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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných městských 

částech města Brna. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají 

realitního trhu. Tento trh dále rozděluje podle různých kritérií. V další části 

je provedena analýza vývoje dokončených bytů celé České republiky se zaměřením 

na města s 50 000 a více obyvatel a jsou zjištěny průměrné ceny bytových jednotek 

ČR vztažené na metry čtvereční včetně podrobnější analýzy Brna. V poslední části 

práce se uvádí obecné informace o Brně a je zde provedena důkladná analýza cen bytů 

ve vybraných městských částech města Brna a zvolených okolních měst pro porovnání 

cenových rozdílů.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Cena, nemovitost, bytový dům, obytný dům, rodinný dům, katastr nemovitostí, analýza 

cen nemovitostí.  

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with the analysis of the real estate market in selected city 

parts of Brno. Firstly, it defines the basic terms and definitions that apply to the real 

estate market. It further divides this market according to various criteria. In the next part 

is analysis of the development of finished flats throughout the Czech Republic with 

a focus on cities with 50,000 and more inhabitants, and the average prices of Czech flats 

per square meter, including a more detailed analysis of Brno. The last part of the thesis 

presents general information about Brno and there is a profound analysis of the prices 

of apartments in selected city districts of Brno and selected surrounding towns for 

comparison of price differences.  

KEYWORDS  

Price, real estate, apartment house, residential house, family house, cadastre of real 

estate, real estate price analysis.  
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1 Úvod 

V dnešní době se stále více lidí poohlíží po vlastním bydlení. Zvyšování poptávky 

po bytech bohužel vede k neustálému nárůstu jejich ceny. Na současném trhu na vlastní 

třípokojový byt nedosáhne už ani střední třída obyvatel. Potencionální zájemci o byt 

proto vyhledávají úspornější řešení, byty menších dispozic. Je to způsobeno i tím, že 

na větší byty nezískají potřebné finanční prostředky prostřednictvím hypoték a půjček. 

 

Téma „Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě“ jsem si vybrala nejen proto, že mě 

zajímá, ale také proto, že se týká každého z nás. Stále více mladých lidí se snaží co 

nejrychleji osamostatnit a začít bydlet ve vlastním, proto jsou ochotni nějakým 

způsobem financování investovat do vlastních nemovitostí nemalé peníze. Koupě 

nemovitosti bývá většinou největší investicí domácností. Častým problémem při koupi 

nemovitosti je nedostatek informací o realitním trhu v dané lokalitě. To je jeden 

z dalších důvodů, proč jsem si vybrala toto téma. 

 

V teoretické části se budu zabývat podrobným vysvětlením některých základních pojmů 

týkajících se realitního trhu. V další části bude má pozornost věnována na rozdělení 

realitního trhu podle daných hledisek. Posledním velkým tématem bude vývoj 

dokončených bytů v celé České republice i s průměrnými cenami vztaženými na m
2
. 

 

Hlavním cílem mé práce je na základě provedené analýzy cen bytů ve vhodně 

zvolených městských částech Brna stanovit průměrné ceny bytů na m
2
 podle zadaných 

kritérií. Také provedu analýzu cen bytů mimo město Brno u tří vybraných měst 

pro zjištění cenových rozdílů. 

 

Pro analýzu cen bytů jsem zvolila město Brno. Důvodů je hned několik. Je to druhé 

největší město České republiky, je zde velká nabídka bytů a hlavně, je to město, 

ve kterém studuji a v budoucnu bych zde chtěla také zafinancovat do nějaké 

nemovitosti. Pro mou analýzu jsem vybrala těchto 5 městských částí Brna z důvodu 

široké nabídky bytů vhodných pro tuto práci. Jsou to Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-

Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň. V ostatních městských částech není nabídka tak 

obsáhlá, aby z ní bylo vhodné analýzu vytvořit. Dále jsem vybrala 3 města nedaleko 

Brna pro porovnání cenové hladiny, jak se cena bytů v jeho středu liší oproti cenám 

mimo krajské město. Pro toto srovnání jsem zvolila Rousínov, Šlapanice a Slavkov 

u Brna. 
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2 Základní pojmy a definice, rozdělení realitního trhu 

V této části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které umožní lepší orientaci v dané 

problematice. 

 

V první řadě je objasněn rozdíl mezi cenou a hodnotou, protože se tyto pojmy velice 

často zaměňují. Krátce je popsána problematika týkající se oceňování, dále jsou 

vysvětleny pojmy „pozemek, parcela a stavba“. Poslední téma, které je zpracováno, 

se zabývá trhem a jeho prostředím, subjekty a segmenty realitního trhu. 

2.1 Cena a hodnota 

Hodnotu lze chápat jako vztah mezi určitým předmětem a neuspokojenými potřebami. 

Jiná literatura zase uvádí, že hodnota představuje množství věcí, které jsou získávány 

směnou za jiné. V každém případě hodnota není přesné číslo, pouze jakési optimální 

rozpětí či pravděpodobné limity nebo vzájemně srovnatelné relace. Záleží však na tom, 

k jakému účelu a za jakých podmínek je hodnota posuzována. Hodnota je obrazem 

názoru nebo návrhu, někdy se může, ale také nemusí, rovnat ceně. O hodnotě mohou 

být různé představy z pohledu poptávajících nebo prodávajících, ale po dalších 

vyjednáních a v okamžiku realizace se tato představa promítne do konkrétní ceny [4]. 

 

Existuje mnoho definic popisujících význam slova cena. Cena je hodnota vyjádřená 

v penězích, cena je finanční částka sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím, cena je 

hodnota, kterou mají budoucí příjmy plynoucí z vlastnictví atd. Všeobecně je však cena 

definována jako konkrétní vyjádření pevně dané částky, jako přesné číslo [4]. 

  

Cena je prioritním ukazatelem při analýze jakéhokoliv trhu. Poskytuje základní 

informace o velikosti a struktuře poptávky a o nákladech. V tržním systému má několik 

funkcí: 

 alokační – tzn. přidělování omezených ekonomických zdrojů nějakému projektu, 

instituci nebo procesu tak, aby došlo k efektivnímu rozdělení výrobních zdrojů, 

 informační – změny v ceně informují spotřebitele a výrobce o spotřebě, oblibě, 

růstu nákladů, výrobních možnostech a dalších důležitých věcech, 

 motivační – výrobci reagují na zvýšení ceny zvýšením produkce za účelem co 

nejvyšších zisků, zatímco spotřebitelé se snaží snížit spotřebu dané věci nebo ji 

nahradí levnější variantou [4][6]. 

2.1.1 Pořizovací cena (historická cena) 

Je to cena, za kterou lze pořídit věc v době jejího pořízení bez odpočtu opotřebení. 

U staveb se jedná o dobu postavení. Nejčastěji je využívána v účetní evidenci [2]. 
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2.1.2 Reprodukční cena (reprodukční pořizovací cena) 

Cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, 

bez odpočtu opotřebení. U staveb je zjišťována podrobným položkovým rozpočtem 

nebo pomocí agregovaných položek, nejpoužívanější způsob je však pomocí technicko 

hospodářských ukazatelů – např. jednotkových cen za 1 m
3 

obestavěného prostoru, 1 m
2
 

zastavěné plochy. U movitých věcí se reprodukční cena stanovuje cenovým porovnáním 

[2]. 

2.1.3 Tržní cena (obecná cena, tržní hodnota, obvyklá cena) 

Cena, za kterou je možné koupit nebo prodat stejnou nebo srovnatelnou věc v daném 

místě a čase. Pokud je dostatečné množství informací, potom běžně obecnou cenu lze 

zjistit tak, že je srovnána s již realizovanými prodeji a koupěmi podobných věcí 

v daném místě a čase. Jestliže není dostatek informací od statisticky věrohodného 

zdroje, nelze tuto metodu použít [2]. 

 

Vlastní tržní hodnota se stanovuje dohodou až při samotné koupi nebo prodeji 

a v mnoha případech se výrazně liší od ceny zjištěné. Proto se tržní oceňování považuje 

za individuální tvůrčí proces, spočívající hlavně v hledání cenotvorných činitelů, 

v jejich analýze a zvážením všech okolností, které na hodnotu nemovitosti působí. 

V tržním oceňování neexistují žádné konkrétní návody nebo vzorce, do kterých by 

se dosadilo a dosáhlo by se tím reálného výsledku. Používají se zde sice nějaké postupy, 

ale jejich aplikaci je nutno důkladně zvážit a přizpůsobit konkrétním podmínkám. Tržní 

hodnota se na rozdíl od zjištěné ceny nezjišťuje, ale odhaduje [4]. 

2.1.4 Zjištěná cena (administrativní cena, úřední cena) 

Skutečné tržní prostředí odmítá jakákoliv uměle vytvořená pravidla, nemovitosti jsou 

jedinečné a nezaměnitelné, na jejich hodnotu působí nespočetné množství cenotvorných 

činitelů včetně hodnoty času, takže je nelze zaškatulkovat do jednotlivých schémat, 

které vyžaduje právní předpis.  Zjištěná cena proto vychází z různých zjednodušení, 

paušalizací a průměrů, je uměle vytvořená a se skutečnou objektivní hodnotou 

nemovitostí má jen málo společného. Administrativní cena však hraje důležitou roli 

v oblasti oceňování [2][4][6]. 

 

Administrativní cena je v současnosti zjišťována cenovým předpisem, kterým je zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Vlastní cenu při koupi nebo prodeji lze sjednat 

dohodou v libovolné výši, bez ohledu na předpis. Omezení se týká pouze cen 

regulovaných, u kterých se řídí podle tohoto zákona [2][13]. 

2.1.5 Jednotková cena 

Jedná se o cenu za určitou jednotku, nejčastěji za m
3
, m

2
, ks, ha, kg. Zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty uvádí, že jednotková cena je cena za měrnou jednotku 

množství zboží nebo cena za službu nebo nemovitost [2][14]. 
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2.1.6 Věcná hodnota (substanční hodnota, časová cena) 

Pro oceňování majetku pro účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je tento 

způsob stanovení ceny závazně předepsán reprodukční pořizovací cenou, takto 

stanovená cena slouží jako základní informace pro další výpočty daňových odpisů. Tato 

složka tržního oceňování poskytuje cenu, za kterou je možno stejnou nebo srovnatelnou 

nemovitost pořídit v době ocenění, sníženou o náklady na opravy, rekonstrukce 

a opotřebení nemovité věci odpovídající jejímu stáří a intenzitě užívání. Tento fakt je 

založen na předpokladu, že kupující nebude schopen platit za tuto nemovitost více než 

by byly náklady na vystavění do stavu, v němž se oceňovaná nemovitost momentálně 

nachází [2][4][15]. 

2.1.7 Výnosová hodnota (cena stanovená výnosovým způsobem, 

kapitalizovaná míra zisku, kapitalizovaný zisk) 

Je ekonomické posouzení, nezávislé na nákladech za pořízení nemovité věci. 

Na základě dosaženého čistého nájemného z nemovité věci v daném čase a místě 

s ohledem na budoucnost, se vypočte součet všech čistých budoucích příjmů 

odúročených na současnou hodnotu. Výsledkem je částka, která by měla být uložena, 

aby budoucí výnosy v jednotlivých letech byly stejné, jako očekávané čisté příjmy 

z nemovité věci [2][4]. 

2.1.8 Porovnávací hodnota 

Hodnota stanovená porovnáním předmětného majetku s obdobnými, jejichž ceny jsou 

nebo byly na trhu realizovány a jsou známé [2]. 

2.1.9 Likvidační hodnota 

Peněžní částka, kterou majitel likvidovaného majetku musí přijmout, protože daný 

majetek musí být prodán při časově omezené nabídce na trhu [2]. 

2.2 Oceňování 

Oceňování je činnost, kdy je určitému předmětu nebo souboru předmětů, práv apod. 

přiřazen peněžní ekvivalent. Provádí se pro účely: 

 odhadu hodnoty pro jednání o koupi nebo prodeji věci, 

 výpočtu daní při darování, dědictví, koupi nebo prodeji, 

 dědictví – úmrtí vlastníka nebo společníka firmy, 

 skončení výroby, 

 likvidace podniku, 

 uzavírání pojistných smluv, 

 úvěrového řízení – podklady pro banky, pojišťovny apod., 

 přistoupení nebo vystoupení společníků, 

 zvýšení kapitálu, 

 dělení nebo sloučení společností apod. [1][2]. 
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Aby znalec mohl ocenit nemovitost, je potřeba mu dodat příslušné podklady, kterými 

jsou: 

 výpis z katastru nemovitostí – pro identifikaci parcel, výměru, uvedení vlastníků 

a jejich podílů apod., 

 kopie příslušné části katastrální mapy – pro zjištění hranic pozemků, 

 výkresová dokumentace – pro zjištění rozměrů staveb a účelu jejich užití, 

 stavebně právní dokumentace – pro posouzení stáří a rozsahu úprav při výpočtu 

opotřebení stavby, 

 výpisy z pozemkové knihy – pro zjištění stáří starších staveb, 

 nájemní smlouva – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 pasporty nemovitostí – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 pojistné smlouvy – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 přiznání k dani z nemovitosti – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 smlouvy o správě nemovitostí – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 smlouvy o službách spojených s opravami, údržbou a provozem nemovitosti – 

pro výpočet výnosové hodnoty [1]. 

 

Znalec si sám obstará následující podklady: 

 výsledky místního šetření nemovitosti, 

 cenu z cenové mapy pozemků, 

 ceny srovnatelných nemovitostí, 

 příslušné předpisy, normy, zákony, katalogy cen, odbornou literaturu a časopisy 

[1]. 

 

Oceňování provádí znalec na požádání fyzických nebo právnických osob. Požadavky 

na způsob ocenění se zakázka od zakázky mírně liší. Některé banky požadují pouze 

odhad porovnávací hodnoty, u jiných se musí zjistit reprodukční cena snížená 

o opotřebení, výnosová cena z reálně dosažitelného nájemného, odhad obvyklé ceny 

váženým průměrem z výše vypočtených hodnot a porovnáním cen s jinými podobnými 

prodanými nebo nabízenými nemovitostmi [1]. 

2.3 Pozemek 

Pozemek je samostatná část zemského povrchu, která jé pokrytá zemědělskou půdou, 

zastavěnou plochou, vodními toky apod. V zákoně č. 344/1992 Sb. je pozemek 

definován jako část zemského povrchu oddělená od ostatních částí povrchu hranicí 

správní, evidenční, vlastnickou nebo rozšířenou způsobem využití [16]. 

 

Pozemek je nereprodukovatelný přírodní zdroj. Jen ve výjimkových případech se může 

stát, že by byl trvale bezcenný. Proto jsou pozemky vzácné a jejich životnost je oproti 

stavbám nekonečná. Pozemky nepodléhají technickému zhodnocení a jejich počet je 

omezený [4]. 
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Pozemky se člení pro účely oceňování na: 

 stavební pozemky,  

 zemědělské pozemky, 

 lesní pozemky, 

 vodní nádrže a vodní toky, 

 jiné pozemky – nevyužitelné pozemky, neplodná půda (roklina, mez s kamením, 

ochranná hráz, močál, bažina) [3]. 

 

Stavební pozemek je: 

 podle zákona č. 50/1976 Sb. nezastavěný pozemek evidovaný v katastru 

nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním 

rozhodnutím určeny k zastavění, 

 pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy 

a nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy (staveniště nebo ostatní plochy, které 

jsou zastavěny), v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří celistvý 

funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného 

využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu, 

 plocha pozemku skutečně zastavěná stavbou bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitost [3][17]. 

2.4 Parcela 

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě 

a opatřen parcelním číslem. Jeden pozemek může být složen z několika parcel. 

Vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v metrech 

čtverečních je výměra parcely. Velikost výměry je závislá na geometrickém určení 

pozemku a zaokrouhluje se na celé m
2 

[1][2]. 

2.5 Stavba 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. se za stavbu považují veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez ohledu na jejich stavebně technickém 

provedení, použitých materiálech a konstrukcích, účelu využití a doby trvání. Za stavbu 

je považován i výrobek, který plní funkci stavby. Stavbou se rozumí i její část nebo 

změna dokončené stavby. Změnou dokončené stavby je:  

 nástavba – zvýšení stavby, 

 přístavba – půdorysné rozšíření a vzájemné provozní propojení dosavadní 

stavby, 

 stavební úprava, při které se nemění vnější půdorysná a výšková dispozice 

stavby (např. zateplení pláště stavby) [1][12]. 
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Stavby jsou považovány za reprodukovatelné, což znamená, že mohou být měněny 

jejich kvantitativní a kvalitativní parametry. Nevýhody mohou být spatřovány 

ve stárnutí z pohledu technického, ekonomického i morálního [4]. 

 

Dle účelu užívání se stavby dělí na: 

 bytové domy, 

 rodinné domy, 

 stavby pro individuální rekreaci (chata, domek apod.), 

 stavby pro shromažďování většího počtu osob (divadla, kina apod.), 

 stavby ubytovacího zařízení, 

 stavby pro obchod, 

 stavby pro výrobu a skladování, 

 stavby zemědělské [1]. 

2.6 Nemovitost, nemovité věci 

Starý občanský zákoník podle § 119, odst. 2, zákona č. 40/1964 Sb. definuje nemovitost 

jako pozemek a stavbu spojenou se zemí pevným základem. Nový občanský zákoník 

pojem nemovitost přímo nedefinuje. Podle občanského zákoníku § 496, odst. 1, zákona 

č. 89/2012 Sb. jsou definovány pouze nemovité věci: „Nemovité věci jsou pozemky 

a podzemní stavby se samostatných účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá 

věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ [1][18]. 

 

Ať už je nemovitost chápána jako pozemek, budova nebo stavební objekt, zjednodušeně 

lze říct, že nemovitost je statek, který nelze přemístit z místa na místo. Základní znaky 

nemovitosti jsou vzácnost, nepřemístitelnost, jedinečnost, dlouhá doba životnosti [4]. 

2.7 Budova 

Podle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění zákona č. 89/1996 Sb., 

se za budovu považuje pouze nadzemní stavba, která je pevným základem spojena 

se zemí, je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí [16]. 

 

Podle § 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

je budovou nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [19]. 

 

Podle § 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je za budovu považována trvalá 

stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově 

uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. V tomto zákoně 
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se za budovu považuje také sekce se samostatným vchodem, která je samostatně 

označena číslem popisným a je stavebně uspořádána tak, že plní základní funkce 

budovy [20]. 

2.8 Jednotka  

Dle § 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, se za jednotku považoval byt, 

nebytový prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená 

část domu [20]. Nově pojem “jednotka” zahrnuje byt či nebytový prostor, ale i podíl 

na společných částech domu a pozemku, tedy jedná se o celek skládající se z vice částí 

vzájemmně spojených a neoddělitelných. Jednotka je nyní věc nemovitá [10]. 

 

Byt byl chápán jako místnost nebo soubor místností, o kterých stavební úřad rozhodl, že 

jsou určeny k bydlení, které byly platně zkolaudovány nebo na ně bylo vydáno stavební 

povolení [1]. Nyní nový Občanský zákoník (dale jen NOZ) stanovuje, že musí jít 

o prostorově oddělenou část domu, tedy o prostory, které nejsou součástí domu, jsou 

vyloučeny, a že co platí pro byt, platí i pro nebytový prostor [10]. 

 

Za nebytový prostor byla považována místnost nebo soubor místností, o kterých 

stavební úřad rozhodl, že jsou určeny k jinému účelu než k bydlení. Mezi nebytové 

prostory nepatřilo příslušenství bytu nebo nebytového prostoru ani společné části domu 

[1]. Nyní viz předchozí odstavec. 

 

Rozestavěný byt je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení. Jsou 

v souladu se stavebním povolením a dům je rozestavěn natolik, že je navenek uzavřen 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [1]. 

 

Rozestavěný nebytový prostor je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny 

k jiným účelům než k bydlení. Dům je rozestavěn natolik, že je navenek uzavřen 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. To vše je v souladu se stavebním zákonem 

[1]. 

2.9 Bytový dům, obytný dům, rodinný dům 

Bytový dům je stavba určená pro bydlení, ve které musí více než 50 procent podlahové 

plochy splňovat požadavky pro trvalé bydlení a je také určena pro tento účel [1]. 

 

Obytný dům je stavba, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy místností bytů 

v domě slouží k bydlení [1]. 

 

Rodinný dům je podle zákona č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu, stavba určená pro bydlení, kde více jak 50 procent podlahové plochy 

místností a prostorů je určena k bydlení. Svým stavebním uspořádáním musí splňovat 
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požadavky na rodinné bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví [9]. 

2.10 Katastr nemovitostí 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, představuje katastr nemovitostí jako 

soubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové 

určení. Nachází se zde i evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem. Je 

zdrojem informací, které slouží: 

 pro daňové a poplatkové účely, 

 k ochraně životního prostředí, 

 k ochraně zemědělského půdního fondu, 

 k ochraně práv k nemovitostem, 

 k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 k ochraně nerostového bohatství, 

 k ochraně kulturních památek, 

  pro rozvoj území, 

 k oceňování nemovitostí, 

 pro vědecké, hospodářské a statistické účely [16]. 

 

V katastru nemovitostí se evidují: 

 pozemky v podobě parcel, 

 budovy, kterým se přidělují popisná nebo evidenční čísla, 

 budovy, kterým se evidenční ani popisná čísla nepřidělují a které nejsou 

příslušenstvím další stavby evidované na stejné parcele, 

 jednotky, 

 stavby spojené pevným základem se zemí, o kterých to stanoví zvláštní předpis 

[16]. 

2.11 Trh a tržní prostředí 

Kupující a prodávající vnášejí společně do tržního prostředí cenové mechanismy. Trh je 

vytvářen tržním prostředím, na které působí řada cenotvorných činitelů. Ty je třeba 

dohledat, definovat, analyzovat a stanovit jejich význam v souvislosti s tím, do jaké 

míry jsou akceptovány trhem s nemovitostmi, podle toho se pak promítnou 

do oceňování. Základní podmínka je dobrá znalost situace na trhu s nemovitostmi 

pro jejich následný odhad tržní hodnoty [4]. 

 

Mluví se o tom, že každá nemovitost má svého kupce, ale aby mohlo být s tržní 

hodnotou uvažováno a měla smysl, nemovitost musí plnit určité požadavky: 

 předpoklad, že existuje potencionální kupec, který by chtěl nemovitost vlastnit, 

 nemovitost musí subjektu přinášet užitek nejen finanční, očekávají se nejrůznější 

výhody a uspokojení z vlastnictví, 
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 na straně poptávky musí existovat minimální kupní síla, která je schopna zaplatit 

danou nemovitost penězi, službou nebo jinak, případně se tato situace očekává 

v blízké budoucnosti, 

 musí být legálně dostupná a převoditelná, převod bude v souladu s legislativním 

předpisem [4]. 

 

Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek, není vytvořeno tržní prostředí 

ani tržní hodnota pro danou nemovitost. To však neznamená, že nemovitost nemá 

žádnou hodnotu i do budoucna, protože se podmínky na trhu mohou měnit [4]. 

 

Základní vliv působící ve volném tržním prostředí na cenu je působení nabídky 

a poptávky. Nabídka je dána typem a počtem nemovitostí možných k prodeji nebo 

pronájmu za různé ceny v určitém segmentu trhu a v určitý čas. Poptávka je dána typem 

a počtem nemovitostí, u nichž existuje ochota je koupit nebo pronajmout v určitém 

segmentu trhu a v určitý čas [4]. 

 

Na trhu se ceny řídí přirozeným zákonem nabídky a poptávky. Tyto zákony vychází 

z rovnováhy, kterou vytváří konkurenční prostředí. Jestliže je nějakého zboží 

nedostatek, nabídka je malá a konkurenční prostředí na to reaguje zvýšením cen. Pokud 

je nabídka velká, ceny zase klesají. Na změny reagují i výrobci, v našem případě 

investoři. Při zvýšení poptávky po určitém typu nemovitosti se zvedne produkce 

chybějícího typu staveb. Cena je tedy základní faktor, který ovlivňuje nerovnovážné 

prvky na trhu, u nedostatku po něčem se cena zvyšuje a u přebytku klesá [4]. 

 

Důležitý faktor na trhu s nemovitostmi je i okruh potenciálních poptávajících nebo 

nabízejících, související s kupní sílou, úvěrovou politikou peněžních ústavů nebo 

celkovou hospodářskou situací. Nemovitosti, jejichž hodnota značně přesahuje limity 

řadových zájemců, mají jen omezený počet potencionálních kupců z důvodu 

nedostatečného kapitálu nebo menším možnostem přístupu k úvěrům oproti finančně 

silnějším organizacím. Výsledkem je, že se konkurence poptávky odehraje pouze 

v úzkém rámci a může vést až k monopolním znakům. Obdobně to funguje u účelově 

zaměřených nemovitostí, které mají jen úzký okruh zájemců. V tomto případě jsou 

ve výhodě takové nemovitosti, které mají více univerzální charakter, tudíž je lze měnit 

podle účelu, tím se konkurence poptávky rozšíří [4]. 

2.11.1 Základní rysy trhu s nemovitostmi 

Trh s nemovitostmi se řídí sice stejnými pravidly jako každý trh, ale díky 

charakteristickým vlastnostem nemovitostí se od běžného trhu v několika ohledech liší. 

 

Zboží a služby na běžném trhu jsou schopny nahradit jedna druhou. Naproti tomu každá 

nemovitost je svým způsobem jedinečná a fixovaná na svou polohu. Mnoho nemovitostí 

je natolik charakteristických, že vytvářejí vlastní subtrh realitního trhu. Běžně se proto 
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používá rozdělení na komerční a rezidenční nemovitosti. Nemovitost nelze nahradit 

jinou, protože neexistuje další stejná, pouze více či méně podobná. Nemovitosti lze také 

dělit jak na luxusní a normální, tak i na byty v panelových domech [4]. 

 

Ceny na běžném trhu jsou relativně stabilní a nízké a při nákupu a prodeji se bere ohled 

primárně na jejich kvalitu. Pro trh s nemovitostmi se využívají specifické způsoby 

financování jako úvěry, hypotéky, stavební spoření apod. Na jedné straně to některé 

zájemce přiláká, další to může odradit díky dlouhodobým zatížením [4]. 

 

Nabídka a poptávka na běžném trhu není nijak výrazně odchýlena od rovnováhy, volné 

tržní prostředí je poměrně rychle vyrovná. U nemovitostí tento proces probíhá pomaleji, 

je tu zastoupena i náhoda, někdy dochází k prudkým změnám jindy ke zpožděnému 

efektu. Nedostatek není někdy možný nahradit, protože pozemky nelze vyrobit, 

nemovitosti nejde importovat apod. [4]. 

 

Informovanost o druhu zboží na běžném trhu je veliká, účastníci zde využívají minulých 

zkušeností i předchozího chování trhu. Na trhu nemovitostí je zkušenost 

a informovanost účastníků značně menší, protože se nekupují a neprodávají nemovitosti 

každý den [4]. 

 

Spotřební zboží se spotřebovává, rychle jej lze dodat a transportovat. Oproti tomu, 

nemovitosti mají nesrovnatelně větší životnost, jsou nepřenosné, málo likvidní a jejich 

nákup a prodej je zdlouhavý. Právě nemožnost přemístění pozemku nebo stavby je 

důvodem existence pouze jednoho typu trhu, a tím je místní trh [4]. 

 

Nemovitosti jsou statky dlouhodobé spotřeby. Nabídka nemovitostí je převážně tvořena 

staršími byty, novostavby jsou pouze její malou složkou. Pro realitní trh jsou typické 

vysoké transakční náklady tvořené z provizí, administrativních úkonů a stěhováním [4]. 

2.12 Subjekty realitního trhu 

Subjekty realitního trhu pomáhají utvářet trh s nemovitostmi. Za hlavní subjekty jsou 

považováni prodávající a kupující. Na základě nabídky a poptávky dochází k vytvoření 

tržní ceny nemovitosti a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.  

 

 Prodávající – vlastník nemovitosti, snaží se prodat nemovitost za účelem zisku. 

 Kupující – zájemce o určitou nemovitost, která by uspokojila jeho potřeby 

za adekvátní cenu. 

 Uživatel – vlastník nebo nájemce nemovitosti, který užívá nemovitost k bydlení 

nebo podnikatelské činnosti. 

 Stavebník – zabývá se výstavbou nemovitosti na základě objednávky 

developera, investora nebo koncového uživatele. 

 Stavební podnik – podílí se na procesu realizace stavby nemovitosti. 
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 Investor – pojišťovna, banka, penzijní fond, investiční fond nebo fyzická osoba 

snažící se najít optimální řešení, jak zhodnotit dočasně volné finanční 

prostředky. Při volbě investice bere v potaz rizika, likviditu, časovou hodnotu 

peněz. 

 Developer – právnická nebo fyzická osoba investující do výstavby nemovitostí 

určených k budoucímu prodeji nebo pronájmu. Developer sežene a koupí 

vhodné pozemky, zafinancuje výstavbu projektu, dohlíží na celou investiční fázi 

projektu stavby (od procesu plánování až po realizaci), na závěr nemovitost 

zkolauduje a následně prodá nebo pronajme. Jeho zisky tudíž plynou z výstavby 

a projede nebo pronájmu nemovitostí. 

 Znalec – fyzická osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti nebo předsedou 

krajského soudu. Je oprávněn zpracovávat znalecké posudky. Úkolem znalce je 

stanovit hypotetickou cenu takovým způsobem, aby se od budoucí možné 

dosažené ceny co nejméně lišila. K tomu musí použít všechny možné dostupné 

metody. Znalecká činnost je v současnosti řízena zákonem č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících. K jeho provedení byla vydána vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 37/1967 Sb. a novelizována vyhláškami č. 11/1985 Sb., 

č. 184/1990 Sb., 77/1993 Sb., č. 432/2002 Sb. 

 Odhadce nemovitostí – osoba provádějící v rámci koncesované živnosti 

oceňování nemovitostí na základě tržních principů. 

 Realitní kancelář – zabývá se realitní činností jako zprostředkovatelská činnost 

pronájmu, prodej a koupě nemovitostí, správa nemovitostí. Kvůli nemožnosti 

uskutečnit potřebný objem realitních obchodů v daném období se realitní 

kanceláře zabývají také souvisejícími činnostmi, kterými jsou například 

oceňování nemovitostí, marketingové studie a prognózy, likvidátorská činnost, 

pojistné smlouvy a stavební spoření, developerská činnost, právní služby 

spojené s problematikou převodu nemovitostí, inženýrská činnost, projektová 

činnost apod.  

 Realitní makléř – kvalifikovaný a zkušený obchodník s nemovitostmi. 

 Peněžní ústavy – banky, spořitelny, záložny a směnárny. Jedná se o podniky 

obchodující na kapitálovém trhu. Poskytují dočasně volné peněžní prostředky 

formou půjček. 

 Stát – utváří podmínky k tomu, aby trh fungoval v rovnováze a podle určitých 

pravidel. Pomocí makroekonomických opatření ovlivňuje situaci v oblasti 

bydlení. Mezi makroekonomická opatření patří především daňová povinnost 

a zdanění, cenová regulace, ovlivňování úrokových sazeb atd. Mezi další 

opatření řadíme podporu výzkumu a poskytování informací, regulaci 

nájemného, posilování konkurence, subvence (podporování nějaké činnosti, 

která by se jinak nerozvíjela, může mít podobu dotace, zvýhodněného úvěru, 

snížení daně apod.) [1][2][4][5][6][21]. 
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2.13 Komodity (segmenty) realitního trhu 

Směna specifického zboží je základní proces, který se na realitním trhu odehrává. 

Nemovitosti mají svůj charakter, polohu a účel využití. Týká se to také nemovitostí, 

které jsou užívány a určeny k podobnému účelu, k podobnému postavení na trhu, 

stavem nabídky a poptávky i konkurenceschopností.  Dá se u nich předpokládat, že 

budou předmětem stejných zájmových skupin. Mezi tyto nemovitosti se řadí pozemky 

a stavby. Tržní segmenty rozdělují na pozemky, rezidenční nemovitosti a komerční 

nemovitosti [18]. 

 

Mezi pozemky patří: 

 pozemky pro bytovou výstavbu, 

 pozemky pro komerční výstavbu, 

 pozemky pro zemědělskou výstavbu, 

 ostatní pozemky [18]. 

 

Rezidenční nemovitosti jsou takové nemovitosti, u kterých stavební charakter odpovídá 

především potřebám bydlení podle daných technických norem nebo slouží k rekreačním 

účelům. Za rezidenční bydlení je také považován luxusní byt s moderním interiérem 

a špičkovým vybavením. Tento typ bydlení bývá cílem investice přebytečných peněz. 

Rezidenční byty lze také koupit a pronajímat za účelem zisku [8][9]. 

 

Mezi rezidenční nemovitosti patří: 

 rodinné domy, 

 byty, 

 rekreační objekty, 

 nájemní domy [8][9]. 

 

Komerční nemovitosti jsou takové nemovité objekty, které jsou užívány jako zdroj 

příjmů nebo výrobní faktor k podnikání. Mají zpravidla vyšší výnosy než rezidenční 

nemovitosti. Je tu ale riziko spojené s pronajímáním nebo lokalitou. Tato nemovitost 

může být umístěna v nevhodné lokalitě, nabídka v dané lokalitě může být vysoká. 

I konkurence tedy může být faktorem, který způsobí nepronajímatelnost dané komerční 

nemovitosti nebo její pronájem za mnohem nižší ceny. Tyto nemovitosti se dělí podle 

jejich využívatelnosti a funkce [8][9]. 

 

Mezi komerční nemovitosti patří: 

 hotelová zařízení, 

 penziony, 

 výrobní a skladové prostory, 

 administrativní budovy,  

 logistická centra, 
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 průmyslové objekty, 

 prostory pro jiný typ služeb, 

 obchodní prostory [8][9]. 

2.13.1 Trh s pozemky 

Pozemky jsou jediným druhem nemovitostí, které nelze reprodukovat, tedy jsou vzácné. 

Výhodou je neopotřebovatelnost oproti stavbám.  Poptávka po pozemcích je úzce spjata 

s poptávkou po bytech, při nedostatku bytů vzrůstá poptávka po výstavbě bytových 

domů a tím po pozemcích. Ceny pozemků klesají, jestliže poptávka klesá a nabídka 

se zvyšuje, v opačném případě ceny pozemků rostou. Na poptávku má vliv kupní síla, 

populace, obliba, preference, úvěrová a hospodářská politika. Na nabídku mají vliv 

změny v územně plánovací dokumentaci, technické, technologické a organizační změny 

ve stavebnictví, změny v infrastruktuře nebo v rozsahu ochrany půdního fondu. 

Nejdůležitější kritérium pro výběr pozemku je jeho jedinečná poloha. Ceny stavebních 

pozemků většinou směrem k městu rostou, zatím co mimo město se snižují. Cílem 

každého investora do pozemku je budoucí zisk. Než ale dojde ke zhodnocení daného 

pozemku, může to trvat i několik let (i desítek let). Cenu pozemku je možno zvýšit jeho 

vylepšením, zhodnocení se liší podle lokace a druhu pozemku. U zemědělské půdy to 

může být zlepšení bonity hnojením nebo kypřením. U lesních pozemků se zvyšuje cena 

výsadbou porostů, u stavebních pozemků vybavením pozemků inženýrskými sítěmi 

[26]. 

 

Investice do pozemků s sebou nesou obecně mnoho rizik. Mezi ně patří: 

 přírodní katastrofy – povodně, sesuvy půdy apod., 

 technická rizika – kontaminace půdy, 

 politická rizika – odchod zahraničních investorů, změna režimu, 

 makroekonomická rizika – změna úrokových a hypotečních sazeb v bankách, 

 změna územního plánu [26]. 

2.13.2 Trh s rodinnými domy 

Trh s rodinnými domy je podobný trhu s byty, protože splňuje stejnou základní potřebu, 

kterou je bydlení. Bydlení v rodinných domech má výhodu v možnosti využívání 

případného pozemku kolem domu jako zahradu nebo zde lze postavit garáž, altánek 

nebo skleník. Další výhody spočívají ve větším soukromí i komfortu, v možnosti dům 

dále rozšiřovat pomocí přístaveb, vestaveb. Má to však i nevýhody v podobě vyšších 

cen za pořízení, vyšších nákladů za údržbu a renovace. Výstavba rodinných domů je 

většinou prováděna mimo centra měst a s tím je spjata i horší dopravní obslužnost. 

 

Trh s rodinnými domy se dělí dle standardu na: 

 rodinné domy nízkého standardu – domy postavené před rokem 1941, mají 

nevyhovující technické a sociální parametry. Jedinou jistotou těchto domů je 

napojení na elektřinu. Ceny rodinných domů se odvíjí od možností napojení 
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na rozvody inženýrských sítí a konstrukcí dlouhodobé životnosti (základy, nosné 

zdivo, stropy a krov, případně schodiště). Jsou pořizovány za účelem přestavby 

na domy středního standardu, 

 rodinné domy středního standardu – domy vystavěné po roce 1955, které 

z hlediska standardu řadíme ke standardu městského bytu. Mají srovnatelné 

náklady na elektřinu, vodu a plyn, 

 rodinné domy vysokého standardu – domy mající jako součást svého vybavení 

bazény, klimatizace, zabezpečovací zařízení apod. Mají vysoké náklady 

na provoz, většina českých zájemců o bydlení si tento nadstandard nemůže 

dovolit [9]. 

 

Trh se dále dělí podle data výstavby na: 

 rodinné domy z let 1880-1941 – domy s velmi dobrou občanskou a inženýrskou 

vybaveností, nacházející se v dobré lokalitě, ale za vysoké pořizovací ceny, 

 rodinné domy z let 1955-1990 – domy se základní občanskou vybaveností, často 

se stísněnými prostory, nízkou kvalitou řemeslných a stavebních prací, ale 

nízkou pořizovací cenou, 

 rodinné domy vystavené po roce 1990 – satelitní městečka bez občanské 

vybavenosti, spousta domů na malé ploše, nachází se v odlehlých lokalitách 

a s tím související špatnou dopravní obslužností a dostupností, nevhodné 

konstrukční systémy, nevyhovující stavební materiál a špatná dispozice včetně 

nedostatku úložných prostor. U těchto domů předpokládáme nejnižší ceny 

pořízení [8][9]. 

 

Dělení trhu podle lokace: 

 Praha – absence volných pozemků, cenu domů ovlivňuje poptávka, která spíše 

stoupá a tím rostou i ceny rodinných domů, 

 statutární města – pozemky jsou zde používány pro lukrativnější účely, až 

na výjimky do nich nepatří stavba rodinných domů, 

 příměstské regiony – důležitých parametrem je dojezdová vzdálenost do měst, 

 ostatní regiony – v poslední době se rodinné domy staví i tam, kde nejsou 

pracovní příležitosti, rodinné domy pro rekreační bydlení [8][9]. 

2.13.3 Trh s byty 

Trh s byty lze dělit podle několika následujících kritérií. 

 

Podle typu zástavby: 

 cihlová, 

 panelová, 

 skeletová, 

 smíšená. 
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Podle dispozice se byty dělí na: 

 1+kk – 1 místnost, součástí níž je kuchyňský kout, předsíň, sociální zařízení, 

 1+1 – 1 místnost, kuchyň jako další samostatná místnost, předsíň, sociální 

zařízení, 

 2+kk – 2 místnosti, v jedné z nich je součástí kuchyňský kout, předsíň, sociální 

zařízení, 

 2+1 – 2 místnosti, kuchyň jako další samostatná místnost, předsíň, sociální 

zařízení, 

 3+kk – 3 místnosti, v jedné z nich je součástí kuchyňský kout, předsíň, sociální 

zařízení, 

 3+1 – 3 místnosti, kuchyň jako další samostatná místnost, předsíň, sociální 

zařízení, 

 4+kk – 4 místnosti, v jedné z nich je součástí kuchyňský kout, předsíň, sociální 

zařízení, 

 4+1 – 4 místnosti, kuchyň jako další samostatná místnost, předsíň, sociální 

zařízení, 

 vícepokojové byty – analogicky dle předchozích, pouze přibývá počet obytných 

místností, 

 atypické uspořádání – dispozici nelze popsat předešlým způsobem. 

 

Podle stavu byty dělíme na: 

 novostavby, 

 byty po rekonstrukci, 

 byty před rekonstrukcí, 

 byty v dobrém nebo velmi dobrém stavu, 

 byty v původním stavu. 

 

Podle vlastnictví bytu: 

 osobní, 

 družstevní. 

 

Trh je možno dále dělit v rámci města na: 

 byty v prima rate lokalitách – jsou to historická centra měst, jejich přilehlá okolí 

a rezidenční čtvrtě měst. Až na výjimky se zde nenachází nové plochy nebo 

prostory pro stavbu bytů, poptávka převyšuje nabídku a tím dochází 

k neustálému zdražování. Byty si zde mohou dovolit movití lidé nebo zahraniční 

klienti, 

 byty v panelových domech – tyto domy byly sestavovány ze železobetonových 

dílců v průmyslových závodech a byly montovány přímo na místě stavby. 

Při rozhodování o koupi bytu jsou kladeny nároky na lokalitu, sociální strukturu, 

technický stav domu a hlavně komfort bydlení, 
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 nové developerské projekty – jedná se o byty v novostavbách bytových domů. 

Důraz je kladen na kvalitu provedení a celkovou koncepci bytového domu. Další 

faktory, které ovlivňují tržní hodnotu bytu, jsou dispozice, celková podlahová 

plocha, technický stav nebo podlaží. V menší míře jsou zohledňovány 

pohledové horizonty, umístění bytu v rámci domu, úroveň standardu bytu nebo 

orientace vůči světovým stranám. Bytové domy vznikají často na okrajích 

velkých měst na volných pozemcích. Jejich nevýhodou je horší dopravní 

dostupnost a obslužnost, minimální občanská vybavenost v obci. Jsou nabízeny 

i byty v nekvalitních developerských projektech, vyznačují se například nízkou 

kvalitou použitých stavebních materiálů nebo špatnou dispozicí důsledkem 

rychlé výstavby. Tyto byty se pak nabízejí za nižší ceny [9]. 

 

Teritoriální rozdělení trhu s byty je základní hledisko, od kterého se odvíjí cena 

a prodejnost bytů: 

 Praha – poptávka zde převyšuje nabídku, důsledkem je zdražování bytů, v této 

lokalitě jsou byty přirozeně nejdražší, 

 statutární města – do této kategorie spadají města s více než 100 000 obyvatel, 

například Brno, Ostrava, Plzeň, 

 lázeňská a rekreační města – patří sem Karlovy Vary, Poděbrady, Český 

Krumlov, Špindlerův Mlýn, 

 okresní města – například Znojmo, Vyškov, Liberec, Jihlava, Třebíč, Žďár 

nad Sázavou apod., 

 ostatní města a obce – zde byty pořídíme za nejnižší ceny [8][9]. 

2.13.4 Trh s rekreačními objekty 

Rekreační objekty je možno najít v každém regionu České republiky kromě národních 

parků a center měst. Aby tento trh mohl fungovat, zájemci na to musí mít peněžní 

prostředky, dostatek času a musí existovat nabídka těchto objektů.  

 

Tento trh se rozděluje na: 

 Zahrádkářské chaty – chaty v zahrádkářských koloniích, které byly využívány 

ve velké míře až do roku 1990 jako místo, kde lidí z měst mohli pěstovat ovoce 

a zeleninu pro svoji potřebu. Po roce 1990 trh začal nabízet dostatečné množství 

těchto surovin, proto v dnešní době není o tento typ objektů velký zájem. 

 Rekreační chaty a domky – převážně chatové oblasti. Objekty se začaly stavět 

nejprve ze dřeva, později zděné na březích toků nebo nevyužitých pozemcích. 

V dnešní době se často modernizují a slouží jako bydlení pro obyvatele, kteří 

nemají dostatek financí na samostatné bydlení. Slouží také k rekreaci. 

 Rekreační chalupy – dříve sloužily jako zemědělské usedlosti nebo hájovny. 

Mají kvalitnější konstrukční systém a lepší napojení na inženýrské sítě než 

předešlé objekty, proto mají velké využití jako náhradní bydlení [26]. 
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2.13.5 Trh s nájmy 

Trh zaměřený především na pronájmy pozemků a staveb. Dalo by se říct, že je to 

podmnožina celkového realitního trhu s nemovitostmi, protože celkový trh neslouží jen 

k nájmu nemovitosti, ale i k jiným účelům. Nájmy pozemků jsou omezeny nabídkou, 

proto tento trh není příliš aktivní oproti nájmu staveb. Mezi nejčastěji pronajímatelné 

objekty patří byty. Rodinné domy ve městech jsou často pronajímány zahraničním 

zájemcům. 

 

Důležitým ukazatelem pro každého budoucího nájemníka je cena za daný objekt. 

Tu ovlivňuje: 

 lokalita, 

 sociální struktura v nemovitosti a okolí, 

 stáří a typ konstrukce, 

 možnost parkování, 

 stav nemovitosti, 

 velikost objektu, 

 podmínky mezi nájemníkem a pronajímatelem, 

 dostupnost hypoték a jejich parametry. 

2.13.6 Trh s výrobními a skladovými prostorami 

U tohoto trhu je klíčovým parametrem dopravní dostupnost. Prostory jsou rozdělovány 

podle možného uplatnění na: 

 univerzálně využitelné objekty – chladírny, mrazírny, výrobní haly, skladové 

přístřešky, garáže, vícepodlažní skladové budovy, 

 jednoúčelové objekty – cukrovary, pivovary, čerpací stanice, elektrárny, 

cementárny, důlní zařízení, 

 greenfields – zelená plocha využitelná například pro výstavbu golfových hřišť 

a jiné typy volnočasových aktivit, 

 brownfields – pozemky zastavěné morálně opotřebenými nebo dožitými 

a opuštěnými výrobními objekty, například kasárny, věznice, kláštery, vodárny, 

elektrárny, ledárny [26][28]. 

 

Industrial Research Forum udává, že v roce 2017 bylo dokončeno na území České 

republiky celkem 685 400 m
2
 skladových a výrobních prostor. V prvním čtvrtletí roku 

2018 bylo dokončeno 181 900 m
2
 a v druhém čtvrtletí 170 700 m

2
 skladových 

a výrobních prostor. Celková plocha moderních průmyslových prostor určených 

k pronájmu v České republice tedy vzrostla v prvním pololetí roku 2018 

na 7,37 milionů m
2
 [29][30][31]. 
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2.13.7 Trh s administrativními budovami 

Administrativní budovy jsou stavební objekty obsahující minimálně z 50 procent svého 

obestavěného prostoru provozy kancelářského charakteru. Jsou určené pro kontrolní, 

studijní, technickou, správní, řídící a jinou činnost.  

 

Dle účelu se dělí na: 

 budovy veřejné správy, 

 pošty a telekomunikace, 

 soudy, bezpečnostní a vězeňská zařízení tvořící jeden celek, 

 budovy zahraničního zastoupení, 

 administrativní budovy pro průmysl a pro vědecko-technické instituce [27]. 

 

Dle lokace se dělí na: 

 Prahu, 

 statutární města – hlavně Brno, 

 okresní a ostatní města, 

 obce [26]. 

 

Dle druhu provozu se dělí na: 

 technický provoz, 

 administrativně-správní provoz, 

 univerzální provoz [27]. 

2.13.8 Trh s objekty občanské vybavenosti  

Jsou to stavby, které slouží společnosti. Tyto stavby se nehodí k trvalému bydlení, mají 

pouze společenskou funkci. 

 

Tyto stavby lze dělit podle komerčnosti na: 

 stavby komerčně přímo využitelné – obchodní domy a hotely, 

 stavby s částečným komerčním využitím – kulturní domy a sokolovny, 

 stavby nekomerční – kostely, kláštery, věznice, nemocnice, školy [26]. 

 

Podle užití se dělí na: 

 stavby pro obchod a služby – obchodní centra, logistická centra, prodejny, 

salony, 

 stavby pro výchovu a vzdělání – školky, školy, jídelny, 

 zdravotnické stavby – zdravotní střediska a centra, lékárny, polikliniky, 

ordinace, 

 sportovní a tělovýchovné stavby – sportovní střediska, tělocvičny, herny, 
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 administrativní stavby – výrobní i nevýrobní společnosti, budovy pro státní 

správu, 

 stavby s kulturním využitím – kulturní domy, kina, divadla, společenská centra,  

 budovy pro dopravu a spoje – nádraží, haly letišť, parkoviště, garáže,  

 stavby cestovního ruchu a veřejného stravování – hotely, penziony, ubytovny, 

restaurace, 

 ostatní – hasičské zbrojnice apod. [32]. 

2.13.9 Trh s ostatními objekty 

Spadají sem inženýrské stavby jako silnice nebo mosty. Dále sem patří drobná 

architektura (pomníky).  

 

Nejvíce obchodovatelné jsou především garáže – hlavně ve městech, které se dle 

jednotlivých hledisek rozdělují na: 

 samostatně stojící,  

 řadové, 

 vícepodlažní, 

 velkokapacitní,  

 nadzemní, 

 podzemní [26]. 
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3 Vývoj dokončených bytů 

Za jeden z nejvýznamnějších indikátorů bytové výstavby je pokládán počet 

dokončených bytů, protože při daném počtu obyvatel přímo znázorňuje změny v úrovni 

bydlení a je současně ukazatelem rozvoje ekonomiky, jak v celostátním, tak 

i regionálním rozlišení.  Také bývá často využíván jako hlavní podmínka co se týče 

úspěšnosti bytové politiky.  

 

Po skončení druhé světové války byla jako jedna z prvních obnovena a rozšířena 

statistika bytové výstavby. Už v roce 1946 byla zajištěna data, která uvádí, že na území 

českých zemí bylo dokončeno 4 140 bytů. Protože po odsunu německého obyvatelstva 

se zdál být bytový fond dostatečný, bylo v letech 1951-1955 dokončováno pouze kolem 

23 050 bytů ročně. Tato myšlenka přetrvávala i v letech 1956-1958 a to způsobovalo, že 

Česká republika zaostávala za mezinárodní úrovní [24]. 

 

V následujících letech se pomalu zvyšoval počet postavených bytů, v 60-tých letech 

se postavilo více jak 50 000 bytů ročně. V 70-tých letech 80 000 bytů ročně, kdy v roce 

1975 bylo dokončeno téměř 100 000 bytů. V té době dle statistik vycházelo 8-9 bytů 

na 1 000 obyvatel ročně. Taková intenzita bytové výstavby podstatně převyšovala 

úroveň většiny evropských zemí. Avšak i přes mimořádně úspěšné období české 

ekonomiky nebyla výstavba bytů doprovázena dostatečným obnovením stávajícího 

bytového fondu [24]. 

 

Po roce 1980 došlo k výraznému propadu počtu zahajovaných a dokončovaných bytů. 

Mezi lety 1981 a 1985 bylo dokončeno průměrně 61 108 bytů ročně, tedy 5,92 bytu 

na 1 000 obyvatel.  Následně až do roku 1990 činil objem dokončených bytů průměrně 

jen 49 289, což je 4,76 bytu na 1 000 obyvatel ročně [24]. 

 

Další významný mezník pro vývoj české ekonomiky, obzvlášť stavebnictví, byl rok 

1989. Byly ukončeny státní dotace na bytovou výstavbu. Tato skutečnost se promítla 

nejprve do prudkého poklesu zahajovacích staveb bytů. Oproti roku 1990, kdy bylo 

zahájeno 61 004 bytů, v roce 1991 byla zahájena pouhá šestina počtu. Další dva roky 

počet zahájených bytů dále klesal a v roce 1993 tak bylo vydáno pouze 7 454 povolení 

ke stavbě, nejméně za celou etapu evidence zahajované výstavby Českým statistickým 

úřadem. Pokles zahajované výstavby se po několika letech promítl i do snížení počtu 

bytů dokončených. Nejhorším rokem pro dokončované byty se stal rok 1995, kdy bylo 

postaveno 12 998 bytů, což představovalo 1,26 dokončených bytů na 1 000 obyvatel. 

K mírnému nárůstu bytové výstavby docházelo až v roce 1996, který až na malé 

výjimky pokračoval do roku 2007, kdy se počet bytů vyšplhal na neuvěřitelných 41 649 

bytů, tedy 4,03 bytu na 1 000 obyvatel, nejvyšší počet za posledních 20 let. Velký podíl 

na takovém nárůstu počtu bytů měl přijatý zákon o zvýšení daně z přidané hodnoty 
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od roku 2008, který podstatně urychlil dokončovací práce na stavbách za ještě 

příznivých podmínek [24]. 

 

Období následujících let (2008-2012) zaznamenalo hluboký pokles počtu 

zkolaudovaných bytů (postupně 38 380, 38 593, 35 806, 28 630 a 29 467 v roce 2012). 

Rok 2008 zaznamenal nastupující ekonomickou krizi, která se v letech 2009 a 2010 

projevovala jen částečně, ale v roce 2011 naplno. V roce 2012 se situace nepatrně 

zlepšila [24]. 

 

Tab. 1: Počet dokončených bytů v ČR v rodinných domech [Zdroj: www.czso.cz, 

zpracování: vlastní] 

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 

1989         13204 

1990         14639 

1991         8571 

1992         10741 

1993         11952 

1994         5511 

1995         5410 

1996         5664 

1997         6509 

1998 2104 2192 3321 6230 13847 

1999 3209 2191 4027 5069 14496 

2000 2146 1939 2358 4023 10466 

2001 2645 1869 2890 4801 12205 

2002 2583 2271 2805 4057 11716 

2003 2955 2142 2655 4885 12637 

2004 2867 2225 2951 5259 13302 

2005 2911 2381 2926 5254 13472 

2006 3181 2145 3004 5458 13788 

2007 3687 2839 4228 6234 16988 

2008 4489 3874 4498 6750 19611 

2009 4226 3595 4126 7297 19244 

2010 4334 3603 4062 7125 19124 

2011 4065 3280 3696 6344 17385 

2012 4009 3505 3977 5951 17442 

2013 3848 3197 3612 4814 15471 

2014 3382 2951 3540 4119 13992 

2015 3179 3158 3306 4247 13890 

2016 3410 3437 3350 4365 14562 

2017 3255 3487 3635 4795 15172 
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Během celého období (1997-2012) rostl podíl bytů dokončených v nových rodinných 

domech a neustále klesal počet bytů získaných v nástavbách, přístavbách nebo 

vestavbách (až na výjimku z roku 2011). Podíl bytů dokončených v nových bytových 

domech zpočátku stoupal, avšak v posledních letech se snižoval. Ostatní formy bytové 

výstavby tvořily jen nepatrný podíl všech dokončených bytů, nedosáhly ani 

desetinového podílu v žádném z 15 sledovaných let (1997-2012). Více než tisíc bytů 

se ročně dokončovalo jen u bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor 

[24]. 

 

Tab. 2: Počet dokončených bytů v ČR v bytových domech a ostatních budovách [Zdroj: 

www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 

1989     41869 

1990     29955 

1991     33148 

1992     25656 

1993     19557 

1994     12651 

1995     7588 

1996     8818 

1997     10248 

1998 2368 1893 2486 3923 10670 

1999 1891 1681 2002 3664 9238 

2000 3375 2283 3062 6021 14741 

2001 2654 2795 3413 5204 14066 

2002 3948 2776 2993 5858 15575 

2003 2487 2798 4548 5897 15730 

2004 3232 3763 4894 7077 18966 

2005 3541 3687 5531 6614 19373 

2006 4030 3013 3125 6792 16960 

2007 4650 3919 4503 11589 24661 

2008 4581 3483 5061 5644 18769 

2009 4980 4167 4658 5544 19349 

2010 4775 3536 3601 4770 16682 

2011 2047 2113 2920 4165 11245 

2012 2221 3314 2928 3562 12025 

2013 2593 2113 2538 2531 9775 

2014 2576 1696 2748 2942 9962 

2015 3041 2390 2763 3011 11205 

2016 2767 2624 2781 4599 12771 

2017 2555 3495 3348 4005 13403 
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V dalších dvou letech došlo k úbytku počtu dokončených bytů, 25 246 bytů v roce 2013 

a 23 954 bytů v roce 2014. V posledních třech letech došlo k postupnému nárůstu 

dokončených bytů, 25 095 bytů v roce 2015, 27 333 bytů v roce 2016 a 28 575 bytů 

v roce 2017 [24]. 

 

Počet dokončených bytů v ČR v rodinných domech od roku 1989 do roku 2017 udává 

Tab. 1 a v bytových domech a ostatních budovách Tab. 2. 

3.1 Bytová výstavba ve městech s 50 000 a více obyvateli 

Česká republika má v současnosti 21 měst s více než 50 000 obyvateli (informace 

z Českého statistického úřadu v 31.21.2012). Patří mezi ně Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 

Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, 

Havířov, Zlín, Kladno, Most, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Karlovy Vary, Jihlava, 

Teplice a Děčín. V roce 2010 k nim patřil také Chomutov, který však v roce 2011 spadl 

pod hranici 50 000 obyvatel. Dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v těchto městech 

žije bezmála třetina obyvatelstva (32,0%) a je zde postavena více než třetina bytového 

fondu (34,4%) [23]. 

 

Praha a Brno se mohou pyšnit téměř dvou třetinovým podílem počtu dokončených bytů 

z celkového počtu 150 709 bytů za období od roku 1997 do roku 2012. Jsou to právě 

tato dvě největší města České republiky, která se zasloužila o největší rozvoj stavebních 

aktivit [23]. 

 

V Praze se v druhé polovině devadesátých let začal naplno projevovat proces 

suburbanizace, tedy rozvoj bytové výstavby především v hlavním městě, což zapříčinilo 

pětinásobný nárůst počtu dokončených bytů (z 1 833 na 9 422 bytů), kde intenzivní 

ukazatel překračoval hranici 4 bytů na 1000 obyvatel. Od roku 2008 Praha začala 

upadat v počtu dokončených bytů až do roku 2011, kdy bylo v Praze dokončeno pouze 

3 480 bytů. V dalších letech se tento počet postupně navyšoval [23]. 

 

V Brně, druhém největším městě České republiky, byl nárůst v letech 1997-2007 

dokonce šestinásobný Tab. 3 (z 457 na 2 736 bytů), což v přepočtu na 1000 obyvatel 

překračovalo hranici 3 bytů. Stejně jako v Praze, pak začal v Brně objem dokončených 

bytů upadat až do roku 2011, kdy byl počet dokončených bytů 1 217. V roce 2012 došlo 

k mírnému nárůstu na 1342 dokončených bytů. Další dva roky zase počet dokončených 

bytů klesal a rok 2014 byl vůbec nejkritičtější, kdy bylo dokončeno jen 998 bytů.  

Od roku 2015 docházelo k postupnému zvyšování bytové výstavby [23]. 

 

Je třeba zmínit i města s nejnižším počtem dokončených bytů. Není překvapením, že to 

budou města ve strukturálně postižených regionech, což jsou severní a severozápadní 

Čechy a Ostravsko. Avšak jsou i místa, kde je úroveň bytové výstavby velmi nízká. 

Jsou to města Děčín, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Havířov 
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a Karviná, kde v přepočtu na 1000 obyvatel nebylo dosaženo ani hranice 

0,5 dokončeného bytu [23]. 

 

Tab. 3: Vývoj počtu dokončených bytů v Brně 1997 - 2017 [Zdroj: www.czso.cz, 

data.brno.cz, zpracování: vlastní] 

 Počet dokončených bytů v Brně Přepočet na 1000 obyvatel 

1997 457 1,18 

1998 862 2,24 

1999 1451 3,78 

2000 1007 2,63 

2001 1000 2,66 

2002 1081 2,91 

2003 1095 2,96 

2004 1240 3,37 

2005 1305 3,56 

2006 1443 3,94 

2007 2736 7,46 

2008 1805 4,88 

2009 1534 4,13 

2010 1318 3,55 

2011 1217 3,21 

2012 1342 3,55 

1997-2012 20893 3,49 

2013 1182 3,08 

2014 998 2,60 

2015 1191 3,10 

2016 1466 3,81 

2017 1889 4,92 

3.2 Průměrné ceny bytů v ČR na m2  

V Česku ceny bytů neustále rostou. Za poslední 4 roky vzrostla jejich cena v průměru 

o více než 40% a nadále růst cen pokračuje.  

 

Zdražování nepřišlo ze dne na den. Zapříčinily to faktory vyvíjející se několik desítek 

let. Prvním důvodem bylo poválečné narození dvou milionů dětí, u kterých 

se významně prodloužil věk dožití, a pak necelé další dva miliony jejich potomků 

ze sedmdesátých let minulého století, kteří zakládali nebo zakládají rodiny. Tím se díky 

většímu zájmu navyšoval počet bytů. Poté kvůli ekonomické krizi se nákup bytů 

pozastavil. Tento fakt začal opadat v roce 2013 a 2014, kdy byly nízké úrokové sazby. 

Obyvatelstvo se navíc začalo stěhovat kvůli lepším životním podmínkám a hlavně 

pracovním příležitostem z venkova do měst, na což nebyla města připravena. Výrazně 

se zvýšila i rozvodovost, čímž se žije více v jednočetných domácnostech [25]. 
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Druhým zásadním důvodem je zvyšování různých daní a pravidel pro výpočet plochy 

u novostaveb počínaje rokem 2007. Je třeba zmínit, že daň z bytu se za posledních 

11 let zvýšila až šestkrát podle jeho typu a velikosti. Rok 2016 přinesl změnu K dani 

z nabytí nemovitosti, kdy ji začíná hradit kupující. Cenová zátěž, kterou nyní hradí 

kupující v ceně bytu, přesahuje 1 milion korun u každého bytu nad 70 m
2
.  V roce 2018 

začal platit i nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zcela změnil dosavadní 

fungování hypotečního trhu a zpřísnily se podmínky pro poskytnutí hypotéky. Všechny 

změny a nové zákony zapříčinily extrémní poptávku po bytech, zejména však u lidí, 

kteří by jinak nakupovali byt až v následujících letech [25]. 

 

Třetím důvodem jsou schvalovací procesy a technické předpisy. Doba povolování 

výstavby nových bytů se za posledních 10 let prodloužila z běžných dvou až tří let 

na osm až deset let. V dnešní době ani nejsou dodržovány správní lhůty, čímž dochází 

k prodlužování už tak nedostatečné nabídky. Zpřísňování norem a předpisů také silně 

ovlivňuje ceny novostaveb [25]. 

 

Další situace, která má vliv na cenu bytu je fakt, že tři čtvrtiny bytů je v osobním 

vlastnictví. Lidé byty kupují nejen pro vlastní bydlení, ale i pro zajištění sebe sama 

do budoucna na důchod, nebo aby pořídili byt svým dětem a prozatím byt pronajímají. 

To státu a městům znepřístupňuje korigovat růst cen nájmů [25]. 

 

Díky rostoucím příjmům a minimální nezaměstnanosti v posledních 3 letech lidé začali 

investovat do nemovitostí a pozemků. Vyšší poptávka po bytech se projevila 

po upadnutí krize v letech 2013-2015. To vše jsou faktory, které ovlivnily a ovlivňují 

ceny bytů [25]. 

 

V současné době jsou nejdražší byty v Praze. Začátkem roku 2018 se cena 

za novostavbu o 65 m
2
 pohybovala okolo 5,7 milionu korun. Byt v panelovém domě 

se dal koupit o 1,7 milionu korun levněji [23]. 

 

Nejlevnější byty se pořizují v Ústeckém kraji, kde průměrná cena bytu o rozloze 65 m
2
 

u novostaveb činí 1,5 milionu korun, u cihlové zástavby 779 tisíc korun a v panelovém 

domě se zaplatí v průměru 673 tisíc korun [23]. 

 

Zlínský kraj zažívá nejvyšší nárůst cen bytů v cihlové zástavby. Příčinou je vysoká 

poptávka po bydlení a nedostatek možností stavět. Dnes za byt o rozloze 65 m
2
 

v cihlové zástavbě se zaplatí průměrně 1 765 000 korun, což je o více jak 700 tisíc více, 

než v roce 2014. Nárůst cen se týká i bytů v paneláku. Za 65 m
2
 v roce 2017 lidé 

zaplatili 1 564 000 korun, na začátku roku 2018 už 1 866 000 korun, což je o 19% více 

[24]. 
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K výraznému zdražení došlo i v kraji Vysočina. Cena bytů v panelových domech se zde 

zvýšila od roku 2014 o 68,2%. V prvním čtvrtletí roku 2014 se průměrně zaplatilo 

za 65 m
2
 1 109 000 korun, nyní 1 866 000 korun. Cihlová zástavba také podražila. Dnes 

se průměrně za byt o rozloze 65 m
2
 zaplatí 1 834 000 korun, což je o 700 tisíc více, než 

v roce 2014 [24]. 

 

Ceny bytů budou zdražovat i nadále. Nejvyšší nárůst cen můžeme očekávat v Brně 

a v Praze. Zdražování se týká nejen novostaveb, ale i starších staveb, jejichž cena 

pomalu roste v jednotkách procent a tento nárůst bude pravděpodobně nadále 

pokračovat, i když možná ne takovým tempem jako v nedávné době. 

  

Tab. 4: Průměrná cena bytu na m
2
 v jednotlivých krajích ČR za první čtvrtletí daného 

roku [Zdroj: www.ekonomika.idnes.cz, zpracování: vlastní] 

 Novostavby [Kč/m
2
] Cihlové byty [Kč/m

2
] Panelové byty [Kč/m

2
] 

Kraj 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Praha 61 862    63 446    87 831    59 646    69 600    78 123    46 538    55 600    61 123    

Jihočeský 36 277    37 754    42 738    24 492    25 723    30 754    18 923    23 200    26 338    

Jihomorav-

ský 48 046    48 708    56 092    32 077    38 631    44 246    33 662    38 385    42 892    

Karlovar-

ský 36 538    33 800    32 892    15 138    14 631    17 723    13 846    15 015    18 800    

Králové-

hradecký 39 369    41 277    42 369    16 108    26 431    28 969    23 646    28 154    31 077    

Liberecký 34 723    34 892    39 708    19 538    24 000    26 323    19 154    23 077    25 769    

Moravsko-

slezský 28 369    31 262    40 385    14 278    16 892    19 292    15 000    17 200    19 077    

Olomoucký 
35 231    36 477    41 908    21 123    24 000    26 169    21 354    25 185    28 062    

Pardubický 
31 769    36 292    40 631    24 123    28 308    32 492    24 077    28 785    31 569    

Plzeňský 33 523    40 785    42 292    26 000    30 800    33 123    26 646    30 385    34 138    

Středo-

český 39 338    44 077    46 246    25 938    34 662    35 292    24 759    28 231    34 585    

Ústecký 22 385    23 169    23 092    10 338    10 615    11 985    7 692    8 646    10 354    

Vysočina 28 908    32 800    32 000    18 723    24 662    28 215    20 015    24 062    28 708    

Zlínský 36 862    33 031    31 231    19 769    21 462    27 154    19 692    23 000    26 754    

3.3 Průměrné ceny bytů v Brně 

Brno je dlouhodobě druhým nejdražším městem České republiky hned po Praze. Ceny 

nemovitostí zde v poslední době šplhají prudce nahoru. Ceny v Brně se liší s ohledem 

na to, o kterou městskou část se jedná.  

 

Dle informací z 31.1.2018 ze serveru www.valuo.cz, která prováděla průzkum 

městských částí v Brně za období červen-prosinec 2017,  jsou nejdražší městské části 
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Brno-střed, Kohoutovice a Jundrov, kde za 60 m
2
 bytu po kompletní rekonstrukci bylo 

požadováno v průměru o milion korun více než v městské části nejlevnější, 

ve Vinohradech. Městské části Brno-střed, Žabovřesky a Masarykova čtvrť jsou také 

považovány za nejvyhledávanější. V těchto částech se ceny jak novostaveb, tak starších 

bytů pohybují ve stejné cenové hladině [34]. 

 

Tab. 5 ukazuje průměrnou cenu bytů v jednotlivých městských částech v Brně, 

seřazenou od nejdražších po nejlevnější. Tuto statistiku zpracoval server www.valuo.cz 

za období červen-prosinec 2017. Průzkum byl prováděn na bytech po rekonstrukci 

o velikosti 50-70 m
2
 v osobním vlastnictví. Z porovnávaných nemovitostí byla 

vypočítána průměrná cena na m
2
, která byla vynásobena 60-ti, aby bylo dosaženo ceny 

za průměrný byt o 60 metrech čtverečních. V průzkumu byly spojeny dohromady 

městské části Ivanovice, Jehnice a Ořešín z důvodu nedostatečného počtu prodaných 

bytů. Útěchov je ze statistiky zcela vynechán [34]. 

 

Tab. 5: Průměrná cena bytu o velikosti 60 m
2
 v městských částech Brna [Zdroj: 

www.valuo.cz, zpracování: vlastní] 

Pořadí Městská část 
Průměrná 

cena 
Pořadí Městská část 

Průměrná 

cena 

1. Jundrov 3 700 000 Kč 14. Komín 3 150 000 Kč 

2. Brno-střed 3 650 000 Kč 15. Tuřany 3 150 000 Kč 

3. Kohoutovice 3 540 000 Kč 16. Líšeň 3 130 000 Kč 

4. Brno-sever 3 520 000 Kč 17. Židenice 3 120 000 Kč 

5. Královo Pole 3 440 000 Kč 18. Žebětín 3 070 000 Kč 

6. Žabovřesky 3 420 000 Kč 19. Bystrc 3 050 000 Kč 

7. Řečkovice a Mokrá Hora 3 420 000 Kč 20. Bohunice 2 980 000 Kč 

8. Medlánky 3 420 000 Kč 21. Starý Lískovec 2 980 000 Kč 

9. Maloměřice a Obřany 3 350 000 Kč 22. Nový Lískovec 2 970 000 Kč 

10. Ivanovice, Jehnice, Ořešín 3 310 000 Kč 23. Bosonohy 2 930 000 Kč 

11. Černovice 3 200 000 Kč 24. Kníničky 2 870 000 Kč 

12. Brno-jih 3 190 000 Kč 25. Chrlice 2 840 000 Kč 

13. Slatina 3 180 000 Kč 26. Vinohrady 2 730 000 Kč 

 

Brno je městem studentů, což má velký vliv na realitní trh. Zvyšuje se zájem o byty, 

především o ty menší. V dubnu 2018 se za m
2
 v brněnské novostavbě zaplatilo 

v průměru 64 033 Kč, ve starší zástavbě 53 100 Kč.  

 

Za jednopokojové byty v novostavbách se v Brně v dubnu 2018 za m
2
 v průměru 

zaplatilo 66 400 Kč, za dvoupokojové 65 200 Kč a za třípokojové 60 500 Kč. Co se týče 

starších staveb, tak u jednopokojových bytů částka činila 55 200 Kč, u dvoupokojových 

54 200 Kč a u třípokojových 49 900 Kč. 
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Tab. 6 porovnává ceny bytů vztažené na m
2
 v Brně s ostatními velkými městy. V srpnu 

2018 byla průměrná cena za m
2
 bytu v Brně 59 381 Kč, v Praze o 24 825 Kč více 

(za 84 206 Kč). V ostatních velkých městech se byty prodávaly za mnohem nižší ceny 

než v hlavním městě nebo v Brně. Nejlevnější byty byly v srpnu 2018 v Ústí 

nad Labem, kde m
2
 bytu stál 16 056 Kč, což bylo o 43 262 Kč méně na m

2
 než v Brně 

a o 68 150 Kč nevněji než v Praze. 

 

Tab. 6: Průměrná cena za 1 m
2
 bytu v Brně a ostatních velkých městech [Zdroj: 

www.realitymix.centrum.cz, zpracování: vlastní] 

 Srpen 2017 Červen 2018 Červenec 2018 Srpen 2018 

Brno 55 337 Kč 58 607 Kč 59 192 Kč 59 381 Kč 

Praha 76 610 Kč 83 328 Kč 83 655 Kč 84 206 Kč 

České Budějovice 33 443 Kč 35 308 Kč 35 636 Kč 35 948 Kč 

Karlovy Vary 38 896 Kč 39 155 Kč 39 178 Kč 40 600 Kč 

Hradec Králové 41 201 Kč 43 343 Kč 43 468 Kč 42 036 Kč 

Liberec 32 928 Kč 35 049 Kč 34 464 Kč 35 159 Kč 

Ostrava 21 018 Kč 21 961 Kč 21 705 Kč 21 831 Kč 

Olomouc 39 356 Kč 46 493 Kč 46 700 Kč 46 650 Kč 

Pardubice 33 793 Kč 36 603 Kč 36 824 Kč 36 411 Kč 

Plzeň 39 445 Kč 42 220 Kč 42 386 Kč 42 876 Kč 

Ústí nad Labem 14 988 Kč 16 224 Kč 15 704 Kč 16 056 Kč 

Jihlava 30 488 Kč 33 518 Kč 33 166 Kč 34 109 Kč 

Zlín 33 069 Kč 35 350 Kč 36 385 Kč 37 274 Kč 

 

 



 

 

39 

 

4 Analýza cen bytů ve městě Brno, Rousínov, 

Šlapanice, Slavkov u Brna 

4.1 Obecná charakteristika města Brna 

Sídlo Jihomoravského kraje, Brno, je svou rozlohou i počtem obyvatel řazeno jako 

druhé největší město v České republice a největší město Moravy. V minulosti bylo 

hlavním městem Moravy. Brno se nachází na jihovýchodě České republiky. Městem 

protékají řeky Svratka, jejíž tok je v Brně dlouhý okolo 29 km a Svitava, jejíž délka činí 

13 km. Název tohoto města vznikl od názvu osady, která ležela na brodu řeky Svratky. 

Nachází se 205 km od Prahy, 70 km od slovenských hranic a 130 km od Bratislavy, 

55 km od rakouských hranic a 125 km od Vídně, 315 km od německých hranic 

a 558 km od Berlína, 240 km od polských hranic a 555 km od Varšavy [33]. 

 

Rozloha města činí 230 km
2
 s délkou 21,5 km směrem od východu na západ. Člení 

se na 29 samostatných městských částí a 48 katastrálních území, jejichž hranice často 

zasahují do více městských částí. 

 

Dle posledního sčítání lidu k 1. 1. 2018 má Brno 379 527 obyvatel, ale nesmíme 

zapomenout, že do města každý den dojíždí za prací a za studiem přes 100 000 lidí, 

tudíž reálná kapacita města se pohybuje okolo půl milionu. V roce 1389 se na území 

tehdejšího Brna nacházelo pouze 900 domů s asi 8 400 obyvateli, v roce 1850 se k Brnu 

připojily předměstské obce a populace se rozrostla na 49 460 obyvatel, avšak největší 

nárůst obyvatel Brno pocítilo v letech 1850-1919 za průmyslové revoluce. 

 

Tab. 7: Historický vývoj počtu obyvatel žijících v Brně a počtu postavených domů 

v Brně [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

Rok Počet obyvatel Počet domů 

1869 107 977  6 396 

1880 120 122 7 066 

1890 145 782 8 535 

1900 176 645 10 807 

1910 216 709  14 450 

1921 237 659 15 866 

1930 283 972 23 780 

1950 299 099 30 637 

1961 324 173 31 097 

1970 344 218 32 130 

1980 371 463 33 851 

1991 388 296 36 327 

2001 376 172 37 051 

2011 385 913 40 676 
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Tab. 7 znázorňuje počet obyvatel se součastným počtem postavených domů 

ve významných letech od roku 1869 do roku 2011. V současnosti dochází k nárůstu 

obyvatel v okrese Brno-venkov, zvláště v městech Kuřim a Šlapanice. Je to zapříčiněno 

stěhováním obyvatelstva za hranice města, tím statisticky v Brně lidí ubývá, ale reálně 

počet obyvatel roste [33]. 

 

Dříve měly v Brně velkou váhu strojírenské podniky, ale od roku 1990 je Brno spíše 

chápáno jako město pro lehký průmysl, logistiku a služby. Brno a okolí je bohaté 

na přírodní a kulturní památky a zajímavosti, a proto je celoročně navštěvováno turisty 

z celého světa. Má také hustou síť městské hromadné dopravy sestávající z 13 linek 

trolejbusů, 11 linek tramvají, 52 linek městských autobusů (11 linek je nočních a 41 

linek je denních). Nadregionálního významu nabývá Brno, co se týče železniční 

dopravy, která je tvořena 9 železničními stanicemi a zastávkami. Nachází se zde také 

druhé největší letiště České republiky a to letiště Tuřany. Brnem vede několik dálnic. 

Mezi nejvýznamnější patří dálnice D1, která se táhne z Prahy přes jižní okraj města 

do Ostravy a dále přes hranice směrem do Polska. Dálnice D2 vede do Bratislavy. 

Dálnice D52 vede z Brna do Pohořelic. Za nedalekým Mikulovem je blízko rakouských 

hranic nová dálnice směrem do Vídně [33]. 

 
Obr. 1: Mapka městských částí a katastrálních území Brna [zdroj: www.wikipedia.org] 
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Tab. 8: Přehled městských částí a jejich katastrálních území [zdroj: www.Brno.cz, 

zpracování: vlastní]  

 Městská část Katastrální území Rozloha v km
2
 Počet obyvatel 

1 Brno-střed 

Brno-město 

15,00 64 316 

Černá pole (část) 

Pisárky (část) 

Staré Brno 

Stránice 

Šrýřice 

Trnitá (část) 

Veveří 

Zábrdovice (část) 

2 Brno-Žabovřesky Žabovřesky 4,35 21 047 

3 Brno-Královo Pole 

Královo Pole 

9,91 28 674 
Ponava 

Sadová 

Černá Pole (část) 

4 Brno-sever 

Černá Pole (část) 

12,24 47 643 

Husovice 

Lesná 

Soběšice 

Zábrdovice (část) 

5 Brno-Židenice 
Zábrdovice (část) 

3,03 22 000 
Židenice (část) 

6 Brno-Černovice Černovice 6,29 8 024 

7 Brno-jih 

Dolní Heršpice 

12,77 9 690 

Horní Heršpice 

Komárov 

Přízřenice 

Trnitá (část) 

8 Brno-Bohunice Bohunice 3,02 14 683 

9 Brno-Starý Lískovec Starý Lískovec 3,28 12 931 

10 Brno-Nový Lískovec Nový Lískovec 1,66 11 349 

11 Brno-Kohoutovice 

Jundrov (část) 

4,09 12 621 Kohoutovice 

Pisárky (část) 

12 Brno-Jundrov 
Jundrov (část) 

4,15 4 132 
Pisárky (část) 

13 Brno-Bystrc Bystrc 27,24 24 218 

14 Brno-Kníničky Kníničky 10,92 1 006 

15 Brno-Komín Komín 7,60 7 457 

16 Brno-Medlánky Medlánky 3,51 5 898 
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17 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Řečkovice 

7,57 15 486 
Mokrá Hora 

18 Brno-Maloměřice a Obřany 
Maloměřice (část) 

9,36 5 621 
Obřany 

19 Brno-Vinohrady 
Maloměřice (část) 

2,28 13 361 
Židenice (část) 

20 Brno-Líšeň Líšeň 15,71 26 781 

21 Brno-Slatina Slatina 5,83 9 360 

22 Brno-Tuřany 

Brněnské Ivanovice 

17,84 5 674 
Dvorska 

Holásky 

Tuřany 

23 Brno-Chrlice Chrlice 9,50 3 722 

24 Brno-Bosonohy Bosonohy 7,15 2 457 

25 Brno-Žebětín Žebětín 13,60 3 577 

26 Brno-Ivanovice Ivanovice 2,45 1 746 

27 Brno-Jehnice Jehnice 4,07 1 102 

28 Brno-Ořešín Ořešín 3,07 577 

29 Brno-Útěchov Útěchov u Brna 1,18 760 

 

Podle počtu obyvatel se za největší městské části považují Brno-střed, Brno-sever, 

Brno-Bystrc a Brno-Královo Pole a naopak za nejmenší Brno-Kníničky, Brno-Útěchov 

a Brno-Ořešín. Dle rozlohy jsou největší městské části Brno-Bystrc, Brno-Tuřany, 

Brno-Líšeň a Brno-střed, mezi nejmenší pak spadá Brno-Útěchov a Brno-Nový 

Lískovec. 

4.2 Analýza průměrných cen bytů v Brně 

V této části mé bakalářské práce se zaměřuji na nabídku bytů ve městě Brně. Jak už 

jsem se zmínila, Brno má 29 městských částí, ale z důvodu malé nebo žádné nabídky 

bytů v některých částech moje zaměření směřuje pouze na městské části Brno-střed, 

Brno-Židenice, Brno-Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň, kde lze byty dělit dle mých 

zvolených kritérií. Uvedené údaje se tedy vztahují pouze k těmto městským částem 

Brna. 

 

Proč jsem si vlastně vybrala pro zpracování této bakalářské práce právě Brno? Je to 

druhé největší město ČR a město, které není daleko od mého domova. Do Brna jezdím 

každý den z důvodu studia na vysoké škole a do budoucna bych si zde chtěla pořídit 

nějakou nemovitost a najít si zde práci. Zpracovat bakalářskou práci ohledně města 

Brna je pro mne tudíž přínosem, abych se více seznámila s jeho infrastrukturou, uměla 

se v Brně lépe orientovat a hlavně, abych se seznámila s realitním trhem města a jeho 

okolím. 
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Pro sběr dat jsem využila internetový server Sreality.cz. Je to nejnavštěvovanější 

a nejvyhledávanější český realitní server, který shromažďuje nabídky nemovitostí 

z českého realitního trhu přímo od majitelů nemovitostí nebo od realitních kanceláří. 

Zaručuje aktuální údaje a rychlé vyhledávání pomocí filtrů (třídění podle regionu, typu, 

ceny, formy vlastnictví, velikosti apod.), jednotlivé inzeráty prezentuje s detailními 

popisy nemovitostí včetně fotografií. Svojí činností podporuje rozvoj realitního trhu, 

činnost realitních makléřů a všechny aktivity, které směřují ke zpevnění a dodržování 

etického kodexu prodeje. Sběr dat pro mou analýzu z tohoto serveru byl proveden 

v období od srpna 2018 do prosince 2018. 

 

Prvním kritériem je typ bytu. Typem bytu se rozumí rozdělení bytů na jednopokojové, 

dvoupokojové, třípokojové, čtyřpokojové apod. Graf 1 znázorňuje počet nabízených 

bytů v jednotlivých městských částech Brna. 

 

Graf 1: Počet nabízených bytů v jednotlivých vybraných městských částech Brna 

z celkového počtu 501 nabízených bytů [zdroj: vlastní]  

 
 

Dle mé analýzy nejvíce jednopokojových, dvoupokojových a čtyřpokojových bytů 

nabízí Brno-střed (131 bytů), nejméně pak Brno-Líšeň (32 bytů). Třípokojových bytů 

nabízí nejvíce opět Brno-sever (62 bytů), nejméně Brno-Bystrc (10 bytů). Ve sledované 

lokalitě se nejvíce nabízí dvoupokojové byty (182 bytů), následují třípokojové byty 

(169 bytů), jednopokojových bytů je nabízeno 93 a nejméně bytů je nabízeno 

čtyřpokojových (57 bytů). 

 

Z provedené analýzy byly zjištěny celkové průměrné ceny nabízených bytů 

v jednotlivých městských částech Brna, Brno-střed 64 683 Kč/m
2
, Brno-Bystrc 
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58 773 Kč/m
2
, Brno-Židenice 54 337 Kč/m

2
, Brno-sever 59 168 Kč/m

2
 a Brno-Líšeň 

56 871 Kč/m
2
. 

 

Tab. 9: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu bytu ve vybraných městských částech 

Brna [zdroj: vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

1+kk 29 9 8 6 15 

1+1 6 0 6 4 10 

2+kk 39 15 12 10 25 

2+1 36 2 10 12 21 

3+kk 34 10 6 12 46 

3+1 21 15 4 5 16 

4+kk 14 3 4 3 10 

4+1 7 3 5 6 2 

 

Nejdražší byty se nabízí v městské části Brno-střed, kde za 1 – pokojový byt cena činí 

72 830 Kč/m
2
, za 2 – pokojový 64 355 Kč/m

2
, za 3 – pokojový 61 651 Kč/m

2
 a za 4 – 

pokojový byt 60 220 Kč/m
2
. Nejlevnější 1 – pokojové byty lze pořídit v městské části 

Brno-Líšeň, kde je m
2
 průměrně nabízen za 59 315 Kč. Ostatní typy bytů lze 

nejvýhodněji pořídit v městské části Brno-Židenice, 2 – pokojové byty jsou průměrně 

nabízeny za 52 965 Kč/m
2
, 3 – pokojové za 53 653 Kč/m

2
 a 4 – pokojové 

za 46 811 Kč/m
2
, dále viz Tab. 10. 

 

Tab. 10: Průměrné ceny nabízených bytů vztažené na m 
2
 a členěné podle typu bytu bez 

ohledu na technický stav a typ zástavby ve vybraných městských částech Brna [zdroj: 

vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

1 - pokojové byty 72 830 Kč 59 315 Kč 62 190 Kč 63 611 Kč 64 295 Kč 

2 - pokojové byty 64 355 Kč 58 398 Kč 57 871 Kč 52 965 Kč 57 756 Kč 

3 - pokojové byty 61 651 Kč 56 131 Kč 58 109 Kč 53 653 Kč 58 294 Kč 

4 - pokojové byty 60 220 Kč 51 964 Kč 56 401 Kč 46 811 Kč 58 413 Kč 

 

Dalším kritériem sledovaným v mé analýze je bytová zástavba, rozdělená na cihlovou 

a panelovou zástavbu. Při výběru bytu s ohledem na toto hledisko se nesmí zapomenout, 

neboť cihlová i panelová zástavba sebou nese své výhody i nevýhody. Byty v cihlové 

zástavbě jsou ve většině případech dražší než v panelovém domě. Důvodů je hned 

několik. Panelové domy jsou hlučnější z důvodu špatných zvukově izolačních 

vlastností, příkladem může být hluk z televize nebo jiných spotřebičů. To ale 

neznamená, že takové problémy nenastanou v bytech cihlové zástavby. Proto je vhodné 

při výběru bytu v cihelné zástavbě ověřit zvukově izolační vlastnosti stěn. Jen silné zdi 

zaručí tiché prostředí v našem bytě. Dalším důvodem pro vyšší ceny jsou dispoziční 
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změny a rekonstrukce. V cihlovém domě lze jednodušeji měnit dispozice bytu 

(spojením kuchyně s obývacím pokojem, dva malé pokoje spojit v jeden velký apod.). 

V panelovém domě se s příčkami většinou vůbec hýbat nesmí a změny dispozice 

místností jsou mnohdy neproveditelné nebo jsou výrazně složitější a nákladnější (např. 

výměna elektrických rozvodů, montování poliček do panelové stěny). Nesmí 

se zapomenout ani na izolační vlastnosti, které jsou u panelových domů horší a tím 

se zvyšují náklady na tepelné energie. U cihlových domů pro změnu bývají vyšší světlé 

výšky místností, vytápí se větší prostory, proto je třeba si ověřit náklady na vytápění. 

Majitelé cihlových i panelových domů řeší izolace zateplením domu. Problém 

v některých případech vzniká v tom, že majitelé ve výsledku řeší cenu revitalizace 

na úkor kvality, to pak může vést k závadám, například ke vzniku plísní. Výhodou 

u cihlových domů je i to, že mívají méně bytových jednotek, proto je v bytě větší klid 

a soukromí. Další výhodou je u cihlových domů unikátnost bytu, byty v panelové 

zástavbě jsou typizované a mají stejné rozvržení místností, mají menší rozměry než byty 

ve stejné dispozici v cihlovém domě. Naopak výhodou vyšších panelových domů nad 

4 nadzemní podlaží je výtah, který v cihlové zástavbě není pravidlem.  

 

V mých pěti zvolených městských částech Brna je nabízeno celkem 501 bytů, z toho 

405 bytů je v cihlové zástavbě a 96 bytů je v zástavbě panelové. V městských částech 

Brno-střed a Brno-sever jsou byty v panelové zástavbě jen výjimečně, v městských 

částech Brno-Líšeň a Brno-Bystrc je zhruba stejný počet bytů jak v cihlové tak 

i v panelové zástavbě.  

 

Tab. 11: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu zástavby ve vybraných městských 

částech Brna [zdroj: vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

Cihlová zástavba 179 26 29 41 130 

Panelová zástavba 7 31 26 17 15 

 

Cihlová zástavba bývá obecně dražší. Z mé analýzy ale vyplývá, že MČ Brno-střed 

a Brno-sever má panelovou zástavbu dražší než cihlovou. Tento fakt může být způsoben 

tím, že tyto MČ nabízí jen malé množství bytů panelové zástavby a průměrná cena je 

tudíž stanovována z mnohonásobně menšího počtu bytů než je tomu u cihlové zástavby.  

 

Tab. 12: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu zástavby ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m
2
 [zdroj: vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

Cihlová zástavba 64 559 Kč 62 445 Kč 63 989 Kč 56 657 Kč 58 886 Kč 

Panelová zástavba 67 857 Kč 52 197 Kč 52 956 Kč 48 740 Kč 61 608 Kč 
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Posledním hlavním kritériem je technický stav bytu. Tady jsou byty rozděleny 

na novostavby, byty po rekonstrukci, byty ve velmi dobrém a dobrém stavu. Z již 

zmíněných 501 nabízených bytů spadá pod novostavby celkem 139 bytů, pod byty 

po rekonstrukci 121 bytů, bytů ve velmi dobrém stavu je 154 a nabízených bytů 

v dobrém stavu je 87. 

 

Tab. 13: Souhrn počtu nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských 

částech Brna [zdroj: vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

Novostavba 45 13 13 15 53 

Po rekonstrukci 56 12 12 9 32 

Velmi dobrý stav 46 26 22 20 40 

Dobrý stav 39 6 8 14 20 

 

Dle zjištěných údajů se nejdražší byty nachází v novostavbě v městské části Brno-střed, 

kde m
2
 bytu v průměru vyjde na 68 940 Kč, byty po rekonstrukce tu průměrně stojí 

68 989 Kč, ve velmi dobrém stavu 61 597 Kč a v dobrém stavu 57 229 Kč. 

 

Nejlevnější byty naopak spadají do městské části Brno-Židenice, kde m
2
 bytu 

v novostavbě průměrně stojí 60 437 Kč, po rekonstrukci 53 011 Kč, ve velmi dobrém 

stavu 53 617 Kč a v dobrém stavu 49 680 Kč. 

 

Celková průměrná cena za m
2
 novostavby ve sledovaných městských částech Brna pak 

činí 63 250 Kč, bytu ve velmi dobrém stavu 58 431 Kč, bytu po rekonstrukci 57 524 Kč 

a bytu v dobrém stavu 53 021 Kč.  

 

Tab. 14: Průměrné ceny nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

  Brno-střed Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Židenice Brno-sever 

Novostavba 68 940 Kč 62 212 Kč 61 097 Kč 60 437 Kč 63 566 Kč 

Po rekonstrukci 68 989 Kč 52 799 Kč 56 638 Kč 53 011 Kč 56 184 Kč 

Velmi dobrý stav 61 597 Kč 56 701 Kč 61 278 Kč 53 617 Kč 58 961 Kč 

Dobrý stav 57 229 Kč 54 184 Kč 51 313 Kč 49 680 Kč 52 701 Kč 

4.2.1 Analýza průměrných cen bytů v městské části Brno-Bystrc 

Městská část Brno-Bystrc se nachází na severozápadním okraji města Brna, má rozlohu 

27,24 km
2
 a přes 24 000 obyvatel. Je tvořena městskou čtvrtí Bystrc, která do roku 1959 

byla samostatnou obcí a roku 1960 byla připojena k Brnu. 

 

Výhodu MČ Brno-Bystrc můžeme spatřit v dostatku zeleně a v množství rekreačních 

míst - Brněnská přehrada, ZOO Brno, Podkomorské lesy a hrad Veveří. Brněnská 
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přehrada je proslulá každoročním pořádáním přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis, 

která příláká desítky tisíc diváků. Další výhodou je rozsáhlá sportovní infrastruktura (17 

sportovních hřišť, lezecká stěna, skateboardový areál) a kulturní život (koncerty, 

divadelní představení, výstavy). Nevýhodou je málo fungujících firem a společností, 

které by nabízely dostatek pracovních příležitostí a obyvatelé Bystrce tak musí za prací 

vyjíždět. Další nevýhodou této MČ je dopravní infrastruktura. Díky nové výstavbě 

obytných souborů Kamechy a Panorama narůstá přeprava osobními automobily, 

důsledkem je hustá doprava a nedostatek parkovacích míst. Další dopravní zátěž 

spočívá v návaznosti na projekt „Zatraktivnění přehrady“, díky němuž bude 

na komunikacích v Bystrci větší provoz. 

 

Brno-Bystrc nabízí byty jak v panelové, tak v cihlové zástavbě. Levnější jsou byty 

dostupné v zástavbě panelové, hlavní důvody jsou uvedené v kapitole 4.2. 

Dvoupokojové byty v cihlové zástavbě jsou nejdražší, průměrně za takový byt zájemce 

zaplatí 64 081 Kč/m
2
, naopak dvoupokojové byty v panelové zástavbě může pořídit 

průměrně za 49 298 Kč/m
2
. 

 

Tab. 15: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu v městské části Brno-Bystrc 

vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Cihlová zástavba Průměrná cena Panelová zástavba Průměrná cena 

1 - pokojové byty 63 737 Kč 1 - pokojové byty 60 643 Kč 

2 - pokojové byty 65 015 Kč 2 - pokojové byty 49 298 Kč 

3 - pokojové byty 62 169 Kč 3 - pokojové byty 52 019 Kč 

4 - pokojové byty 64 081 Kč 4 - pokojové byty 50 258 Kč 

4.2.2 Analýza průměrných cen bytů v městské části Brno-střed 

MČ Brno-střed tvoří střed statutárního města Brna, má rozlohu 15 km
2
 a přes 64 000 

obyvatel, tvoří ji několik čtvrtí a katastrálních území – historické centrum města, Staré 

Brno, Stránice, Štýřice, Veveří, část Černých Polí, Pisárek, Trnité a Zábrdovic. 

 

Brno-střed je nazýváno hospodářským srdcem Brna. Sídlí zde řada velkých i střeních 

firem. Jednou z nejvýznamnějších společností jsou zde Brněnské veletrhy a výstavy. 

Dominantu této čtvrtě představuje katedrála svatého Petra a Pavla na kopci Petrov 

a hrad Špilberk. Nachází se zde i nejvýznamnější park Lužánky. Sídlí zde řada úřadů, 

institucí, základních škol, středních škol, vysokých škol. Je to také důležitý dopravní 

uzel, jehož součástí je řada autobusových, tramvajových a trolejbusových linek městské 

hromadné dopravy, řada linek vnitrostátní a mezinárodní autobusové, železniční 

i nákladní dopravy. Nevýhodou je nadměrný hluk, prach a nedostatek zeleně v centru 

města. 

 



 

 

48 

 

Brno-střed tvoří hustou, různě starou zástavbu. V historickém jádru Brna se nachází 

nejstarší brněnská zástavba, najdeme zde i výškové budovy. I když se zde nacházejí 

panelová sídliště, nabízených bytů v panelové zástavbě jsou pouhá 4% (7 bytů), zbylých 

96% (179 bytů) spadá na cihlovou zástavbu, proto je analýza v této MČ zaměřena 

na byty v cihlové zástavbě. 

 

V této lokalitě se nejvíce zaplatí za jednopokojové byty, a to v průměru 71 696 Kč/m
2
. 

Novostavby jednopokojových bytů jsou nabízeny v průměru za 74 738 Kč/m
2
. Naopak 

nejlevnější jsou čtyřpokojové byty, které jsou průměrně nabízeny za 60 220 Kč/m
2
. 

Cenově nejvýhodnější je zainvestovat do čtyřpokojového bytu ve velmi dobrém stavu, 

který potenciálního zájemce v průměru vyjde na 49 048 Kč/m
2
. 

 

Tab. 16: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu a jeho stavu v městské části 

Brno-střed vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Cihlová 

zástavba 
Novostavba 

Po 

rekonstrukci 

Velmi dobrý 

stav 

Dobrý 

stav 

Průměrná 

cena 

1 - pokojové byty 74 738 Kč 68 792 Kč 74 597 Kč 66 876 Kč 71 696 Kč 

2 - pokojové byty 68 029 Kč 72 188 Kč 62 111 Kč 55 751 Kč 64 672 Kč 

3 - pokojové byty 68 852 Kč 64 554 Kč 57 685 Kč 50 320 Kč 61 867 Kč 

4 - pokojové byty 60 706 Kč 71 951 Kč 49 048 Kč 57 075 Kč 60 220 Kč 

4.2.3 Analýza průměrných cen bytů v městské části Brno-Židenice 

MČ Brno-Židenice se nachází na východ od centra Brna, má rozlohu 5,05 km
2
 a kolem 

22 000 obyvatel. Je tvořena většinou katastrálního území Židenice a východní částí 

čtvrtě a katastrálního území Zábrdovice.  

 

Výhodou Židenic je malá vzdálenost od středu města, to souvisí s hustou silniční sítí, 

která umožňuje dobré spojení s ostatními částmi města. Městskou částí prochází 

železniční trať, je zde železniční zastávka. Dobré dopravní spojení s ostatními 

městskými částmi zajišťují tramvajové linky 2, 3 a 9 a autobusové linky 44, 45, 56, 58, 

64, 72, 78 a 82 a trolejbusové linky 25 a 26, 27 a noční autobusové linky 97, 98 a 99. 

Nevýhodou je tvoření častých kolon, a to hlavně na trase tzv. velkého městského 

okruhu, který tuto část spojuje s městskými částmi Brno-Černovice, Brno-Maloměřice 

a Obřany.  Velký provoz způsobuje hluk a prach a zhoršuje tím kvalitu bydlení. 

 

V Židenicích se nachází sídliště Vinohrady tvořené zástavbou panelových domů. V MČ 

Brno-Židenice sídlí mnoho podniků a firem, různých nákupních středisek a obchodních 

center. Pro volnočasové aktivity slouží Dělnický dům Židenice, Denní centrum 

pro seniory Táborská, Společenské centrum KARAS, koupaliště vyhrazené především 

pro děti, dětská hřiště apod. Nachází se zde i mimo jiné Vojenská nemocnice Brno. 
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V této lokalitě se nejdráze pořídí jednopokojové byty v cihlové zástavbě, jejichž 

průměrná cena se pohybuje okolo 65 848  Kč/m
2
. Nejlevněji v cihlové zástavbě vychází 

čtyřpokojové byty o průměrné ceně 48 794 Kč/m
2
. V panelové zástavbě jsou nejdražší 

dvoupokojové byty s průměrnou cenou 55 108 Kč/m
2
, nejlevnější jsou čtyřpokojové 

byty s průměrnou cenou 45 820 Kč/m
2
. 

 

Tab. 17: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu v městské části Brno-Židenice 

vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Cihlová zástavba Průměrná cena Panelová zástavba Průměrná cena 

1 - pokojové byty 65 848 Kč 1 - pokojové byty 54 664 Kč 

2 - pokojové byty 53 510 Kč 2 - pokojové byty 55 108 Kč 

3 - pokojové byty 57 553 Kč 3 - pokojové byty 46 502 Kč 

4 - pokojové byty 48 794 Kč 4 - pokojové byty 45 820 Kč 

4.2.4 Analýza průměrných cen bytů v městské části Brno-sever 

MČ Brno-sever je situována na severu statutárního města Brna, má 12,24 km
2 

a okolo 

47 600 obyvatel. Je tvořena Husovicemi, Lesnou, Soběšicemi a částmi Černých Polí 

a Zábrdovic. Na tomto území se nachází například budovy Mendelovy university, 

dětská nemocnice, vila Tugendhat apod. Významným parkem jsou tu Schreberovy 

zahrádky. 

 

Tímto územím prochází řada frekventovaných tepen i část brněnského Velkého 

městského okruhu. Veřejnou dopravu zde zajišťují denní autobusové linky 43, 44, 46, 

57, 67, 84, dále tramvajové linky 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 11, trolejbusové linky 25 a 26 a noční 

autobusové linky 92, 93, 94, 97 a 99. Kulturní vyžití v této MČ zajišťuje převážně 

kulturní středisko OMEGA, což je příspěvková organizace, kterou zřídilo Zastupitelstvo 

městské části Brno-sever pro kulturní, vzdělávací a společenské akce.  

 

Nejvíce finančních prostředků při výběru bytu v cihlové zástavbě vynaloží zájemce 

za jednopokojové novostavby, kde za m
2
 zaplatí v průměru 74 168 Kč. Nejlevněji, 

narozdíl od novostaveb, bytů po rekonstrukci a ve velmi dobrém stavu, pořídí bytové 

jednotky v dobrém stavu, viz Tab. 18. 

 

Tab. 18: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu a jeho stavu pouze v cihlové 

zástavbě v městské části Brno-sever vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Cihlová 

zástavba 
Novostavba 

Po 

rekonstrukci 

Velmi dobrý 

stav 

Dobrý 

stav 

Průměrná 

cena 

1 - pokojové byty 74 168 Kč 59 668 Kč 64 072 Kč 50 298 Kč 62 632 Kč 

2 - pokojové byty 60 039 Kč 58 987 Kč 61 412 Kč 47 485 Kč 58 015 Kč 

3 - pokojové byty 65 291 Kč 50 872 Kč 55 108 Kč 53 408 Kč 58 401 Kč 

4 - pokojové byty 59 908 Kč 69 352 Kč 41 611 Kč   58 299 Kč 
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Městská část Brno-sever nabízí z 90 % byty v cihlové zástavbě (130 bytů), pouhých 

10 % spadá na byty v zástavbě panelové (15 bytů). Průměrné ceny bytů v panelové 

zástavbě lze vyčíst z Tab. 19. 

 

Tab. 19: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu v městské části Brno-sever 

vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Panelová zástavba Průměrná cena 

1 - pokojové byty 69 560 Kč 

2 - pokojové byty 55 032 Kč 

3 - pokojové byty 56 739 Kč 

4.2.5 Analýza průměrných cen bytů v městské části Brno-Líšeň 

MČ Brno-Líšeň leží na severovýchodním okraji statutárního města Brna, má rozlohu 

15,71 km
2
 a téměř 27 000 obyvatel. Je tvořena městskou čtvrtí Líšeň, která byla 

původně samostatným městysem, než byla roku 1944 připojena k Brnu. 

 

V Líšni se nacházejí rozsáhlé lesy a zasahuje sem i část chráněné krajinné oblasti 

Moravský kras. Nalezneme zde i Mariánské údolí, nacházející se v romantickém údolí 

Říček, s několika vodními nádržemi, jež je využíváno k rekreaci, relaxaci (chaty) 

a ke kulturním účelům. Návštěvníkům Mariánského údolí jsou kromě areálu pro parkur 

a dětského zábavního areálu k dispozici i restaurace a stánky s občerstvením. Propojení 

Líšně se zbytkem města za pomocí dvou čtyřproudových silnic a pomocí městské 

hromadné dopravy autobusovými denními linkami 55, 58, 78, 82, 151, 202 a nočními 

linkami N97, N98, N99, trolejbusovými linkami 25a 26 a tramvajovou linkou 8. To vše 

můžeme považovat za velké výhody této lokality, hodně zeleně, místo pro rekreaci 

a dojezd za kratší dobu do centra města. 

 

Z analýzy je patrné, že třípokojové byty v cihlové zástavbě jsou nejdražší. Důvodem je, 

že byty uvedené v databázi jsou novostavby nebo byty ve velmi dobrém stavu. Cena 

těchto bytů je v průměru 68 693 Kč/m
2
. Byty v cihlové zástavbě jsou patrně dražší než 

v zástavbě panelové, výjimkou jsou dvoupokojové byty, které jsou nabízeny 

za průměrnou cenu 60 423 Kč/m
2
. 

 

Tab. 20: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu bytu v městské části Brno-Líšeň 

vztažené na m 
2
[zdroj: vlastní]  

Cihlová zástavba Průměrná cena Panelová zástavba Průměrná cena 

1 - pokojové byty 61 765 Kč 1 - pokojové byty 59 009 Kč 

2 - pokojové byty 57 555 Kč 2 - pokojové byty 60 423 Kč 

3 - pokojové byty 68 693 Kč 3 - pokojové byty 47 757 Kč 

4 - pokojové byty 61 402 Kč 4 - pokojové byty 42 526 Kč 
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4.3 Analýza průměrných cen bytů ve Šlapanicích 

Šlapanice leží 9 km jihovýchodně od Brna, mají rozlohu 14,65 km
2
 a přibližně 7 500 

obyvatel. Do katastrálního území zasahuje i areál mezinárodního letiště Brno-Tuřany. 

 

Kromě dopravy osobní mají Šlapanice i spojení linkami brněnské městské hromadné 

dopravy. Vlakem S6 ze Šlapanic na hlavní nádraží v Brně za necelých 20 minut. Autem 

se ze Šlapanic dostaneme přes silnice 430, 50 a 42 do středu Brna za necelých 20 minut 

po ujetí 12,2 km nebo po silnici 15286 a dálnici D1/E462/E50 přes Heršpickou na Nové 

Sady a do středu města po ujetí 16 km a další možnost je přes silnici 430 

na D1/E462/E50 do Brna, kde najedeme na silnici 50 na Plotní a dále do středu města 

(trasa 17 km). Z Brna do Šlapanic je vedena i trolejbusová linka 31 a noční autobusová 

linka N96. Průmyslovou zónu poblíž letiště obsluhuje brněnská městská autobusová 

linka 77. Regionální dopravu zajišťují autobusové linky 151, 601, 602, 701, 702 a 710. 

 

Ve Šlapanicích se nachází základní škola se sportovištěm i plaveckým bazénem, 

osmileté gymnázium i několik mateřských škol, dále organizace nabízející 

se volnočasovými aktivitami a spolkovou činností. 

 

Šlapanice nabízí pouze 8 bytů k prodeji. Průměrná cena nabízených bytů je 

56 638 Kč/m
2
. Majitelé bytů chtějí za m

2
 novostavby průměrně 56 882 Kč/m

2
 a za byty 

v dobrém stavu 56 233 Kč/m
2
. V této lokalitě jsou nabízeny pouze dvoupokojové 

a třípokojové byty. Dvoupokojové byty jsou od 46 225 Kč/m
2
 do 66 000 Kč/m

2
 

a třípokojové byty od 49 221 Kč/m
2 

do 64 000 Kč/m
2
. 

4.4 Analýza průměrných cen bytů v Rousínově 

Rousínov je město v okrese Vyškov ležící 20 km východně od Brna, jehož rozloha činí 

23,04 km
2
 a má okolo 5 600 obyvatel. Leží na silnici II/430 spojující Brno a Vyškov 

a u dálnice D1. 

 

Z Rousínova do Brna se dostaneme několika možnostmi. První možnost je přes dálnici 

D1/E462 do městské části Brno-Židenice a dál po silnici 42 do středu Brna za necelých 

20 minut s dojezdovou vzdáleností 23 km. Další možností je najetí na dálnici D1/E462 

do MČ Brno-jih na Heršpickou po silnice 52, přes Nové Sady a Husovu do středu města 

za 21 minut s dojezdovou vzdáleností 27,6 km. Každou hodinu z Rousínova odjíždí 

autobus 602, který nás po necelých 30 minutách zaveze do Černoviček, kde 

přestoupíme na linku 33, po 8 minutách nás vysadí na ulici Vlhká, odtud se do centra už 

dostaneme pěšky nebo nějakou městskou hromadnou dopravou.  

 

V Rousínově je základní i mateřská škola, několik sportovních organizačních spolků, 

fotbalový stadion, tenisové kurty, zimní stadion apod.  
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Ve městě Rousínově se nabízí ke koupi 16 bytů, nejvíce dvoupokojové byty 

s průměrnou cenou 47 886 Kč/m
2
 a rozptylem od 35 625 Kč/m

2
 do 56 757 Kč/m

2
. 

Třípokojové byty s průměrnou cenou 44 616 Kč/m
2
 a rozptylem od 30 168 Kč/m

2 

do 53 191 Kč/m
2
.  Celková průměrná cena nabízených bytů je 45 538 Kč/m

2
. Metr 

čtverečný novostavby je nabízen v průměru za 45 926 Kč, m
2
 bytu ve velmi dobrém 

stavu za 46 510 Kč.  

4.5 Analýza průměrných cen bytů ve Slavkově u Brna 

Slavkov u Brna leží 20 km východně od Brna, má rozlohu 14,95 km
2
 a žije zde 

okolo 6 600 obyvatel. 

 

Ze Slavkova do Brna se dostaneme několika způsoby. Autem se v Holubicích najede 

ze silnice 50 na dálnici D1/E462/E50 do MČ Brno-Židenice, kde se napojíme na silnici 

42 na Ostravské a dále do centra Brna po uražení 23 km a délce trvání cca 21 minut. 

Další možností je v Holubici najet ze silnice 50 na dálnici S1/E462/E50 a jet až 

na Heršpickou, kde se napojíme na silnici 52 a pokračujeme na Nové Sady a do centra 

za cca 22 minut (27,5 km). Lze využít i železniční dopravu, kdy cesta ze Slavkova 

do Brna na hlavní nádraží trvá asi 35 minut linkou S6 a asi 25 minut linkou R56.  

 

Dominantou Slavkova je barokní zámek s přilehlým parkem. Slavkov má dvě základní 

školy tři mateřské školy a integrovanou střední školu Tyršova, pro volnočasové aktivity 

nabízí mimo jiné možnost zahrát si golf nebo volleyball na profesionálním hřišti.  

 

Ve městě je v nabídce pouhých 8 bytů. Průměrná cena bytů je 44 644 Kč/m
2
. Nejvíce 

jsou nabízeny třípokojové byty s průměrnou cenou 37 675 Kč/m
2
 a rozptylem 

od 34 416 Kč/m
2
 do 43 284 Kč/m

2
. Novostavby bytů lze pořídit za průměrnou cenu 

52 818 Kč/m
2
 a byty ve velmi dobrém stavu za 39 824 Kč/m

2
. 

4.6 Závěrečná analýza 

Jako výchozí bod jsem si zvolila Brno-střed. Zde je průměrná cena nabízených bytů 

stanovena na 64 683 Kč/m
2
. Dále budu srovnávat, jak se cena mění se vzdáleností 

od MČ Brno-střed. Na severozápad od středu Brna leží MČ Brno-Bystrc, kde je 

průměrná cena nabízených bytů 58 773 Kč/m
2
, tedy o necelých 11 % méně. Na východ 

od mého zvoleného výchozího bodu se nachází Židenice, kde je průměrná cena 

nabízených bytů 54 337 Kč/m
2
, tedy o 16 % méně. Na severovýchodě leží MČ Brno-

sever, průměrná cena nabízených bytů je 59 168 Kč/m
2
, což je o necelých 9 % méně než 

v centru města. Poslední sledovanou městskou částí je Brno-Líšeň, ve které za m
2
 

průměrně zaplatíme 56 871 Kč, o 12 % méně.  

 

9 km od Brna leží Šlapanice, ve kterých zaplatíme za byt v průměru 56 638 Kč/m
2
, 

o 12,5 % méně. V Rousínově pak zaplatíme v průměru 45 538 Kč/m
2
, tedy o 29,6 % 

méně. Slavkov je poslední sledované město, kde je průměrná cena za byt 44 644 Kč/m
2
, 
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tedy o 31 % méně než v městské části Brno-střed, tedy ze všech sledovaných lokalit 

nejméně. 

 

 
Obr. 2: Cenová mapa – procentuální pokles cen nabízených bytů od městské části Brno-

střed [zdroj: www.wikipedia.org, zpracování: vlastní] 

 

 
Obr. 3: Cenová mapa – procentuální pokles cen nabízených bytů od městské části Brno-

střed [zdroj: www.google.cz, zpracování: vlastní] 



 

 

54 

 

5 Závěr 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala sledováním cen bytů v Brně, Rousínově, 

Šlapanicích a Slavkově u Brna. Hlavním cílem práce bylo na základě provedené 

analýzy cen bytů stanovit jejich průměrné ceny za m
2
 a dále je třídit dle požadovaných 

kritérií. Pro analýzu byly zvoleny městské části s dostatečným počtem nabízených bytů 

včetně jejich různorodosti. Byty bylo potřeba rozdělit do kategorií podle typu zástavby, 

typu bytu a jeho stavu. Těmto podmínkám nejvíce vyhovovaly městské části Brno-střed, 

Brno-Židenice, Brno-Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň. Dalším cílem bylo sledovat, jak 

se průměrná cena mění postupným vzdalováním od středu města Brna až za jeho 

hranice. Jediná vhodná města, která leží blízko Brnu směrem za městskou částí Brno-

Líšeň a zároveň, ve kterých se nabízely nějaké byty vhodné pro analýzu, byla Rousínov, 

Šlapanice a Slavkov u Brna.  

 

Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. První se zabývá pojmy z oboru oceňování 

nemovitostí a teoretickou stránkou problematiky spojené s analýzou realitního trhu, 

vysvětluje základní pojmy a definice pro snazší pochopení následující části, ve které 

jsem se zaměřila na vývoj dokončených rodinných bytů. Popisuje zde situaci 

dokončených bytů na našem území již od roku 1946 až po současnost. Poněvadž jsem 

si vybrala pro mou analýzu Brno, které spadá do kategorie měst s více než 50 000 

obyvateli, věnovala jsem pozornost také i ostatním městům, které do této kategorie 

spadají a uvedla jsem nějaká základní fakta týkající se bytové zástavby. Také jsem 

obecně popsala situaci současných průměrných cen bytů v celé České republice 

s podrobnějším zaměřením na město Brno. 

 

Poslední část práce jsem věnovala samotné analýze bytů v městských částech Brno-

střed, Brno-Židenice, Brno-Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň a městech Rousínov, 

Šlapanice a Slavkov u Brna. Analýzu jsem zpracovala z 501 nabízených bytů v Brně. 

Nejprve jsem byty dělila podle jejich typu a stanovila jejich počet a průměrné ceny 

za jednotlivé kategorie typů bytu. Dále jsem byty rozdělila na cihlovou a panelovou 

zástavbu, kde jsem stanovila jejich počet a průměrné ceny ve vybraných MČ. 

Posledním sledovaným kritériem byl technický stav bytu, kde jsem stanovila počet 

a průměrné ceny za novostavby, byty po rekonstrukci a byty ve velmi dobrém a dobrém 

stavu. Také jsem provedla podrobnou analýzu v daných MČ Brna - obecnou 

charakteristiku, výhody a nevýhody jednotlivých MČ a stanovila jsem průměrné ceny 

nabízených bytů podle zadaných kritérií. Provedla jsem analýzu 3 okolních měst 

východně od Brna, obecnou charakteristiku, dopravní spojení do Brna, nabídku aktivit 

a služeb v jednotlivých městech a na závěr jsem uvedla průměrné ceny za nabízené byty 

v těchto městech (díky nedostatečnému počtu nabízených bytů jsem brala v úvahu 

pouze průměrné ceny bez ohledu na zadaná kritéria). V závěrečné analýze jsem 

zpracovala cenový přehled vybraných MČ Brna a okolních měst. Zvolila jsem si Brno-
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střed za výchozí bod, od kterého jsem provedla procentuální rozdíly v průměrných 

cenách za nabízené byty. 

 

Cílem této bakalářské práce byla „Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě“, v mém 

případě na základě provedené analýzy cen bytů ve vhodně zvolených městských částech 

Brna stanovit průměrné ceny bytů na m
2
 podle zadaných kritérií. Také provést analýzu 

cen bytů mimo město Brno u tří vybraných měst pro zjištění cenových rozdílů. 

Domnívám se, že bakalářská práce splnila všechny zadané cíle stanovené v zadání. 

 

Na závěr práce uvádím, že všechny výše uvedené cenové údaje z realitní inzerce jsou 

„cenami nabídkovými“, které jsou v naprosté většině při vlastním prodeji procentem 

zredukovány. 
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