin na trhu. Cenovou bublinu můţeme definovat jako „explozivně
a asymetricky tvořenou odchylku tržní ceny aktiva od její fundamentální hodnoty
s možností její náhlé a výrazné korekce.“(ČNB, 2007)9. Z jiného úhlu pohledu lze
definovat bublinu takto: „je-li jedinou příčinou vysokých cen v současné době fakt, že
investoři očekávají vysokou prodejní cenu v budoucnu, a když fundamentální faktory
nedostatečně ospravedlňují takovou cenu, pak zde existuje cenová bublina.“ (Čadil,
2009, s. 39, cituje Case a Shillera, 2003)
Hlavní příčinu cenové bubliny tedy tvoří spekulativní nákupy při očekávání růstu
ceny. Nakupujícími mohou být investoři, kteří plánují nemovitost následně prodat a trţit
z rozdílu cen nebo pronajímat za nájem vyšší neţ jsou splátky za úvěr. Druhou skupinu
tvoří domácnosti, které si pořídí nemovitost k bydlení před očekávaným zvýšením ceny,
tzv. efekt „předzásobení se“. V České republice byly zatím identifikovány dvě bubliny
způsobené očekáváním zvýšení cen po vstupu do EU v roce 2004 a po zvednutí DPH na
stavební práce z 5 na 19 % v roce 2008. K obecnému zvýšení DPH z 10 na 14 % došlo
v lednu 2012 a poptávka po nových bytech se v předchozím roce dočasně zvýšila, avšak
nabídkové ceny se mírně zvedly aţ po změně DPH, a to pouze u nových bytů.10
Zvýšená poptávka povzbuzuje růst cen, který opět láká další investory, avšak tento
sebeposilující proces nemůţe trvat věčně. Nájemní trh se v určitém bodě nasytí,
investoři nejsou schopni pronajímat za očekávanou cenu a snaţí se nemovitost prodat.11
Zvýšení nabídky a opadnutí uměle vyvolané poptávky vede k rapidnímu sníţení cen.
Tomuto riziku je vystaven především trh s byty, který reaguje na změny v poptávce
nejcitlivěji. Ve „Zprávách o finanční stabilitě“ publikovaných ČNB je vysvětleno, ţe

9

Fundamentální hodnota je hodnota vysvětlitelná pohybem relevantních proměnných (Hlaváček, 2010).

10

Další plánované navýšení v roce 2013 na 17,5 % komplikuje situaci především developerům, kteří jsou

při trvale nižším zájmu poptávky nuceni zvednout ceny či omezit zisky.
11

Očekávanou cenou může být tzv. ekonomické nájemné, které pokryje náklady plynoucí z vlastnictví

a pronájmu nemovitosti a přinese požadovaný výnos z vloženého kapitálu.
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splasknutí bubliny má dopad jak na domácnosti (sníţením hodnoty jejich nefinančních
aktiv), tak i na finanční instituce, které investují do nemovitostí či poskytují úvěry
(sníţením hodnoty kolaterálu). Propad cen na trhu s nemovitostmi tak můţe mít závaţné
důsledky pro finanční sektor a makroekonomickou stabilitu. Efekty splasknutí bublin
cen na trhu s nemovitostmi jsou doprovázeny větším poklesem HDP a trvají aţ třikrát
déle neţ efekty splasknutí na akciových trzích.

3.1.1 Indikátory stability cenového vývoje
Existuje několik indikátorů nadhodnocení cen a způsobů jak odhalit cenovou
bublinu na trhu nemovitostmi. Její moţný výskyt by mohl prozrazovat nápadný rozdíl
mezi realizovanými a nabídkovými cenami. Za normálních okolností jsou realizované
stejné aţ niţší, avšak vyšší hodnoty vypovídají o tom, ţe prodejci nemusejí smlouvat a
naopak samotní kupující se předhánějí v lepších nabídkách cen. To můţe indikovat stav,
kdy poptávka převyšuje nabídku a kdy investoři očekávají další růst nemovitostí.
(Skala, 2010, s. 27)
Další moţností je sledovat poměrové ukazatele, tzv. price-to-income a price-to
rent ratio. Čím niţší jsou jejich hodnoty, tím stabilnější jsou ceny nemovitostí a tím
menší je riziko cenové bubliny. Srovnání velikostí poměrů mezi cenami a příjmem či
cenami a nájmem s jejich dlouhodobými hodnotami nás můţe upozornit na moţnost
cenové bubliny. V českém prostředí jejich vývoj sleduje ČNB v kaţdoroční „Zprávě
o finanční stabilitě“.12 První z indikátorů dosáhl po stálém růstu vrcholu v roce 2003,
následoval mírný pokles a obnovení růstu s nejvyšší hodnotou v polovině roku 2008
(ještě o 17% vyšší).13 Poměr cen bytů a nájmů neustále rostl aţ do roku 2008, od
kterého společně s cenami bytů začal klesat.
Alternativou k price-to-rent ratio je tzv. výnos z nájemného, kdy je nemovitost
povaţována za aktivum a nájem za výnos.14 Vzájemným srovnáním s výnosností
státních dluhopisů a s úrokem z úvěrů na bydlení, můţeme hodnotit relativní
12

Tyto ukazatele použili na česká data i Hlaváček a Komárek (2011), Zemčík (2009) a Čadil (2009).

13

Nejvyšší hodnoty price-to-income indikátoru odpovídají období identifikovaných cenových bublin v ČR

(Hlaváček a Komárek, 2009)
14

Výnos z nájemného = tržní měsíční nájemné/ nabídková cena bytu*12. Nejsou v něm zahrnuty náklady

spojené s vlastnictvím a provozováním bytu, ani jeho opotřebení. Tento výnos navíc nebere v úvahu
riziko, že vlastník na nějakou dobu nenalezne nájemníka nebo že nájemník nebude platit, a tak by měl
být vždy vyšší než výnos likvidnějších alternativních aktiv.
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atraktivnost nemovitostí jako investic a rizikovost spekulativních nákupů nemovitostí
financovaných hypotečními úvěry (hrozí, ţe nájem nepokryje výši splátky). Pro
jednotlivá města ČR se výnos z nájemného značně liší, obecně však měl klesající
tendenci do roku 2008, po kterém je víceméně stabilní.
Kromě

sledování

historického

vývoje

těchto

indikátorů

je

směrodatné

i mezinárodní srovnání. Na základě grafu 4 můţeme ohodnotit, jak úspěšně v roce 2007
indikátory předpověděly výskyt cenových bublin a následný pád cen ve vybraných
zemích. V případě Velké Británie a Španělska, které jsou umístěné vpravo nahoře, došlo
v následujících dvou letech k poklesu cen o 19 a 10 % (zdroj ČNB, 2009). U států na
grafu vlevo dole (Japonsko, Německo, Švýcarsko a Korea) nebyl pokles zaznamenán.
V Japonsku jiţ bublina praskla na začátku 90. let a od té doby ceny nemovitostí mírně
klesají, v Německu se za posledních 10 let ceny téměř nezměnily, ve Švýcarsku (od
roku 2006) a Koreji (od roku 2001) nepřetrţitě rostou (zdroj BIS). Proti spolehlivosti
těchto indikátoru však mluví fakt, ţe USA a Irsko, kde se průměrné ceny za rok 2007
a 2009 propadly o 27,5 % a 20,7 % (zdroj ČNB, 10/11), na grafu patří k méně
rizikovým zemím. V ČR došlo v následujícím roce k mírnému zhoršení (tj. růstu)
indikátorů kvůli růstu cen nemovitostí. Avšak jak předpověděl graf, později splasknutá
cenová bublina v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi byla relativně malá.
Graf 4: Vztah ukazatelů price-to-income a price-to rent pro vybrané země
(údaje za rok 2007, dlouhodobý průměr = 100)
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Růst cen nemovitostí je nicméně ovlivněn mnoha faktory, a tak spolehlivějším
způsobem je ekonometrická analýza, která můţe zahrnout větší mnoţství z nich.
Hlaváček a Komárek (2011) identifikovali v ČR cenové bubliny v letech 2002/2003
a 2007/2008.15 Ačkoliv růst cen v těchto obdobích byl srovnatelný, podle jejich
výsledků bylo nadhodnocení v druhém období mnohem niţší. Tehdejší vysoké ceny
nemovitostí lze totiţ vysvětlit pomocí fundamentálních faktorů a jejich následný pokles
zhoršením těchto faktorů. Zemčík (2009) a Čadil (2009) došli ještě před poklesem cen
nemovitostí k závěrům, ţe jsou v ČR mírně nadhodnoceny a můţeme očekávat jejich
mírný pokles, ne však srovnatelný s USA, Velkou Británií a Španělskem.16

3.2 Vývoj cen nemovitostí v mezinárodním srovnání
Růst cen nemovitostí v ČR se během posledních 13 let, co je monitorován, zdá být
enormní. Jak můţeme vidět na grafu 1, průměrné ceny bytů v roce 1998 byly třetinové
v porovnání s rokem 2008, kdy dosáhly svého historického maxima. Avšak tento vývoj
nebyl v mezinárodním srovnání ojedinělý. V kapitole 3.1.1 jiţ bylo zmíněno, ţe
nadhodnocení cen v roce 2008 stejně jako následné splasknutí bubliny bylo relativně
mírné. Nyní se pokusím o srovnání vývoje s tzv. konvergujícími a vyspělými zeměmi.
Data pro konvergující východní a pobaltské země jsou dostupná aţ od konce 90. let,
přičemţ dramatický růst byl zaznamenán aţ od roku 2002. Proto se omezím na grafické
srovnání vývoje cen nemovitostí za posledních 10 let. Z vyspělých států bylo kromě
USA, kde pád cen spolu s krizí začal nejdříve, vybráno jen několik států EU.
Jako konvergující země jsou v tomto případě označeny státy, které od 90. let
zaţívaly prudký ekonomický růst a růst cenové hladiny a přibliţují se tak vyspělým
zemím. Analýzou trhů s nemovitostmi ve střední a východní Evropě se detailně
zabývali Égert a Mihaljek (2008). Následující popis charakteristického vývoje
konvergujících států čerpá z jejich studie. Mezi lety 1995 a 2005 vzrostlo HDP
v zemích střední Evropy (ČR, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) v průměru o 50 % a
v Pobaltských státech (Litva a Estonsko) o 40 %. Dalším společným znakem bylo
uvolňování finančního trhu spojené s prudkým poklesem úrokových měr zvyšující
15

K jejich identifikaci využili indikátory stability, analýzu časových trendů (Hodrick-Prescott filtr) a

panelovou regresi na krajích ČR.
16

Zemčík testoval implikace modelu současné hodnoty. Čadil vypočítal hodnoty indikátorů stability a

použil endogenní VAR model.
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dostupnost bydlení. Ve většině těchto zemí byly navíc ceny nemovitostí po transformaci
značně podceněny (relativně k cenám spotřebního zboţí) a otevření trhu znamenalo
boom ve výstavbě nových nemovitostí zvyšující kvalitu bydlení. Všechny tyto faktory
by teoreticky měly zvyšovat ceny nemovitostí, avšak významně vyšší růst neţ ve
vyspělých zemích nastal aţ se značným zpoţděním, cca od roku 2002. V České
republice však na rozdíl od většiny konvergujících zemí průměrný roční růst jiţ v letech
1998 – 2002 dosahoval celých 12 % (zdroj ČSÚ).
Porovnáním grafů 5 a 6 můţeme konstatovat, ţe rozdíl v růstu cen nemovitostí
mezi vyspělými a konvergujícími zeměmi je od roku 2003 významný.17 Ojedinělý byl
vývoj v Německu, Rakousku a Maďarsku, kde za celé období ceny nemovitostí stagnují.
V ČR byl od roku 2003 vývoj cen nemovitostí méně dynamický neţ ve většině
konvergujících zemí, nicméně stále dynamičtější neţ ve vybraných vyspělých zemích.
Graf 5: Ceny nemovitostí ve vybraných konvergujících zemích EU
(absolutní index, průměr 2005 = 100)
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Cenové indexy obou grafů jsou převedeny na základ: průměr roku 2005 = 100. V tomto roce se podle
2

„European Council of Real Estate Profession“ ceny bytů (Euro/m ) v hlavních městech těchto zemí
významně lišily: LT (770), HU (1110), CZ (1310), A (1600), SE (2800), ES (5000), FR (5554).
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Propad cen v důsledku ekonomické krize byl zaznamenán nejdříve v USA (celkem
o 33 %), následovalo Irsko (o 31 %), Velká Británie (o 19 %) a Španělsko (o 10 %).
Z konvergujících zemí nejvíce poklesly ceny v Estonsku (o 51 %) a Litvě (o 41 %).18
Na druhou stranu v některých státech se důsledky krize na cenách nemovitostí
nepromítly. V ČR začaly ceny klesat se značným zpoţděním aţ v roce 2009. Ceny
nemovitostí v uvedených konvergujících zemích v posledních letech spíše stagnují na
rozdíl od vyspělých zemí, kde je vývoj heterogenní.
Graf 6: Ceny nemovitostí v ČR a ve vybraných vyspělých zemích EU
(absolutní index, průměr 2005 = 100)
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3.3 Praha jako specifický region
Velikost a vývoj cen nemovitostí je značně diferenciovaný napříč regiony. Ačkoliv
se ve své práci zabývám analýzou dynamiky cen v čase, specifičnost hlavního města je
důleţitou kapitolou, která také můţe pomoci porozumět determinantům cen
nemovitostí. V empirické části proto odhaduji model pro Prahu zvlášť.
18

Poklesy cen představují rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší čtvrtletní hodnotou během let 2006 – 2009.
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Z hlediska cenových charakteristik se Praha liší od zbytku ČR v několika
aspektech. Cena bytů v hlavním městě je více jak dvakrát vyšší neţ je celorepublikový
průměr (v roce 2010 o 127 %). Jak můţeme vidět na grafu 7 dynamika cen v Praze je
překvapivě menší neţ ve zbytku ČR. Mezi roky 2005 a 2008 se průměrné roční ceny
bytů v hlavním městě zvedly o 58 %, avšak tento růst zaostal za zbytkem ČR o celých
12 %, čímţ se regionální rozdíly zmenšily.19 Ačkoliv průměrná mzda je v Praze
samozřejmě nejvyšší, poměrový ukazatel price-to-income je v Praze trvale více jak
dvojnásobný, coţ by mělo znamenat nejvyšší nadhodnocení cen a rizikovost cenové
bubliny mezi regiony ČR (viz příloha 1). Podobně jako jiná hlavní města je Praha
cenovým vůdcem pro zbytek ČR. Jak pomocí korelačních koeficientů ukázali Hlaváček
a Komárek (2009), vývoj cen v Praze ovlivňuje vývoj v ostatních regionech se
zpoţděním jednoho aţ dvou čtvrtletí.20
Graf 7: Dynamika cen bytů v ČR a v Praze
(absolutní index, průměr 2005 = 100)
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Průměrná cena za roky 2003 – 2005 za m byla v ČR 10 604Kč a v Praze 31507Kč (zdroj ČSÚ).

2

20

Korelační vztahy odhalily i opačný efekt vlivu ČR na Prahu, avšak s nižšími koeficienty.
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3.3.1 Faktory vysokých cen nemovitostí v Praze
Touto problematikou se zabývá publikace „Standardy bydlení z roku 2007/2008“.
Jedním z nejdůleţitějších faktorů podle výzkumů je ekonomická dominance Prahy.
Dlouhodobě vytváří přes čtvrtinu celkového HDP České republiky a v roce 2009 na
obyvatele 2,5 krát převyšovala průměr v ČR.21 Skutečnost, ţe hlavní město je sídlem
orgánů veřejného a privátního sektoru i zahraničních poboček nadnárodních firem,
celkově zvyšuje atraktivnost města pro ţivot i podnikání a s tím i cenovou hladinu.
Ceny nemovitostí v Praze dále zvyšuje silná poptávka, ke které přispívají migrující
obyvatelé. Zejména to jsou kvalifikovaní zaměstnanci, které do Prahy láká vysoká
mzda. Proč však price-to-income indikátor dosahuje vysokých hodnot, lze vysvětlit
následovně: „Pražské ceny nemovitostí jsou, mimo jiné, taženy vzhůru relativně vysokou
kupní silou lidí z nejvíce vydělávajících skupin zaměstnanců, kdežto průměrné pražské
mzdy jsou taženy dolů relativně nízkými mzdami méně kvalifikovaných obyvatel
Prahy.“(Standardy bydlení 2007/2008, s. 137)
Z nabídkových faktorů tvoří příčinu vysokých cen v Praze hlavně omezená
nabídka pozemků a nárůst spekulace s pozemky. Ceny pozemků mají dlouhodobě
rostoucí charakter (během krize pouze stagnovaly), a tak představují výhodnou
investici. Nízké náklady drţby navíc nenutí vlastníky k prodeji ani v krizovém období.
Dominantním vlastníkem je hlavní město Praha (26 % v roce 2007), které významně
určuje nabídku pozemků k prodeji i pronájmu. Případné netransparentní prodeje či
prodeje „šité na míru“ by mohli omezit nabídku a volnou konkurenci na trhu.22
Analýzou praţských dat k určení determinantů cen nemovitostí v Praze se ve své
studii zabývá Hlaváček a Komárek (2009). Pomocí regrese časových řad se jako
signifikantní ukázaly: přirozený přírůstek obyvatelstva, a na rozdíl od výsledků pro
celou ČR také nezaměstnanost a míra ekonomické aktivity obyvatelstva. Proměnné
podezřelé z endogenity (nájemné a ceny pozemků) nebyly do modelu pro Prahu
zahrnuty. Vzájemný vliv cen nemovitostí a nájemného v Praze odhalil Zemčík (2009).

21

Dle URM byla v roce 2007 byla Praha podle statistik Eurostatu pátým nejbohatším regionem v EU,

vyjádřeno v HDP na obyvatele.
22

Jako další možné faktory vysokých cen byly v publikaci „Standardy bydlení 2007/2008“ uvedeny:

vysoká preference vlastnického bydlení, investiční chování českých vlastníků, mediální tlak agentur a
developerů a drahá bytová výstavba. Tyto faktory jsem neshledala typickými výhradně pro Prahu, a tak
jsem se nevěnovala jejich podrobnějšímu popisu.
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4 Determinanty cen nemovitostí
4.1 Ekonometrické metody
Pro určení determinant cen nemovitostí můţeme aplikovat několik pouţívaných
ekonometrických modelů a metod. Při výběru vhodné metody jsou určující vlastnosti
analyzovaných dat, především jestli se jedná o časové řady vybraných proměnných
v rámci jedné země nebo napříč několika zeměmi (tzv. panelová data). Panelová regrese
umoţňuje zahrnutí několikanásobně většího mnoţství dat do jednoho modelu a vyuţívá
k odhadu parametrů variability proměnných v čase i napříč zeměmi. Nevýhodou je, ţe
výsledky jsou obecné, respektive společné pro vybranou skupinu zemí, a nemůţeme
tedy charakterizovat ani srovnávat jednotlivé země.23 O konkrétní metodě můţeme
většinou rozhodnout aţ na základě výsledků testů k ověření předpokladů modelu.
Mezi často pouţívané patří endogenní modely, které se skládají ze soustavy rovnic.
Klasický VAR model vysvětluje kaţdou stacionární proměnnou pomocí vlastních
zpoţděných hodnot i zpoţděných hodnot ostatních proměnných, proto jsou všechny
proměnné povaţovány za endogenní. Alternativu představuje VECM model, který
odhaduje kromě krátkodobých vztahů také dlouhodobý (kointegrační) vztah mezi
nestacionárními proměnnými. Endogenní modely tak na rozdíl od ostatních modelů
umoţňují zkoumat i vliv cen nemovitostí na ostatní veličiny.
Panelový model zpracovávající data z více zemí má několik forem. Např. panelový
model s fixními efekty zahrnuje parametr interceptu, který je neměnný v čase
a specifický pro kaţdou zemi. Fixní intercept tak absorbuje nepozorovatelné efekty
způsobující odlišné ceny v jednotlivých zemích (proces „dohánění“, preference
vlastnického bydlení atd.). Předpoklad, ţe tento efekt je nekorelovaný s ostatními
vysvětlujícími proměnnými je příliš silný, a tak je vhodnější ho odstranit buď pomocí
diferencování nebo pomocí tzv. within transformace (Wooldridge, 2003). Aby odhady
metodou nejmenších čtverců (OLS) nebyly vychýlené, musí být mimo jiné splněna
podmínka striktní exogenity proměnných (viz kapitola 5.3). Ta společně s nemoţností
zahrnout vliv minulých hodnot znevýhodňuje tento model vůči endogenním.
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Alternativním řešením je vytvoření několika skupin charakterově blízkých zemí (na základě podobnosti

institucionálního vývoje, charakteristiky trhu apod.) a srovnávat výsledky mezi těmito skupinami.
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Pouţitím metody DOLS na panelová data spojíme výhody endogenních modelů
a panelových dat. Příslušný model je rozšířením klasického VECM modelu
umoţňujícím odhadnout společné koeficienty pro vybrané země. Existuje i metoda,
která předpokládá společný dlouhodobý vztah kointegrovaných proměnných pro
všechny země, avšak umoţňuje heterogenitu v krátkém období. Jedná se o PGM odhad,
který byl také jiţ několikrát pouţit pro hledání determinant cen nemovitostí. Ačkoli
tento výčet nezahrnuje všechny pouţívané metody, povaţuji ho za dostatečný pro
představení těch nejčastěji pouţívaných metod.

4.2 Přehled související literatury
V této kapitole jsou přiblíţeny jak práce, které zkoumají determinanty cen
nemovitostí na mezinárodní úrovni, tak i studie zabývající se pouze českým trhem.
Vybrané publikace mě inspirovaly z hlediska pouţitých modelů nebo přímo svými
výsledky, zvláště pak studie českého trhu, které mají k dispozici obdobná data.

4.2.1 Zahraniční literatura
Égert a Mihaljek (2008) pomocí metody Panel DOLS ověřují a srovnávají
signifikantnost běţných poptávkových a nabídkových determinant cen nemovitostí v
zemích střední a východní Evropy (CEE) a v zemích OECD.24 Navíc hledají proměnné,
které by zastupovaly specifika zemí střední a východní Evropy. Celkem bylo testováno
10 proměnných s následujícími výsledky: HDP má silný a kladný vliv na ceny domů a
reálná úroková naopak negativní, přičemţ elasticity cen pro obě proměnné jsou dvakrát
vyšší u CEE zemí. Naopak ceny nemovitostí v OECD zemích prokázaly dvojnásobnou
citlivost na objemy úvěrů a s kladným znaménkem. I demografické faktory a vývoj na
trhu práce určují dynamiku cen. Růst reálných mezd reflektující zvýšení kvality bydlení
podobně jako EBRD indikátory25 charakterizující rozvoj trhu a finančních institucí
podle výsledků silně ovlivňují dynamiku cen nemovitostí v CEE zemích.

24

CEE = Central and Eastern Europe, OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). ČR je zahrnuta pouze v první skupině. Jedná se o
první detailní studii determinant cen nemovitostí v zemích střední a východní Evropy.
25

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) publikuje soubor indikátorů pro tranzitivní ekonomiky.

V této analýze bylo použito indikátoru bankovní reformy a liberalizace úrokové míry společně
s indikátorem reformy nebankovních institucí a trhu s cennými papíry.
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Sutton (2002) zkoumal pomocí endogenního VAR modelu na datech z 6 zemí
světa vztahy mezi cenami nemovitostí, HNP, úrokovou mírou a cenou akcií. Ukázalo se,
ţe ceny nemovitostí významně reagují na impulsy ostatních proměnných (reakce na
nepředvídatelné změny, viz kapitola 5.7). Výsledky pro jednotlivé země se značně liší,
avšak společným překvapivým výsledkem je význam dynamiky netradičního faktoru –
cen akcií – pro vývoj cen nemovitostí.
Tsatsaronis a Zhu (2004) ve své studii analyzovali propojenost trhu
s nemovitostmi a trhu s hypotékami. Zvolili pro to data ze 17 průmyslových zemí, které
rozdělili do 3 relativně homogenních skupin podle specifik na trhu s hypotékami. Do
strukturálního VAR modelu zahrnuli kromě růstu cen nemovitostí také růst HDP,
úrokovou míru, růst bankovních úvěrů či míru inflace. Po zavedení několika omezení na
přímé efekty mezi proměnnými, vycházejících z ekonomického vysvětlení, a pouţití
metod odezvy na impuls a rozkladu rozptylu (viz kapitole 5.7) dospěli k těmto závěrům:
nejdůleţitějším faktorem je inflace, jejíţ vliv se časem oslaboval ve prospěch finančních
faktorů, přičemţ HDP se ukázalo překvapivě nedůleţitým faktorem.
Mazza a Pagés (2003) aplikovali druhý typ endogenního modelu, VECM model,
k vysvětlení prudkého růstu cen nemovitostí ve Španělsku a nalezení jejich determinant.
Z výsledků analýzy vyplývá, ţe nejvíce vývoj cen ovlivnil příjem domácností společně
s nominální úrokovou mírou. Podle modelu převýšily tehdejší ceny nemovitostí
dlouhodobý rovnováţný stav.
Iancoviello (2000) pouţil strukturální VAR model k identifikaci hlavních
makroekonomických faktorů, které jsou příčinou fluktuací cen nemovitostí v 6
evropských zemích. Testoval signifikantnost inflace, peněžní zásoby a úrokové míry
a zkoumal efekty nabídkových, poptávkových, nominálních, monetárních a inflačních
šoků. Ve svých závěrech uvádí, ţe monetární restrikce má negativní vliv na reálné ceny
nemovitostí a společně s nabídkovými šoky významně pomáhají vysvětlit fluktuaci cen
v krátkém období.
Tyto práce tvoří pouze zlomek zahraniční literatury, zabývající se analýzou trhů
s nemovitostmi, jejich determinant a odhalováním cenových bublin. Nedávná krize,
částečně zapříčiněná nadhodnocenými cenami nemovitostí, toto téma ještě oţivila a
přidala mu na významu. Přehled dalších mezinárodně významných studií s popisem
uţitých dat, modelů a jejich výsledků z let 2000-2005 je přehledně uveden v publikaci
Girouard, Mike Kennedy, Paul van den Noord and Christophe André (2006).
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4.2.2 Česká literatura
Hlaváček a Komárek (2011) zpracovali zatím nejkomplexnější studii zkoumající
český trh s nemovitostmi a determinant cen bytů s cílem odhalit cenové bubliny. Jednou
z uţitých metod byla panelové regrese, do které zahrnuli velké mnoţství nabídkových a
poptávkových faktorů, včetně několika netradičních. Testování

proběhlo na

regionálních datech z let 1998-2009 pro celou ČR, Prahu a zbytek ČR bez Prahy, avšak
s podobnými výsledky. Signifikantními se ukázaly ceny pozemků a někde i počet bytů
na 1000 obyvatel. Významnými jsou podle jejich závěrů i demografické faktory,
konkrétně přirozený přírůstek obyvatelstva a částečně i rozvodovost a přírůstek
stěhováním. Mezi další signifikantní proměnné patří nájemné, míra nezaměstnanosti a
růst mezd. Oproti předpokladům se růst objemu úvěrů ani úroková míra nezařadily mezi
signifikantní faktory. Jednou ze slabin modelu je, ţe nepředpokládá moţnou endogenitu
(viz kapitola 5.3) nájemného, cen pozemků ani úvěrů, která můţe odhady koeficientů u
těchto proměnných zkreslit.
Ve studii z roku 2009 bylo pouţito i analýzy časových řad, která přinesla méně
signifikantních faktorů.26 Růst cen bytů lze vysvětlit pomocí cen pozemků, nájemného,
přírůstku stěhováním, volných pracovních míst a průměrnou měsíční mzdou. Pro Prahu
jsou dalšími významnými faktory nezaměstnanost a ekonomická aktivita.
Čadil (2009) se ve své práci zaměřil na identifikaci bublin na českém trhu
s nemovitostmi, zároveň však pomocí VAR modelu hledal signifikantní faktory určující
vývoj cen nemovitostí. Zkoumáním vzájemného vztahu mezi růstem objemu hypoték a
reálným růstem cen nemovitostí došel k závěru, ţe vývoj cen rodinných domů je závislý
na objemu hypoték a na druhou stranu ceny bytů objem hypoték s jistým zpoţděním
také ovlivňují.27 V pouţitém endogenním modelu se jako signifikantní proměnné
prokázaly pouze průměrná měsíční mzda a podíl populace ve věku 29 - 40 let pro ceny
bytů, v případě cen rodinných domů také reálný úrok. Dalším určujícím faktorem, který
z necelých 50 % určuje dynamiku cen, jsou zpoţděné hodnoty samotných cen
nemovitostí neboli spekulativní poptávka, jak je nazývá autor.
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Variabilita všech proměnných je podstatně nižší z časového hlediska než napříč kraji, což snižuje jejich

vypovídací schopnost pro vývoj cen bytů v analýze časových řad. Její výsledky jsou pro mou analýzu však
směrodatnější, protože také vycházím z časových řad a ne z panelových dat.
27

Bylo využito testování příčinnosti (kauzality podle Grangera), která určuje, jestli existuje korelovanost

mezi současnou hodnotou jedné proměnné a minulými hodnotami druhé (viz. Cipra, 2008)
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Zemčík (2009) pouţil panelová data pro ČR a Prahu s cílem analyzovat vztah mezi
cenami nemovitostí a nájmy a zjistit, zda jsou ceny bytů nadhodnoceny ve srovnání
s budoucím tokem peněz v podobě nájemného. Dle jeho výsledků změny ve výši nájmu
opravdu předurčují změny v cenách a obráceně.
Počet empirických studií českého trhu s nemovitostmi není vysoký, protoţe česká
ekonomika prošla relativně nedávno transformací. Krátké časové řady pouţití a kvalitu
výsledků některých ekonometrických metod značně omezují. Problém představuje i
horší kvalita a dostupnost některých dat. V českém prostředí je několik institucí a firem,
které se nevěnují přímo empirické činnosti, ale trh s nemovitostmi monitorují a
v pravidelných intervalech zveřejňují své analýzy. ČNB kaţdoročně jiţ od roku 2004
vydává publikaci „Zpráva o finanční stabilitě“, ve které je jedna z podkapitol věnována
také vývoji trhu s nemovitostmi. O český realitní trh se zajímá i mezinárodní společnost
Jones Lang LaSalle, která v ročních intervalech aktualizuje rozbor trhu v článku „Czech
Residential Market Report“. Od roku 2002 ve dvouletých intervalech vydává i asociace
ARTN pravidelné zprávy o stavu trhu nemovitostí, tzv. „Trend Report“.

4.3 Výběr proměnných pro empirickou část
Ve výše zmíněných studiích se jejich autoři převáţně pokusili vysvětlit dynamiku
cen nemovitostí pomocí tzv. fundamentálních faktorů ovlivňujících vysvětlovanou
proměnnou přímo. Tradičně se rozdělují na nabídkové a poptávkové, podle toho, skrze
jakou stranu trhu ceny nemovitostí ovlivňují. Potenciálních proměnných je velké
mnoţství, pro lepší přehled je lze rozdělit do charakteristických skupin: nákladové
faktory, demografické faktory, faktory finančního trhu a trhu práce. V následující
diskuzi přiblíţím proměnné, jeţ jsem vybrala pro svou analýzu, odůvodním jejich výběr
a popíši okolnosti, které jejich vypovídací schopnost mohou oslabit.

4.3.1 Propojení trhu s nemovitostmi a finančního trhu
Trh s nemovitostmi je propojen s trhem finančním skrze bankovní instituce.
Existuje několik faktorů, které mají prokázaný vliv na vývoj cen nemovitostí. Vyšší
dostupnost hypoték díky niţší úrokové míře povzbuzuje poptávku po nemovitostech,
která vytváří tlak na jejich ceny. Jako proměnná vysvětlující nárůst cen nemovitostí by
mohl být zvolen logicky i počet hypoték ovlivněný úrokovou mírou. Vývoj cen
nemovitostí zasahuje do finančního trhu skrze změny hodnoty kolaterálu, avšak můţe
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mít vliv i na hypotéky samotné? Nárůst cen nemovitostí by se měl odrazit v průměrné
výši hypotéky. Za přítomnosti cenové bubliny na trhu, by po jejím splasknutí byly
dopady na bilance domácností mnohem vyšší (ČNB, 2007). Pro zachycení obou
moţných efektů je nejvhodnější pouţít objem hypoték jako endogenní proměnnou.
V zahraničních studiích byla signifikantnost objemu úvěrů na bydlení a úrokové
sazby jiţ mnohokrát potvrzena (např. Tsatsaronis a Zhu, 2004). Égert a Mihaljek (2009)
navíc zjistili, ţe země střední a východní Evropy reagují dvakrát citlivěji na pokles
úrokové míry a naopak dvakrát méně na změny v objemu hypoték neţ OECD země (bez
ČR). Podle výsledků Suttona (2002) má sníţení krátkodobé úrokové míry o 1 % za
následek zvýšení cen nemovitostí o 0,5 - 1,5 % během následujícího roku.
V českém prostředí zkoumal vzájemnou kauzalitu objemu hypoték a cen
nemovitostí Čadil (2009) a velikost koeficientů pro objem hypoték a reálnou úrokovou
míru se pokusili odhadnout Hlaváček a Komárek (2011), (výsledky v kapitole 4.2.2).
V tranzitivních ekonomikách totiţ finanční trh zaţil liberalizaci aţ v 90. letech. Ta
odstartovala extrémní růst objemu hypoték, v letech 2002- 2008 dokonce exponenciální,
který lze připisovat projevům procesu „dohánění západních zemí“. Pro hledání
provázanosti cen nemovitostí a objemu hypoték v ČR je klíčový vývoj od roku 2008,
kdy se růst objemu hypoték opět zmírnil a mohl tak být obnoven standardní vztah těchto
dvou proměnných. Příčinnou dosavadních nesignifikantních výsledků pro ČR je
pravděpodobně nedostatečná délka časových řad. Informace o počtu a objemu nových
hypoték jsou dostupné aţ od roku 2006.28 Tato data navíc nezahrnují informace
o úvěrech ze stavebního spoření, které tvoří nezanedbatelnou část úvěrů na bydlení
a které jsou zároveň substituty hypoték. Zvýšení objemu hypoték můţe být způsobeno
např. sníţením atraktivity úvěrů ze stavebního spoření (sníţením státního příspěvku),
přičemţ zájem o úvěry na bydlení se nemění.
Reálná úroková míra v českém prostředí byla nesignifikantní pravděpodobně proto,
ţe bylo pouţito míry na mezibankovním trhu. Úrok na nové hypotéky by byl vhodnější,
avšak jeho hodnoty jsou dostupné aţ od roku 2004. Z těchto důvodů pouţiji jedinou
proměnnou z finančního trhu – objem úvěrů obyvatelstvu na bydlení celkem
(zveřejňován ČNB jiţ od roku 1997).
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Tato data jsou měsíčně zveřejněna na www.hypoindex.cz, zdrojem informací je však jen několik

vybraných bank.
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4.3.2 Substituční vztah vlastnického a nájemního bydlení
Alternativou k vlastnickému bydlení je bydlení nájemní. Zvýšení nájemného můţe
některé domácnosti motivovat k nákupu nemovitosti, zejména přiblíţí-li se výši
splátkám hypotéky. Povzbuzení poptávky po nemovitostech poté vede k nárůstu jejich
cen. Na druhou stranu ceny nemovitostí můţou mít vliv na vývoj nájemného. Jejich růst
sniţuje dostupnost vlastnického bydlení, zvyšuje poptávku po bydlení nájemním a spolu
s ní i výši nájemného. Jejich současný růst však můţe být způsoben i třetím faktorem,
např. spekulacemi, které způsobují cenové bubliny na obou trzích. Nájem nevykazuje
takovou dynamiku jako ceny nemovitostí a jejich vývoj se v minulosti často rozcházel.
Např. v Praze mezi 1. čtvrtletími let 2005 a 2007, kdy ceny nemovitostí narostly o 25 %,
zaznamenaly nájmy pokles a následně vyrovnaly předchozí hodnotu. Jestli mezi nimi
existuje vazba, ověřím v empirické části práce.
Vzhledem k moţnému vzájemnému vlivu by měl být nájem v modelu
vysvětlujícím ceny nemovitostí povaţován za endogenní proměnnou. Zemčík (2009)
tento vliv testoval pomocí modelu současné hodnoty a testů příčinnosti se závěrem, ţe
změny v cenách nemovitostí předpovídají změny ve výši nájmů a naopak. Velikost
efektu zvýšení nájmu na ceny bytů pro ČR odhadl Hlaváček a Komárek (2011)
v panelové regresi, která však předpokládá exogenitu proměnných a výsledky tudíţ
mohou být zkreslené. V zahraničních studiích nebývá nájemné testováno mezi běţnými
determinantami cen nemovitostí.
Distorzní efekt regulace a deregulace nájemného
V souvislosti s nájemným je důleţité zmínit efekt regulace a deregulace. Sociální
politika státu v oblasti bydlení a současné uvolňování trhu daly po revoluci vzniknout
dvojímu nájemnímu trhu, s regulovaným a trţním nájemným.29 Spolu s rostoucí
cenovou hladinou se rozdíl mezi nimi aţ do roku 2005 neustále prohluboval.
Jaké mělo toto „rozevírání nůţek“ dopady? Zejména znevýhodnění soukromých
vlastníků regulovaných bytů a bytových domů. Regulované nájemné nereflektovalo
umístění a charakteristiku bytu a často nepokrývalo ani náklady spojené s údrţbou.
Navíc trţní hodnota bytů vázaných regulací (do roku 2006 na neurčito) byla logicky
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Regulované nájemné bylo zachováno z důvodu ochrany nájemníků. Nájemní smlouva mohla být

vypovězena pouze ze strany nájemníka a také existovala možnost převodu smlouvy na blízkého
příbuzného. Z těchto důvodů se počet bytů s regulovaným nájemným snižoval pomaleji.
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podstatně niţší, a tak by se je jejich vlastníkům nevyplatilo ani prodat. Náklady regulace
však kromě soukromých vlastníků nesl také stát.30 Dá se říci, ţe levné bydlení
v obecních bytech sponzorovali všichni občané jakoţto daňoví poplatníci. Ne příliš
významně klesající počet bytů s regulovaným nájemným zapříčinil také nedostatek bytů
na trhu. Trţní nájemné tak bylo uměle vyhnáno a nebylo výjimkou, ţe dva téměř
totoţné byty byly pronajímány za několikanásobně vyšší cenu. Regulace bytů přinesla
nerovné podmínky pro nájemníky i vlastníky regulovaných a neregulovaných bytů.
Efekt na ceny bytů byl podle mého názoru kvůli vysokému trţnímu nájmu pozitivní,
s výjimkou bytů s regulovaným nájemným nabízených k prodeji.31
Navyšování regulovaného nájemného a samotná deregulace probíhaly pomalu a
neefektivně a samotný Ústavní soud označil regulované nájemné za protiústavní.
Systematický plán deregulace během 4 let stanovil zákon č. 107/2006 Sb., a to pod
hrozbou stíţnosti poškozených pronajímatelů k Evropskému soudu pro lidská práva.
V roce 2010 tak skončila regulace nájmů u 60 % bytů, pro některá města dodatečně
zpomalená deregulace bude ukončena v roce 2012.
A jaký má deregulace nájemného efekt na ceny bytů? Vyhlídka na postupné
navyšování regulovaného nájemného povzbudila investory a domácnosti ţijící v bytech
s regulovaným nájemným k jejich nákupu (tím, ţe se přiblíţilo výši splátkám), čímţ se
zvýšila jejich trţní cena. Na druhou stranu se nabídka bytů na trhu rozšířila o byty jiţ
deregulované a ty, které opustili nájemníci, protoţe jiţ nebyli schopni zvyšující se
nájemné splácet. To by mělo vyvolat tlak na pokles cen trţního nájemného a tudíţ i
samotných bytů. Popsaný efekt se však u měst s ukončenou deregulací v roce 2010
neprojevil (ČNB, 2010).
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Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) uvádí, že v roce 1990 se regulace týkala všech

pronajímaných bytů (1,5 milionu), které patřili obcím. V rámci restitucí bylo navráceno 400 tisíc bytů
původním majitelům a průběžnou privatizací se snižoval počet obecních bytů až na 400 tisíc v roce 2009.
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Důležitým následkem regulace, který se však netýká přímo trhu s nemovitostmi, je i pokles mobility

pracovní síly. Pro obyvatele žijící v bytech s regulovaným nájemným se často nevyplatilo stěhovat za
prací, což by znamenalo ukončení výhodné nájemní smlouvy a výrazné navýšení výdajů za bydlení.
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4.3.3 Ostatní proměnné
Ceny pozemků
Nabídku na trhu s novými byty ovlivňuje ziskovost stavebních firem, která závisí
na samotné ceně bytů a na reálných nákladech výstavby, zahrnující cenu zastavovaného
pozemku, platy dělníků a cenu materiálu (Égert a Mihaljek, 2008). Hlaváček a Komárek
(2009) testovali několik nabídkových faktorů, ze kterých se jako významné ukázaly jen
ceny pozemků.32 Důleţitou proměnnou určující dynamiku cen je podle výsledků
panelové regrese z roku 2011 i saturace bytů (počet bytů na 1000 obyvatel). Tato
metoda však vyuţívá variability proměnných napříč regiony, a tak pro můj model
aplikovaný na časových řadách pro celou ČR jsou určující výsledky první analýzy, která
vychází z variability proměnných v čase. Zvýšení cen pozemků zvyšuje náklady na
výstavbu, coţ přispívá k růstu konečné ceny nových bytů vytvářející tlak na ceny
starších bytů. V úvahu lze vzít i opačný vliv, kdy vysoké ceny bytů povzbuzují nabídku,
resp. výstavbu nových bytů, čímţ se zvyšuje poptávka po pozemcích a v konečném
důsledku i jejich cena. Tento obousměrný vliv, neboli endogenita cen pozemků jako
proměnné v modelu, lze zkoumat v endogenních modelech. V panelové regresi naopak
porušuje předpoklady a znehodnocuje výsledky.
Příjem obyvatelstva
Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující poptávku a potaţmo ceny nemovitostí patří
příjem domácností. Ten je zdrojem jejich bohatství, které umoţňuje pořídit si vlastní
bydlení, případně určuje dostupnost hypotéky. Příjem domácností můţe být zastoupen
jak makroekonomickým ukazatelem (HDP na obyvatele), tak i mikroekonomickým
ukazatelem (průměrnou měsíční mzdou). S českými daty pracovali ve své studii
Hlaváček a Komárek (2009), kteří zvolili mzdu jako proměnnou a potvrdili její
signifikantnost. Tyto proměnné bývají silně korelované – mzda je povaţována za
alternativní míru HDP - tudíţ je vhodné vybrat jen jednu, jak uvádí Égert a Mihaljek
(2009). Dle jejich závěrů ceny nemovitostí reagují na zvýšení průměrné mzdy dokonce
citlivěji v CEE zemích (včetně ČR) neţ v OECD zemích. Společný vývoj cen
nemovitostí a průměrných mezd popisuje ČNB ve „Zprávách o finanční stabilitě“.
Rychlý růst cen bytů, který dosáhl maxima ve 3. čtvrtletí roku 2008, doprovázel
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Do regrese časových řad zahrnuli také počet bytů na 1000 obyvatel či počet nově dokončených bytů.
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nominální nárůst mezd o 8,5 % za tentýţ rok. Ovšem v roce 2009 při poklesu cen
nemovitostí pokračoval růst mezd, coţ vysvětlující schopnost této proměnné oslabuje.33
V následujícím roce však došlo k historicky nízkému růstu nominálních a dokonce
propadu reálných mezd, čímţ se opět jejich vývoj sladil s dynamikou cen nemovitostí.
Přírůstek obyvatelstva
Důleţitou roli v dynamice cen nemovitostí hrají i některé demografické faktory.
Jedním z nich je přírůstek obyvatelstva, ať jiţ přirozený nebo přírůstek stěhováním
související s trhem práce a imigrací cizinců, který zvyšuje poptávku po bydlení.
Vhodnost výběru těchto proměnných lze ukázat na extrémním růstu cen nemovitostí
v letech 2007 - 2008 s následovaným poklesem v letech 2009 - 2010, který byl
doprovázen obdobným vývojem přírůstku obyvatelstva, jak bylo průběţně sledováno
ČSÚ a komentováno ČNB v kaţdoroční „Zprávě o finanční stabilitě“. Za rok 2007 činil
celkový přírůstek téměř 100 tis. obyvatel. Převýšil tak hodnoty z období baby boomu v
70. letech a téměř dorovnal přírůstek z poválečných let. Ačkoliv byl taţen hlavně
migrací cizinců, také přirozený přírůstek byl nejvyšší za posledních 25 let. Hodnoty
byly jen o málo niţší v kontrastu s propadem, který následoval v roce 2009. Přirozený
přírůstek se propadl o čtvrtinu a přírůstek migrací o celé dvě třetiny. Sniţování obou
přírůstků pokračovalo a v roce 2010 dosahoval přírůstek migrací pouze pětiny hodnoty
z roku 2007. Z výsledků analýzy časových řad Hlaváčka a Komárka (2009) vyplývá
signifikantnost přírůstku migrací pro celou ČR a přirozeného přírůstku pro Prahu a
zbytek ČR odděleně. Do svého modelu proto zahrnu obě tyto proměnné.
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Průměrná mzda se zvyšovala ze statistických důvodů. Hlavně díky nižší nemocnosti a změnám ve

struktuře zaměstnanosti, kdy byli propouštěni především zaměstnanci s nižšími výdělky a nadprůměrnou
nemocností.
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5 Empirická analýza
5.1 Motivace
V teoretické části jsem popsala specifika trhu s nemovitostmi, zvláště pak českého
trhu v mezinárodním srovnání. Dále jsem uvedla, jak se zpracovávají ceny nemovitostí,
kde nalezneme jejich zdroje v ČR a blíţe jsem specifikovala problém cenových bublin.
V poslední kapitole jsem stručně vysvětlila jednotlivé ekonometrické metody, které se
pouţívají k určení determinant cen nemovitostí, a následně představila zahraniční
a české studie společně s jejich výsledky. Na závěr jsem odůvodnila výběr jednotlivých
proměnných pro svůj model s popisem jejich vývoje v čase a moţných okolností, které
by mohly oslabit jejich vypovídací schopnost. V této kapitole otestuji endogenní
modely, pro ČR a Prahu, zkoumající dlouhodobé i krátkodobé vztahy mezi vybranými
proměnnými.
Existuje jen několik empirických studií českého trhu s nemovitostmi. Výchozí
studií pro mě byla práce Hlaváčka a Komárka (2009 a 2011), kteří pouţili jak panelové
regrese, tak i regrese časových řad k odhalení významných faktorů ovlivňujících ceny
nemovitostí. Ve své práci se pokusím vyřešit několik problémů a slabin jejich modelů.
Endogenní model, který jsem si zvolila, lze pouţít jen při dostatečném počtu
pozorování.34 Relativně dlouhé časové řady (14 let, 56 pozorování) mi umoţňují nejen
jeho aplikaci, ale i nalezení vztahů, které se ustálily po nestandardním vývoji těsně před
krizí a během ní. Největší motivací bylo ověřit teoretický vztah mezi cenami
nemovitostí a objemem hypoték, který na českých datech zatím nevyšel signifikantní,
a odhadnout velikost a délku vzájemného vlivu (Čadil, 2009, dokázal pouze
obousměrnou kauzalitu). Moţná endogenita některých proměnných, která porušuje
předpoklady jejich modelů a mohla by odhady koeficientů zkreslit, je v endogenním
modelu zahrnuta. Tento model umoţňuje zkoumání obousměrných vlivů aţ do
zvoleného zpoţdění a nalezení dlouhodobé rovnováhy, je-li přítomna.
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Pro kvalitu modelu jsou důležité zbylé stupně volnosti, které závisí na počtu pozorování, proměnných

a jejich zpožděných hodnot. Obecně přijímanou minimální hranicí je 30 stupňů volnosti, pod kterou
neklesne počet stupňů ani v mém největším modelu.
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5.2 Počátky endogenních modelů
Počátky endogenních modelů shrnu na základě Lütkepohla (1999). Poprvé
představil endogenní model VAR ve své práci Sims (1980) jako alternativu k soustavám
simultánních rovnic pouţívaných od 40. let, které při odhadování makroekonomických
modelů nedostačovaly. VAR model umoţňující velkou dynamiku proměnných byl
původně omezen pouze statistickými předpoklady. Pro bliţší interpretaci a ekonomické
zkoumání bylo nutné zahrnout i informace vycházející z teoretických předpokladů
testované oblasti, a to formou různých omezení modelu. Tento VAR model se nazývá
strukturální a je hojně vyuţíván především pro analýzu důsledků politických
a ekonomických opatření. Zásadní ve vývoji endogenních modelů bylo objevení
kointegrace ve studiích Grangera (1981) a Engela a Grangera (1987), která je
v současné době populárním nástrojem ekonometrie a vznikla celá řada dalších prací
rozvíjející toto téma. Kointegrační vztahy mezi časovými řadami proměnných pomáhají
ověřovat

vztahy

odvozené

z ekonomických

teorií.

Dlouhodobé

vazby

lze

analyzovat např. v endogenním modelu VECM, který byl odvozen z modelu VAR. Jaké
jsou mezi nimi rozdíly a na základě jakých kritérií se rozhodujeme pro pouţití jednoho
či druhého modelu, je popsáno v následujících podkapitolách.

5.3 Definice
Nyní si přesně definujeme několik ekonometrických pojmů, které jsou pro
následující analýzu klíčové. Zdrojem níţe uvedených definic jsou publikace Cipry
(2009) a Wooldridge (2003).
Endogenita
Proměnná 𝑥𝑡 je endogenní, nesplňuje-li podmínku striktní exogenity
(nulová podmíněná střední hodnota): 𝐸 𝑢𝑡 |𝑋

0 𝑡

2 … 𝑛.

Podmínka exogenity říká, ţe reziduální sloţka z jakéhokoliv období t je
nekorelovaná s vysvětlující proměnnou ze všech obdobích. V soustavě rovnic můţe být
exogenní proměnná pouze vysvětlující, avšak endogenní proměnná musí alespoň
v jedné rovnici figurovat jako vysvětlovaná proměnná.
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Slabá stacionarita
Časová řada 𝑦𝑡 je slabě stacionární, jestliţe příslušný stochastický proces splňuje
podmínky:


𝐸 𝑦𝑡 je konstantní



𝑉𝑎𝑟 𝑦𝑡 je konstantní



𝐶𝑜𝑣 𝑦𝑡 𝑦𝑡+ℎ pro libovolné 𝑡 ℎ ≥

závisí pouze na ℎ.

Stochastický proces je tedy slabě stacionární, je-li invariantní vůči posunům v čase
v rámci momentů do druhého řádu. Tato forma stacionarity je pro předpoklady
endogenních modelů dostačující. Existuje i striktní stacionarita, která vyţaduje, aby
pravděpodobnostní rozdělení stochastického procesu bylo invariantní vůči posunům
v čase. Časová řada obsahující trend je vţdy nestacionární, avšak můţe být stacionární
kolem trendu, coţ zjistíme, zahrneme-li trend do regrese při jejím testování.
Autoregresní proces
Autoregresní proces řádu p značený jako AR(p) má tvar:
𝑦𝑡

𝛼

𝜑 𝑦𝑡

𝜑 𝑦𝑡

…

𝜑𝑝 𝑦𝑡

𝜀𝑡 ,

𝑝

kde 𝜑 … 𝜑𝑝 jsou parametry a 𝜀𝑡 je bílý šum (posloupnost nekorelovaných
náhodných veličin s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem).
…

AR(p) proces lze přepsat jako:

,

je autoregresní operátor. Tento proces je stacionární pokud všechny kořeny

kde
…

autoregresního polynomu

leţí vně jednotkového kruhu v komplexní

rovině. Tento model umoţňuje vysvětlit současnou hodnotu proměnné pomocí jejiích
zpoţděných hodnot.
Nejjednodušší formou je AR(1) proces:
kdyţ

. Pro případ

, který je stacionární

se tento proces nazývá random walk.35 Jedná se

o speciální případ procesu s jednotkovým kořenem (jeden či více kořenů autoregresního
polynomu rovno 1). Je tedy nestacionární, protoţe porušuje jak podmínku týkající se
kořenů polynomu
(

35

, tak i obecnou podmínku konstantního rozptylu v čase

).

V české terminologii je označen jako náhodná procházka, např. podle Cipry (2008). V textu však raději

budu používat již zaběhlý termín random walk.
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Integrovaný proces
Integrovaný proces řádu d značený I(d) lze zapsat:

𝑑

𝑦𝑡

𝜀𝑡 a celé číslo d uvádí,

kolikrát musí být daný proces diferencován, aby se stal stacionárním, tj. I(0)
Podle definice jsou procesy s jedním jednotkovým kořenem I(1), coţ si můţeme
ověřit na procesu random walk, jehoţ první diference je:
2… .
je i.i.d.36, stacionární a I(0), a tak můţe být pouţit ve VAR modelu.

Proces

Kointegrace

Nestacionární časové řady 𝑦

𝑡

,… 𝑦𝑚𝑡

typu I(1) jsou kointegrované, jestliţe

existuje jejich netriviální lineární kombinace, která je stacionární.
Pro případ dvou řad 𝑥𝑡 a 𝑦𝑡 stačí, aby existovalo takové číslo β, ţe 𝑦𝑡

𝛽𝑥𝑡 je

Definice říká, ţe vhodným zkombinováním kointegrovaných řad lze eliminovat
jejich společný stochastický trend. Kointegrační vztah můţe být interpretován jako
vztah dlouhodobé rovnováhy mezi ekonomickými veličinami. Ačkoliv se jedná
o nestacionární řady, jejich společný (kointegrační) pohyb v čase dlouhodobě směřuje
k určitému rovnováţnému stavu. V krátkých časových úsecích můţe docházet
k vychýlení. Kointegrační vztah můţe být zahrnut pouze v jednom z endogenních
modelů (VECM), avšak ani fakt, ţe testované řady jsou I(1), nezaručuje jeho
přítomnost.

5.4 Endogenní VAR/VECM model
Vektorový autoregresní model VAR(p)
37 VAR model tvar:
Pro soubor K časových
řadvícerozměrný
𝑦𝑡
𝑦 𝑡 …bílý
𝑦𝐾𝑡šummá
kde
…
je
,

𝑦𝑡
kde

𝜀𝑡

𝜀

𝑡

… 𝜀𝐾𝑡

𝐴 𝑦𝑡

𝐴 𝑦𝑡

…

𝐴 𝑦𝑡

𝑝

𝜀𝑡

je vícerozměrný bílý šum40, 𝐴𝑖 jsou (K x K) matice

koeficientů a 𝑝 je počet zpoţděných hodnot proměnných.

36

Nezávislá a rovnoměrná rozdělená (independent and identically distributed = i.i.d.) reziduální složka je

zároveň bílým šumem, ale bílý šum není vždy i.i.d., protože tyto vlastnosti splňovat nemusí.
37

Složky vektoru mají nulovou střední hodnotu, jsou v různých časech navzájem nekorelované a mají

pozitivně definitní matici

.
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Daný model tvoří soustava K rovnic, přičemţ v kaţdé vystupuje jiná endogenní
proměnná jako vysvětlující. Model můţe navíc obsahovat i exogenní proměnné
a deterministické proměnné jako konstantu, lineární trend či dummy proměnné. 38 Pro
ilustraci si definujeme dvourozměrný VAR(1) model s konstantou:

Pro VAR model jsou klíčové předpoklady nekorelovanosti reziduí a stacionarity
proměnných respektive celého modelu.39 Do rozšířeného modelu tzv. strukturálního
VAR modelu můţeme zahrnout i současné hodnoty ostatních proměnných a omezení
jejich vzájemných vztahů. VAR modely slouţí k vyšetřování příčinnosti mezi
proměnnými i ke konstrukci předpovědí. Pro interpretaci odhadů endogenních modelů
je pouţívaná metoda odezvy na impuls a metoda rozkladu rozptylu (viz kapitola 5.7).

VECM (vector error correction) model
Pro soubor K časových řad 𝑦𝑡
𝑦𝑡
kde Π

𝐼𝐾

Π𝑦𝑡

𝐴 …

𝑦

𝛤 𝑦𝑡

𝐴𝑝 a 𝛤

𝑡

… 𝑦𝐾𝑡 má VECM model tvar:
𝛤 𝑦𝑡

𝐴𝑖+

…

𝛤𝑝

𝑦𝑡

. . . 𝐴𝑝 pro 𝑖

𝑝+

𝜀𝑡

… 𝑝

) je odvozený z VAR(p) modelu odečtením

Model VECM(

.
od obou stran

rovnice a přeházením sloţek. Rozhodující je hodnost matice :


je-li ℎ



je-li ℎ



je-li 0

přičemţ

0, pak jsou všechny procesy I(1) a nekointegrované
, pak jsou všechny procesy I(0) a pouţijeme VAR model
ℎ

, pak existují vektory α a β takové, ţe

,

představuje kointegrační vztah. Pro případ dvourozměrného modelu

tvoří vektor

lineární kombinaci proměnných, která je I(0).

Krátkodobé vztahy mezi proměnnými popisují koeficienty zpoţděných hodnot diferencí
proměnných. Základní model můţe být opět rozšířen o exogenní a deterministické
proměnné (konstanta a trend můţou být zahrnuty i v kointegračních vztazích).

38

Dummy neboli umělé proměnné nabývají pouze hodnot 0 nebo 1 a slouží k zahrnutí kvalitativních

proměnných do modelu.
39

Pro stacionární VAR model jsou všechny kořeny autoregresního polynomu vně (neboli všechny jeho

inverzní kořeny uvnitř) jednotkového kruhu v komplexní rovině.

38

5.4.1 Výběr modelu
O tom, který endogenní model pouţiji, jsem se rozhodovala na základě výsledků
testů o vlastnostech dat podle následujícího klíče:
Obrázek 1: Zjednodušený postup při výběru vhodného modelu
stacionární,
I(0)
časové řady

VAR model

kointegrované

VECM model

nekointegrované

VAR s
diferencovanými
proměnnými

nestacionární,
I(1)

Zdroj: na základě Cipry (2008)
K určení vlastností časových řad slouţí několik ekonometrických testů, které popíši
a aplikuji na konkrétních datech v následující kapitole. Graf 8 znázorňuje zjednodušené
schéma, které nezahrnuje tzv. kointegrovaný VAR model40 a předpokládá, ţe časové
řady nejsou integrované vyššího řádu neţ prvního. V praxi je tento předpoklad často
porušen. Neprokáţeme-li kointegraci u nestacionárních řad ani stacionaritu prvních
diferencí, pak nemůţeme pouţít ţádný z endogenních modelů.

5.5 Analýza dat
Kvůli zmíněné specifičnosti hlavního města otestuji dva modely, pro celou ČR
a pro Prahu. V kapitole 4.3 jsem odůvodnila výběr jednotlivých proměnných, kterými
jsou: ceny bytů, ceny pozemků, objem úvěrů na bydlení, nájem, průměrná měsíční
mzda, přirozený přírůstek a přírůstek stěhováním. Jedná se o čtvrtletní data z období od
1. čtvrtletí roku 1998 do 4. čtvrtletí roku 2011 (56 pozorování).
Mimo hypotéky a nájmy je zdrojem všech proměnných ČSÚ, který mi některá
neveřejná starší data poskytl na poţádání. Objem úvěrů zveřejňuje ČNB v systému
40

Tento typ modelu je nad rámec obsahu mé práce a v běžně používaných statistických programech jako

Gretl či JMulti nelze testovat.
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časových řad ARAD a výši nájmů sleduje IRI. Některá data jsou předběţným odhadem
ČSÚ, jiná jsem dopočítala a kvůli neúplnosti některých řad jsem vyloučila několik
proměnných. Konečný seznam a popisné statistiky proměnných naleznete v tabulce 1.

Tabulka 1: Popisné statistiky proměnných
Proměnné

Jednotky

Model

Průměr

Medián Variabilita*

Byty

Cenový index
(2005 = 100)

ČR
Praha

104,6
102,9

100,9
100,4

0,35
0,32

Pozemky

Cenový index
(2005 = 100)

ČR
Praha

104,7
104,9

96,3
94,4

0,28
0,31

Úvěry

Milióny Kč

ČR
Praha

307910
-

197720
-

0,70
-

Nájmy

Kč/m2

ČR
Praha

132,2

139,8

0,17

Mzdy

Kč

ČR
Praha

18158
-

18104
-

0,24
-

Přírůstek
stěhováním

Počet na 1000
obyvatel

ČR
Praha

0,62
1,32

0,42
1,28

1,07
2,26

Přirozený
přírůstek

Počet na 1000
obyvatel

ČR
Praha

-0,13
-0,26

-0,15
-0,27

3,01
0,61

*zastoupena variačním koeficientem = směrodatná odchylka/absolutní hodnota ze střední hodnoty
Zdroj: ČSÚ, IRI, ČNB, výstup z programu Gretl

5.5.1 Úpravy dat
Ceny bytů - pro ČR i Prahu jsou chybějící poslední dva údaje o realizovaných
cenách bytů z publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí dopočítány z růstové
dynamiky indexu realizačních cen starších bytů, zveřejňovaného zvlášť od roku 2008
a pouţívajícího jinou metodiku.
Ceny pozemků - údaje za rok 2011 jsou pro Prahu dopočítány z průměru dynamik
nabídkových cen publikovaných časopisem Realit a HB indexu zveřejňovaného
Hypoteční bankou, pro ČR pouze z HB indexu.
Objem úvěrů - v poţadovaném časovém období jsou dostupné údaje jen pro ČR,
ale pokusím se najít jejich souvislost s cenami praţských bytů i v modelu pro Prahu.

40
Nájmy – pouţila jsem jen časovou řadu pro Prahu, která je delší neţ pro ČR. Pro
chybějící údaje z prvních 2 let jsem předpokládala klesající výnos z nájemného stejným
tempem jako mezi roky 2000 a 2001.

5.5.2 Vlastnosti proměnných
Jednotky vybraných proměnných jsou v řádech desetin aţ statisíců, coţ by
způsobilo velké rozdíly mezi odhadnutými koeficienty a zkomplikovalo interpretaci.
Pouţijeme-li proměnné v logaritmech, můţeme dané koeficienty interpretovat jako
elasticity. To je v našem případě moţné u prvních 5 proměnných uvedených v tabulce 1.
Přirozený přírůstek a přírůstek stěhováním nabývají i záporných hodnot, proto je
necháme v původních hodnotách.
5.5.2.1 Testy na jednotkový kořen
Mnoho ekonomických proměnných vykazuje trend či sezónnost. Proměnné
obsahující trend nemohou být stacionární, avšak odstraníme-li trend (např. diferenciací)
nebo zahrneme-li ho do modelu, mohou se tyto proměnné ukázat jako trendově
stacionární. Stacionarita je klíčovou vlastností pro výběr modelu, proto ji otestujeme
pomocí následujících 2 testů:
Rozšířený Dickeyův-Rullerův (ADF) test
…
0

0

Tato verze testu zahrnuje konstantu i trend. Nulovou hypotézou je přítomnost
jednotkového kořene a jejím zamítnutím můţeme konstatovat, ţe proces je stacionární
(trendově).

Zahrnutím

autokorelovanost

více

neţ

jednoho

zpoţdění

eliminujeme

moţnou

(Wooldridge, 2003).

KPSS test
Tento test reaguje na skutečnost, ţe nemoţnost zamítnout

u ADF testu můţe být

způsobena jen nedostatečnou informací (např. délkou řad), a tak má obrácené hypotézy
(Cipra, 2008). Nulovou hypotézou je stacionarita řady.41

41

Pro ADF-test jsem vložila 10 maximálních zpoždění, přičemž ve statistickém programu Gretl je

optimální počet zpoždění vypočítán na základě informačních kritérií. U KPSS testu jsem zvolila 4, což je
obvyklá délka pro čtvrtletní data.
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Spolehlivě určit přítomnost jednotkového kořene můţeme jen v případě, kdy nelze
zamítnout

u ADF testu a zároveň výstup KPSS testu zamítá

(pro stacionaritu

naopak), a to za stejných podmínek (s trendem/bez trendu).42
Výsledky: podle ADF-testu s konstantou a trendem a KPSS-testu s trendem mají
všechny řady jednotkový kořen, aţ na přírůstek stěhováním pro Prahu (stacionární).
Tyto řady tedy mohou být kointegrované, coţ zjistíme později.

5.6 Specifikace modelu
V dalším kroku specifikujeme oba modely pro ČR i Prahu. Na základě výsledků
testů na jednotkový kořen se v obou případech pokusím najít kointegrační vztahy, které
by mi umoţnily sestavit VECM model. Diferenciací proměnných a pouţitím VAR
modelu bych v jejich přítomnosti ztratila cenné informace. Vzhledem k velkému počtu
proměnných, které jiţ při několika zpoţděních významně sniţují počet stupňů volnosti,
by bylo ţádoucí některé proměnné zvolit jako exogenní. Domnívám se, ţe ceny bytů,
pozemků, nájmů ani objem úvěrů nemají významný vliv na porodnost, úmrtnost a počet
přistěhovalých a ţe tento směr implikace není třeba zkoumat. Přirozený přírůstek a
přírůstek stěhováním ba tak splňovaly podmínku exogenity, avšak abych je mohla
zahrnout do modelu jako exogenní, musí být maximálně po jednom diferencování
prokazatelně stacionární.43

5.6.1 Informační kritéria
Počet zpoţdění můţeme zvolit na základě ekonomické teorie nebo odhadnout
pomocí informačních kritérií: AIC, BIC a HQ.44 Kaţdé optimalizuje specifické
kritérium, penalizuje zbytečně velké řády zpoţdění a pro jejich odhady vhodného řádu
zpoţdění ̂ obecně platí (Lütkepohl and Krätzig, 2004):

42

̂

̂

̂

.

Existují i další testy na jednotkový kořen např. Phillipsův-Perronův test či ADF-GLS test. Kombinaci

použitých dvou testů, které se doplňují, však považuji za dostačující.
43

Podle uvedených testů má přirozený přírůstek pro ČR i jeho diference jednotkový kořen, proto tuto

proměnnou nezahrnu do modelu vůbec. Přírůstek stěhováním pro ČR je stejně jako přirozený přírůstek
pro Prahu po první diferenciaci stacionární. Přírůstek stěhováním pro Prahu je stacionární, můžeme ho
zahrnout bez transformace.
44

V anglickém znění Akaike’s information criterion (AIC), Schwarz nebo Bayesian information criterion

(BIC) a Hannah-Quinn criterion (HQC).
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Tato kritéria jsou směrodatná pro oba typy endogenních modelů a optimální řád
zpoţdění budeme testovat na diferencích logaritmů endogenních proměnných a
diferencích exogenních proměnných. Je nutno zvolit maximální řád zpoţdění, který
příliš nesniţuje počet stupňů volnosti, je interpretovatelný a vychází z předchozích
zkušeností. Pro čtvrtletní data je běţný řád 4.
Výsledky: Pro ČR vyšel optimální řád 3 (podle BIC a HQ) a 4 (podle AIC).
V modelu pro Prahu navrhují překvapivě všechny kritéria řád 1, coţ je pro čtvrtletní
data netypické a můţe to značit horší vlastnosti proměnných.

5.6.2 Testy kointegrace
Testováním kointegrace se rozumí stanovení počtu kointegračních vztahů v daném
VAR modelu pro případnou konstrukci VEC modelu. Jejich počet odpovídá hodnosti
r matice Π, počtu jejích nenulových vlastních čísel a zároveň i počtu jednotkových
kořenů autoregresního polynomu (Cipra, 2008). Vzhledem k tomu, ţe jsme prokázali
jednotkový kořen u všech proměnných za přítomnosti trendu a konstanty, je třeba je
zahrnout i do kointegračních vztahů a případně celého modelu.
Johansenovy testy
Existují dva typy testující počet kointegračních vztahů r pomocí těchto hypotéz:
1)
2)
Kaţdý test vyuţívá jinou statistiku pro testování nulovosti vlastních čísel matice Π.
Testy se provádějí postupně pro

0

…

. Tento test však neurčuje, které

proměnné jsou kointegrované (můţe být jen podskupina), proto ho doplníme o test,
který zjišťuje, je-li kointegrační vztah mezi vybranou kombinací proměnných.
Engelův-Grangerův test
Test je zaloţen na myšlence, ţe v případě kointegračního vztahu mezi endogenními
proměnnými

…

by OLS rezidua vypočtená z tzv. kointegrační regrese

měla být typu I(0), coţ se ověřuje pomocí DF-testu s tabelovanými kritickými
hodnotami (Cipra, 2008). Odhady této regrese pomocí OLS jsou však kvůli
nestacionaritě proměnných zkreslené. Za

volíme proměnnou, která je středem zájmu

(v našem případě byty) a hledáme další proměnné a vhodný počet zpoţdění, aby:
a) Hypotéza jednotkového kořenu nebyla zamítnuta pro jednotlivé proměnné
b) Hypotéza jednotkového kořenu byla zamítnuta pro rezidua.
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Potom mezi těmito proměnnými existuje kointegrační vztah.45
Výsledky: V modelu pro ČR i Prahu byl Johansenovými testy potvrzen jeden
kointegrační vztah po zamítnutí nulových hypotéz jednoho a nanejvýš jednoho vztahu
na 1 % hladině významnosti. V případě prvního modelu pro libovolný počet zpoţdění,
v modelu pro Prahu pro minimálně 2 zpoţdění, coţ podle informačních kritérií není
optimální počet. Testy však nepotvrdily ale ani nezamítly přítomnost více vztahů.
Engelův-Grangerův test umoţňuje testovat různý počet proměnných s libovolným
zpoţděním. Kointegrační vztah byl nalezen pro následující kombinace:
ČR: byty + úvěry (3 zpoţdění) a byty + úvěry + mzdy (4 zpoţdění)
Praha: byty + úvěry (4 zpoţdění) a byty + úvěry + nájmy + pozemky (4 zpoţdění).
Testovat budeme tedy 4 různé modely, dva pro ČR a dva pro Prahu. Ideální počet
zpoţdění určený pomocí informačních kritérií je splněn jen u prvního modelu, avšak
směrodatný pro identifikaci modelů je počet zpoţdění obsahující kointegrační vztah.
V ostatních modelech tak informační kritéria vypovídají pouze o jejich kvalitě.

5.7 Interpretace výsledků a kvality modelů
5.7.1 Model pro ČR
Začněme odhadem následujícího modelu pro ČR:

kde vektor

představuje endogenní proměnné, ceny bytů a objem úvěrů, a

exogenní

proměnnou, diferenci přírůstku stěhováním. Model tedy tvoří dvě rovnice, které
zahrnují konstantu i trend, jeden kointegrační vztah a 3 zpoţdění.
Odhadnutý kointegrační vektor popisující dlouhodobý vztah má obecný tvar
a z něj odvozený tzv. korekční člen (EC) má tvar

0

. Pouze

v případě, ţe je v dané rovnici EC signifikantní se záporným koeficientem, můţeme
konstatovat, ţe vysvětlovaná proměnná spěje k dlouhodobé rovnováze ve vztahu k
druhé proměnné.
V první rovnici vysvětlující změnu cen bytů je z krátkodobých vztahů signifikantní
pouze změna ceny bytů v minulém období. Konkrétně 1 % navýšení růstu cen
45

Do všech testů na kointegraci zahrneme konstantu i trend, protože za těchto podmínek jsme potvrdili

nestacionaritu všech proměnných. Vyhneme se tím také zdánlivé regresi (spurious regression) indikující
větší počet kointegračních vztahů než je přítomno, v případě že proměnné mají společný trend.
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v minulém období vyvolá 0,9 % navýšení růstu v tomto období. To potvrzuje teorii
spekulativní poptávky, ţe růst cen nemovitostí zvýší poptávku investorů po
nemovitostech, která opět vyvolává tlak na ceny. Tento jen pomalu odeznívající trend
můţe být narušen faktory, které v modelu nejsou zahrnuty. Korekční člen je v této
rovnici signifikantní a se záporným koeficientem (-0,8) představujícím rychlost
přizpůsobení se rovnováţnému stavu. V modelu provádí korekci v případě, ţe
krátkodobé změny obou veličin odchylují úrovně těchto veličin od jejich dlouhodobého
vztahu (Cipra, 2008).
Pomocí metody označované jako odezva na impuls (impulse response) můţeme
určit znaménko příčinného vztahu mezi dvěma proměnnými a také jak dlouho přetrvá
příčinný efekt určitých jednorázových změn (Cipra, 2008). Některé efekty můţou být
trvalé. Reakci cen bytů na impuls (nárůst o jednu jednotku neboli inovační šok) můţeme
pozorovat na grafu 8.

Graf 8: Reakce cen bytů na šok v objemu úvěrů v ČR

Zdroj: výstup z programu Gretl
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Ačkoliv efekt není příliš velký, můţeme konstatovat, ţe je trvalý, kladný a
signifikantní na 10 % hladině významnosti (signifikantnosti), a to po roce a půl od
impulsu.46 Samotný bodový odhad není určující.47 Růst objemu úvěrů má tedy v českém
prostředí prokazatelný dlouhodobý vliv na růst cen bytů se zpoţděním 6 čtvtletí.
V druhé rovnici s vysvětlující proměnnou růst objemů hypoték není kromě trendu
se zanedbatelným vlivem a korekčního členu, který však má kladné znaménko, ţádná
proměnná signifikantní. Na grafu 9 lze pozorovat, jak reaguje objem úvěrů na impuls
v cenách nemovitostí v dlouhodobém horizontu.
Graf 9: Reakce objemu úvěrů na šok v cenách bytů v ČR

Zdroj: výstup z programu Gretl

46

Impuls znamená jednotkovou změnu během prvního čtvrtletí. Jestliže konstatuji, že reakce přišla po 4

čtvrtletích (vyobrazených na ose x), je tím myšleno 3 čtvrtletí po ukončení nárůstu.
47

Bodový odhad není směrodatný, ačkoliv je vyšší než spodní hranice konfidenčního intervalu, protože

nevíme, s jakou pravděpodobností můžeme pozitivní efekt konstatovat. Pozitivní či negativní efekt lze
konstatovat pouze pro období, kdy je celý konfidenční interval nad či pod nulovou hodnotou.

46
Efekt nárůstu cen nemovitostí je pozitivní na 10 % hladině významnosti, větší neţ
vliv opačný a projeví se v objemu úvěrů po jednom roce. To lze vysvětlit tím, ţe
vzrostou-li náhle ceny nemovitostí, naláká to investory či domácnosti, které se obávají
dalšího růstu, avšak rozhodnutí vzít si úvěr a nemovitost koupit nenásleduje okamţitě,
nýbrţ potřebuje jistý čas. Můţeme tedy konstatovat, ţe zde je obousměrný vliv mezi
cenami bytů a objemem úvěrů. Úvěry se ukázaly jako signifikantní endogenní
proměnná ovlivňující ceny nemovitostí se zpoţděním více jak jednoho roku.
Kvalitu modelu můţeme zkontrolovat pomocí několika testů a statistik dostupných
v programu Gretl. Koeficient determinace R2 je v případě první rovnice 0,63, coţ
dokazuje, ţe model je kvalitní, ačkoliv obsahuje jen dvě endogenní a dvě exogenní
proměnné. To opět potvrzuje fakt, ţe ceny bytů jsou především ovlivněny svojí minulou
hodnotou (respektive změnou růstu). Ve druhé rovnici je R2 pouze 0,35. DurbinůvWatsonův test i Ljungův-Boxův test potvrdily nekorelovanost reziduí v obou rovnicích,
ačkoliv ARCH model odhalil podmíněnou heteroskedasticitu (nekonstantní rozptyl)
reziduí z první rovnice. To znamená, ţe kvadráty těchto reziduí autokorelované jsou,
coţ však podmínky VAR respektive VECM modelu přímo neporušuje. V daném
modelu byla potvrzena přítomnost jednoho korelačního vztahu odpovídající počtu
jednotkových kořenů autoregresního polynomu vyobrazených na jednotkové kruţnici
v komplexní rovině (viz obrázek 2).
Obrázek 2: Inverzní kořeny ve vztahu k jednotkové kružnici

Zdroj: výstup z programu Gretl
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Druhý z modelů pro ČR, který zahrnoval navíc mzdu jako endogenní proměnnou
a 4 zpoţdění byl o poznání méně kvalitní. Dlouhodobý vztah mezi hypotékou
a nemovitostmi byl vyrušen, korekční člen byl záporný a signifikantní pouze u hypoték,
které nejsou středem zájmu tohoto rozboru. Ačkoliv mají mzdy signifikantní
krátkodobý vliv na obě zbylé proměnné, koeficient determinace se zvýšil u obou rovnic
jen nepatrně. Podle analýzy odezvy na impuls zde navíc není ţádný dlouhodobý vliv
mezi proměnnými. Výsledky testů autokorelace jsou obdobné jako v předchozím
modelu. Celkové rozporuplné výsledky tohoto modelu jsou pravděpodobně způsobeny
silnou sezónností průměrné měsíční mzdy.

5.7.2 Model pro Prahu
První z testovaných modelů obsahuje opět dvě endogenní proměnné, ceny bytů
a objem hypoték (pro celou ČR), a dvě exogenní, přírůstek stěhováním a diference
přirozeného přírůstku. Tentokrát byly zvoleny na základě kointegračních testů 4
zpoţdění.
Korekční člen ve tvaru

0

je obdobně jako pro celou ČR

signifikantní pro obě rovnice a pro vysvětlovanou proměnnou změna cen bytů
s hodnotou -0,11. Rychlost přizpůsobení se rovnováţnému stavu je vyšší ve srovnání
s modelem pro celou ČR. Jako signifikantní se opět ukázal trend a pro vysvětlení změny
růstu cen bytů jeho změna v minulém období, tentokrát však téměř s polovičním
koeficientem 0,55. To se vzhledem k niţší variabilitě cen v Praze dalo předpokládat.
Vysvětlující schopnost proměnných v obou rovnicích je podle R2 vyrovnanější (byty
0,49 a úvěry 0,41). Dalším rozdílem je, ţe v první rovnici byla detekována
autokorelovanost reziduí pomocí Ljungova-Boxova testu, ačkoliv ARCH test
autokorelaci kvadrátů reziduí nenašel. Výsledky modelu pro Prahu jsou tak méně
spolehlivé. Na grafech 10 a 11 můţeme pozorovat, jak se liší vzájemné dlouhodobé
reakce od reakcí v modelu ČR.
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Graf 10: Reakce cen bytů v Praze na šok v objemu úvěrů v ČR

Zdroj: výstup z programu Gretl
Reakce cen bytů na prudké zvýšení objemu hypoték přichází opět po roce a půl,
avšak tento efekt se po třech letech zmírní. To předem prozrazoval niţší odhadnutý
koeficient korekčního členu, který má vést ceny bytů k dlouhodobé rovnováze. Velmi
překvapivý je graf 11 popisující efekt skokového nárůstu cen bytů v Praze na objem
úvěrů v celé ČR. Ačkoliv objem hypotečních úvěrů v Praze tvoří více jak třetinu
celkového objemu v ČR (zdroj MMR), je téměř okamţitý a o málo větší efekt neţ v
obdobném modelu pro ČR obtíţně zdůvodnitelný. Podle mého názoru by tento fakt
mohla způsobovat niţší variabilita cen v Praze, tudíţ stejně velký skokový nárůst cen
praţských bytů by měl vyvolat větší efekt na objem úvěrů v Praze. Praha je však
povaţována za cenového vůdce vzhledem ke zbytku ČR, přičemţ růst cen bytů v Praze
by měl během 1 – 2 čtvtletí vyvolat nárůst cen ve zbytku ČR, jak dokázal Hlaváček a
Komárek (2009). Nepřímo by se tak měl zvýšit také objem hypoték v celé ČR, se
zpoţděním vyplývajícím z efektu cenového vůdce a reakce objemů hypoték na ceny
bytů v ČR podle grafu 9.
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Graf 11: Reakce objemu úvěrů v ČR na šok v cenách bytů v Praze

Zdroj: výstup z programu Gretl
V druhém modelu pro Prahu s prokázaným kointegračním vztahem jsou zahrnuty
všechny testované proměnné. Byty, úvěry, nájmy a pozemky jako endogenní a diference
přirozeného přírůstku s přírůstkem stěhováním jako exogenní proměnné. Byly opět
zvoleny 4 zpoţdění a zahrnut trend i konstanta.48 Můţeme tak pozorovat obdobné
výsledky pro krátkodobé vztahy jako v případném VAR modelu, kde proměnné
nevolíme na základě kointegračních testů.49 Z krátkodobého hlediska nemá na změnu
cen bytů signifikantní vliv ţádný jiný faktor neţ byty samotné. Naopak zvýšení růstu
cen bytů má pozitivní vliv na růst cen pozemků a v dlouhém horizontu i na změnu výše
nájmů. V prvním případě lze argumentovat následným zvýšením poptávky po bytech,
rostoucí výstavbou nových bytů a s ní spojenou vyšší poptávku po pozemcích.
48

V tomto modelu by mohl nastat problém se stupni volnosti. Podle Lütkepohla a Krätziga (2004) se

vypočítají následovně: počet pozorování - počet zpoždění - počet endogenních proměnných*počet
zpožděných hodnot (o jednu méně než u příslušného VAR modelu, protože VEC model používá
diference) – počet exogenních proměnných – 1 (trend). V tomto případě vychází 56 – 2 - 4*3 – 2 – 1 =
39. To je stále akceptovatelný počet stupňů volnosti pro udržení kvality modelu.
49

Proměnné zahrnuté ve VAR modelu by měly splňovat podmínku stacionarity, po transformaci však

diference proměnných nejsou prokazatelně stacionární za stejných podmínek (konstanty a trendu),
proto ho v případě ČR ani Prahy nemůžeme použít.
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V případě nájmů uplatníme substituční vztah, kdy rostoucí ceny bytů sniţují jejich
dostupnost, povzbuzují zájem o nájemní bydlení, a tak i výši nájemného. Tento efekt je
nejdynamičtější během prvních dvou let a poté se stabilizuje (viz graf 12).
Graf 12: Reakce nájmů na šok v cenách bytů v Praze

Zdroj: výstup z programu Gretl
Korekční člen byl s vhodným znaménkem odhadnut jen pro rovnici vysvětlující
změnu cen pozemků, takţe ceny bytů nespějí v dlouhodobém hledisku k rovnováze
v tomto modelu. Tento fakt můţe být zapříčiněný např. autokorelací reziduí v rovnici
vysvětlující změnu cen bytů. Krátkodobé i dlouhodobé vztahy mezi jinými proměnnými
neţ byty nejsou předmětem této analýzy, nicméně vzájemné reakce všech proměnných
v dlouhodobém horizontu jsou obsaţeny v příloze 2.
Pro interpretaci endogenních modelů je často pouţívaný i tzv. rozklad rozptylu
(variance decomposition). Tato metoda poskytuje informaci o relevantním vlivu inovací
z jednotlivých rovnic na zvolenou proměnnou, neboli kolik z rozptylu chyby předpovědi
pro danou proměnnou lze vysvětlit inovacemi v jednotlivých rovnicích (Cipra, 2008).
Z pravidla má největší vliv inovace v té samé rovnici, coţ platí i ve všech mých
modelech pro vysvětlovanou proměnnou ceny bytů. Grafické zobrazení rozkladů
rozptylu naleznete v příloze 3 – 5.
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6 Závěr
Český trh s nemovitostmi zaţil téměř nepřetrţitý růst cen aţ do roku 2008.
Podobně jako v jiných zemích následoval propad cen nemovitostí, který však
v mezinárodním srovnání nebyl tak výrazný. Existuje jiţ několik studií hledajících
determinanty cen nemovitostí v ČR, jejichţ výsledky by mohly vysvětlit specifický
vývoj cen u nás a odhalit jejich případné nadhodnocení.
Cílem mé práce byla podrobná analýza vzájemného vztahu mezi cenami
nemovitostí a vybranými faktory. Opačný směr implikace, tedy vliv cen nemovitostí na
tyto faktory, je zajímavým tématem, avšak porušuje teoretické předpoklady většiny do
této doby pouţitých modelů v ČR. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla jejich výsledky
ověřit pomocí endogenního modelu, který umoţňuje nejen zkoumat obousměrný vliv,
ale i odhadnout, jak výrazně jsou jednotlivé faktory určeny svými minulými hodnotami.
Největší motivací pro mě bylo nalezení vztahu mezi cenami nemovitostí a objemem
úvěrů na bydlení s moţností určit směr, zpoţdění a délku vlivů oběma směry. Potvrdit
vzájemnou příčinnost se podařilo jiţ Čadilovi (2009), ale metodou, která neposkytuje
konkrétnější výsledky.
Kvůli specifičnosti hlavního města jsem se rozhodla sestavit dva modely, pro Prahu
a celou ČR. Z důvodu špatné dostupnosti potřebných dat jsem pro jeden či druhý model
musela některé proměnné vyřadit a kvůli větší citlivosti cen bytů jsem pouţila tato data
místo cen všech nemovitostí. Do modelů jsem nakonec zahrnula následující proměnné:
ceny bytů, ceny pozemků, výši nájmů, objem úvěrů a průměrnou měsíční mzdu. Pro
zkvalitnění modelů jsem pouţila ještě dva demografické faktory, které v modelech
vystupují jen jako vysvětlující proměnné, avšak jejich důleţitost pro ceny bytů se
nepotvrdila.
Existují dva základní typy endogenních modelů a o tom, který pouţít, rozhodla
samotná data. Na základě vybraných ekonometrických testů jsem objevila tzv.
kointegrační vztahy v rámci některých podskupin proměnných, a mohla jsem tak pouţít
VECM modely, které umoţňují tyto dlouhodobé vztahy odhadnout.
Pro ČR testy odhalily dlouhodobý vztah mezi cenami bytů a objemem úvěrů, a tak
se model skládal pouze ze dvou rovnic vysvětlujících hodnoty těchto proměnných. Růst
cen bytů podle odhadu určuje především jeho hodnota v minulém období. To potvrzuje
teorii spekulativní poptávky, kdy růst cen nemovitostí zvyšuje poptávku (investorů a
spekulantů), která opět tlačí na jejich růst. Důleţitějším zjištěním je však dlouhodobý
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vliv skokového nárůstu jedné proměnné na druhou, který v tomto případě funguje
oběma směry. Existenci tohoto vlivu můţeme konstatovat se statistickou jistotou (na
10% hladině významnosti). Navýšení objemu hypoték se po roce a půl promítne do cen
bytů jejich nárůstem a tento efekt je víceméně trvalý. Na objemu úvěrů se prudké
zvýšení cen bytů projeví jiţ po roce a je o málo větší neţ efekt opačný.
V modelu pro Prahu jsem musela pouţít objem úvěrů pro celou ČR, protoţe
regionální data nebyla dostupná. O to překvapivější je prokázaný obousměrný vliv mezi
cenami bytů v Praze a objemem úvěrů v celé ČR. Efekt zvýšení hypoték, který se
projeví po roce a půl, za další rok výrazně oslabí. Naopak vliv růstu cen bytů se projeví
téměř okamţitě a stejně jako v modelu pro celou ČR je trvalý. Zmíněný vztah lze
částečně objasnit tím, ţe více jak třetina úvěrů je evidována právě v Praze. Zároveň
podobně jako v jiných zemích byl v ČR potvrzen tzv. efekt cenového vůdce hlavního
města. Vývoj cen nemovitostí v Praze má vliv na ceny ve zbytku ČR, podle Hlaváčka a
Komárka (2009) se zpoţděním 1 – 2 čtvrtletí. Odhady modelu můţe zkreslovat horší
kvalita neţ u obdobného modelu pro ČR.
Výsledky kointegračních testů umoţnily testování dalšího modelu pro Prahu, který
kromě mezd zahrnoval všechny zmíněné proměnné. Z krátkodobých vztahů se jako u
všech modelů opět ukázala významnost minulé hodnoty růstu cen bytů pro její
současnou hodnotu. Z dlouhodobých vlivů byl signifikantní pouze vliv růstu cen bytů
na růst nájmů. Vzájemný vliv bytů a úvěrů se v tomto modelu nepotvrdil, coţ opět můţe
být způsobeno jeho niţší kvalitou, na kterou poukázaly testy.
Podařilo se mi tedy potvrdit fakt, ţe z krátkodobého hlediska mají ceny bytů vliv
hlavně jejich minulé hodnoty. V dlouhodobém horizontu jsem však objevila vztah mezi
cenami bytů a objemem úvěrů, který u většiny dříve aplikovaných modelů ani nalezen
být nemohl. Objemy úvěrů by tak společně s nájmy, které jsou také ovlivněny cenami
bytů, měly být do modelů zahrnuty jako endogenní. Pro český trh s nemovitostmi by
byla zajímavá aplikace panelové regrese zahrnující dlouhodobé kointegrační vztahy
(DOLS či PGM), avšak na dostatečně dlouhé časové řady pro jednotlivé kraje si
budeme muset ještě několik let počkat.
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7 Summary
Czech housing prices have been almost constantly rising till 2008 and following
price drop was not substantial compared to the other countries. There are a few studies
trying to explain their development in Czech Republic and to find their determinants.
A detail analysis of the relationships between housing prices and chosen factors
was the goal of this work. The other direction of the influence (housing prices on other
variables) is an interesting issue, but it violates assumptions of the most of sofar used
models on Czech data. Therefore I decided to verify their results using an endogenous
model. It allows to explore short and long term relationships among all chosen variables
and furthermore to determine the influence of past values of the variable on its current
one. The main motivation was to find the relationship between volume of housing loans
and determine the direction, lag and lenght of both influences.
Because of specific character of housing market in Czech Republic I decided to use
two types of model, one for Prague and one for the whole republic. Some of the chosen
variables were excluded due to incomplete data. Flat prices were used instead of general
housing prices as these are more dynamic. In the end following variables were included:
flat prices, land prices, rents, volume of housing loans, wages and two additional
demographical factors which showed to be insignificant in all models.
There are two basic types of endogenous models and the data features decide which
to use. Applying special tests for long term (so-called cointegrating) relationships were
found so that a VECM model could be used to esimate them precisely. According to
results of the tests the first model is consists of two equations explaining changes in flat
prices and volume of housing loans. The growth of flat prices is determined mostly by
its last value which confirms the theory of speculative demand. The main result is the
significant long term relationship. Step increase in volume of housing loans causes
permanent increase in flat prices after six quarters. The effect in the other direction is a
slightly bigger and it occurs after one year already.
For Prague there was not needed data available for volume of housing loans so that
I used the same variable as before. It is very suprising that the relationship was
confirmed as well. This can be explained by the fact that housing loans in Prague forms
a third of the volume for whole republic. The other possible argument might be the price
leader effect as flat prices in Prague influence the prices in the rest of republic. The
estimations can be distorted by lower quality of this model.
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The cointegration tests indicated another cointegrated group of variables including
all variables except for wages. Only the long term effect of flat prices on rents was
found. The other long term effects did not prove to be significant that can be caused
again by lower quality of the model.
In general I confirmed short term effect of rise in flat prices on their following
growth. Then I found long term relationship between flat prices and volume of housing
loans which could not be detected by most of applied models sofar. It would be an
interesting issie to employ panel regression models acoounting for long term relations
(DOLS or PGM) but we must wait a few years for sufficiently long regional time series.
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