
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING

ODBOR ZNALECTVÍ VE STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ
DEPARTMENT OF EXPERTISE IN CIVIL ENGINEERING AND REAL ESTATE APPRAISAL

NÁJEMNÉ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR VE
VYBRANÝCH LOKALITÁCH MĚSTA MLADÁ BOLESLAV A
FAKTORY, KTERÉ JE OVLIVŇUJÍ
RENT RATES IN OFFICE PREMISES IN MLADÁ BOLESLAV AND THE INFLUENCING FACTORS

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Markéta Dúpalová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Monika Doležalová

BRNO 2019



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Studentka: Bc. Markéta Dúpalová
 

Studijní program: Soudní inženýrství
 

Studijní obor: Realitní inženýrství
 

Vedoucí práce: Ing. Monika Doležalová
 

Akademický rok: 2018/19
 

Ústav: Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá
Boleslav a faktory, které je ovlivňují

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Na základě průzkumu trhu zjistit, jak se pohybují ceny pronájmů za administrativní prostory, vyhodnotit
vlivy,  které  na  výši  pronájmů působí,  event.  zpracovat  cenovou mapu pronájmů včetně  cenové
argumentace.

Cíle diplomové práce:

Zjistit, vyhodnotit a interpretovat vlivy působící na nájemné v administrativních prostorách ve městě
Mladá Boleslav.

Seznam doporučené literatury:

BRADÁČ, A. a kol.:  Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.  1.  vydání.  Brno: AKADEMICKÉ
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1.

ORT, P.: Oceňování nemovitostí v praxi, nakladatelství: Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9.

ZAZVONIL, Z.: Odhad hodnoty nemovitostí. Nakladatelství: Ekopress, rok vydání: 2012, ISBN: 978-
80-86929-88-0.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění
pozdějších předpisů.

 
 



Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Purkyňova 464/118 / 612 00 / Brno

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2018/19
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
Ing. Milada Komosná, Ph.D.

vedoucí odboru
 

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
ředitel

 



Abstrakt  

Diplomová práce se zajímá o současnou problematiku nájemného v administrativních budovách 

na realitním trhu ve městě Mladá Boleslav. Úvodní část se věnuje definováním, co to je nemovitá 

věc a rovněž vysvětluje pojem administrativní budova, dále popisuje, jakým způsobem 

je rozdělen realitní trh, jaké existují typy kanceláří a jak se dělí nájemné. V návaznosti 

na teoretickou část a získané informace byla vytvořena databáze inzerovaných nabídek 

administrativních prostor. Diplomová práce se zabývá identifikací podstatných faktorů, které výši 

ceny nájemného ovlivňují.  Výsledné údaje jsou zpracovány do tabulek, grafů a rovněž 

je vytvořena cenová mapa nájemného. V závěru práce je provedeno vyhodnocení zjištěných 

údajů. 

Klíčová slova  

Realitní trh; administrativní prostor; kancelář; nájemné; město Mladá Boleslav; cenová mapa. 

Abstract  

The diploma thesis is interested in current problems of rent in administrative buildings on 

the real estate market in Mladá Boleslav. The introductory part is devoted to defining what 

an immovable thing is and also explains the concept of an office building, then describes how 

the real estate market is divided. Following the theoretical part and the information obtained, 

a database of than thirty advertised offers of administrative premises was created. The diploma 

thesis deals with the identification of significant factors influencing the rent price. The resulting 

data is processed into tables, graphs and a rental price map is also created. At the end of 

the thesis, an evaluation of the detected data is performed. 

Keywords  

Real estate market; commercial space; office; rent; Mladá Boleslav city; price map. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu realitního trhu s administrativními prostory 

ve městě Mladá Boleslav. Konkrétně je zkoumána problematika ve čtyřech městských částech, 

a to Mladá Boleslav I (Staré město), Mladá Boleslav II (Nové město), Mladá Boleslav III (Podolec) 

a Mladá Boleslav IV (Pták). Hlavním úkolem je zjistit, v jaké výši se pohybuje nájemné 

ve vybraných městských částech Mladé Boleslavi, jakými vlivy je ovlivňováno a jak se mění jeho 

výše v závislosti na velikosti užitné plochy, vybavení, lokalitě a dalších faktorech.  

V diplomové práci byla při průzkumu použita metoda analytická s použitím analýzy 

srovnávací. Analyzovaná data byla získána z veřejně dostupných realitních serverů. Největší počet 

analyzovaných dat bylo získáno z www.sreality.cz, další pak z www.kuzopartners.cz 

a www.stredo.ceskereality.cz. Část těchto dat byla dále doplněna informacemi z realitní kanceláře 

NAVRÁTIL REALITY. Ačkoli se pro sběr dat vyhradila dostatečná doba, nebylo možné 

nashromáždit více než třicet šest inzerovaných nabídek, to svědčí o nerozvinutém realitním trhu 

s administrativními prostory. Všechny nashromážděné inzerované nabídky, které byly použity 

k analýze průzkumu trhu jsou přiloženy k této práci.  

Teoretická část diplomové práce se zabývá definicí základních pojmů, popisuje různorodý 

realitní trh a jeho rozdělení na segmenty, tedy pozemky, rezidenční nemovitosti a komerční 

nemovitosti. Tato práce je zaměřena na realitní trh s komerčními nemovitostmi, tedy nebytovými 

prostory určenými k podnikání.  

V následující kapitole je představena vybraná lokalita, je zmíněna historie Mladé Boleslavi, 

jsou popsány vybrané městské části, základní demografické údaje a vybavenost s níž statutární 

město disponuje. 

V kapitole vlastního řešení je obsažena analýza zjištěných dat z inzerovaných pronájmů 

administrativních prostor vybrané lokality. Na závěr výše zmíněné kapitoly je vytvořena analýza 

uskutečněných pronájmů administrativních ploch, která slouží k porovnání právě inzerovaných 

nabídek pronájmů.  

Analýza výsledků řešení je vytvořena na základě výsledků z předchozí části. Analyzovaná 

data jsou podrobně okomentována a doplněna jejich grafickým zobrazením. Pro lepší 

přehlednost jsou výsledky analýzy zobrazeny v cenové mapě.  

 

http://www.sreality.cz/
http://www.kuzopartners.cz/
http://www.stredo.ceskereality.cz/
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2 TEORETICKÉ ZÁZEMÍ 

Pro zpracování problematiky realitního trhu s komerčními, administrativními prostory, 

je potřeba nejprve vysvětlit několik základních pojmů a definic souvisejících s danou 

problematikou. V české legislativě a literatuře existuje několik různých definic a pojmů, které jsou 

pro lepší orientaci představeny v této kapitole.  

Ve smyslu právním, členíme věci na věci movité a věci nemovité. Definice nemovité věci, 

jakožto pozemků a staveb je definována dle § 498 Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.   

• Nemovité a movité věci 

§ 498 „(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 

z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věci nemovitá.“ [1] 

§ 498 „(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou 

movité.“ [1] 

• Trh s nemovitými věcmi  

Trh s nemovitými věcmi můžeme rozdělit na dvě části. V první části rozdělujeme 

trh s bytovými prostory, tyto prostory slouží především pro bydlení a do této 

kategorie můžeme zařadit prodej a pronájme rodinných domů, bytových domů 

a jejich jednotek, rekreační objekty a další objekty určené především k bydlení. 

Druhá část rozděluje trh s nebytovými prostory, tedy prostory, které jsou určeny 

zejména k vytvoření zisku. Mezi tento trh patří prodej a pronájem výrobních 

a skladovacích prostorů, komerční a administrativní prostory. [13] 

• Komerční prostory 

Komerčními prostory rozumíme prostory jako jsou například nákupní centra, 

multifunkční objekty, hotely, sklady a v neposlední řadě kanceláře. Tyto prostory 

investoři pořizují za účelem zisku a nezáleží přitom zda se tyto prostory pořizují 

pro další prodej, anebo k pronájmu. Pro zhodnocení komerčního prostoru je 

potřeba disponovat s vhodně vybranou oblastí při vybudování a dále dostatečnou 

kvalitou poskytovaných služeb. [13] 
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V dalším rozdělení použijeme katastrální vyhlášku č. 87/2017 Sb., to je vyhláška, kterou 

se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Údaje o způsobu 

využití pozemku a stavby jsou evidovány dle přílohy k vyhlášce původní. [2] 

• Stavba pro administrativu 

„Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací, víceúčelová stavba pro 

administrativní účely, budova orgánu státní správy a územní samosprávy apod.“ [2] 

• Víceúčelová stavba 

„Stavba sloužící více účelům (například obchodnímu, administrativnímu, bytovému, 

rekreačnímu apod.)“ [2] 

Pro porovnání katastrální vyhlášky použijeme pojmy z české technické normy pro 

administrativní budovy a prostory a jejich definice.  

• Administrativní budova 

„Stavební objekt obsahující nejméně 50 % své užitkové plochy kanceláře.“ [3] 

• Administrativní prostor 

„Ucelená část budovy nebo polyfunkčního komplexu budov obsahující nejméně 50 % 

své užitkové plochy kanceláře (v jiných předpisech je též označován termín zóna).“ [3] 

• Kancelář 

„Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských 

parkovišť.“ [3] 

• Kancelářské pracoviště  

„Prostor určený pro administrativní, koncepční nebo manažerskou činnost (práci) 

jednoho pracovníka a k umístění pracovní plochy a dalšího zařízení potřebného pro 

tuto činnost.“ [3] 

• Pracovní plocha 

„Plocha vymezená interiérovým vybavením, zpravidla deska pracovního stolu 

určeného pro administrativní, koncepční nebo manažerskou činnost jednoho 

pracovníka a zpravidla k umístění PC (minimálně klávesnice a monitoru).“ [3] 
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2.1 REALITNÍ TRH 

Z ekonomického hlediska je možné trh označit za místo či prostor, kde se střetává 

nabídka s poptávkou, zatímco prodávající se snaží dosáhnout maximální získané ceny, 

tak kupující se snaží dosáhnout ceny minimální. Je to tedy prostor, kde dochází ke směně 

konkrétních statků a peněz. Jestliže jsou splněny podmínky, tedy kupující je ochoten zaplatit 

požadovanou částku, obnos, a prodávající je ochoten za nabízenou částku statek směnit, dochází 

následně k obchodu. Trh nemovitostí se projevuje zákonem nabídky a poptávky, které reagují na 

celé tržní prostředí (ekonomické i mimoekonomické aspekty).  

2.1.1 Nabídka nemovitostí [12] 

Nabídku nemovitostí lze rozdělit do tří částí rozdělených dle sektoru nabízejících: 

• trh s pozemky – pozemky jsou zařazeny do rozdílné kategorie než stavby, jedná 

se o přírodní a omezený zdroj, nelze vyprodukovat nové pozemky. I přestože 

se tento trh liší od ostatních, může mít podobné vývojové tendence v případě, 

že se zvýší poptávka po bytech, která zvýší poptávku po výstavbě nových bytových 

domů, a to v konečném důsledku zvýší poptávku po pozemcích. K trhu s pozemky 

můžeme přirovnat trh volnými vzdušnými prostory, které jsou například volné 

prostory nad drážními kolejišti či dálniční a jiné koridory.  

• trh se stavbami – lépe definovatelné trh se stavbami a všemi jejími částmi, 

bytový dům tvoří několik jednotek, které jsou samostatně obchodovatelné. 

Na rozdíl od trhu s pozemky, není trh se stavbami omezen kapacitně, stavby 

mohou vznikat a může se měnit její kvalitativní a kvantitativní charakteristika. 

• trh s nájmy – je specifický trh, do kterého spadá trh s nájmy nemovitostí, jako 

je pronájem pozemků, reklamních či jiných ploch, staveb a prostor (bytové, 

nebytové) a jiné. Tento trh se liší na straně nabídky i na straně poptávky. Statky, 

které se zde nabízejí, se nabízejí jako finální, tudíž nedochází k dalšímu nabídnutí 

k prodeji. Poptávka po nájmu je nevyzpytatelná, tvoří ji velké množství 

poptávajících a zcela se odlišuje od chování zbytku trhu. [12] 
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2.1.2 Poptávka nemovitostí [12] 

Poptávku nemovitostí lze rozdělit do čtyř základních částí, a to z ohledu, kdo se po daných 

nemovitostech poptává a za jakým účelem: 

• pro vlastní potřebu – do této kategorie spadají poptávající, kteří řeší otázku, zda 

koupit vlastní nemovitost a zavázat se tak dlouhodobým úvěrem a náklady 

spojené s tímto úvěrem anebo nemovitost pronajmout a investovat peníze tam, 

kde přinesou vyšší zhodnocení. 

• pro očekávaný příjem – zde se očekává příjem, tudíž investor kupuje 

nemovitost/statek s nízkým rizikem, je zdrojem stabilního a dlouhodobého příjmu 

oproti investování do cenných papírů, kde je vyšší zúročení kapitálu, ale také 

vysoké riziko. 

• pro zvýšení hodnoty v čase – zakoupení volných zpravidla komerčně 

nevyužívaných nemovitostí u kterých se očekává skokové zhodnocení investice, 

časté investování do zemědělských pozemků v okolí větších měst a dopravních 

sítí, které se budou v budoucnu rozšiřovat.  

• poptávka státu a obcí – zde se jedná o specifickou poptávku, kterou zajištuje 

státní správa a samospráva. Jedná se o důležitého klienta, který se odlišuje 

od ostatních hlavně tím, že mu v první řadě nejde o zisk z dalšího pronájmu 

či prodeje nemovitosti, ale o zajištění veřejných služeb, jako jsou nemocnice, 

školy, objekty pro armádu a policii nebo domovy pro seniory.  [12] 

2.1.3 Segmentace trhu nemovitostí 

Segmentace trhu nemovitostí spočívá v členění trhu nabídky nemovitostí na jednotlivé 

části, které se navzájem odlišují svojí charakteristikou, jiným chováním z pohledu nabídky 

a poptávky i svým postavením na trhu. Obecné dělení na trhu s nemovitostmi:  

• trh s pozemky – pozemek je jediným nereprodukovatelným druhem nemovitosti. 

Je fixní a nereaguje na žádné změny trhu. Zvýšení (snížení) hodnoty pak, 

ale ovlivňuje např. lokace pozemku, možnost využití pozemku z právního, 

komerčního anebo technického hlediska. Trh s pozemky rozdělujeme na tři hlavní 

kategorie – stavební pozemky, zemědělské pozemky a ostatní pozemky. [13] 

• trh se stavbami – je reprodukovatelný druh nemovitosti, kde je možnost 

vytvoření větší změn kvalitativních i kvantitativních parametrů. Nevýhoda oproti 

pozemku je, že stavby morálně, ekonomicky i technicky zastarávají, tudíž se mění 
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jejich hodnota v čase a je potřeba investovat do jejich udržování a oprav. Trh 

se stavbami se dělí do těchto částí – trh s byty, trh s rodinnými domy, trh 

s rekreačními objekty, trh s výrobními a skladovými prostory, trh s objekty 

občanské vybavenosti, trh s administrativními budovami a trh s ostatními, jinde 

neuvedenými, stavbami. [12] 

• trh s nájmy – je v zásadě menší než trh se stavbami, které jsou častokrát 

kupované pro vlastní potřebu anebo pro zhodnocení v čase. V ohledu dělení 

dle nájemních smluv rozlišujeme dva druhy: 

o smlouvy s volným (tržním nájemným) – je příklad dohody mezi 

pronajímatelem a nájemcem (střet nabídky a poptávky) za normálních 

okolností na trhu. Smlouva musí obsahovat základní ustanovení, na jakou 

dobu je uzavřena, sankce za porušení nájemní doby, inflační doložka, 

způsob placení nájemného, povinnosti a práva nájemníka, technické 

zhodnocení stavby, změny, dodatky a jiná ustanovení. 

o smlouvy s regulovaným nájemným – je příkladem pozůstatku pevných, 

státem nařízených cen, u takovýchto staveb je tržní hodnota nižší 

z důvodu břemene, které nese regulované nájemné a neumožní tak 

majiteli plně využít ekonomický potenciál stavby.  

Dalším dělením trhu s nájmy je spojení s nemovitostmi: 

o nájmy pozemků – velmi omezený trh na území ČR, nájmy pozemků 

pro dočasné stavby, nájmy zemědělské půdy, parkoviště a tržiště.  

o nájmy staveb – nejvíce rozšířené nájmy bytů, dále nájmy rodinných 

domů, nájmy nebytových prostor – prodejny, prostory pro služby, 

skladové a výrobní prostory, administrativní prostory, komerční prostory 

a prostory pro inženýrské stavby a garáže. [12] 
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2.2 DĚLENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR 

Umístění veřejně přístupných administrativních prostorů se ve většině případů vyskytují 

ve středu zájmové části města, pro lepší dostupnost osobním či veřejným dopravním 

prostředkem, co nejblíže hlavních komunikací, ale zároveň aby nebyly v bezprostřední blízkosti 

rušivých elementů.  

Dle normy ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory, členíme administrativní 

prostor podle účelu a druhu provozu. 

2.2.1 Administrativní budovy podle účelu [4] 

• budovy veřejné správy (parlament, regionální správa, budova vlády, radnice) 

• budovy pro peněžnictví (pojišťovny, banky, burzy) 

• budovy vědeckých institucí (akademie věd, výzkum a vývoj) 

• budovy světových organizací (hospodářské, zájmové, mocenské) 

• víceúčelové polyfunkční budovy 

• budovy zastupitelských úřadů (konzulát, velvyslanectví, ministerstvo zahraničí) 

• budovy pošt a telekomunikací 

• administrativní část budov výrobních, obchodních, zdravotnických a dopravních 

areálů 

2.2.2 Administrativní budovy podle druhu provozu [5] 

• kategorie – Administrativní budovy s provozem univerzálním: do této skupiny 

patří budovy administrativně správní i technických provozů bez předem 

stanovené priority některého z nich. Menší až průměrný externí provoz, 

do 1 návštěvníka za den. 

• II. kategorie – Administrativní budovy s provozem administrativně správním: 

budovy administrativně správního charakteru, průměrná proměnlivost vnitřních 

prostor. Vyšší externí provoz, více jak 1 návštěvník za den. 

• III. kategorie – Administrativní budovy s provozem technickým: budovy s předem 

určeným základním určením účelu, který je převážně v projekční, konstrukční, 

kresličský, studijní a v podobných účelech výzkumných ústavů. Externí provoz 

se předpokládá malý, do 0,5 návštěvníka za den. 
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2.2.3 Druhy kanceláří [6] 

Následné členění kancelářských pracovišť je z pohledu způsobu prostorového uspořádání 

a dle počtu kancelářských pracovišť v prostoru kanceláře.  

Členění kanceláří: 

• Buňková kancelář  

- individuální kancelář – pouze 1 pracoviště 

- sdružená kancelář – obsahuje 2 pracoviště 

- společná kancelář – obsahuje prostor pro 3 až 10 menších kancelářských 

pracovišť  

• Velkoprostorová (halová) kancelář 

Je typická kancelář s velkým počtem pracovníků, kteří spolupracující na pracovních 

úkolech, nevýhodou této kanceláře je nízká soustředěnost pracovníků. V této 

kanceláři se nachází více jak 11 kancelářských pracovišť. Součástí velkoprostorové 

kanceláře jsou komunikační koridory, které nahrazují chodby. Nepatří mezi 

obvyklý druh kanceláře, z důvodu nespokojenosti zaměstnanců.  

• Kombinovaná kancelář 

Již název kanceláře napovídá o kombinaci dvou typů kanceláří. Je tvořena 

spojením buňkového a velkoprostorového typu kanceláří. Obsahuje 11 a více 

pracovišť, stejně jako velkoprostorová, ovšem s rozdílnou nabídkou flexibilních 

prostorů pro možnost skupinové práce, individuální prostor pro koncentrovanou 

práci, část velkoprostorová s komunikačními koridory, dále prostory 

pro vzájemnou komunikaci, prostory pro odpočinek, pracoviště technické 

podpory a recepce. Patří mezi nejvíce se uplatňující typ kanceláře.  

• Flexibilní kancelář 

Tento typ kanceláře navazuje na předchozí typ kombinované kanceláře, 

kde se setkáváme s kancelářských pracovištěm, komunikačními koridory, prostory 

pro komunikaci a jednání, s prostory pro odpočinek, s pracovištěm technické 

podpory a recepce, ovšem za proměnlivých podmínek. Flexibilní kancelář využívá 

možnosti poskytnout časově a prostorově proměnlivé uspořádání i v průběhu 

jednoho dne. Nemá stálý počet pracovišť ani interiérového vybavení.  
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2.3 NÁJEMNÉ 

Nájemné dříve vymezoval zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových 

prostor, který nabyl účinnosti dne 1. 5. 1990 a byl zrušen ke dni 1. 1. 2014.  

Tento zákon používal definici pro nájem takto: 

„§ 7 (1) Není-li výše nájemného nebo úhrada za podnájem upravena obecně závazným 

právním předpisem, stanoví se dohodou.  

§ 7 (2) Není-li dohodnuto jinak, nájemné spolu s úhradou za plnění poskytovaná v souvislosti 

s užíváním nebytového prostoru se platí v měsíčních splátkách předem vždy k prvnímu dni příslušného 

kalendářního měsíce.“ [7] 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, který zrušil předchozí zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor.  

Dle NOZ definice pro nájemné zní takto: 

„§ 2217 (1) Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době 

uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných 

podmínek. 

§ 2217 (2) Má-li být nájemné podle ujednání stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná 

majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřena v penězích. 

§ 2218 Nájemné se platí měsíčně pozadu.“ [1] 

Nový občanský zákoník přinesl další výraznou změnu, a to ve zrušení definice pojmu 

nebytového prostoru. Pro tuto problematiku obsahuje zvláštní ustanovení pododdílu, 

kde definuje prostor pro podnikání. 

„2302 (1) Ustanovení tohoto pododdílu se vztahují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li 

účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li 

pak prostor nebo místnosti alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní 

smlouvě vyjádřen (dále jen „prostor sloužící podnikání“). Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro 

nájem prostoru sloužícího podnikání obecná ustanovení o nájmu. 

§ 2302 (2) Jedná-li se o nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, 

ani provozování podnikatelské činnosti ve smyslu odstavce 1, použijí se obecná ustanovení o nájmu.“ 

[1] 
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V další části NOZ určuje definici pro výpovědní lhůty nájmů a pro nájmy na dobu 

neurčitou.  

2.3.1 Výše nájemného 

Výše nájemného se sjednává za určité období pevnou částkou. Nejčastěji se sjednává 

za kalendářní měsíc a obsahuje užívání kancelářských prostor a místností, které nájemci užívají. 

Do těchto prostorů můžeme začlenit sdílené užití některých prostor, jako jsou chodba či sociální 

zařízení. V málo častých případech se sjednává nájem za užívání vybavení kanceláří. V dalším 

ustanovení smlouvy nesmí chybět zmínka o zálohách a platbách na energie a služby spojené 

s užíváním pronajatých prostor, jako jsou úklidové práce nebo odvoz odpadu. 

Pronajímatel je dle NOZ povinen zajistit nezbytné služby, pokud nejsou ujednána 

v nájemní smlouvě.  

 

2.4 OBECNÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NÁJEMNÉ 

Na velikost výše ceny nájemného působí několik obecných faktorů, které je obtížné 

přesně specifikovat. Z pravidla se faktory třídí dle hledisek, odkud vycházejí: 

• Faktory politicko-správní – to jsou faktory, které jsou těžko ovlivnitelné, protože 

si každý stát tyto faktory reguluje sám. Mezi nejdůležitější faktory se sem řadí 

faktory vycházející z politiky, legislativy a z předpisů státu, také územní plánování 

včetně stavebního řádu, ochrany vlastnictví, práva a povinnosti nájemníků 

a vlastníků, veřejné zájmy a v neposlední řadě také v bezpečnost a ochrana 

životního prostředí apod. 

• Faktory ekonomické – mezi nejdůležitější faktory vycházející z ekonomického 

hlediska řadíme kupní sílu obyvatelstva, výši jejich výdělků a životní úroveň, s tím 

je spojena možnost financování, vývoj úrokových sazeb včetně inflace, 

ekonomický a hospodářský vývoj a další. 

• Faktory sociálně-demografické – tyto faktory vychází převážně z chování 

obyvatelstva, jaký je vývoj populace, obvyklá velikost rodin, jaké mají dosažené 

vzdělání, jejich životní styl a také vývoj sociální politiky a podpory státu atd. 

• Fyzikální faktory – poslední hledisko faktorů a nejdůležitější, zde zkoumáme 

hlavně polohu, velikost a rozsah nebytového prostoru, vybavenost, úroveň 
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technologií, dopravní a parkovací dostupnost, využitelnost, stav a stáří stavby 

a další. [8] 

Tyto faktory ovlivňují chování účastníků trhu a působí tak na chování a vývoj realitního 

trhu. 

V případě oceňování nemovitostí či stanovení nájemného musíme brát v potaz všechny výše 

vyjmenované faktory. Některé faktory se nemění, v případě, kdy stanovujeme cenu v jedné zemi 

či kraji. Ostatní faktory se mezi sebou mohou výrazně lišit s měnící se lokalitou a jejich intenzita 

může působit komplexně či protichůdně. [8] 

Dalším dělením třídíme faktory mezi přímé a nepřímé faktory. Mezi přímé faktory uvažujeme 

s faktory přímo působící na vývoj ceny nájemného, tedy na poptávku a nabídku po kancelářském 

prostoru, lokalitu, kvalitu budovy a vybavenost prostorů. Naopak mezi nepřímě působící faktory 

řadíme hlavně makroekonomické ukazatele vývoje hospodářského, vývoje nezaměstnanosti, 

inflaci, fiskální ukazatele či úrokové sazby.  

 

2.5 HODNOTOTVORNÉ FAKTORY NEMOVITOSTÍ 

Mezi vybrané, hodnotící faktory, které zásadně ovlivňují cenu nájemného, náleží: 

• poloha – tento faktor zaujímá vysokou roli, kancelářské prostory, které se posuzují 

kladou důraz na jistou prestiž lokality, kterou podnikatelé vyžadují pro jejich 

podnikání a setkání s obchodními partnery. S tímto faktorem je spojený další 

významný faktor, a tím je dopravní dostupnost městskou či individuální dopravou, 

• konstrukce – zde se neposuzuje konstrukce jako taková, ale hlavně životnost 

budovy a náklady na údržbu, 

• vybavení – důležitým faktorem je vybavení kanceláře. Pro letní období klimatizace 

a pro zimní vytápění. V úvahu připadá výtah, který ocení kanceláře hlavně 

ve vyšších podlaží, dále rozvody elektrické a počítačové sítě, podlaha a kvalita 

sociálního zařízení, 

• dispoziční řešení – posuzuje se zde dobře řešené administrativní budovy 

s hospodárným využití všech ploch, vhodně osvětlený prostor a tvar místností, 

• parkování – důležitý faktor je i počet a možnost parkovacích stání v závislosti 

s kvalitou veřejné dopravy, 
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• ostatní nájemníci a nájemní smlouva – dalším faktorem je sdílení 

administrativních prostor s ostatními nájemníky, např. sociální zařízení, chodba 

a kuchyňka. Mezi důležité náležitosti nájemní smlouvy jsou například 

vypověditelnost smlouvy a fixace výše nájemného. 

• energetická náročnost budovy – hodnocení použitých materiálů pro stavbu 

budovy a zdrojů energie. Dle směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 

2018/844 o energetické náročnosti budov se již projektuje stavět stavby pouze 

s téměř nulovou spotřebou energie. [14] 

 

2.6 REŠERŠE 

Pro zpracování problematiky realitního trhu bylo použito i několik cizích článků z různých 

koutů světa a jejich názorů ohledně realitního trhu a faktorů ovlivňující nájemné 

administrativních prostor.  

Nejistota globální ekonomiky po fiskální krizi v Americe a Evropě rostla. V důsledku toho 

byl také trh nemovitostí a trh kancelářských nemovitostí v Evropě nestabilní. Kancelářský trh rostl 

a s ním i úpravy nájemného v různých evropských městech. [20] 

Mezinárodní kancelářské nájemné se přizpůsobuje krátkodobým změnám v hospodářské 

činnosti související s uživateli realitního trhu, změnám nájemného a odchylkám nájemného 

od jejich dlouhodobých hodnot. [21] 

Model analýzy ukazuje, že cena nájemného kanceláří významně reaguje i na výši 

zaměstnanosti, které je podmíněné mírou neobsazenosti kancelářských prostor. [22] 

Dle analýzy z článku existují dva typy spolupráce, a to formální a neformální. Oba jsou 

v pracovním prostředí stejně důležité a musí být přizpůsobeny. Klíčem je najít a poskytnout 

vhodný prostor pro kombinaci obou typů. Výběr vhodného uspořádání budovy, umístění lidí 

v prostoru, uspořádání vybavení v prostoru a také nábytek vhodný pro spolupráci. [23] 

Pro následující roky připadá výstavba nových budov pouze na budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, kde se klade důraz na vysokou úroveň izolace, efektivnosti oken, 

vzduchotěsnost a vyvážené mechanické větrání v kombinaci s pasivními a aktivními solárními 

opatřeními a obnovitelnými zdroji energie. [9] 
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Obr. č.  1 - poloha města Mladá Boleslav (zdroj 

www.wikipedia.org [10]) Obr. č.  2 - katastrální území Mladá 

Boleslav (zdroj www.wikipedia.org [10]) 

3 SOUČASNÝ STAV 

Mladá Boleslav je statutární a okresní město ve Středočeském kraji. Ležící přibližně 40 km 

severovýchodně od Prahy na levém boku středního toku Jizery a na soutoku s říčkou Klenicí. 

S Prahou je město spojeno s dálnicí D10. Mladá Boleslav se skládá z třinácti místních částí 

a sedmi katastrálních území:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) k.ú. Mladá Boleslav:   Mladá Boleslav I (Staré Město) 

Mladá Boleslav II (Nové Město) 

Mladá Boleslav III (Podolec) 

Mladá Boleslav IV (Pták) 

Podchlumí 

b) k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi:  Bezděčín 

c) k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi:  Čejetice 

Čejetičky 

d) k.ú. Debř:     Debř 

e) k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi:  Chrást 

f) k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi:  Jemníky 

g) k.ú. Podlázky:    Michalovice 

Podlázky [10] 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Magistrát města Mladá Boleslav se nachází na ulici Komenského náměstí. Primátorem 

města je pan MUDr. Raduan Nwelati a první náměstek je pan Ing. Jiří Bouška. Jak bylo již zmíněno, 

Mladá Boleslav je statutárním městem, tudíž je organizována jeho veškerá správa města jako jsou 

– Stavební úřad, Finanční úřad, Matriční úřad, Úřad práce, Katastrální úřad, Okresní správa 

sociálního zabezpečení, Živnostenský úřad, Soud a státní zastupitelství a Hygienická stanice. 

Ve městě se nachází veškerá občanská vybavenost obce, je zde hned několik kulturních 

a sportovních zařízení, jako jsou knihovny, galerie, muzea, sportovní hřiště, tělocvičny, zimní 

stadiony, krytý bazén, divadlo a kino. V oboru školství je zde hned několik základních škol, 

dvě základní umělecké školy, dvě gymnázia, jazyková škola, několik odborných učilišť a škol, 

dále vyšší odborná škola a soukromá vysoká škola. Zdravotní péče je zde také zajištěna, město 

má vlastní nemocnici (Klaudiánova nemocnice – oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s, oblastní 

nemocnice Středočeského kraje) dále několik ambulantních zařízení, praktických lékařů, 

záchrannou službu, ordinace specialistů a lékárny po celém městě. Obec je také napojena 

na veškeré inženýrské sítě, má veřejný vodovod, čistírnu odpadních vod, plynofikaci obce 

a kanalizaci. Obyvatelstvo obce činí celkem 44 167 osob, z toho 22 094 mužů a 22 073 žen. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  3 - znak města 

Mladá Boleslav (zdroj 

www.wikipedia.org [10]) 

http://www.wikipedia.org/
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3.1 HISTORIE 

První zmínka sahá až do 10. století. Město Mladý Boleslav dostalo název po jeho 

zakladatelovi, kníže Boleslav II. řečený Mladý. Až po nějaké době se město začalo skloňovat 

v ženském rodě, tudíž Mladá Boleslav. Od roku 1318 přestala být Mladá Boleslav v knížecím 

majetku, a téhož roku ji koupil rod pánů z Michalovic, kteří měli na nedalekém hradě sídlo, 

tzv. Michalovická putna. Ve městě započala zásadní stavební proměna a v roce 1334 jej 

přestěhovali na vyvýšený ostroh v sousedství hradu, skála, která je ve stejné výškové úrovni jako 

hrad poskytovala bezpečné podmínky pro rozvoj. V 16. století zažila Mladá Boleslav slavnou éru, 

kdy se stala jedním z nejdůležitějších center jednoty bratrské. Sídlil tu nejznámější kněží Jan 

Augusta, anebo Mikuláš Klaudián, autor první tištěné mapy Čech z roku 1518. V roce 1600 byla 

Mladá Boleslav uvedena mezi královská města.  Následující dvě století byla Mladá Boleslav 

typickým provinčním městem bez velkých událostí. Živost do města přišla ke konci 18. století 

a pak na začátku 19. století, kdy se ve městě začaly temperamentně stavět první továrny 

a manufaktury. [11] 

 

3.2 ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV 

Mladá Boleslav, představuje pro většinu lidí jednu z předních výrobců automobilů, 

a to nejen v Evropě. První zmínka je známa z roku 1895, kdy byl postaven první bicykl 

od zakladatele Václava Laurina a Václava Klementa. Další krok pro zakladatele byla výroba 

jedněch z prvních motocyklů na světě. A nebyly pouze jedni z prvních, ale také velmi úspěšní, 

netrvalo to tedy dlouho a již v roce 1905 byla zahájena výroba osobních automobilů 

Laurin & Klement. Následující spojení se strojírenským podnikem ŠKODA Plzeň se odehrálo 

v roce 1925. Od roku 1991 je Škoda Auto součástí úspěšného světového koncernu Volkswagen, 

kde zaujímá pozici především rodinných osobních vozů. [15] 
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Obr. č.  4 - vývoj firemního loga automobilky (zdroj www.skoda-auto.cz [15]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škoda Auto disponuje dvěma pobočnými závody, a to v obci Kvasiny a Vrchlabí 

v Královéhradeckým kraji. Hlavní závod automobilky se rozkládá v Mladé Boleslavi, kde se mimo 

jiné nachází i historické muzeum Škodovky. [15] 

Škoda Auto je významnou částí města Mladá Boleslav, která se může prohlásit minimálně 

„pěti nej“ – největší český závod, největší výrobní závod, největší česká firma dle tržeb, největší 

český exportér a největší český zaměstnavatel. Jakožto největší český zaměstnavatel, Škoda Auto, 

disponuje mimo jiných pracovních benefitů také vlastním zdravotnickým zařízením, které je 

přístupné pro zaměstnance, bývalé zaměstnance anebo osoby spjaté se Škoda Auto. 

Pro zaměstnance je navíc k dispozici zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda. Pro svoje 

zaměstnance má podnik také několik ubytoven v blízkosti závodu a pravidelnou linku svozových 

autobusů do několika míst v Čechách. Podnik pro své budoucí zaměstnance nabízí střední 

odborné učiliště a soukromou vysokou školu. [15] 

 

 

 

http://www.skoda-auto.cz/
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Průzkumu trhu ukázal, že podnik Škoda Auto neposkytuje k pronájmu žádné prostory 

ani pozemky. Podnik naopak sám vyhledává další volné pozemky a prostory k rozšíření své 

činnosti.  

Škoda Auto se podílí nejen pozitivními, ale také negativními vlivy na rozvoji města Mladá 

Boleslav. Vysoká atraktivita pracovních pozic přivádí do města nejen české, ale i zahraniční 

občany, je znán údaj až deseti národností pracujících v podniku Škoda Auto. S tím bohužel souvisí 

fakt, že dle posledních statistik se cizinci podílí na zvyšující se kriminalitě ve městě Mladá 

Boleslav. Podnik Škoda Auto v boji proti kriminalitě poskytne městu Mladá Boleslav dotaci ve výši 

zhruba 2 mil. EUR pro zvýšení bezpečnosti ve městě, jednak na nákup kamerového zařízení, 

bezpečnostních systémů a v neposlední řadě zvýšení infrastruktury v podobě výstavby nových 

bytových domů, pro rozšíření obyvatelstva stěhujícího se za prací s celou rodinou a ne pouze 

pro mužskou populaci.  
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31.12.2017 31.12.2018

celková výměra 2 890,35 2 890,35

zemědělská půda 1 387,86 1 379,29

orná půda 996,25 988,20

chmelnice - -

vinice - -

zahrada 181,46 181,43

ovocný sad 6,12 6,04

trvalý travní porost 204,04 203,62

nezemědělská půda 1 502,49 1 511,06

lesní pozemek 250,69 250,69

vodní plocha 51,74 51,92

zastavěná plocha a nádvoří 317,02 322,03

ostatní plocha 883,04 886,41

Tab. č. 1 - druhy pozemků Mladá Boleslav (vlastní zpracování, www.kurzy.cz [17]) 

4 FORMULACE PROBLÉMŮ A DOSAŽENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Na základě teoretických poznatků a průzkumu trhu analyzovat, jak se mění výše 

nájemného administrativních prostor ve městě Mladá Boleslav. Stanovit vlivy působící na cenu 

a následně rozhodnout, které faktory působí přímo na cenu nájemného. Závěrem práce 

zpracovat cenovou mapu nabízených administrativních prostor včetně dostačujícího komentáře. 

 

4.1 SEGMENTACE TRHU 

Ve městě mladá Boleslav je existující různorodý realitní trh. Dle následující tabulky 

je možné vidět druhy pozemků v Mladé Boleslavi. Pro tuto práci je směrodatný údaj zastavěná 

plocha a nádvoří, ze kterého se dále použije jen část, konkrétně trh s nájmy administrativních 

prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/
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5 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

V této kapitole jsou vytvořeny tabulky s inzeráty nabízených administrativních prostor 

k pronájmu, inzeráty jsou v tabulkách členěny dle lokace do jednotlivých městských částí. Vzorky 

nájmů byly zkoumány z hlediska ceny za metr čtvereční a faktorů, které ovlivňují jejich cenu.  

 

5.1 METODA SBĚRU DAT 

Nejvhodnější podklad pro průzkum trhu by byl soubor realizovaných pronájmů 

v jednotlivých částech, ale i přes kontaktování několika realitních kanceláří se nepodařilo 

z hlediska ochrany údajů získat soubor více než sedmi realizovaných pronájmů, které jsou 

analyzovány v samostatné podkapitole, jsou vyhodnoceny dle faktorů a budou dále použity 

k vyhodnocení výsledků, zda se liší výše nájemného realizovaných cen od nabízených.   

Podkladem pro průzkum byl sběr inzerovaných nabídek. Po celou dobu sledovaného 

období, podzim 2018 až jaro 2019, byl hlavním zdrojem informací o cenách administrativních 

prostor realitní, internetový, server www.sreality.cz, z důvodu nejvyššího počtu nabízených 

inzerátů.  

 

5.2 METODA ANALÝZY DAT 

Analyzované administrativní prostory byly roztříděny do jednotlivých městských částí 

z důvodu jejich odlišnosti v lokaci města. Analyzované části města jsou vyznačeny v mapách, 

které jsou dostupné z www.mapy.cz. Dále se jednotlivé nabídkové inzerce zapsaly do tabulek, 

pro jejich lepší přehlednost. Výstupem průzkumu jsou grafy s porovnáním jednotlivých 

průměrných inzerovaných cen městských částí.  

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/
http://www.mapy.cz/
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5.3 HODNOCENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR 

Přehled faktorů, které ovlivňují cenu administrativních prostor byly popsány v kapitole 

2.5, tato kapitola se zaměřuje na nejzákladnější, přímo ovlivňující faktory ceny nájemného 

administrativních prostor ve městě Mladá Boleslav. 

• Lokalita a dostupnost – je jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují 

cenu nájemného. Čím blíže se administrativní prostor blíží centru Mladé 

Boleslavi, s tím roste cena nájemného, která je dále ovlivněna dobrou 

dostupností městské hromadné dopravy či dobrých parkovacích 

podmínek pro osobní auta. Další důležitý faktor hraje občanská 

vybavenost – restaurace a obchody.  

• Velikost pronajímané plochy – cena nájemného se počítá na jednotku 

m², s zvyšující pronajímanou cena za jednotku obvykle klesá. Plocha 

pronajímaného prostoru se počítá včetně zázemí, sociálního zařízení 

a kuchyňky. V některých inzerátech se můžeme setkat s flexibilním 

rozmístěním dispozicích kanceláře.  

• Stav objektu a konstrukce – podnájemníci často neřeší konstrukci 

objektu, pokud je v dobrém stavu a nejsou zde nedostatky v podobě 

zvýšeného hluku. Důležitým faktorem je spíše stav objektu, jestli tvoří 

reprezentativní vzhled.  

• Vybavení – kromě standartního vybavení, které si většinou stejně každá 

kancelář zařídí sama (nábytek, pc, telefon, internetové připojení) se klade 

důraz na způsob vytápění a klimatizování (větrání) prostor.  

• Parkování – dobré parkovací podmínky jsou problémem v každém městě, 

proto hrají velmi důležitou roli ve faktorech ovlivňující cenu. Nabízené 

kanceláře, jsou často v blízkosti placených parkovacích stání.  

• Provozní náklady – provozní náklady se odvíjí od energetické náročnosti 

budov, viz průkaz energetické náročnosti budov Obr. č.  5, mezi provozní 

náklady se řadí náklady za energie a služby spojené s nájmem prostor. 

Provozní náklady nejsou započítány v požadované ceně nájemného, 

u inzerovaných nabídek, kde je uvedena cena pouze včetně provozních 

nákladů, je cena nájemného upravena o přepočet průměrných provozních 

nákladů na m² viz Příloha 1. 
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• Typ budovy – při výběru prostor s výtahem, je jedno zda se vybraný 

administrativní prostor nachází v přízemí či v patře. V mnoha případech, 

není výtah k dispozici, tudíž i vyšší podlaží snižuje cenu pronajímaného 

prostoru. 

• Soukromí – v nabízených prostorech se často vyskytuje sdílený prostor – 

sociální zařízení a kuchyňka s ostatními nájemníky budovy. 

 

Obr. č.  5 - průkaz energetické náročnosti budov (zdroj www.projekty-mika.cz [14]) 
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Obr. č.  6 - vyznačené katastrální území (vlastní zpracování) 

6 PRŮZKUM TRHU 

Na základě průzkumu trhu a získaných dat jsou pro další zpracování vybrány 

čtyři z celkových třinácti městských částí. Jedná se o části s nejpočetnější nabídkou inzerovaných 

administrativních prostorů ve městě Mladá Boleslav. Konkrétně se jedná o městskou část 

Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav III a Mladá Boleslav IV. Dle grafického 

zobrazení v následujícím obrázku Obr. č.  6 se jedná o červeně vyznačené území.  Zbylé městské 

části nebyly zahrnuty do analýzy z důvodu žádného výskytu inzerovaných nabídek.  

 

I. Mladá Boleslav I 

II. Mladá Boleslav II 

III. Mladá Boleslav III 

IV. Mladá Boleslav IV 

V. Podchlumí 

VI. Bezděčín 

VII. Čejetice 

VIII. Čejetičky 

IX. Debř 

X. Chrást 

XI. Jemníky 

XII. Michalovice 

XIII. Podlázky 
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V níže uvedené tabulce Tab. č. 2 je stanovený počet zpracovaných inzertních nabídek 

ve vybraných městských částí za sledované období (podzim 2018 až jaro 2019). Z grafického 

zobrazení na následující straně vyplývá nejoblíbenější městská část, dle četnosti nabídek, Mladá 

Boleslav II a následně navazuje městská část Mladá Boleslav III.  Všechny analyzovaná data jsou 

posuzována dle měsíčního nájemného bez provozních nákladů a bez DPH. V případě, že je cena 

pronájmu administrativního prostoru včetně měsíčních poplatků za provoz, je cena snížena 

o 53 Kč/m² dle Příloha 1. 

 

Tab. č. 2 - počet inzerovaných nabídek (vlastní zpracování) 

lokalita počet nabídek 

Mladá Boleslav I 4 

Mladá Boleslav II 18 

Mladá Boleslav III 11 

Mladá Boleslav IV 3 

celkem 36 

 

 

 

Graf č.  1 - počet inzerovaných nabídek (vlastní zpracování) 

 

11%

50%
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Mladá Boleslav I Mladá Boleslav II Mladá Boleslav III Mladá Boleslav IV
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Obr. č.  7 - vyznačené katastrální území Mladá Boleslav I 

(vlastní zpracování) 

6.1 PRŮZKUM TRHU MLADÁ BOLESLAV I 

Městská část Mladá Boleslav I se skládá z městské části Staré Město. Tato část leží 

v samém srdci města Mladá Boleslav a dle názvu tvoří její historickou část. V analyzované 

městské části je evidováno 131 adres. Katastrální výměra analyzované části je nejmenší ze všech 

4 analyzovaných částí, tvoří pouze 3,9 % z celkové plochy katastrálního území Mladá Boleslav, 

tj. 0,45 km². Počet trvale žijícího obyvatelstva je 478 osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V městské části Mladá Boleslav I (Staré Město) se nachází historická část města včetně 

Staroměstského náměstí, magistrátu města Mladá Boleslav. Dále se zde nachází například 

Morový sloup se sochou P. Marie, Hrad Mladé Boleslavi a Mladoboleslavské Muzeum. 

V analyzované částí se také nachází několik restaurací a kaváren. Jedná se o velmi rušnou část 

města s dopravním zabezpečením od Mladoboleslavského dopravního podniku v podobě 

několika zastávek autobusu. Nechybí zde ani placené parkoviště pro osobní auta, včetně krytého 

stání.  
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Městská část Mladá Boleslav I (Staré Město) hraničí s ostatními třemi analyzovanými 

oblastmi. Na jihovýchodě s částí Mladá Boleslav III, na severovýchodě s částí Mladá Boleslav II 

a na severozápadě s částí Mladá Boleslav IV.  

 

 

Obr. č.  8 - vyznačené inzerované nabídky v lokalitě MB I (vlastní zpracování, www.mapy.cz [16]) 
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Tab. č. 3 - porovnání výše nájemného v lokalitě Mladá Boleslav I (vlastní zpracování) 

Poř.č. Lokalita 
Plocha 

[m²] 
Nájemné 
[měsíc] 

Cena 
[m²] 

Kce/ 
stav 
objektu 

Vy-
ba-
vení 

Par-
ko-
vání 

ENB Typ  
Sou-
kro-
mí 

Do-
stup-
nost 
MHD 

1 
Staroměstské 
nám. 55 15 000 273 SM/VD N VE G PŘ A V 

2 
Staroměstské 
nám. 40 14 000 350 SM/VD A VE G PŘ A V 

3 
Staroměstské 
nám. 140 25000 179 SM/VD N VE G PA A V 

4 Vodkova 196 58000 296 C/PR A VL C PA A VD 

 průměrné nájemné 28 000 274        

 

Tab. č. 4 - legenda k tabulce porovnávající výši nájemného (vlastní zpracování) 

Konstruce Stav objektu Vybavení Parkování Podlažnost 
Dostupnost 
MHD 

C – cihelná D – dobrý A – ano VE – veřejné PA – patrové D – dobrá 

PA – panelová VD – velmi dobrý Č – částečně VL – vlastní PŘ – přízemí VD – velmi dobrá 

SK – skeletová PR – po rekonstrukci N – ne  
  

V – výborná 

SM - smíšená V - výborný PD – po domluvě  
  

Š - špatná 

  minimum     maximum   

 

Ve výše uvedené tabulce Tab. č. 3 jsou analyzovány údaje 4 inzerovaných nabídek 

administrativních prostor v městské části Mladá Boleslav I (Staré Město). V prvcích jsou nabízeny 

prostory o velikosti 40 až 196 m². Tato městská část není příliš oblíbená pro administrativní 

prostory z důvodu její malé velikosti a z důvodu historické části města, která s sebou nese ztížené 

podmínky pro rekonstrukci budov.  

V nabízených prostorách převažovala možnost veřejného parkovacího stání, pouze 

v jedné nabídce bylo vlastní parkovací stání, které bylo započteno v ceně nájemného. Většina 

nabízených prostoru je ze smíšené konstrukce, pouze jeden nabízený prostor je zděný. 

Zastoupení patrových a přízemních prostorů je rovnoměrné. Všechny nabízené prostory splňují 

podmínku soukromí, tudíž jsou vybavené vlastním sociálním zařízením a kancelářský prostor 

je oddělený od ostatních prostorů v budově.  
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Graf č.  2 - rozpětí výše nájemného administrativních prostor v lokalitě Mladá Boleslav I (vlastní 

zpracování) 

 

Cenové rozpětí se pohybuje v od 179 do 350 Kč/m² za měsíc. Rozpětí mezi minimální 

a maximální cenou je 171 Kč/m² za měsíc. Průměrná cena analyzovaných nájmu je stanovena 

na 274 Kč/m² za měsíc. Dva prvky ze čtyř analyzovaných nedosahují průměrné ceny.  

Nejnižší cenu nájemného stanovuje nabídka č. 3, a to 179 Kč/m² měsíčně. Administrativní 

prostor se nachází na ulici Staroměstské náměstí a jeho výměra činí 140 m². Objekt se nachází 

v 1. podlaží se samostatným vchodem a sociálním vybavením. V nabízeném administrativním 

prostoru dříve fungovalo kuchyňské studio, tudíž by byla nutná jistá rekonstrukce vnitřních 

prostorů, která negativně ovlivňuje cenu nájemného.  

Nejvyšší cenu nájemného stanovuje nabídka č. 2, kde činí nájemné 350 Kč/m² za měsíc. 

I tato nabídka se nachází na ulici Staroměstské náměstí a jeho výměra činí celkem 40 m². 

Nabízený objekt je přízemní budova se sociálním zázemím. Prostor je dělený na dvě podlouhlé 

části, vhodný pro několik kancelářských stolů řazených vedle sebe. Výše ceny nájemného se odvíjí 

od stavu prostoru, a proto když prostory mají reprezentativní vzhled a vybavení prostorů je 

ve výborném stavu, tvoří nabídka č. 2 nejvyšší cenu nájemného za m². 
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6.2 PRŮZKUM TRHU MLADÁ BOLESLAV II 

Městská část Mladá Boleslav II se skládá z městské části Nové Město. Tato část leží 

na severovýchodě města Mladá Boleslav. V analyzované městské části je evidováno 1363 adres. 

Katastrální výměra analyzované části je druhá největší ze všech 4 analyzovaných částí, tvoří 

28,8 % z celkové plochy katastrálního území Mladá Boleslav, tj. 3,34 km².  Počet trvale žijícího 

obyvatelstva je 29 961 osob.  

 

 

Obr. č.  9 - vyznačené katastrální území Mladá Boleslav II (vlastní zpracování) 

 

V městské části Mladá Boleslav II (Nové Město) se nachází veškerá vybavenost města 

včetně Klaudiánovy nemocnice. V analyzované městské části se rozkládá rozlehlý prostor podniku 

Škoda Auto a.s. a také Škoda Muzeum. V Novém Městě je několik zastávek městské dopravní 

společnosti včetně vlakové zastávky Mladá Boleslav město. Ani v této části nechybí placené 

parkoviště, parkoviště pro návštěvníky muzea a další veřejné parkovací stání podél ulic.  
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Městská část Mladá Boleslav II (Nové Město) hraničí s ostatními třemi analyzovanými 

oblastmi. Na západě s částí Mladá Boleslav IV, na jihovýchodě s částí Mladá Boleslav III a na jižní 

straně s částí Mladá Boleslav I.  

 

Obr. č.  10 - vyznačené inzerované nabídky v lokalitě MB II (vlastní zpracování, www.mapy.cz [16]) 
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Tab. č. 5 - porovnání výše nájemného v lokalitě Mladá Boleslav II (vlastní zpracování) 

Poř.č. Lokalita 
Plocha 

[m²] 
Nájemné 
[měsíc]  

Cena 
[m²] 

Kce/ 
stav 
objektu 

Vy-
ba-
vení 

Par-
ko-
vání 

ENB Typ 
Sou-
kro-
mí 

Do-
stup-
nost 
MHD 

1 17. listopadu 45 12 500 278 PA/PR Č VE G PŘ A V 

2 Blahoslavova 65 13 000 200 C/V Č VL C PA A D 

3 Boženy Němcové 31 10 087 325 C/PR N VE G PŘ A D 

4 Českobratrské nám.  12 5 089 424 C/PR Č VL C PA N D 

5 Husova 104 12 000 115 C/VD Č VE G PA N D 

6 Husova 100 25 000 250 C/D N VE G PŘ A D 

7 Husova 47 11 509* 245 SM/D Č VE G PŘ A VD 

8 Husova 100 25 000 250 C/D Č VE G PŘ A D 

9 Husova 32 8 000 250 SM/D N VE G PŘ A D 

10 Klaudiánova 56 11 000 196 C/VD Č VE G PA A VD 

11 nám. Míru 17 6 099* 359 SK/D N VL G PA A VD 

12 nám. Míru 42 10 774* 274 SK/D N VL G PA A VD  

13 Palackého 49 8 403* 171 SM/PR N VL G PŘ N D 

14 tř. Václava Klementa 841 28 000 333 SM/D N VL G PŘ A D 

15 tř. Václava Klementa 54 15 000 278 C/D N VE C PŘ A D 

16 tř. Václava Klementa 36 8 500 236 C/D N VE B PŘ A D 

17 tř. Václava Klementa 150 35 000 233 SM/V N VL G PŘ A D 

18 u Stadionu 26 22 000 846 PA/V N VL G PA A  VD 

 průměrné nájemné   14 831 292        

 

Tab. č. 6 - legenda k tabulce porovnávající výši nájemného (vlastní zpracování) 

Konstruce Stav objektu Vybavení Parkování Podlažnost Dostupnost MHD 

C – cihelná D – dobrý A – ano VE – veřejné PA – patrové D – dobrá 

PA – panelová VD – velmi dobrý Č – částečně VL – vlastní PŘ – přízemí VD – velmi dobrá 

SK – skeletová PR – po rekonstrukci N – ne  

  

V – výborná 

SM - smíšená V - výborný PD – po domluvě  
  

Š - špatná 

  minimum     maximum   

 

 

 

                                                        

1 * Cena nájemného snížená o průměrné provozní náklady za měsíc na m² viz Příloha 1 
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Ve výše uvedené tabulce Tab. č. 5 jsou analyzovány údaje 18 inzerovaných nabídek 

administrativních prostor v městské části Mladá Boleslav II (Nové Město). V prvcích jsou nabízeny 

prostory o velikosti 12 až 150 m². Tato městská část je nejoblíbenější městskou částí v Mladé 

Boleslavi pro administrativní prostory z důvodu dobré části města s veškerou občanskou 

vybaveností.  

V nabízených prostorách převažovala možnost veřejného parkovacího stání, pouze v osmi 

nabídkách bylo vlastní parkovací stání, které bylo započteno v ceně nájemného. Polovina 

nabízených prostoru je zděná, ostatní nabízený prostor je převážně ze smíšené konstrukce. 

Zastoupení patrových prostorů převažuje, avšak většina nabízených prostorů se nachází 

v přízemí domu. Ve většině případů splňují nabízené prostory podmínku soukromí, pouze 

tři nabídky nejsou vybavené vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Kancelářský prostor 

je ve všech případech oddělený od ostatních prostorů v budově.  

 

 

Graf č.  3 - rozpětí výše nájemného administrativních prostor v lokalitě Mladá Boleslav II (vlastní 

zpracování) 

 

Cenové rozpětí se pohybuje od 115 do 846 Kč/m² za měsíc. Rozpětí mezi minimální 

a maximální cenou je 731 Kč/m² za měsíc. Průměrná cena analyzovaných nájmu je stanovena 

na 292 Kč/m² za měsíc. Třináct prvků z osmnácti analyzovaných nedosahují průměrné ceny. 

V případě vyloučení poslední nabídky, která stanovuje nejvyšší cenu za m² by průměrná cena 

nájemného klesla na 259 Kč/m² a průměrné ceny by nedosáhlo jedenáct prvků.  
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Nejnižší cenu nájemného stanovuje nabídka č. 5, a to pouze 115 Kč/m² měsíčně. 

Administrativní prostor se nachází na ulici Husova a jeho výměra činí 104 m². Objekt se nachází 

v posledním podlaží třípatrového domu. Inzerovaná nabídka má sdílené sociální zařízení 

a kuchyňku s ostatními administrativními prostory v domě, které negativně ovlivňují cenu 

nájemného.   

Nejvyšší nabídku nájemného stanovuje nabídka č. 18, kde činí nájemné 846 Kč/m² 

za měsíc. Tato nabídka se nachází na ulici U Stadionu a jeho výměra činí celkem 26 m². Nabízený 

prostor je v přízemí obchodního střediska v rušné části města. Má samostatné sociální zázemí, 

s vlastním vstupem a výlohou situovanou na hlavní třídu. Prostor je možné upravit dle 

individuálních potřeb nájemce. Výše ceny nájemného se odvíjí od výborného stavu prostoru 

s bezbariérovým přístupem a vlastním parkovacím stáním, proto tvoří nabídka č. 18 nejvyšší cenu 

nájemného za m². 
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6.3 PRŮZKUM TRHU MLADÁ BOLESLAV III 

Městská část Mladá Boleslav III se skládá z městské části Podolec. Tato část leží 

na jihovýchodě města Mladá Boleslav. V analyzované městské části je evidováno 1321 adres. 

Katastrální výměra analyzované části je největší ze všech 4 analyzovaných částí, tvoří 46,5 % 

z celkové plochy katastrálního území Mladá Boleslav, tj. 5,38 km².  Počet trvale žijícího 

obyvatelstva je 9 355 osob.  

 

Obr. č.  11 - vyznačené katastrální území Mladá Boleslav III (vlastního zpracování) 

 

V městské části Mladá Boleslav III (Podolec) se nachází hlavní silnice Jičínská a nájezd 

na dálnici D10 spojující Mladou Boleslav s hlavním městem Praha. V analyzované městské části 

se rozkládá druhá polovina rozlehlého prostoru podniku Škoda Auto a.s. Městskou částí Podolec 

protéká říčka Klenice, podél které je prostor pro zelenou plochu, je zde naučná stezka, cyklopark, 

discgolg a přírodní park s altány a pítky pro veřejnost. V této části nechybí ani městský hokejový 

stadion a krytý bazén. V Podolci je také několik zastávek městské dopravní společnosti. Ani v této 

části nechybí placené parkoviště, parkoviště pro návštěvníky leteckého muzea a koupaliště. 

Další parkovací místa jsou soukromé anebo podél ulic.  
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Obr. č.  12 - vyznačené inzerované nabídky v lokalitě MB III 

(vlastní zpracování, www.mapy.cz [16]) 

Městská část Mladá Boleslav III (Podolec) hraničí na severu území s ostatními třemi 

analyzovanými městskými částmi. Na jihu pak dále hraničí s částí Jemníky a Podchlumí.  
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Tab. č. 7 - porovnání výše nájemného v lokalitě Mladá Boleslav III (vlastní zpracování) 

Poř.č. Lokalita 
Plocha 

[m²] 

Nájemné 
[měsíc] 
bez popl. 

Cena 
[m²] 

Kce/ 
stav 
objektu 

Vy-
ba-
vení 

Par-
ko-
vání 

ENB Typ 
Sou-
kro-
mí 

Do-
stup-
nost 
MHD 

1 Dukelská 29 10 463* 361 SM/PR N VL G PŘ A V 

2 Dukelská 100 25 000 250 C/VD N VL G PA A VD 

3 Jičínská 16 4 152* 260 SK/PR N VL G PA N VD 

4 Jičínská 40 10 880* 272 SK/PR N VL G PA N VD 

5 Novákova 77 24 0002 312 C/VD A VE C PA N VD 

6 Táborská 80 15 000 188 C/VD N VE G PA A D 

7 třída T.G. Masaryka 25 5 500 220 PA/VD N VE G PA N V 

8 třída T.G. Masaryka 50 7 500 150 PA/D A VE G PA N V 

9 třída T.G. Masaryka 30 7 500 250 PA/D A VE G PA N V 

10 Vančurova 54 10 000 185 C/PR A VL G PŘ A V 

11 Zálužánská 50 17 000 340 SK/NO N VL G PŘ A V 

 průměrné nájemné   12 454 253        

 

Tab. č. 8 - legenda k tabulce porovnávající výši nájemného (vlastní zpracování) 

Konstruce Stav objektu Vybavení Parkování Podlažnost 
Dostupnost 
MHD 

C – cihelná D – dobrý A – ano VE – veřejné PA – patrové D – dobrá 

PA – panelová VD – velmi dobrý Č – částečně VL – vlastní PŘ – přízemí VD – velmi dobrá 

SK – skeletová PR – po rekonstrukci N – ne  

  

V – výborná 

SM - smíšená V - výborný   
  

Š - špatná 

  minimum     maximum   

 

Ve výše uvedené tabulce Tab. č. 7 jsou analyzovány údaje 11 inzerovaných nabídek 

administrativních prostor v městské části Mladá Boleslav III (Podolec). V prvcích jsou nabízeny 

prostory o velikosti 16 až 100 m². Tato městská část je poměrně oblíbená pro administrativní 

prostory z důvodu dobré části města s velkou občanskou vybaveností.  

 

 

 

                                                        

2* Cena nájemného snížená o průměrné provozní náklady za měsíc na m² viz Příloha 1 



45 

 

V nabízených prostorách převažovala možnost vlastního parkovacího stání, které bylo 

započteno v ceně nájemného, pouze v pěti nabídkách nebylo vlastní parkovací stání. Nabízené 

prostory byly z různých konstrukcí, nejvíce však převažovala konstrukce zděná a panelová.  

V nabídkách převažuje zastoupení patrových budov, a také nabízené prostory se nachází 

nejčastěji v druhém podlaží domu, které nejsou vybavené výtahem. Ve dvou třetinách případů 

splňují nabízené prostory podmínku soukromí, pouze čtyři nabídky mají sdílené prostory 

pro sociální zařízení a kuchyňku. Kancelářský prostor je ve všech případech oddělený 

a uzamykatelný od ostatních prostorů v budově.  

 

 

Graf č.  4 - rozpětí výše nájemného administrativních prostor v lokalitě Mladá Boleslav III (vlastní 

zpracování) 

 

Cenové rozpětí se pohybuje v od 150 do 361 Kč/m² za měsíc. Rozpětí mezi minimální 

a maximální cenou je 211 Kč/m² za měsíc. Průměrná cena analyzovaných nájmu je stanovena 

na 253 Kč/m² za měsíc. Šest prvků z jedenácti analyzovaných nedosahují průměrné ceny.  

Nejnižší cenu nájemného stanovuje nabídka č. 8, a to pouze 150 Kč/m² měsíčně. 

Administrativní prostor se nachází na ulici třída T. G. Masaryka a jeho výměra činí 50 m². Objekt 

se nachází v posledním podlaží dvoupatrového domu. Inzerovaná nabídka má sdílené sociální 
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zařízení a kuchyňku s ostatními administrativními prostory v domě. Dále stav objektu není 

reprezentativního vzhledu a bylo by nutné provést menší rekonstrukci částí objektu. Tyto faktory 

negativně ovlivňují cenu a řadí nabízený prostor na nejnižší pozici.  

Nejvyšší nabídku nájemného stanovuje nabídka č. 1, kde činí nájemné 361 Kč/m² 

za měsíc. Tato nabídka se nachází na ulici Dukelská a jeho výměra činí celkem 29 m². Nabízený 

prostor je v přízemí obchodního střediska v rušné části města. Má samostatné sociální zázemí 

s kuchyňským koutem. Prostor také nabízí vlastní parkovací stání. Výše ceny nájemného se odvíjí 

od výborného stavu nabízených prostor, budova prošla nedávnou rekonstrukcí. 
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6.4 PRŮZKUM TRHU MLADÁ BOLESLAV IV 

Městská část Mladá Boleslav IV se skládá z městské části Pták. Tato část leží na západě 

města Mladá Boleslav. V analyzované městské části je evidováno 272 adres. Katastrální výměra 

analyzované části je druhá nejmenší ze všech 4 analyzovaných částí, tvoří pouze 15,9 % z celkové 

plochy katastrálního území Mladá Boleslav, tj. 1,84 km².  Počet trvale žijícího obyvatelstva 

je 799 osob.  

 

Obr. č.  13 - vyznačené katastrální území Mladá Boleslav IV (vlastní zpracování) 

 

Městskou částí Mladá Boleslav IV (Pták) protéká na západě území řeka Jizera, podél které 

se rozprostírá volná travnatá plocha. Analyzovanou městskou částí prochází železnická stanice 

ze stanice Mladá Boleslav město a Mladá Boleslav hlavní nádraží. V analyzované městské části 

se nachází tři památné stromy České republiky. V městské části Pták je také několik zastávek 

městské dopravní společnosti, úřad práce a několik kaváren. I v této části se nachází kryté 

placené parkoviště a další místa pro parkování se nachází podél ulic.  

 



48 

Městská část Mladá Boleslav IV (Pták) hraničí na východě území s částí Mladá Boleslav II 

a na jihu území hraničí s částí Mladá Boleslav I a Mladá Boleslav III. Na východě pak dále hraničí 

s částí Čejetice a Podlázky. 

 

Obr. č.  14 - vyznačené inzerované nabídky v lokalitě MB IV (vlastní zpracování, www.mapy.cz [16]) 
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Tab. č. 9 - porovnání výše nájemného v lokalitě Mladá Boleslav IV (vlastní zpracování) 

Poř.č. Lokalita 
Plocha 

[m²] 
Nájemné 
[měsíc] 

Cena 
[m²] 

Kce/ 
stav 
objektu 

Vy-
ba-
vení 

Par-
ko-
vání 

ENB Typ 
Sou-
kro-
mí 

Do-
stup-
nost 
MHD 

1 Jaselská 60 16 0003 267 C/VD A VL G PA A VD 

2 Ptácká 150 8 000** 53 C/Š N VE G PŘ A VD 

3 Tovačovského 289 49 000 170 C/VD A VE D PA A VD 

 průměrné nájemné 24 333 163        

 

Tab. č. 10 - legenda k tabulce porovnávající výši nájemného (vlastní pracovní) 

Konstruce Stav objektu Vybavení Parkování Podlažnost 
Dostupnost 
MHD 

C – cihelná D – dobrý A – ano VE – veřejné PA – patrové D – dobrá 

PA – panelová VD – velmi dobrý Č – částečně VL – vlastní PŘ – přízemí VD – velmi dobrá 

SK – skeletová PR – po rekonstrukci N – ne  

  

V – výborná 

SM - smíšená V - výborný   
  

Š - špatná 

  minimum     maximum   

 

Ve výše uvedené tabulce Tab. č. 9 jsou analyzovány údaje 3 inzerovaných nabídek 

administrativních prostor v městské části Mladá Boleslav IV (Pták). V prvcích jsou nabízeny 

prostory o velikosti 60 až 289 m². Tato městská část není oblíbená pro administrativní prostory 

z důvodu malé vybavenosti městské části. 

V nabízených prostorách převažovala možnost veřejného parkovacího stání, pouze 

v jedné nabídce bylo k dispozici vlastní parkovací stání, které bylo započteno v ceně nájemného. 

Nabízené prostory byly ze zděných konstrukcí. V nabídkách převažuje zastoupení patrových 

budov, ale nabízené prostory se nachází nejčastěji v přízemí domu. Ve všech třech případech 

splňují nabízené prostory podmínku soukromí. Kancelářský prostor je ve všech případech 

oddělený a uzamykatelný od ostatních prostorů v budově.  

 

                                                        

3** Cena nájemného bez kauce 
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Graf č.  5 - rozpětí výše nájemného administrativních prostor v lokalitě Mladá Boleslav IV (vlastní 

zpracování) 

 

Cenové rozpětí se pohybuje od 53 do 267 Kč/m² za měsíc. Rozpětí mezi minimální 

a maximální cenou je 214 Kč/m² za měsíc. Průměrná cena analyzovaných nájmu je stanovena 

na 163 Kč/m² za měsíc. Pouze jeden prvek ze tří analyzovaných nedosahuje na průměrnou cenu.   

Nejnižší cenu nájemného stanovuje nabídka č. 2, a to pouze 53 Kč/m² měsíčně. 

Administrativní prostor se nachází na ulici Ptácká a jeho výměra činí 150 m². Inzerovaná nabídka 

platí pro celou samostatnou přízemní budovu. Inzerovaná nabídka má vlastní sociální zařízení 

a kuchyňku, tři velké místnosti pro kanceláře a malý sklad. Objekt prošel nedávnou rekonstrukcí, 

avšak jeho vzhled není reprezentativního vzhledu. Největší faktor, který negativně ovlivňuje 

tuto nabídku je odstupné ve výši 50.000 Kč. V případě, že pro porovnání nájemného za první rok 

užívání, započteme odstupné, bude průměrná cena analyzovaného objektu činit 81 Kč/m² 

měsíčně. Průměrná cena analyzovaných nájmu pak vzroste ze 163 na 173 Kč/m². 

Nejvyšší nabídku nájemného stanovuje nabídka č. 1, kde činí nájemné 267 Kč/m² 

za měsíc. Tato nabídka se nachází na ulici Jaselská a jeho výměra činí celkem 60 m². Nabízený 

prostor je v přízemí dvoupatrového domu s bezbariérovým vstupem. Objekt disponuje 

prostornou jednací místností, dvěma kancelářemi, WC a technickým zázemím. Prostor také nabízí 

vlastní parkovací stání. Nabízený objekt je možné pronajmout i plně vybavený anebo pouze část 

objektu. Výše ceny nájemného se odvíjí od velmi dobrého stavu objektu s reprezentativním 

vzhledem nabízených prostorů.  
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6.5 USKUTEČNĚNÉ NÁJMY 

Pro posouzení reálné ceny nabízených prostor a pro doplnění informací z průzkumu trhu 

v analyzovaných částí, byly požádány realitní kanceláře o zaslání uskutečněných nájmů 

administrativních prostor s realizovanými cenami. Pouze jedna realitní kancelář, a to konkrétně 

NAVRÁTIL – realitní kancelář, zaslala soubor realizovaného nájemného včetně cen.  

 

Obr. č.  15 - vyznačené uskutečněné nájemné v celé lokalitě Mladá Boleslav 

(vlastní zpracování, www.mapy.cz [16]) 

 

 

 

 

 



52 

Analyzováno bylo pouze sedm prvků, které se rozprostírají v blízkosti centra obce Mladá 

Boleslav. Nejčastěji leží v městské části Mladá Boleslav II neboli Nové Město, poté Mladá Boleslav 

III, Podolec a pouze jeden prvek leží v části Mladá Boleslav I, Staré Město. 

 

Tab. č. 11 - porovnání uskutečněné výše nájemného v celé lokalitě Mladá Boleslav (vlastní zpracování) 

Poř.č. Lokalita 
Plocha 

[m²] 
Nájemné 
[měsíc] 

Cena 
[m²] 

Kce/ 
stav 

objektu 

Vy-
ba-
vení 

Par-
ko-
vání 

ENB Typ 
Sou-
kro-
mí 

Do-
stup-
nost 
MHD 

Část 
obce 
MB 

1 Blahoslavova 60 15 000 250 C/VD N VL G PŘ A VD MB II 

2 Havlíčkova 100 20 000 200 PA/D N VL G PŘ A VD MB II 

3 Havlíčkova 70 9 000 129 C/VD N VL G PŘ A D MB II 

4 Husova 32 8 000 250 SM/D Č VE G PŘ A D MB II 

5 Jičínská 60 15 000 250 C/VD Č VE G PŘ A VD MB III 

6 
Staroměstské 
nám. 

57 7 500 132 C/VD Č VE G PŘ A VD MB I 

7 Táborská 76 11 000 145 C/VD N VL G PŘ A VD MB III 

 průměrné nájemné 12214 194         

 

Tab. č. 12 - legenda k tabulce porovnávající výši nájemného (vlastní zpracování) 

Konstruce Stav objektu Vybavení Parkování Podlažnost Dostupnost MHD 

C – cihelná D – dobrý A – ano VE – veřejné PA – patrové D – dobrá 

PA – panelová VD – velmi dobrý Č – částečně VL – vlastní PŘ – přízemí VD – velmi dobrá 

SK – skeletová PR – po rekonstrukci N – ne  

  

V – výborná 

SM – smíšená V - výborný   
  

Š - špatná 

  minimum     maximum   

 

Ve výše uvedené tabulce Tab. č. 11 jsou analyzovány údaje sedmi realizovaných nabídek 

administrativních prostor v celé obci Mladá Boleslav. V prvcích jsou nabízeny prostory o velikosti 

32 až 100 m².  

V realizovaných nabídkách nájemných prostor převažovala možnost veřejného 

parkovacího stání, pouze v jedné nabídce bylo k dispozici vlastní parkovací stání, které bylo 

započteno v ceně nájemného. Nabízené prostory byly převážně ze zděných konstrukcí. 

V realizovaných nájmech převažuje zastoupení přízemních budov, a všechny realizované nabídky 
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se nachází v přízemí domu. Ve všech třech případech splňují nabízené prostory podmínku 

soukromí. Kancelářský prostor je ve všech případech oddělený a uzamykatelný od ostatních 

prostorů v budově.  

 

 

Graf č.  6 - rozpětí výše nájemného administrativních prostor v celé lokalitě Mladá Boleslav (vlastní 

zpracování) 

 

Cenové rozpětí se pohybuje od 129 do 250 Kč/m² za měsíc. Rozpětí mezi minimální 

a maximální cenou je 121 Kč/m² za měsíc. Průměrná cena analyzovaných nájmu je stanovena 

na 194 Kč/m² za měsíc. Tři prvky ze sedmi analyzovaných nedosahují na průměrnou cenu.   

Nejnižší cenu nájemného stanovuje realizovaná nabídka č. 3, a to pouze 129 Kč/m² 

měsíčně. Administrativní prostor se nachází na ulici Havlíčkova a jeho výměra činí 70 m². 

Realizovaná nabídka se nachází v přízemí rodinného domu, a to je faktor, který zásadně 

negativně ovlivňuje cenu nájemného. Ostatní vlastnosti realizovaného nájmu se příliš neliší 

od ostatních analyzovaných prvků.  

Nejvyšší nabídku nájemného stanovuje realizovaná nabídka č. 1, 4 a 5, kde činí nájemné 

250 Kč/m² za měsíc. Tyto realizované nájmy se nachází na ulici Blahoslavova, Husova a Jičínska. 

Jedná se vesměs o prostory nabízející menší užitnou plochu 32, 60 a 60 m². Realizovaná nabídka 

č. 4 a 5 nabízí oproti nabídce č. 1 navíc částečně vybavený administrativní prostor. Naopak 

realizovaná nabídka č. 1 nabízí oproti zbylým dvou nabídkách lepší dopravní dostupnost MHD 

a polohu blíže centru města Mladá Boleslav.  
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7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

V analyzovaných městských částí Mladé Boleslavi byl proveden průzkum trhu, který zjistil 

rozdílnou výši nájemného administrativních prostor v jednotlivých částí. Na výši nájemného 

působily rozdílné faktory, které ovlivnily jeho výši.  

 

7.1 VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI NÁJEMNÉHO 

V této kapitole jsou popsány nejdůležitější faktory ovlivňující výši nájemného.  

7.1.1 Lokalita 

Lokalita inzerovaných nabídek nezohledňuje pouze polohu v centru nebo na okraji města, 

ale také počet obyvatel nebo výnosnost dané polohy. Do lokality se dále může zohlednit 

i dopravní dostupnost MHD.  

V následující tabulce Tab. č. 13 je vyznačena průměrná, minimální a maximální cena 

nájemného nabízených administrativních prostorů za 1 m² za měsíc.  

  

Tab. č. 13 - porovnání průměrných cen jednotlivých částí Mladé Boleslavi (vlastní zpracování) 

Část 
min 

[Kč/m²] 
max 

[Kč/m²] 
průměr 
[Kč/m²] 

rozdíl min - max 
[Kč/m²]  

Rozmezí průměrných cen 
nájemného [Kč/m²] 

MB I 179 350 274 171  < 180 

MB II 115 846 292 731  180 – 260 

MB III 150 361 253 211  > 260 

MB IV 53 267 163 214   
průměr   246    

 

Z výše uvedené tabulky Tab. č. 13 je patrná rozdílná výše cen nájemného 

administrativních prostor. Nejnižší průměrné nájemné nabízených administrativních prostor 

je zjištěno v městské části Mladá Boleslav IV (Pták), průměrné nájemné zde činí pouze 163 Kč/m². 

Naopak nejvyšší nájemné administrativních prostor je nabízeno v lokalitě Mladá Boleslav II 

(Nové Město), kde průměrné měsíční nájemné činí 292 Kč/m², tj. o 79% vyšší než v lokalitě Mladá 

Boleslav IV.   
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Obr. č.  16 - zpracovaná mapa průměrných cen (vlastní zpracování) 

Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším průměrným nájemným je dán rozdílností 

mezi analyzovanými částmi obce. Nejvyšší průměrné nájemné je v lukrativnějších prostorech 

v blízkosti centra města. Tato část také disponuje s výbornou dostupností městské hromadné 

dopravy.  

 

I. Mladá Boleslav I 

II. Mladá Boleslav II 

III. Mladá Boleslav III 

IV. Mladá Boleslav IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže uvedený graf Graf č.  7 - rozpětí výše nájemného jednotlivých částí Mladé Boleslavi 

(vlastní zpracování) znázorňuje výši průměrného, minimálního a maximálního analyzovaného 

nájemného v Kč/m² za měsíc. Jsou zde znázorněny odchylky od jednotlivých analyzovaných cen 

nájemného.  
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Graf č.  7 - rozpětí výše nájemného jednotlivých částí Mladé Boleslavi (vlastní zpracování) 

7.1.2 Parkování 

Parkování patří mezi další faktor ovlivňující cenu nájemného. Při bližším zkoumání tohoto 

faktoru je patrné, že v analyzované lokalitě je, vlastní parkovací stání zahrnuté v ceně nájemného 

nebo veřejné parkování, směrodatné pro vývoj ceny nájemného za m² za měsíc.  

Dle níže uvedené tabulky Tab. č. 14 je vidět, že nejvyšší cenu v obou možných případech 

(vlastní/veřejné parkovacího stání) má městská část Mladá Boleslav II. Naopak nejnižší cenu 

nájemného s vlastním či veřejným stáním nabízí městská část Mladá Boleslav IV.   

Tab. č. 14 - porovnání cen nájemného s vlastním a veřejným parkovacím stáním (vlastní zpracování) 

Část vlastní [Kč/m²] veřejné [Kč/m²] rozdíl [Kč/m²] 

MB I 296 350 - 

MB II 846 424 422 

MB III 361 312 49 

MB IV 267 170 97 

 

V analyzovaných datech je také možno pozorovat rozdíl mezi zajištěným a nezajištěným 

parkovným. Nejvyšší rozdíl opět připadá na městskou část Mladá Boleslav II, kde rozdíl činí 

422 Kč/m². V městské části Mladá Boleslav I. byly analyzovány pouze čtyři prvky, z toho tři 

se nacházely na stejné ulici Staroměstské náměstí, kde se pohybuje nejvyšší nájemné i bez 

vlastního parkovacího stání.   
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Při porovnání měsíčního nájemného v městské části Mladá Boleslav II, která byla 

v průzkumu v obou případech první, je patrné, že průměrné měsíční nájemné s vlastním 

parkovacím stání je vyšší o rozdíl 84 Kč/m² než průměrné nájemné bez parkovacího stání.  

Tab. č. 15 - porovnání cen nájemného vlastního a veřejného parkovacího stání v lokalitě MB II 

(vlastní zpracování) 

MB II vlastní [Kč/m²] veřejné [Kč/m²] 

  

200 278 

359 325 

257 424 

171 115 

333 250 

233 245 

846 250 

  250 

  196 

  278 

  236 

Průměr 343 259 

 

7.1.3 Velikost užitné plochy 

V jednotlivých městských částí existují velké rozdíly užitné plochy v nabízených 

administrativních prostorách. Z průzkumu trhu je patrné, že prostory nabízející menší užitnou 

plochu mají dražší měsíční nájemné na m². Z pravidla platí, že se zvyšující se užitnou plochou 

klesá cena nájemného na m².  

Jednotlivé případy je možné zachytit například v městské části Mladá Boleslav II, 

kdy nabízený administrativní prostor o výměře 26 m² tvoří maximální výši požadovaného 

měsíčního nájemného v dané části a to 846 Kč/m². Dále v části Mladá Boleslav I byl za nejmenší 

nabízený prostor požadována nejvyšší cena nájemného, konkrétně 350 Kč/m² při užitné ploše 

40 m². 
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7.1.4 Vybavenost administrativních prostor  

Dle provedeného průzkumu trhu lze konstatovat, že faktor vybavenosti nabízených 

administrativních prostor nijak zvlášť neovlivňuje cenu nabízených prostorů. Výsledky jsou 

podloženy v analýze jednotlivých městských částí, kde je možné si všimnout nabídek 

nezařízených prostorů na hranici průměrných cen. Dokonce nabízený administrativní prostor, 

který vyhrál průzkum s nejvyšší požadovanou cenou nájemného za m² měsíčně je nabízen 

bez vybavení.  

Dalším důkazem, že faktor vybavení není ovlivňující výši nájemného je fakt, že často 

se v inzerovaných administrativních prostorech nabízela možnost vybavit kancelář při neměnné 

výši nájemného. 

7.1.5 Porovnání uskutečněných a inzerovaných nabídek 

Pro porovnání uskutečněných a inzerovaných nájemních prostor se použije tabulky     

Tab. č. 16. V prvním řádku tabulky je patrná výše průměrné ceny inzerovaných prostor za celou 

analyzovanou oblast. V následujícím řádku je možné naleznout hodnotu výše průměrné ceny již 

uskutečněných nájmů administrativních prostor. Průměrná cena nabízeného nájemného všech 

administrativních prostor v Mladé Boleslavy činí 246 Kč/m² za měsíc. Pro porovnání 

s uskutečněnými nájmy, kde průměrná cena, za celou analyzovanou oblast Mladá Boleslav, 

dosahuje pouze 194 Kč/m² za měsíc. Za pomocí grafického zobrazení je možné konstatovat, že již 

uskutečněné nájemné je nižší o 52 Kč/m² s porovnáním inzerovaných nabídek. Z analýzy lze také 

konstatovat zvýšení cen nájemného administrativních prostor.  

Tab. č. 16 – porovnání cen uskutečněného a nabízeného nájemného (vlastní zpracování) 

  průměr [Kč/m²] min [Kč/m²] max [Kč/m²] 

uskutečněné nájemné 194 129 250 

nabízené nájemné  246 53 846 
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Graf č.  8 - porovnání cen uskutečněného a nabízeného nájemného (vlastní zpracování)  

 

7.2 HODNOTÍCÍ FAKTORY 

Hodnotící faktory zahrnují: užitnou plochu pronajímaného prostoru, podlažnost, 

typ konstrukce, stav objektu, vybavenost prostorů, ENB, parkování a dostupnost MHD. 

Výše uvedené hodnotící faktory jsou znázorněny v následující tabulce Tab. č. 17. Prvky 

jsou seřazeny do městských částí v závislosti na analyzovaném faktoru. Pro jeho lepší 

přehlednost byly analyzované prvky zpracovány i v procentuálním řešení.  

V této kapitole jsou pak analyzované údaje dále zpracovány graficky. Grafické zobrazení 

analyzovaných údajů tvoří v procentuálním pojetí lepší přehlednost oproti celkovému množství 

zpracovaných nabídek administrativních prostor ve městě Mladá Boleslav.  
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Tab. č. 17 - hodnototvorné faktory ovlivňující nájemné (vlastní zpracování) 

Ovlivňují faktor Možnosti 
Počet nabídek - počet, podíl 

MB I MB II MB III MB IV 

Užitná plocha 

1-25 m² - - 2 11 % 2 18 % - - 

26-50 m² 1 25 % 8 44 % 6 55 % - - 

51-75 m² 1 25 % 3 17 % 1 9 % 1 33 % 

76-100 m² - - 3 17 % 2 18 % - - 

101-150 m² 1 25 % 2 11 % - - 1 33 % 

151-200 m² 1 25 % - - - - - - 

201–300 m² - - - - - - 1 33 % 

Typ 
Přízemí 2 50 % 11 61 % 3 27 % 2 67 % 

Patro 2 50 % 7 39 % 8 73 % 1 33 % 

Typ k-ce 

Cihlová 1 25 % 9 50 % 4 36 % 3 100 % 

Panelová - - 2 11 % 3 27 % - - 

Skeletová - - 2 11 % 3 27 % - - 

Smíšená 3 75 % 5 28 % 1 9 % - - 

Stav objektu 

Dobrý - - 9 50 % 2 18 % - - 

Novostavba - - - - 1 9 % - - 

Po 
rekonstrukci 

1 25 % 4 22 % 4 36 % - - 

Špatný - - - - - - 1 33 % 

Velmi dobrý 3 75 % 2 11 % 4 36 % 2 67 % 

Výborný - - 3 17 % - - - - 

Vybavenost 

Částečně - - 7 39 % - - - - 

Nevybavený 2 50 % 11 61 % 7 64 % 1 33 % 

Vybavený 2 50 % - - 4 36 % 2 67 % 

Energetická 
náročnost 

A - - - - - - - - 

B - - 1 6 % - - - - 

C 1 25 % 3 17 % 1 9 % - - 

D - - - - - - 1 33 % 

E - - - - - - - - 

F - - - - - - - - 

G 3 75 % 14 78 % 10 91 % 2 67 % 

Parkování 
Veřejné 3 75 % 11 61 % 5 45 % 2 67 % 

Vlastní 1 25 % 7 39 % 6 55 % 1 33 % 

Dostupnost MHD 

Dobrý - - 12 67 % 1 9 % - - 

Velmi dobrý 1 25 % 5 28 % 4 36 % 3 100 % 

Výborný 3 75 % 1 6 % 6 55 % - - 
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V následujícím grafu Graf č.  9 je znázorněno procentní zastoupení inzerovaných 

administrativních prostor v m². Největší podíl nabízených prostor je zastoupen rozmezím    

25 – 50 m², které se řadí k druhým nejmenším nabízeným prostorům. Tyto prostory se vyskytují 

převážně v blízkosti centra obce. Naopak nejmenší podíl je znázorněn v rozmezí 151 – 200 m² 

a 201 – 300 m², jedná se o velké kanceláře nabízené na okraji analyzované části.  

 

Graf č.  9 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle velikosti užitné plochy 

(vlastní zpracování) 

 

 

Graf č.  10 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle typu budovy (vlastní zpracování) 
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Z předchozího grafu Graf č.  10 je zřejmé, že faktor podlažnosti se v analyzované oblasti 

neuvažuje. Nabídka přízemních budov je rovna s nabídkou více podlažních budov.  

V následujícím grafu Graf č.  11 je znázorněn výsledek, necelá polovina, tj. 48 %, 

nabízených administrativních prostor je ze zděné konstrukce. Jedná se především o objekty, které 

jsou staršího typu, stejně tak objekty z panelové konstrukce, které se dělí o druhé a třetí místo 

s novějšími objekty ze skeletové konstrukce.  

 

Graf č.  11 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle konstrukce budovy (vlastní 

zpracování) 

 

Vyhodnocený faktor stavu nabízených prostor je znázorněn v následujícím grafu          

Graf č.  12 kde jako nejvíce nabízený administrativní prostor je ve velmi dobrém stavu, pouze 

o jednu nabídku méně je pak stav dobrý. O poslední místo ve vyhodnocení se dělí prostory 

novostaveb a prostory ve špatném stavu. Prostor novostavby figuruje v průzkumu trhu mezi 

nejvyššími cenami za m² a v celkovém průměrném nájemném je nad hranicí. Naopak prostor, 

který je špatném stavu se nachází v méně zastavěné části města a nabízená cena za m² je vůbec 

nejnižší ze všech nabízených cen pronájmů. Hodnocení faktoru stavu objektu je velmi těžké 

analyzovat z důvodu hodnocení z realitních kanceláří, které v některých případech nemusí 

být objektivní.  
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Graf č.  12 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle stavu budovy (vlastní zpracování) 

 

V dalším grafu Graf č.  13 je vidět, že v převažujících případech, 58 %, jsou prostory 

nabízené jako nevybavené. Nabízené prostory bez vybavení, nebyly v průzkumu levnější, 

než prostory vybavené či částečně vybavené. Zbylé nabídky se skoro rovným dílem dělí 

na vybavené a částečně vybavené.  

 

Graf č.  13 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle vybavenosti nabízených prostorů 

(vlastní zpracování) 
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V následujícím grafu Graf č.  14 je znázorněn výsledek, velká část nabízených prostor má 

průkaz energetické náročnosti třídy G, který se řadí mezi mimořádně nehospodárné. Od 1. ledna 

2013 je povinnost vlastníka nemovitosti, poskytnout vypracovaný průkaz energetické náročnosti 

budovy v případě prodeje či pronájmu. Jelikož vlastníci nemovitosti častokrát neposkytnou 

realitní kanceláři vypracovaný průkaz energetické náročnosti, realitní kancelář je pak povinna 

pronajímanou nemovitost zařadit do nejhorší třídy, tedy do třídy G. Proto je velmi 

pravděpodobné, že je tento výsledek irelevantní. Žádný z nabízených prostorů nedisponuje 

průkazem energetické náročnosti třídy A.  Pouze jeden z nabízených prostor je zařazený do třídy 

B.  

 

Graf č.  14 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle energetické náročnosti budovy 

(vlastní zpracování) 
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Graf č.  15 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle typu parkovacího stání 

(vlastní zpracování) 

Z předchozího grafu Graf č.  15 vyplývá, že většina nabízených administrativních prostor 

neobsahuje vlastní parkovací stání. Realitní kanceláře u takovýchto prostorů nabízí veřejné 

venkovní stání a poté placené kryté venkovní stání, které se nachází v každé analyzované části 

obce. Nabízené prostory, které mají vlastní parkovací stání, mají z pravidla vyšší nabízenou cenu 

nájemného za m². 

Poslední graf Graf č.  16 udává dostupnost městskou hromadnou dopravou. O první 

místo se dělí stav velmi dobrý, kde je vzdálenost zastávky autobusu MHD uváděna od 200 

až 500 metrů, a stav dobrý, kde je vzdálenost nabízeného prostoru od zastávky MHD 

nad 500 metrů. Administrativní prostory, které jsou v bezprostřední blízkosti zastávky 

(do 200 metrů), jsou také častými inzerovanými nabídkami.  
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Graf č.  16 - celkové množství nabízených prostor rozdělených dle dostupnosti MHD (vlastní zpracování) 

 

7.3 CENOVÁ MAPA 

Cenová mapa slouží pro představení cen různých lokalit. Vychází z analýzy trhu, kde jsou 

zhodnoceny faktory ovlivňující cenu nájemného. Vytvořená cenová mapa má vždy jen omezenou 

časovou platnost, protože trh se neustále mění. S měnícím se trhem administrativních prostor 

se mění i podklady použité pro analýzu trhu a v závislosti na infrastruktuře města se tak mění 

i faktory, které cenu ovlivňují. Cílem cenové mapy je vytvořit uživateli přehled o průměrných 

cenách za m² s možností porovnat vývoj cen analyzovaných částí.  

Níže vytvořená cenová mapa obsahuje průměrné ceny nájemného administrativních 

prostor za jeden m² dle analyzovaných městských částí. Hlavním zdrojem pro vytvořenou 

cenovou mapu je kapitola 7.1.1, kde byla vytvořena podobná, barevně rozlišená mapa 

analyzovaných částí. Pro přehlednost průměrných cen nájemného administrativních prostor byla 

rozdělena červená barva na škálu sedmi barevných odstínů.  
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Obr. č.  17 - cenová mapa města Mladá Boleslav včetně barevné škály Kč/m² (vlastní zpracování) 

 

do 150 do 170 do 200 do 230 do 260 do 290 od 291

část průměr [Kč/m²]

MB IV 163

MB III 253

MB I 274

MB II 292
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8 DISKUZE 

Tato kapitola slouží pro srovnání zjištěných výsledků analýzy trhu a zpracované literatury 

včetně zahraničních článků. 

 Dle výsledků analýzy je možné souhlasit s nárustem ceny nájemných prostor za poslední 

roky, se kterým je souvisí i nezaměstnanost. Mladoboleslavsko nyní disponuje s jednou 

z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v celém Středočeském kraji. Značnou roli malé 

nezaměstnanosti zde zaujímá podnik Škoda Auto. Z důvodu malého množství nabízených 

administrativních prostor je možné vyvodit výsledek, že většina kapacity administrativních 

prostor v Mladé Boleslavi je naplněna.   

Dalším z výsledků analýzy je důležitost soukromí. V odborných článcích byl zmíněn 

formální a neformální typ spolupráce. V jiných zemích, například v Americe jsou běžné velké 

sdílené prostory pro administrativní pracovníky. V Mladé Boleslavi bylo zjištěno, že nabízené 

administrativní prostory kladly důraz na soukromí. Pokud nebyl dodržen faktor soukromí, značně 

to ovlivnilo cenu nájemného, která klesla i o desítky korun za m². 

V neposlední řadě je nutné konstatovat, že i v České republice se uvažují pro budoucí 

výstavbu pouze nízkoenergetické či pasivní budovy. Tyto nízkoenergetické budovy sníží 

o značnou část průměrné provozní náklady a budou dosahovat energetické náročnosti třídy A 

a B. Výstavba nových budov by také mohla pozitivně ovlivnit vývoj získávání informací od majitelů 

nemovitostí ohledně průkazu náročnosti budov pro realitní kanceláře a jejich klienty.  



69 

9 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit a vyhodnotit faktory ovlivňující výši 

nájemného administrativních prostor ve vybraných městských částech města Mladá Boleslav 

a následná interpretace vlivů, dále rovněž vytvoření cenové mapy nabízených pronájmů.  

Samotnou analytickou část předcházela teoretická část, ve které byly vymezeny základní 

pojmy potřebné pro zpracování této práce.  

Značná náplň diplomové práce spočívala ve shromažďování inzerovaných nabídek 

z vybraných realitních serverů během sledovaného období – od podzimu 2018 až do jara 2019. 

Pro analýzu realitního trhu se nashromáždilo 36 inzerovaných nabídek, které byly dále rozděleny 

na čtyři skupiny dle příslušných městských částí. Vybrané městské části byly vyznačeny do map 

a podrobně popsány. Ze získaných údajů byla poté vytvořena přehledná databáze, inzerované 

nabídky s administrativními prostory byly zaznačeny do map a následně byly výsledky graficky 

zpracovány a okomentovány.  

V diplomové práci se ovlivňující faktory posuzovaly ze strany nabídky nikoliv poptávky. 

Mezi vybrané faktory ovlivňující výši nájemného byla vybrány následující: lokalita, velikost 

nabízené užitné plochy, typ konstrukce, podlažnost, energetická náročnost budovy, stav objektu, 

vybavenost, parkování a dostupnost městské hromadné dopravy.  

Mezi nejdůležitější faktor, který prokazatelně ovlivňuje výši nájemného dle dokončené 

analýzy trhu, patří lokalita, ve které se nabízený administrativní prostoru nachází. Nabízené 

prostory v blízkosti centra města patří k nejdražším nabízeným prostorům. Například průměrné 

nájemné administrativních prostor v části Mladá Boleslav II je vyšší o 129 Kč/m² oproti vzdálenější 

části od centra. Dalším důležitým faktorem je velikost nabízeného prostoru. Dle analýzy trhu bylo 

zjištěno následující, čím menší užitná plocha, tím vyšší cena za m² a naopak s narůstající užitnou 

plochou klesá nabízená cena za m². Rovněž důležitým faktorem, který přímo ovlivňuje cenu 

nájemného, je parkovné. Dle analýzy bylo zjištěno, že prostory nabízející vlastní parkovací stání 

byly dražší než prostory s veřejným parkovacím stáním. Největší rozdíl mezi vlastním a veřejným 

parkovacím stáním byl též v lokalitě Mladá Boleslav II, kde se cena nájemného lišila o 422 Kč/m².  

Mezi faktory lze řadit i energetickou náročnost budov. Z důvodu nepřesných anebo 

nedodaných informací o stavu nabízených prostor od majitelů objektu, se jimi realitní kanceláře 

nezabývají.   
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Po zohlednění všech faktorů byla vypracována cenová mapa, která patří k významnému 

výstupu této práce. Mapa zobrazuje cenovou hladinu nabízeného nájemného v analyzovaných 

částech města Mladá Boleslav.  

Rovněž je nutné zmínit proměnný faktor času v realitním trhu a zkoumaných ovlivňujících 

faktorů. Výsledky práce jsou vypracovány k aktuálním nabídkám, tudíž při zpracování stejné 

analýzy trhu v budoucnu, se mohou výsledky zcela lišit.   
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