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Úvod 

V dnešní době chce každý z nás mladých bydlet v nějakém vlastním bytě či domě 

v dobré lokalitě, ale také s dobrou dojezdností za prací. V první řadě je však potřeba  

si říci, že financovat v dnešní době nemovitost není vůbec snadné. Z toho důvodu  

je potřeba, aby si kupující nejprve zjistil možnosti financování. Lze využít hypotečních 

úvěrů, ale také existují dotační programy na bydlení, které podporuje stát.  Ve chvíli, 

kdy má kupující již zajištěny prostředky pro koupi nemovitosti, tak je potřeba,  

aby se rozhodl o jaký typ nemovitosti, v jakém stavu a lokalitě má zájem. Jelikož pořídit 

nemovitost není levné, tak je potřeba správné načasování, ale také základní povědomí  

o tom, co vše je v ceně nemovitosti promítnuto a jaké vlivy je mohou ovlivnit.  

Důležitá je tedy především orientace na realitním trhu a mít povědomí o tom,  

v jaké výši se ceny aktuálně pohybují. Dále je také důležité si říct, zda se zaměřit na trh 

s nemovitostmi jen na českém trhu nebo se podívat po vysněném bydlení v našich 

sousedních státech. Protože v dnešní době je naprosto běžné dojíždění za prací  

do zahraničí, což je dáno především výší průměrné mzdy. Z tohoto důvodu jistě stojí  

za zvážení, zda by nebylo výhodnější koupit nemovitost v zahraničí. Hodně obyvatel 

příhraničních oblastí může právě o této možnosti uvažovat, a proto je potřeba znát  

i realitní trh v této zahraniční oblasti. Tato práce je zaměřena právě na analýzu tržních 

cen nemovitostí, které se nachází v blízkém příhraničí států Česka, Slovenska  

a Polska. V teoretické části je popsána terminologie, která se nemovitostí týká. Potom  

i druhy cen a způsobů oceňování, kterými se stanovuje hodnota daného objektu.  

Dále zaměření na princip fungování trhu, kde se střetává nabídka s poptávkou.  

Práce se zaměřuje na tři státy, resp. příhraniční regiony, z toho důvodu je potřeba 

definovat také geografické členění v jednotlivých zemích. Dalším klíčovým faktorem, 

který ovlivňuje ceny nemovitostí, jsou poplatky spojené s koupí nemovitosti,  

jako je daň z koupě nemovitosti, popřípadě provize pro realitní kancelář. Dané poplatky 

se mohou v každém státě lišit, a proto je potřeba je brát v potaz.  

 

Cílem práce je analýza tržní ceny jednotlivých typů nemovitosti, které se nacházejí 

v příhraničních oblastech České republiky, Slovenské republiky a Polska.  

Aby bylo vyhodnocení co nejpřesnější, tak je důležité zajistit velké množství informací 
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a to především o jednotlivých lokalitách, ale i nemovitostech. Ze zjištěných informací 

budou vytvořeny databáze, z nichž bude v práci vycházeno. Pro výstupy je nutné data 

třídit, aby informace byly relevantní. Lokality budou tedy separovány dle jejich 

velikosti. U nemovitostí se bude řešit na to, zda se jedná o byt či rodinný dům,  

a to především na velikost. Datový model, který bude takto vytvořen,  

bude sloužit k následnému vyhodnocení, a vytvoří obraz toho, jaká nemovitost  

se v dané oblasti vyskytuje nejčastěji a za jakou průměrnou tržní cenu ji lze pořídit. 

Cílem, ale není jen výpočet průměrných cen, avšak také říct, z jakého důvodu 

nemovitosti takových cen dosahují a jaké další faktory mohou tuto cenu ovlivnit. 

Závěrem bude analyzovat ceny rodinných domů v pohraničí všech tří států. 

 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila z toho důvodu, že sama pocházím z místa, 

které není daleko od příhraniční oblasti polských hranic. Také mě láká, že zjistím situaci 

na realitním trhu a budu mít přehled o cenách nemovitostí jak v České republice,  

tak v zahraničí. V budoucnu to pro mě může mít přínos při potencionální koupi 

nemovitosti. 
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1 Terminologie 

Na začátek je důležité popsat veškeré pojmy, které se budou v průběhu práce 

vyskytovat. Budou popsány definice, které se nemovitostí týkají. Informace byly mimo 

jiné čerpány z aktuálních zákonů, vyhlášek a nařízení. 

 

Nemovitost 

Za nemovitou věc jsou považovány podzemní či nadzemní stavby, jež jsou spojeny  

se zemí pevným základem např. rodinný dům, bytový dům, sportovní hala  

aj. Za nemovitou věc nelze považovat stavby s dočasných charakter,  

jako jsou např. stavební buňky. Mezi nemovitosti jsou považovány také pozemky 

různého charakteru - orná půda, zemědělská půda, stavební pozemky atd. [3] 

Můžeme ji tedy považovat za nadřazený soubor, kam spadají jednotlivé typy objektů  

či pozemků. Nemovitou věc definuje Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. dle §498: 

(1) ,,Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li 

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

na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité“. 

[3][28] 

 

Pozemek a parcela 

Stavební pozemek je vymezen stavebním zákonem č.183/200 Sb. dle ustanovení  

§ 2 odst. 1 písm. b). Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, ten spadá  

pod územní rozhodnutí a regulační plán, na kterém je možné situovat stavební objekt. 

Pozemky eviduje katastr nemovitostí. V katastru nemovitostí jsou pozemky rozděleny 

na jednotlivé parcely s příslušným evidenčním číslem a zakresleny do katastrální mapy. 

Dále také musí mít přesně určenou geometrickou a polohovou hranici. [3] [29] 

Pozemky dle zákona o oceňování č.151/1997 Sb. §9 jsou členěny na: 

a) stavební pozemky 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost 
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c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí,  

a zalesněné nelesní pozemky 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plocha 

e) jiné pozemky [30] 

 

Stavba 

Stavba je definována ve stavebním zákoně v § 2 bod (3). Stavbou se tedy rozumí 

stavební dílo, které vzniká montážní prácí a probíhá ve stanoveném čase na určeném 

místě. Každá stavba má odlišné parametry jako jsou materiál, velikost,  

použitá technologie a umístění, takže je jedinečná. Stavby jsou buď trvalého,  

nebo dočasného charakteru. Příkladem dočasné stavby může být stavební buňky,  

který je nedílnou součástí každého zařízení staveniště. [29] 

Nemovitosti neboli stavby, lze členit do několika kategorií: 

a) Stavby pozemní 

Budovy - prostorově ucelené části uzavřené obvodovým pláštěm a střecho 

Jednotky – byt popř. nebytový prostor 

Venkovní úpravy – vodovodní a kanalizační přípojky, plynovod, žumpy atd. 

b) Stavby inženýrské a speciální 

Dopravní – mosty, koleje, letiště 

Vodní – přehrady, různé objekty na vodě 

Věže, stožáry, komíny 

c) Vodní nádrže a rybníky 

d) Jiné stavby [5] 

 

Rodinný dům 

Rodinným domem rozumíme objekt, který více než z poloviny podlahové plochy 

odpovídá požadavkům pro trvalé bydlení a je zkolaudován. Může mít však maximálně 

tři bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.  

Pokud tyto požadavky přesáhne, potom se jedná o dům bytový. Touto definicí  

se zabývá vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č.501/2006 Sb. § 2. 

[32] 
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Bydlení v rodinných domech je v dnešní době velmi oblíbený a lidé se stále častěji 

stěhují z měst na vesnice. Avšak i zde jsou určitá pozitiva i negativa. Za pozitiva 

můžeme považovat možnost být více v přírodě a u domů se zahradou i určité soukromí. 

Navíc v dnešní době, kdy aut stále přibývá je velkou výhodou možnost parkovaní přímo 

na pozemku domu, což je přínosné. Za negativum lze považovat to, že s domem  

oproti bytům je vetší starost s údržbou, ať se jedná o samotný dům či zahradu,  

která u domů je a s tím také spojené větší náklady. Dalším problémem bývá i napojení  

na inženýrské sítě, které může být komplikovanější. Také na vesnicích lze pozorovat,  

že ne vždy jsou dobře napojeny na dopravní infrastrukturu a z toho důvodu je dojíždění 

do práce či školy často složitější.  

Rodinné domy dělíme: 

 Izolovaný – samostatně stojící objekt 

 Dvojdomek – dva domy se společnou štítovou (vnitřní) zdí – od této zdi  

je vymezena hranice pozemku 

 Řadový – několik domů v řadě, které sdílí vnitřní nosné zdi.  

Každý má samostatný vchod a pozemek. Jde o ekonomicky úspornější způsob 

bydlení 

 Atriový – objekt, jež svým půdorysem tvoří uzavřený vnitřní prostor  

pro zahradu a umožňuje uživatelům mít soukromí a izolaci 

 Terasový – využívány ve svažitém terénu [1] [18] 

 

Bytový dům 

Definice pro bytový dům vyplývá např. z vyhlášky o obecné využívání území 

č.501/2006 Sb. §2, kde je určen pro bydlení a více než polovina podlahové plochy  

je vymezena k trvalému bydlení. [32] 

 

Byt 

Definice bytu se zabývá část v novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb.  

Dle § 2236 je byt definován jako místnost nebo soubor místností a jsou určené  

pro bydlení a zároveň jsou součástí domu a tvoří obytný prostor. Byt může být pronajat 

nájemci nebo využívám pro vlastní bydlení. O tom, zda se jedná o prostor k bydlení, 
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rozhoduje Stavební úřad. Bytem je prostor, který je oddělný od ostatních částí domu 

obvodovými stěnami a uzavřen střešní konstrukcí. [6] [28] 

 

Bytová jednotka 

Zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu, která je věcí nemovitou  

a je definovaná v novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb. § 1159. [3] [28] 

 

Garáž 

Podle zákona č.183/2006 Sb. §2 odst. 3 je definována jako stavba. Obecně je chápána 

jako stavba nebo prostor pro parkování vozidel a z tohoto pohledu se jedná o prostor 

nebytový. [29] 

 

Podlahová plocha 

Pojem podlahová plocha je vymezen zákonem o oceňování majetku  

č.151/1997 Sb. §8 odst. 5 a dále oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. resp. její přílohou 

č. 1 bodu 4. Definovaná je jako součet všech ploch místností a ploch vnitřních nosných 

zdí a příček včetně stěna povrchových úprav. Do těchto ploch se započítávají  

také plochy např. arkýřů, výklenů, místností se zkoseným stropem, terasy, balkóny, 

lodžie, sklepní kóje, které jsou s bytem výhradně využívány. Do podlahové plochy  

se nezapočítává plocha okenních a dveřních výstupků. [30] [31] 

 

Užitná plocha 

U pojmu užitná plocha je definice složitější, především z toho důvodu,  

že se mu nevěnuje žádný zákon ani vyhláška, ale byl převzat z nařízení Evropské 

Komise ES č. 1503/2006. Užitná plocha je stanovena jako součet všech ploch místností 

(bez vnitřních zdí) vč. lodžií, balkónů, sklepních prostor a jiných příslušenství.  

Avšak dle konzultace s odborníky přes oceňování a realitní trh je většinou 

v inzerovaných nemovitostech uváděna tato výměra bez ploch lodžií, balkónů, 

sklepních prostor a ostatních příslušenství. [16] [27] 
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Zastavěná plocha 

Zastavěnou plochou pozemku definuje § 2 odstavec 7 stavebního zákona. Je definována 

jako součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb daného objektu v m
2
. 

Ohraničuje ji vnější líc obvodových zdí všech nadzemních i podzemních podlaží.  

Do této plochy jsou započítávány i plochy lodžií a arkýřů. [29] 

 

Příslušenství a součásti nemovitosti 

Příslušenství je obecně definováno v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. § 510, 

a to jako vedlejší věc vlastníka k věci hlavní, která bude používána současně s věcí 

hlavní. Součástí věci je vše, co k dané věci náleží a nelze ji oddělit,  

protože by se znehodnotila dle §505 NOZ. Příslušenstvím bytu se rozumí vedlejší 

prostory, které jsou bytem využívány a náleží k němu. Mohou to být sklepní kóje, 

komory, půda aj. Příslušenství existuje buď samostatně pro jeden byt, nebo pro více 

bytů společně. Nejedná se, ale o společné prostory domu. U rodinných domů se jedná 

především o zařízení či stavby, které byly na pozemku zřízeny (kromě dočasných 

staveb), což je definováno v NOZ §506 (např. oplocení, garáž, kůlny atd.). V praxi to, 

ale znamená, že přesné rozčlenění, co patří do příslušenství a co do součásti patří, 

nenajdeme. [3] [6] 

 

Vybavení a stanovení standardu bydlení 

Konstrukčním prvkem (konstrukce či vybavení) se při oceňování rozumí takový prvek, 

který na stavbě plní určitou funkci (základy, omítky, podlahy, příčky).[7]  

U tohoto pojmu si lze představit především různé vybavení objektu, ať vnější  

nebo vnitřní. Vybavení lze také rozčlenit na různé úrovně jako je standardní, 

podstandardní či nadstandardní. V oceňovací vyhlášce č. 441/2013 jsou tyto kategorie 

definované v příslušných přílohách. [31] 

Jestliže neoceňujeme, tak bude záležet především na odhadu odborném a také uvážení 

realitní kanceláře, do jaké kategorie danou nemovitost zařadí, protože míra vybavenosti 

je individuální. To se týká nábytku a použitých materiálů, ale také použití pokrokových 

technologií a kvality. V dnešní době nejsou standardy nikde jasně definovány,  

avšak v současné době se dle níže uvedeného zdroje např. podstandardní byty téměř 

nevyskytují. Ty byly typické pro druhou polovinu 20. století, kdy byla toaleta společná 
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pro více bytů, nebo byl zdrojem tepla kotel na tuhá paliva. V dnešní době se s takovými 

byty již příliš často nesetkáme. Jako podstandard pro rodinné domy se uvádějí domy 

vystavěné v 50. letech 20. století, kdy bylo součástí hospodářské či zemědělské stavení. 

Za uvážení stojí i to, zda je objekt napojen na inženýrské sítě, protože i to hraje roli 

v tom, jestli bude spadat do podstandardu či standardu.  

Za standardní RD jsou považovány domy, které byly vystavěny po roce 1990,  

ty vyhovují standardním podmínkám pro bydlení. Za nadstandardní bydlení  

lze považovat takové, které má např. vnitřní saunu, bazén, klimatizaci či jinou 

technologii, která dům případně zabezpečí (kamerový systém, alarm, atd.).  

Za další znak nadstandardního bydlení můžeme považovat také kvalitní dřevěné 

podlahy, kamenné obklady či různé umělecké prvky, atd. S nadstandardem  

jsou však také spojeny vyšší náklady na údržbu a to někteří nejsou schopni akceptovat 

či nemají tak vysoké příjmy, aby si to mohli dovolit, a z toho důvodu volí raději 

standardní bydlení. [6]  

 

Stav objektu 

Kvalitu bydlení ovlivňuje hlavně technický stav objektu, a to má vliv nejen na cenu 

nemovitosti, ale i na její životnost. Z konstrukčního hlediska jsou rozlišovány základní 

druhy stavů: 

a) Novostavba- jedná se o nově zbudovaný prostorově ucelený objekt 

b) Rekonstrukce- jedná se o revitalizaci objektu v určitém rozsahu,  

kdy se může jednat o částečný nebo úplný zásah do konstrukce, ten může mít 

vliv na půdorysné a výškové členění stavby. V zásadě také může jít  

o modernizaci, kde odchází k výměně opotřebeného vybavení za nové  

a modernější. 

c) Demolice- jedná se o likvidaci celého objektu. [3]  

Faktor ceny nemovitosti 

Rozumí se jím všechno, co do ceny nemovitosti vstupuje. Do faktoru ceny lze zařadit 

různé aspekty. Ty mohou být vnitřní (přímé) nebo vnější (nepřímé). Vnitřními faktory 

ceny jsou např. dispozice, stav, lokalita atd. Za vnější faktory lze považovat ty,  
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které nelze ovlivnit. Jsou jimi např. hrubý domácí produkt, výše úrokové sazby, 

regulace ČNB, vývoj populace, politické změny, nezaměstnanost atd. [34] 
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2 Geografie vybraných lokalit 

Tato kapitola je zaměřena na členění území v jednotlivých státech, ze kterých je v práci 

vycházeno, pro lepší orientaci. Obecnou strukturou státu je dělení na kraje,  

které obsahují okresy, do nichž spadají jednotlivé obce a města. Každý stát může mít 

však toto členění definováno jinak, protože v průběhu času se členění vyvíjí.  

Informační zdroje se od sebe navzájem lišily např. počtem obcí či okresů,  

z toho důvodu byly použity ty s nejaktuálnějším datem. 

 

2.1 Česká republika 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 začal i na našem území platit 

systém klasifikace územních statistických jednotek NUTS. Předmětem této klasifikace 

je uspořádání územních jednotek do úrovně NUTS 3 podle platných pravidel 

v Evropské unii. Jednotlivými úrovněmi jsou stát (NUTS 0) jako administrativní 

jednotka, území (NUTS 1) a region soudržnosti (NUTS 2) jako jednotka 

neadministrativní a poslední je kraj (NUTS 3) jako jednotky administrativní.  

Česká republika je dále rozdělena na dva druhy systému uzemní veřejné správy 

- základní územní samosprávné celky, kterými jsou obce a vyšší územní samosprávné 

celky, kterými jsou kraje. Obce jsou dále děleny do tří stupňů dle rozsahu působnosti  

- I. přenesená působnost, II. pověřený obecní úřad, III. úřad s rozšířenou působností. 

K datu 1. 1. 2019 je v Českém statistickém úřadě evidováno po celém území ČR celkem 

6258 obcí, z toho 606 měst a 227 městysů. Za posledních 9 let je zaznamenán nárůst 

 o 8 obcí. Ústava České republiky stanovuje 14 samosprávných krajů ke dni působnosti 

1. 1. 2001. Kraje jsou dále složeny z celkem 78 okresů (viz obr. č. 1). Ty však byly  

k 1. 1. 2003 zrušeny a nahrazeny obcemi s rozšířenou působností. I nadále lze okresy 

využít k identifikaci jednotlivých lokalit nebo při dohledávání statistických údajů. 

V této bakalářské práce byla zvolena lokalita Moravskoslezského kraje resp. okres 

Ostrava, Karviná, Frýdek Místek a Nový Jičín (označeno na obrázku č. 1).  

Jednotlivé okresy budou podrobněji popsány v kapitole 8. [9] [10] [17] 
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Obr. č. 1 Dělení České republiky dle krajů a okresů[17] 

 

2.2  Slovenská republika 

Územně správní členění SR je upraveno ve třech předpisech. Jedním z nich je zákon 

č.221/1996 Sb. o územním a správním uspořádání Slovenské republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Z historického hlediska bylo Slovensko rozděleno do tří krajů – 

Západoslovenský, Středoslovenský a Východoslovenský. V současné době je země 

rozděleno do 8 krajů (vyšších územních celků) a 2933 obcí, měst a částí Košic  

a Bratislavy (základních územních celků). Okresů je potom celkem 79 (viz obrázek č. 

2). [11] [12] V kapitole 7 budou podrobněji rozebrány lokality Žilinského kraje,  

resp. okresu Čadca, Kysucké Nové Město, Bytča a Žilina, které posloužily jako podklad 

pro tuto práci. 
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Obr. č. 2 Dělení Slovenska dle krajů a okresů [21] 

 

2.3 Polsko 

Územně správní členění v Polsku je uvedeno v čl. 15 odst. 2 Ústavy Polské republiky  

k 1. 1. 1999. Z historického hlediska bylo Polsko členěno do 49 vojvodství  

a 2327 velkých obcí. Současné rozdělení země je trojstupňové – obce, okresy či města  

s právem okresu a vojvodství. Nachází se zde 16 vojvodství (samosprávné jednotky), 

373 samosprávných okresů, které se dále člení na 314 zemských okresů (powiat zemski) 

a městské okresy (powiat grodzki), kterých je 65. Městské okresy jsou gminy,  

jež dostaly statut okresu. Obcí se v Polsku nachází 2489. [19] [20] V této bakalářské 

práci bylo použito vojvodství Slezské (Ślaskie), konkrétně obce nacházející  

se v pohraničí a v okolí města Bielsko-Biala (označeno na obrázku č. 3). 
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Obr. č. 3. Dělení Polska dle vojvodství [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 Dělení Polska dle vojvodství [22] 
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3 Oceňování 

V České republice se používají dvě základní metody oceňování, kdy je výslednou cenou 

buď cena stanovená podle cenového předpisu, nebo cena obvyklá, která má také status 

tržní hodnoty a vychází z tržního oceňování. Z toho důvodu, aby cena stanovená 

cenovým předpisem, byla správně určená, existuje přesný postup výpočtu  

dle tabulkových hodnot uvedených v zákoně o oceňování. Tento způsob oceňování  

má značnou nevýhodu, především proto, že nereaguje na reálnou situaci na trhu, z toho 

plyne, že to může výslednou cenu zkreslovat. Naopak u ceny obvyklé se vychází 

z tržního principu a základem pro toto ocenění je zkoumání a analyzování trhu 

s nemovitostmi. Správný postup pro ocenění je popsán ve Standardech ON-1,  

který se stavil Institut oceňování majetku na základě Mezinárodních a Evropských 

oceňovacích standardů. [2] 

 

3.1 Definice hodnoty a ceny 

Jelikož v praxi často dochází k tomu, že se pojem hodnota a cena zaměňuje  

či ztotožňuje, tak je potřebné si ty pojmy objasnit. 

 

Cena obecně 

V ekonomice je cena faktorem velmi významným a hodně ovlivňuje její fungování. 

V cenách se odráží především situace na trhu a díky tomu lze zhodnotit, jak se mění 

nabídka a poptávka. Ve chvíli, kdy začnou ceny růst, je zřejmé, že nastává ekonomická 

nerovnováha, která může být způsobena poklesem nabídky nebo růstem poptávky. 

Cenou lze rozumět jako konkrétní částku, za kterou je daná služba, zboží nebo produkt 

nabízena či vyplácena. U formulace ceny je mnoho podob, se kterými se lze v běžném 

životě setkat např.: plat, úrok, provize atd. [3] 

 

Hodnota 

Hodnotou není reálně zaplacená suma. Vyjadřuje se jí vazba mezi zbožím,  

které lze na trhu koupit a tím, pro kupuje/prodává. Hodnota konkrétního zboží  

nebo služby udává užitek či prospěch z pohledu určitého subjektu. Hodnota se stanovuje 

na základě odborného odhadu. [3] 
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Bylo zmíněno, že cena představuje jistou konkrétní částku, která je vyplacena při směně 

služby i zboží, ale nemusí se rovnat hodnotě komodity. V praxi to může znamenat,  

že dané zboží, služba či nemovitost může být prodané pod jeho hodnotou,  

což může mít negativního dopad na prodávajícího, avšak pro kupujícího  

může být koupě výhodná. 

 

Tržní hodnota 

Uřčení tržní hodnota je úkolem pro odhadce, který vytvoří obecnou nebo fiktivní 

(průměrnou) cenu, za kterou by bylo možné oceňovaný majetek prodat ke dni ocenění 

na domácím trhu. Jedná se tedy o pojem obvyklé ceny. [4] 

 

3.2 Druhy cen 

V této kapitole je popsáno několik druhů cen. Jsou to ceny, se kterými se lze v praxi 

setkat. Cena obvyklá je jako jediná posuzována z hlediska všech tří států, ale definice  

se v každé zemi liší. 

  

Cena obvyklá  

Česká republika 

V České republice se cena obvyklá používá pod různými pojmy jako např. tržní  

nebo obecná. V zásadě se tato cena určuje porovnáním, tudíž se jedná spíše o odhad. 

Stanovuje se na základě váženého průměru či použití nákladové,  

výnosové nebo porovnávací oceňovací metody. Blíže je popsána v zákoně o oceňování  

č. 151/1997 Sb. § 2 odst. 1 jako: ,,Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby  

v obvyklém obchodním styku na tuzemském trhu ke dni ocenění“. [30] 

Cenou obvyklou se rozumí hodnota dané věci či nemovitosti, která je v peněžní formě. 

Určuje se srovnáním s nemovitostmi, které byly v určitém místě a čase prodány  

nebo koupeny, popřípadě inzerovány a lze říci, že jsou podkladem pro analýzu trhu. 

Často se stává, že informace o daných objektech nejsou kompletní, potom se musí 

použít jiný způsob oceňování. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů, které se promítají  

do výsledné částky. [3] [13] 
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Slovenská republika 

Na Slovenskou se pojem cena obvyklá nevyskytuje. Je zde definice obecné hodnoty, 

kterou definuje vyhláška č. 492/2006 Z.z u Ministerstva spravedlnosti Slovenské 

republiky o stanovení všeobecné hodnoty majetku, kde definice zní: 

„Všeobecná hodnota je výslednou objektivizovanou hodnotou nemovitostí a staveb, 

která je znaleckým odhadem jejich nejpravděpodobnější ceny ke dni ohodnocení,  

kterou by tyto měly dosáhnout na trhu v podmínkách volné soutěže, při poctivém 

prodeji, kdy kupující i prodávající budou konat s patřičnou informovaností i opatrností  

a s předpokladem, že cena není ovlivněna nepřiměřenou pohnutkou“. [14] 

 

Polsko 

V Polsku není pojem cena obvyklá definován. Používá se definice tržní hodnoty,  

která je definována zákonem ze dne 21. srpna 1997 o Správě nemovitostí, článek 151,  

odst. 1 takto: ,,Tržní hodnota nemovitosti je odhadovaná částka, kterou lze získat v den 

ocenění nemovitosti v prodejní transakci uzavřené za tržních podmínek mezi kupujícím 

a prodávajícím, kteří jsou pevně ochotni uzavřít smlouvu, jednat s porozuměním  

a jednat obezřetně a nejsou v nucené situaci.“ [35] 

 

Cena pořizovací 

Pořizovací cenou se rozumí částka, za kterou je možné určitou věc koupit v době jejího 

pořízení a bez jejího opotřebení. Tento pojem se využívá spíše v účetnictví a je řízen 

zákonem č. 563/91 Sb. [3] 

 

Cena reprodukční 

Je cena, za kterou by bylo možné majetek pořídit v době jejího ocenění,  

aniž by se uvažovalo opotřebení. Tuto cenu lze zjistit většinou z rozpočtového ukazatele 

(THU), kde je uvedená cena za 1 m
3
 obestavěného prostoru, popř. 1 m

2
 zastavěné 

plochy. Avšak cenu je možné také zjistit pomocí položkového rozpočtu s agregovanými 

položkami. [3] 
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Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

Je regulována zákonem o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. § 2 odst. 3 a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb. jako: ,, Cena určená podle tohoto zákona jinak, 

než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná.“ Dané oceňování se využívá 

především při určení daní (dědické, z převodu nesvisti atd.). [3] [31] 

 

Cena mimořádná 

Je definována v novém občanském zákoníku č.89/2012 Sb. § 492 odst. 2 jako: 

,,Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím  

ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.“ 

[28] 

 

Cena sjednaná 

Jedná se o částku, za kterou bylo zboží prodáno či pořízeno a je vázané na určité 

množství s kvantitativními požadavky a musí být dodáno ve stanoveném čase. Součástí 

takové ceny jsou i určité poplatky např. daň nebo clo. [25] 

 

Cena jednotková 

Představuje sumu, kterou si lze představit jako částkou, jež zaplatíme na jednu měrnou 

jednotku určitého zboží nebo služby. Ve stavebnictví se jedná především o m
2
,  

kterým je vyjádřena podlahová plocha, zastavěná plocha či užitný prostor. Obestavěný 

prostor se určuje v objemu, tedy v m
3 

a dále se stanovuje množství pozemku buď v m
2
, 

nebo v ha. Cena je následně vynásobena množstvím měrné jednotky a tím je zjištěna 

celková cena. [3]  

 

3.3 Metody oceňování 

V podstatě existují dva typy oceňování, tím prvním je dle příslušných cenových 

předpisů (administrativní oceňování) a tím druhým je tržní oceňování, z něhož se určuje 

cena obvyklá (tržní). Administrativní oceňování je řízeno zákonem o oceňování  

č. 151/1997 Sb. a oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb. Tento typ oceňování podléhá 

cenovým předpisům, kde je uveden přesný postup a způsob ocenění jednotlivých 

objektů. Avšak tento typ nebere v potaz aktuální situaci na trhu, tím pádem může být 
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výsledná cena diametrálně odlišná od cen, které jsou momentálně na realitním trhu 

nabízeny. Oproti tomu tržní oceňování přihlíží právě k aktuální situaci na trhu 

s nemovitostmi a řeší také různé faktory, které by mohly cenu ovlivňovat.  

Cena, která je určena dle tohoto typu oceňování závisí především na odhadci, který 

oceňuje dle svých zkušeností, morálních zásad a podle doporučené obecné teorie. 

Základní metody oceňování jsou děleny na: 

 Nákladový způsob 

 Porovnávací způsob 

 Výnosový způsob 

 Kombinace nákladového a výnosového způsobu 

[2] [30] 

 

V následujících kapitolách budou představeny metody oceňování využívané v tržním 

ocenění. 

 

Porovnávací způsob 

Daný způsob se zakládá na srovnání obdobných nemovitostí (jejichž cenu známe),  

které se na trhu nachází a lze dle nich určit potenciální výši ceny hodnocené 

(oceňované) nemovitosti. V podstatě jde o sběr několika podkladů, které jsou rozdílně  

a na základě této metody jsou sjednoceny do jednoho finálního výsledku v podobě ceny. 

Tato metoda je využívána velmi často, jelikož je analyzována současná situace na trhu  

a je zde vycházeno z podobných a reálných nemovitostí. Do ceny vstupují také vnější 

faktory, které je nutno brát v úvahu. Zdrojem dat pro tento způsob mohou být realitní 

inzerce nebo katastr nemovitostí. Informace o nemovitostech se shromažďují  

v co největším rozsahu, aby bylo možné určit, co nejpřesnější výsledek  

(velikost, lokalita, dispozice, příslušenství, vybavení atd.). Výsledkem by tedy mělo být 

to, že hodnocená nemovitost je podobná jako nemovitosti vyhledávané. [1] [3] 

 

Nákladový způsob 

Tento způsob vychází z vyčíslení nákladů na pořízení nemovitosti, jež jsou sníženy  

o jeho opotřebení. Zde se vychází ze základní měrné jednotky stavby a je brát potaz  

na typ, velikost, stav, vybavení a polohu objektu. Základem je výpočet opotřebení 
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konstrukcí buď lineárním způsobem (všechny konstrukce se znehodnocují stejně),  

nebo analytickým způsobem (v úvahu jsou brány jednotlivé komponenty v konstrukci  

a je určeno opotřebení individuálně váženým průměrem). [1] [3] 

 

Výnosový způsob 

Zakládá se na výnosnosti předmětu ocenění. Je možné vycházet buď ze skutečného 

stavu, nebo předpokladu výnosu, který by bylo možné získat do budoucna.  

Nejvíce je tato metoda využívána pro účel ocenění budoucích příjmů z pronájmů.  

Tuto metodu velmi ovlivňuje nabídka a poptávka, která může určit budoucí výnosnost 

a návratnost investice do nemovitosti. Je zde nutné uvážit i časovou hodnotu peněz 

pomocí diskontního faktoru. [1] [3] 

 

Kombinace nákladového a výnosového způsobu 

Podle zákona o oceňování majetku č. 151 /1997 Sb., lze ocenit způsoby uvedenými 

výše a jejich kombinací. Oceňování pomocí této kombinace se používá proto,  

aby byla co nejvíce přiblížena cena zjištěná k reálným tržním podmínkám.  

Tato kombinace se využívá z toho důvodu, že cena obvyklá zohledňuje jak náklady,  

tak výnosy investora. Výsledná cena se u této metody stanovuje s ohledem na to,  

jak je nemovitost perspektivní, takže bere v potaz příležitosti, ale i negativní vlivy,  

které by mohly v okolí nemovitosti či ve společnosti. Právě tohle poté může mít zásadní 

vliv na následný vývoj i výnos nemovitosti a tím i prodejnost. [1] [30] 
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 4 Tržní prostředí 

Hodnota nemovitosti je daná celou řadou faktorů. Jedním z těch hlavních je působení 

nabídky a poptávky. Když na trhu neexistuje zájemce o koupi dané nemovitosti, 

nemůže být nemovitost prodaná. [2] 

 

4.1 Trh 

Jedná se o ekonomické prostředí, ve kterém se střetává nabídka s poptávkou a dochází 

zde ke směně zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Konkurence na trhu vytváří ideální 

rovnováhu, která nastane v momentě, kdy se nabídka vyrovná poptávce.  

Tato rovnováha je vyjádřena v ceně, která je přijatelná jak pro kupujícího,  

tak pro prodávajícího. Ve chvíli, kdy se cena zvýší, tak to znamená, že daná nabídka  

je výše než poptávka. Pokud se cena sníží, tak je nabízeno menší množství než to,  

co je kupující strana ochotna koupit. [2] 

 

Nabídka vs. poptávka 

Nabídka vypovídá o tom, že prodávající chce danou věc prodat. Pokud cena roste,  

tím více je prodávajících, kteří jsou ochotni prodat. Pokud cena klesá, tak se sníží  

i množství prodaných nemovitostí. 

Poptávka ukazuje, že kupující má zájem o pořízení nemovitosti. Zde je to přesně naopak 

oproti poptávce. Čím vyšší je cena, tím menší zájem má kupující o nemovitost. [2] 

 

Subjekt na trhu 

Součásti trhu jsou především jeho účastníci. Základními dvěma subjekty,  

které se na trhu vyskytují je prodávající a kupující. 

 Kupující – osoba, která si hodlá pořídit nemovitost, která by mu přinesla užitek 

buď ve formě vlastního bydlení, nebo za účelem podnikání 

 Prodávající- osoba, která chce danou nemovitost prodat, jelikož z ní nemá 

užitek 

 Banky- instituce, které poskytují finanční prostředky pro koupí nemovitosti 

s určitým úrokem a výše měsíčních splátek je stanovena dle výše a délky úvěru, 

který závisí na tom, jak klient bonitní. 
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 Stát- údělem státu je především ochrana vlastnických práv a regulace daňového 

systému 

 Realitní kancelář- zprostředkovává prodej dané nemovitosti mezi kupujícím  

a prodávajícím za určitou provizi (zisk) 

Na trhu se tedy setkává kupující a prodávající za účelem koupi a prodeje nemovitosti, 

který je daný dle předem určených smluvních podmínek, které jsou přípustné pro obě 

strany. Výsledek je uzavření kupní smlouvy a převod vlastnického práva nemovitosti  

na kupujícího. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5 Faktory ovlivňující cenu nemovitosti 

Pro výslednou cenu nemovitosti může hrát velkou roli řada faktorů, které mají dopad  

na výslednou cenu. Některé mohou cenu ovlivnit pozitivně, jiné zase negativně.  

Tyto vlivy je nutné nezanedbat a je důležité si uvědomit, že na sebe navzájem působí  

a jeden na druhý navazuje. Dané faktory lze zařadit do několika kategorií,  

ale není reálné specifikovat všechny zároveň, ale určitě je dobré, aby byly v povědomí. 

 

5.1 Přímé vlivy 

V této kapitole budou popsány vlivy, které vstupují do přímo konečné ceny nemovitosti 

a mají na ni největší vliv. 

 

Fyzikálně - technické vlivy 

 Lokalita - místo, kde se nemovitost nachází je klíčová. Je zohledněna  

její velikost, lukrativnost, ale hlavně občanská vybavenost. Nejdůležitější  

jsou např. školka, škola, lékař, služby, obchod, restaurace, pošta, kulturní  

či sportovní zařízení. 

 Velikost s dispozice – podlahová resp. užitná plocha má hlavní vliv  

na nemovitost. Odvíjí se od toho jak celková dispozice, tak i počet obytných 

místností a souvisí s tím také poměr místností k daným m
2
. 

 Inženýrské sítě – zda-li je parcela napojena na sítě vodovodu, kanalizace, plynu 

a elektřiny má na koupi pozemku největší vliv. Jestliže má totiž dané sítě 

napojené či nikoli hraje velkou roli při koupi pozemku, protože pozemek  

s IS může být prodán za výrazně vyšší sumu. 

 Dopravní dostupnost- vlaky, autobusy či hromadná doprava taktéž hrají roli, 

pro zvolení místa k bydlení a neméně důležitý je i časový interval jízd daných 

dopravních prostředků. 

 Stav objektu a jeho údržba- u stavu se posuzuje především stáří objektu a jeho 

další údržba. Pomineme-li novostavbu, která je, co se hodnoty týče nejvýše,  

tak poté je nahlíženo k rekonstrukcím. Zde, ale musíme specifikovat rozsah 

rekonstrukce. [2] [26] 
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6 Poplatky spojené s koupí nemovitosti 

Při koupi nemovitosti hrají značnou roli různé poplatky. Významnou roli zde hraje stát, 

který vstupuje nepřímo jako výběrčí daní a tím ovlivňuje cenu nemovitosti. Vzhledem 

k tomu, že všechny stavby jsou řízené a eviduje je stavební úřad, nelze se tomuto 

zdanění vyhnout. Mezi poplatky je zahrnuta provize realitní kanceláři, daň z nabytí 

nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty a zápis do katastru nemovitostí 

popř. ostatní poplatky. 

 

6.1 Obecně 

V úvodu již bylo zmíněno, že existuje několik daní, které je nutné brát při koupi  

a prodeji v potaz. Samozřejmostí je provize realitní kanceláři či další poplatky.  

U daní jsou vypsány základní informace. Jednotlivé postupy pro stanovení sazeb daní  

jsou popsány v zákonech č. 340/2013 Sb., 338/1992 Sb., 235/2004 Sb. 

 

Daň z nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti 

Tyto daně se liší v tom, že daň z nabytí nemovitosti se platí jako jednorázový poplatek 

při koupi nemovitosti, kdežto daň z nemovitosti se platí jednou ročně. V obou případech 

se může jednat o stavbu či pozemek. U daně z nabytí nemovitosti se vychází 

z procentuální sazby. U daně z nabytí nemovitosti je současné době podán legislativní 

návrh vlády, který zatím neprošel sněmovnou, ale jedná se o to, že do budoucna by tato 

daň mohla být zrušená. V případě daně z nemovitosti je způsob určení jiný u pozemků  

a jiný u staveb, kde záleží na druhu a také sazba se přepočítává koeficientem  

pro příslušnou obec. [8] 

 

Daň z přidané hodnoty nemovitosti 

Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb. udává, že daň se uplatňuje v případě, 

kdy je nemovitá věc převedena v dražbě za úplatu dle odst. 1 a) § 2. [8] 

 

Zápis do katastru nemovitostí 

Zápisem do katastru nemovitostí se rozumí jakákoli změna, zánik, vznik,  

uznání existence či neexistence vlastnického práva, práva stavby aj. [15] 
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Provize realitní kanceláři 

Je cenou, kterou platí buď kupující, nebo prodávající realitní kanceláři  

za zprostředkování prodeje nemovitosti. Tento poplatek není podmíněn žádným 

zákonem, tudíž není úplně jasné, co je v něm zahrnuto. Výše provize je v každé realitní 

kanceláři jiná, to je však podloženo kvalitu služeb.  
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7 Další faktory ovlivňující cenu nemovitosti 

Mimo výše popsané faktory, které do ceny vstupují, mají vliv na výši ceny i další 

aspekty. V této kapitole budou popsány vlivy, které cenu nemovitosti ovlivňují 

nepřímo. 

 

Politicko-správní vlivy 

 Politika státu - působení politické sféry je velmi důležité a to především 

z hlediska prosazování nových zákonů, ale také při pro vytváření podmínek 

potřebných pro bytovou výstavbu nebo finanční podporu 

 Legislativa - jak již bylo zmíněno, tak oceňování podléhá daným zákonům  

a vyhláškám, které stanovují jednotlivé postupy a metody pro stanovení hodnoty 

nemovitosti a z toho důvodu ji lze vnímat jako politický nástroj,  

který má značný vliv 

 Územní plánování - než začne jakákoli výstavba, je potřeba ověřit 

zdali je možné na daném pozemku stavět. Jestliže by tomu tak nebyla,  

je nutné požádat příslušný obecní úřad o změnu v územním plánu,  

která musí být schválena zastupitelstvem. Proces, ale může být zdlouhavý  

a v konečné fázi nemusí být žádost schválena. Tento faktor může tedy odradit 

potencionální kupce při koupi pozemku. Bude-li pozemek převeden na stavební 

parcelu, mohou se náklad spojené s převodem promítnout do výsledné ceny.  

 Daňová politika - Do cen nemovitostí jsou zahrnuty i sazby daní  

(daň z nemovitosti, daň z koupě nemovitosti, daň z přidané hodnoty),  

které je nutno zaplatit, jestliže tedy daná osoba není osvobozená od daně dle 

příslušných zákonů. 

 

Ekonomické vlivy 

 Mzda - Je definována podle zákoníku práce č.262/2006 Sb. §109 odst. 2.  

Je peněžitým plněním a plněním peněžité hodnoty (naturální mzda),  

které je poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není – li v zákoně 

stanoveno jinak. [33] 
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 Hrubý domácí produkt (HDP) -  Je peněžním vyjádřením celkové hodnoty 

statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území.  

Používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Lze jej definovat  

resp. vypočítat třemi způsoby. Těmi jsou produkční, výdajová a důchodová 

metoda. V prvním čtvrtletí roku 2020 byl podle Českého statistického úřadu 

zaznamenán čtvrtletní pokles HDP o -3,6 %, meziroční pokles HDP o -2,2 %. 

[23] 

 

 Nezaměstnanost - lze ji sledovat buď na celém území daného státu,  

nebo jen v určitém regionu. Jestliže je nezaměstnanost vysoká a platy nízké,  

tak z toho plyne, že zájem o koupi nebude moc velký. Pokud je v určitém 

regionu obtížné sehnat zaměstnání, tak o něj nejspíše nebude tak velký zájem. 

Proto se lidé v dnešní době často stěhují za prací tam, kde je to lukrativnější. 

Definuje se dvojím způsobem. Jedna vychází z evidence uchazečů o zaměstnání 

úřadu práce, kde je registrovaná tzv. registrovaná nezaměstnanost. Druhou  

je založeno na mezinárodní definici ILO, podle této definice  

jsou za nezaměstnané považováni všechny osoby starší 15 let, které splňují  

ve sledovaném období určené podmínky. 

 Míra nezaměstnanosti – rozumí se jí podíl nezaměstnaných  

na celkovou pracovní sílu. Podle Českého statistického úřadu 

byla míra nezaměstnanosti v lednu roku 2020 2,1 % a meziročně 

se nepatrně snížila. [24] 

 

 Možnost financování – Pokud se nemovitost nefinancuje z vlastních 

naspořených prostředků, je nutné peníze pro koupi zajistit jiným způsob.  

Tím nejčastějším v dnešní době bývají hypoteční úvěry, jejichž splácení  

je otázkou několika desítek let. Na ty ovšem není úplně snadné dosáhnout,  

jelikož je potřeba splnit určité podmínky. Protože banky v dnešní době nepůjčují 

plnou částku a i z tohoto důvodu je potřeba mít naspořené určité své vlastní 

prostředky. To je také jedním z mnoha faktorů pro získání hypotéky.  

Dalšími jsou výše úroku, doba splácení či bonita klienta. Hypotéka však není 
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jedinou možností, jak financovat, existuje také např. překlenovací úvěr či úvěr 

ze stavebního spoření. 

Sociálně - demografické vlivy 

 Vývoj populace – počet obyvatel a jeho vývoj v určitém regionu je známkou 

stability. Hodnotí se jak nárůst počtu obyvatel, tak i úmrtnost a měla  

by zde být přirozená rovnováha.  

 Staří populace – v posledních letech je to velké úskalí, jelikož populace stárne  

a lidí mladší generace je méně než dříve. Ti také mají více možností a většina 

z nich nezůstává na menších městech či vesnicích, ale stěhují se spíše  

do velkých měst, kde např. vystudovali a po studiích tam již zůstali,  

protože měli více možností dobré práce oproti menším městům. 
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8 Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech 

V této práci se zpracovávala analýza tržní ceny nemovitosti nemovitostí, jež se nachází 

na realitním trhu v příhraničních oblastech. Závěrem by mělo být srovnání cen 

nemovitostí ve vybraných lokalitách a zároveň byly hodnoceny faktory, které mohou 

výslednou cenu ovlivnit a také, co vstupuje do konečné ceny nemovitosti. 

 

8.1 Úvod 

Cílem práce bylo analyzovat tržní cenu nemovitosti ve vybraných příhraničních 

oblastech České republiky, Slovenské republiky a Polska. Podkladem pro vyhodnocení 

byly databáze s velkým množstvím informací o nemovitostech a lokalitě,  

které bylo nutné zpracovat. Jedna databáze obsahovala informace o vybraných obcích  

a městech v daných okresech a druhá byla zpracována na nemovitosti resp. rodinné 

domy (viz. přílohy č. 4, 5, 6). V okruhu, který byl sledován, byly vybrány všechny obce 

a byly o nich zjištěny důležité informace (počet obyvatel, technická infrastruktura, 

občanská vybavenost, dopravní infrastruktura). Následně bylo potřebné vypracovat 

databázi nemovitostí s důležitými informacemi o daném objektu, který se nacházel  

ve zvolené lokalitě. Podkladem pro vypracování této databáze byly nabídkové inzeráty 

zveřejněné na internetových stránkách realitních kanceláří. Rodinné domy byly členěny  

do kategorií dle dispozice, velikosti a lokality. Na základě těchto dat byly vypočítány 

průměrné ceny za 1 m
2
 plochy objektu. Průměrné ceny byly vypočteny z velkého 

množství inzerátů rodinných domů, které se v databázi nejčastěji vyskytovaly.  

Z tohoto vznikly modely, ke kterým se přiřadily zmíněné průměrné ceny,  

z toho vyplynulo, který stát se vyznačuje jakými nemovitostmi a za jakou cenu  

je možné nemovitost v průměru pořídit. V databázi byly zařazeny všechny rodinné 

domy, proto je možné říci, že při výpočtu průměrné ceny se cena nemovitosti skládá  

z odlišných objektů. Databáze, ale byla prozkoumána podrobně a v konečném 

hodnocení je konstatováno, z jakého důvodu jsou ceny odlišné a jaké typy rodinných 

domů do ceny vstupují. Lze tedy říci, že se jedná o určitou strukturu, která odpovídá 

tomu, za kolik by bylo možné rodinný dům v průměru pořídit v daném regionu v české 

republice, na Slovensku a v Polsku. V kapitole jsou také popsány jednotlivé okresy  
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a faktory ovlivňující cenu, kterými je vybavenost obce (technická infrastruktura, 

služby).  V závěru je popsáno vše, co do ceny vstupuje a analýza vyhodnocená. 

 

8.2 Popis jednotlivých oblastí 

Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena příhraniční oblast, kde se hranice států stýkají 

na tzv. trojmezí v jednom bodě (viz obr. č. 4). Od tohoto bodu byl zvolen okruh  

cca 50 km. V této lokalitě se nachází 11 okresů. Za Českou republiku jsou to okresy 

Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín, za Slovenskou republiku  

to jsou okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina a v Polsku to jsou okresy (powiaty) 

Cieszyński, Bielski a Żywiecki. 

 

 

Obr.č. 4 Okruh sledované oblasti [51] 

Okres Ostrava-město 

Město Ostrava je jedním z významných průmyslových a kulturních center v České 

republice, které leží v členitém terénu ostravské pánve, její západní část na levém břehu 

Odry přechází do Vítkovické vrchoviny. Má bohatou průmyslovou historii,  

která zde zanechala bohaté technické dědictví. Nyní je již evropsky známé Hornické 

muzeum OKD a expozice v národní kulturní památce na Dole Michal zobrazuje historii 

hornictví. Dalším lákadlem tohoto okresu je i ZOO, kde se specializují na chov rysa 

ostrovida. Na území města se nachází mimo jiné i chráněná krajinná oblast Poodří, 

národní přírodní rezervace Polanská niva a přírodní rezervace Polanský les. V Ostravě 

se koná spoustu kulturních akcí např. Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy  

a jsou zde i významné univerzity (Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01HQogZb4IYKG8Ka578VSKXUrNGnw:1590923570740&q=powiat+%C5%BBywiec&sa=X&ved=2ahUKEwiTxbGS_N3pAhXRCewKHQklBxYQ7xYoAHoECBUQKg
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- Technická univerzita Ostrava). Tento okres se, co se týká území, postupem času měnil.  

Poslední územní změna začala platit k 1. 1. 2007. V dnešní době má tento okres  

23 městských obvodů, 12 obcí, z nichž 3 mají statut města. S rozlohou 331,5 km
2
 a žije 

zde 320 145 obyvatel, k 1. 1. 2019. Je nejmenším okresem Moravskoslezského kraje  

a třetím nejmenším okresem v České republice. Z hlediska zaměstnání se postupným 

poklesem těžkého průmyslu začínají dostávat do popředí i jiná odvětví jako obchod, 

administrativa, vzdělání a kultura. V Moravskoslezském kraji podle ČSÚ je průměrná 

hrubá mzda 32 664 Kč k 31. 12. 2018 a nezaměstnaných osob v tomto okrese  

je 5,1 % k 1. 1. 2019. Okresem prochází dálnice D47 od hranice Polska a je napojena  

na dálnice D1 na Brno. V blízko města se nachází také mezinárodní letiště Leoše 

Janáčka v Mošnově.[36] [37] [38] 

 

Okres Karviná 

Okres Karviná se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Severně  

a východně sousedí s Polskem. Obdobně jako okres Ostrava jsem znám svou těžbou 

černého uhlí. Reliéf okresu tvoří dvě části, které dělí trať Havířov – Chotěbuz.  

Severní část, jež je větší a je tvořena Ostravskou pánví a jižně je menší část tvořena 

Těšínskou pahorkatinou. Největší vodní plochou na okrese je Těrlická přehrada na řece 

Stonávce. Specifikem Karvinska je množství důlních slaných vod, jež vyvěrají ve všech 

dolech na okrese. K léčebným účelům v Lázních Darkov a v Rehabilitačním ústavu 

Karviná je užívána minerální darkovská voda, jež patří k nejsilnějším jodobromovým 

solankám v Evropě. Svou rozlohou 356 km
2
 je čtvrtým nejmenším okresem v republice. 

Ke dni 1. 1. 2019 zde žilo 246 324 obyvatel v celkem 17 obcím, z nichž 7 má statut 

města dle údajů z ČSÚ. Zaměstnanost okresu je i v současné době ovlivněna 

historickým vývojem, který byl dříve hodně zaměřen na těžký průmysl. Postupem času 

se budovali nové průmyslové zóny a také částečný přechod do služeb, řemeslné výroby 

a obchodních sítí. Průměrná hrubá mzda v tomto kraji je již zmíněna u okresu  

Ostrava – město. Nezaměstnanost je 6,71 % ke dni 1. 1. 2019, což z něj činí okres 

s nejvyšší nezaměstnaností. [36] [38] [39] 
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Okres Frýdek – Místek 

Tento okres leží v nejvýchodnější části České republiky. Severovýchodně a východně 

hraničí s Polskem. Převážně je tvořen horninami karpatského flyše, jenom na severu 

náleží ke karpatské miocénní předhlubni. Z velké části jej tvoří Moravskoslezské 

Beskydy s nejvyšším bodem, kterým je Lysá Hora, jež je velmi vyhledávaný turisty. 

Velmi významné je zde lesní bohatství, které zaujímá před polovinu plochy okresu  

(51 %) a patří mezi nejlesnatější okres v České republice. Na okrese leží již zmíněné 

Beskydy, které jsou chráněnou krajinnou oblastí. Svou rozlohou  

1208 km
2
 je v Moravskoslezském kraji druhým největším okresem.  

Ke dni 1. 1. 2019 zde dle údajů ČSÚ žilo 214 660 obyvatel. Nezaměstnanost nejvíce 

v okrese vzrostla po útlumu těžkého průmyslu, kdy byla zastavována těžba na dolech 

Paskov a Staříč. Díky geografické poloze a výstavbě nových průmyslových podniků, 

klesla hodnota nezaměstnanosti na 2,85 % k 1. 1. 2019, což je pod úrovní České 

republiky a zároveň nejnižší nezaměstnanost v kraji Moravskoslezském. [36] [40] 

 

Okres Nový Jičín 

Okres Nový Jičín se nachází v jižní části ostravské průmyslové aglomerace. Má členitou 

horninovou stavbu, jelikož je členěn na oblast Nízkého Jeseníku a Mladší karpatskou 

oblast. Na území jsou tedy bohaté zásoby surovin pro výrobu stavebních hmot  

(např. vápence, štěrkopísky, stavební kámen apod.). Je okresem průmyslově 

zemědělským, z čeho průmyslová výroba je soustředěna do měst a zemědělství zaujímá 

63,6 % zemědělské půdu z celého okresu. Na okrese se mimo velkého množství 

zemědělské činnosti nachází také spousta památek např. Žerotínský zámek v Novém 

Jičíně, hradní věž Trúba ve Štramberku či Starobylý Příbor, jež je rodištěm zakladatele 

psychoanalýza Sigmunda Freuda. Svou rozlohou 882 km
2
 je menším okresem 

v Moravskoslezském kraji. Ke dni 1. 1. 2019 dle zjištěných informací ČSÚ zde žilo 

151 577 obyvatel v 54 obcích, z nichž 9 má statut města. Výše průměrné hrubé mzdy 

v kraji byla popsána již výše. Nezaměstnanost okresu Nový Jičín k 1. 1. 2019 byla  

2,97 %. [36] [41] 
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Okres Čadca 

Okres Čadca se nachází v tzv. horních nebo severních Kysucách. Na severu sousedí 

s Polskem s powiatom Zywiec a na severozápadní straně s Českou republikou  

(okres Frýdek – Místek a Vsetín. Okres má rozlohu 760,62 km
2
 a se vyznačuje velkou 

členitostí reliéfu. Javorníky a Kysucké Beskydy je charakteristický hornatý reliéf. 

Naopak pro Kysuckú  a Turzovskú vrchovinu jsou příznačné vrchoviny. Nejvyšším 

vrcholem je Velká Rača. Z celkové plochy okresu je 59,1 % tvořeno lesy.  

A téměř 53 % okresu tvoří chráněná krajinná oblast Kysuce. Na okrese žilo  

89 952 obyvatel ke dni 31. 12. 2019 ve 23 obcích, z nichž 3 mají statut města. 

Zastoupena je zde především průmyslová výroba s převládající strojírenskou, 

automobilovou, textilní s dřevařskou výrobou. Zjištěná míry nezaměstnanosti v tomto 

okrese k 31. 12. 2019 byla 4 % a výše průměrné hrubé mzdy v Žilinském kraji  

byla 24 150 Kč k 31. 12. 2019. [42] [43] 

 

Okres Kysucké Nové Mesto 

Okres Kysucké Nové Město se nachazí v regionu Kysuce na severozápadě Slovenské 

republiky. Do jeho území zasahují Javorníky a Kysucká vrchovina, a proto je členité. 

Nejvyšším bodem je Ľadonhora v Kysucké vrchovině. Může se pyšnit archeologickou 

lokalitou Koscelisko, což je strmá terasa nad vyústěním Kysuckého potoka a v současné 

době se nachazí v depozitáři Kysuckého muzea v Čadci. Větší část tohoto okresu  

je zalesněná. Svou rozlohou 174 km
2
 je nejmenším okresem Slovenské republiky.  

Okres má výborné podmínky pro rozvoj turistického ruchu. Hospodářství je v současné 

době zaujímá významné místo, jelikož se okres rozkládá na oblasti vhodné k pěstování 

brambor. Mimo to je zde úrodná půda i pro ječmen a pšenici.  

Ke dni 31. 12. 2019 dle zjištěných údajů zde žilo 32 890 obyvatel ve 14 obcích,  

z nichž je 1 městem. Výše hrubé mzdy je uvedena pro celý kraj výše. Zjištěná míra 

nezaměstnanosti dle údajů je 5 %. [42] [44] 

 

Okres Bytča 

Okres přímo sousedí s Českou republikou, jelikož se nachází necelý 1 km od státní 

hranice. Leží na severozápadním okraji republiky. Základem okresu je Bytčianská 

kotlina, která je rovinatá, jež je severním výběžkem Považského podolí.  
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Na severozápadě do ní vstupují Javorníky a na jihovýchodě Súl´ovské vrchy,  

které jsou vrchovinné a hornaté. V tomto okrese jsou dvě chráněné krajinné oblasti, 

Kysuce a Strážovské vrchy a jedna národní přírodní rezervace,  

kterou jsou Súl´ovské skaly. Oblast tohoto okresu také nabízí vzácné ruiny 

středověkých hradů (např. Súl´ov, Hričov, Lietava, Považský hrad),  

které jsou velmi poutavé pro turisty. Okres také patří mezi významné producenty 

brambor, kromě nich je zde důležité i pěstování ječmene, pšenice a ovsa. V 11 obcích 

tohoto okresu, včetně 1 města s rozlohou 282 km
2
 žilo ke dni 31. 12. 2019 v tomto 

okrese 30 965 obyvatel. Výše hrubé mzdy je uvedena pro celý kraj výše. Zjištěná míra 

nezaměstnanosti dle údajů je 5 %. Dobrá poloha okresu je důležitá z hlediska dopravy, 

protože leží na hlavním železničním tahu Bratislava – Košice. [42] [45] 

 

Okres Žilina 

Okres Žilina, co se rozlohy týče, patří k největším okresům Slovenska. Nachází  

se v severozápadní části republiky. Jádro okresu leží v Žilinskej kotline,  

která je obklopena horami. Na západě Súl´ovskými vrchy, na jihu Strážovskými vrchy, 

na východě Malá Fatra, která patří k nejnavštěvovanějším pohořím Slovenska  

a na severovýchodě Kysucká vrchovina a Javorníky. Reliéf Žilinské kotliny je tedy 

převážně pahorkatý. Na území okresu je i Národní park Malá Fatra, Chráněná krajinná 

oblast Kysuce a Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy. Nachází se zde i velké 

množství kulturní a historických památek např. hrad Strečno. Nejvýznamnějším městem 

okresu je Žilina, kde se nachází podniky různých průmyslových odvětví,  

jako jsou chemie, dřevařský průmysl, textilní průmysl. V dolině Váhu a Rajčiansky jsou 

naopak nejpříznivější podmínky pro zemědělství. Pěstuje se zde ječmen, pšenice, 

brambory, len. Má rozlohou 815 km
2
 a v 50 obcích, včetně 3 měst zde žilo ke dni  

31. 12. 2019 dle zjištěných údajů 158 279 obyvatel. Míra nezaměstnanosti se zde podle 

zjištěných údajů 3 %. Okres je důležitou dopravní křižovatkou.  

Vedou tudy nejvýznamnější železniční a silniční tady z Bratislavy do Košic. [42] [46] 

 

Powiat Cieszyński 

Tento powiat se táhne podél jižní hranice Slezského vojvodství a do určité míry  

se shoduje s oblastí Těšínského Slezska. Powiat je specifický svým rozmanitým 
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terénem. Na jihovýchodě jsou Beskydy, které zvedají zalesněnými svahy, ale na severu 

se oblast stává plošší a poté se mění na nížinu, která má spoustu vodních útvarů 

s přehradou Goczałkowicki na severní hranici powiatu. Jedním z nejdůležitějších 

odvětví tohoto powiatu je cestovní ruch, který je hlavním zdrojem příjmu obyvatel.  

Je také velice spjat s polskou historií a nejcennější památky se nachází v Cieszyně.  

Svou rozlohou 730,3 km
2
 v něm ke dni 31. 12. 2017 dle zjištěných údajů žilo  

178 251 obyvatel. Obyvatelé tohoto okresu pracují především v zemědělství,  

průmyslu a službách. Dle zjištěných informací byla nezaměstnanost  

k 31. 12. 2017 v tomto powiatu 5,3 %. Výše hrubé mzdy se v celém Slezském 

vojvodství ke dni 31. 12. 2017 byla 27 121 Kč a v powiatu byla 22 831 Kč.  

Prochází tudy silnice E75, jež je tranzitní trasou na sever i jih Evropy. [47] [48] 

 

Powiat Bielski  

Powiat Bielski se nachází v jižní části vojvodství Slezského.  

Rozprostírá se od Oświęcimské pánve na jih k údolí Horní Visly, Vilamowického 

podhůří, Slezských Beskyd a Malých Beskyd. Turistickou výhodou tohoto regionu  

jsou zimní sporty, kde se ve Szcyrku nachází síť 50 km sjezdovek. Dalším lákadlem  

je značné množství turistických stezek a cyklotras. Má rozlohu 458 km
2
 a žilo  

zde 162 926 obyvatel dle zjištěných údajů ke dni 31. 12. 2017. Obyvatelé tohoto 

powiatu pracují především v průmyslu a stavebnictví, v menší míře je zde zastoupeno 

zemědělství a služby. Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2017 byla 4 %, což je mnohem 

méně než v celém Slezském vojvodství a v celém Polsku. Průměrná hrubá mzda  

celého vojvodství je zmíněná výše. V tomto okrese byla 24 198 Kč k datu 31. 12. 2017. 

[48] [49] 

 

Powiat Żywiecki 

Powiat se nachází v jižný části Slezského vojvodství a hraničí se Slovenskem. 

Zajímavostí tohoto okresu je, že ho historicko-kulturní tradice spojují s Krakovem,  

ale i přesto byl začleněn do Slezského vojvodství. V tomto okrese je spoustu 

turistických míst např. jezero Żywieckie a hora Žár. Na rozloze 1 040 km
2
 v tomto 

okrese dle dostupných údajů ke dni 31. 12. 2017 žilo 153 187 obyvatel. Z tohoto počtu 

obyvatel jich nejvíce pracovalo v průmyslu a zemědělství a v menší míře ve službách. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01HQogZb4IYKG8Ka578VSKXUrNGnw:1590923570740&q=powiat+%C5%BBywiec&sa=X&ved=2ahUKEwiTxbGS_N3pAhXRCewKHQklBxYQ7xYoAHoECBUQKg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01HQogZb4IYKG8Ka578VSKXUrNGnw:1590923570740&q=powiat+%C5%BBywiec&sa=X&ved=2ahUKEwiTxbGS_N3pAhXRCewKHQklBxYQ7xYoAHoECBUQKg
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V powiatu byla výše hrubé mzdy 27 321 Kč ke dni 31. 12. 2017, což je o trochu více 

než průměrná mzda v celém vojvodství, jak již bylo zmíněno výše. Avšak dle zjištěných 

údajů je zde také ke dni 31. 12. 2017 největší nezaměstnanost v rámci celého vojvodství 

a to 7 %. [48] [50] 

 

8.3 Faktory ovlivňující cenu nemovitosti 

V této kapitola byla pozornost zaměřena na všechny faktory, které mají na výslednou 

cenu vliv. Pro zjištění důležitosti těchto faktorů byl vytvořen dotazník (příloha č. 7), 

který byl následně rozeslán a poté vyhodnocen. Vyhodnocení probíhalo tak,  

že jednotlivé faktory byly seřazeny podle výsledků dotazníku od nejdůležitějšího  

po nejméně důležitý a následně jim byla přidělena váha podle počtu odpovědí.  

Nejvyšší váhu měl nejdůležitější faktor. Následující tabulka ukazuje jednotlivé faktory 

s přiřazenými váhami. Faktor s nejvyšším číslem, byl pro respondenty nejdůležitější 

(viz tab. č. 7). 

 
Tab. č. 1 Tabulka jednotlivých faktorů s počty odpovědí a jejich váhami [vlastní] 

Zjišťované faktory 
Počet 

odpovědí 
Přiřazená 

váha 

Nemovitost 16 7 

Cena nemovitosti 14 6 

Občanská vybavenost 12 5 

Způsob bydlení 4 4 

Technická infrastruktura 3 3 

Dopravní infrastruktura 2 2 

Bytová jednotka 2 2 

Doba dojíždění  1 1 

 

Informace o respondentech 

Dotazník byl zaměřen na zjištění preferencí o lokalitě, nemovitosti a základní informace 

o respondentovi. Dotazník vyplnilo 49 respondentů různého věku, vzdělání i místa 

bydliště. Následující tabulky zobrazuje informace o respondentech. 
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Tab. č 2 Základní informace o respondentech [vlastní] 

Věk Počet 

odpovědí 
Pohlaví 

Počet 

odpovědí 
Vzdělání 

Počet 

odpovědí 

Do 30 let 31 Muž 26 Základní 2 

31 – 50 let 13 Žena 20 Středoškolské 32 

Nad 50 let 5 Jiné 3 Vysokoškolské 15 

  

Z této tabulky je zřetelné, že nejvíce odpovídali lidé do 30 let a z převážné většiny  

to byli muži. Pokud se jedná o vzdělání, tak mezi respondenty převládalo vzdělání 

středoškolské. 

 

Tab. č.  3 Velikosti obcí respondentů [ vlastní] 

Obec, ve které žijí 
Počet 

odpovědí 
Obec, ve které by chtěli žít 

Počet 

odpovědí 

Do 3 000 obyvatel 22 Do 3 000 obyvatel 15 

Do 5 000 obyvatel 4 Do 5 000 obyvatel 7 

Do 10 000 obyvatel 4 Do 10 000 obyvatel 6 

Do 30 000 obyvatel 3 Do 30 000 obyvatel 4 

Do 100 000 obyvatel 4 Do 100 000 obyvatel 4 

Do 300 000 obyvatelů 12 Do 300 000 obyvatelů 13 

 

Při dotazování na velikost obce, ve které respondent žije, z průzkumu vyplynulo,  

že nejvíce jich bydlí v obcích do 3 000 nebo by si v takových obcích žít přáli.  

Druhou nejčastější odpovědí bylo bydlení v obcích (městech) do 300 000 obyvatel.  

Tyto výsledky průzkumu jsou velice zajímavé, jelikož v dnešní době si spoustu lidí 

přeje žít na vesnici, ale zároveň mít možnosti a komfort města. Z toho důvodu většinou 

hledají bydlení v těch obcích, které jsou blíže nějakému městu, kde seženou práci,  

ale zároveň nebudou muset, jak ukazuje následující tabulka č. 4. 
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Tab. č.  4 Doba dojíždění do práce [vlastní] 

Doba dojíždění Počet odpovědí 

Do 30 minut 29 

Do 1 hodiny 20 

 

Další otázka byla zaměřena na důvody změny bydlení podle důležitosti,  

jak je znázorněno tab. č. 5. Z celkového počtu 49 respondentů jich 29 odpovědělo,  

že by o změně uvažovali z důvodu pracovní příležitosti. Naopak důvodem pro změnu 

pro ně nebyla škola. 

 

Tab. č. 5 Důvody pro změnu bydlení podle důležitosti [vlastní] 

 

 

 

 

 

Výsledky dotazníku podle faktorů 

 
Tab. č.  6 Vyhodnocení jednotlivých preferencí u faktorů [vlastní] 

Nemovitost 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Technický stav 45 7 315 

Energetická náročnost 3 7 21 

Výtah 1 7 7 

Společné prostory 1 7 7 

Cena nemovitosti 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Do 5 milionů 17 6 102 

Do 3 milionů 13 6 78 

Do 10 milionů 8 6 48 

Do 2 milionů 8 6 48 

Nad 10 milionů 2 6 12 

Do 1 milionu 1 6 6 

 

 

 

Důvody Počet odpovědí 

Pracovní příležitost 29 

Cena bydlení 12 

Sociální status města 7 

Škola 1 
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Občanská vybavenost 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Obchod/Služby 30 5 90 

Školka/škola 11 5 33 

Sportovní/kulturní zařízení 3 5 9 

Úřad 3 5 9 

Banka 1 5 3 

Způsob bydlení 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Rodinný dům 41 4 164 

Byt 6 4 24 

Družstevní byt 1 4 4 

Pronájem RD 1 4 4 

Technická infrastruktura 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Voda 21 3 105 

Elektřina 18 3 90 

Internet 6 3 30 

Kanalizace 4 3 20 

Plyn 1 3 5 

Dopravní infrastruktura 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Zastávka MHD 20 2 120 

Autobusová zastávka 15 2 90 

Železniční zastávka 11 2 66 

Zastávka IDS 2 2 12 

Bytová jednotka 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Dispozice 20 2 40 

Velikost bytové jednotky 16 2 32 

Terasa/balkón 4 2 8 

Sklep/komora 3 2 6 

Patro 3 2 6 

Doba dojíždění 
Počet 

odpovědí 
Váha 

Důležitost 

faktoru 

Do 30 minut 29 1 29 

Do 1 hodiny 20 1 20 

Do 2 hodin 1 1 1 

Nad 2 hodiny 1 1 1 

 

Z průzkumu bylo zjištěno, že nejdůležitějším faktorem je pro respondenty občanská 

vybavenost, které byla přiřazena váha 7, naopak nejméně důležité je pro ně doba 
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dojíždění do práce. (tab. č. 6). Následně byly všechny faktory seřazeny  

podle  důležitosti a bylo vybráno 10 nejdůležitějších (tab. č. 7). 

 

Tab. č. 7 Nejdůležitější faktory podle dotazníkového průzkumu [vlastní] 

Faktor 
Důležitost 

faktoru 

Technický stav 315 

Rodinný dům 164 

Zastávka MHD 120 

Voda 105 

Do 5 milionů korun 102 

Obchod/Služby 90 

Elektřina 90 

Autobusová zastávka 90 

Do 3 milionů korun 78 

Železniční zastávka 66 

 

Z dotazníku bylo zjištěno, že nejdůležitějším faktorem je pro respondenty technický 

stav nemovitosti. Preferují bydlení v rodinném domě, což je druhým nejdůležitějším 

faktorem a je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že většina respondentů z průzkumu 

bydlí v obcích. Třetím nejdůležitějším faktorem je zastávka MHD.  

Nejčastěji by si koupili nemovitost do 5 milionů korun. Obchod nebo služby, připojení 

elektřiny a autobusová zastávka je pro ně v žebříku na stejné důležitosti.  

Devátým nejdůležitějším faktorem je pro ně cena nemovitosti do 3 milionů korun a na 

desáté místo řadí železniční zastávku. 
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9 Vyhodnocení lokalit 

Lokalita, ve které je nemovitost umístěna, je velmi důležitá. Z tohoto důvodu  

bylo potřeba vytvořit databázi o obcích a městech, jež se ve zvoleném okruhu nachází. 

Podle zvoleného okruhu bylo tedy uvažováno pouze s obcemi, které se v něm nachází  

a ne se všemi, co jsou v daném okresu. Data se shromažďovala pro všechny tři státy  

a informace o obcích a městech byla čerpána ze stránek obcí, statistických webů  

a údajů, které bylo možné nalézt v mapě. Zaměření zde bylo na typ obce,  

počet obyvatel, informace o dostupnosti inženýrských sítí a také o občanské 

vybavenosti, a to především jestli je v obci školka, škola, pošta, zdravotní středisko, 

úřad, banka, obchod či nějaké další služby, restaurace/stravovací zařízení, 

kulturní/sportovní zařízení a dále také dopravní spojení (vlak, autobus, MHD).  

Občas bylo obtížné některé informace dohledat, a to především v Polsku.  

Databáze těchto lokalit tvoří přílohu č. 1, 2, 3. Analýza bude dále využitá 

k vyhodnocení vybavenosti obcí v daných lokalitách a následnému porovnání  

a také k rozdělení obcí dle počtu obyvatel. Obce budou rozděleny  

na ty do 3000 obyvatel, do 5000 obyvatel, do 10 000 obyvatel, do 50 000 obyvatel,  

do 100 000 obyvatel a nad 100 000 obyvatel.  

 

Tab.č. 8 Počet obcí nalezených ve sledovaném okruhu[vlastní] 

Počet obcí nalezených v každém státě 

Česká republika 87 

Slovenská republika 70 

Polsko 76 

 

9.1 Vybavenost obce podle počtu obyvatel 

 Při vyhledávání informací do databáze bylo možné vypozorovat, že obce s podobným 

počtem obyvatel měli i podobnou vybavenost, ale nebylo to pravidlem. Z tohoto 

hlediska byly tedy obce roztřízeny dle počtu obyvatel a dále bylo zjišťováno,  

jak vybavenost v lokalitách liší. Obce byly rozděleny podle počtu  

na ty do 3000 obyvatel a na obce nad 3000 obyvatel. Do databáze byla zařazena i větší 

města, která se v daném okruhu vyskytovala. V následně provedené analýze,  
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nebyly však brány v potaz, aby nezkreslovaly konečný výsledek toho, jak na tom obce 

jsou, co do vybavenosti.  

 

Obce do 3 000 obyvatel 

Jak bylo zmíněno výše, tak se obce třídily podle počtu obyvatel v daných lokalitách. 

Následně z této databáze bylo procentuálně vyhodnoceno, jak moc se míra vybavenosti 

v jednotlivých státech liší (viz tab. č. 9).  

 
Tab. č.  9 Obec do 3 000 obyvatel v jednotlivých státech [vlastní] 

 Česká 

republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

Celkový počet obcí 55  47  48  

Škola ANO 78 % ANO 79 % ANO 83 % 

Školka ANO 80 % ANO 91 % ANO 71 % 

Zdravotnické 

zařízení/lékař 
ANO 49 % NE   51 % NE 60 % 

Kanalizace ANO 85 % ANO 72 % ANO 96 % 

Vodovod ANO 95 % ANO 96 % ANO 92 % 

Plynofikace ANO 91 % ANO 87 % 
INFORMACE 

NENALEZENA 
52 % 

Pošta ANO 73 % ANO 74 % NE 69 % 

Banka NE 98% NE 98 % NE 96 % 

Obchod/služby ANO 82 % ANO 98 % ANO 92 % 

Úřad ANO 98 % ANO 98 % NE 66 % 

Restaurace/stravovací 

zařízení 
ANO 71 % ANO 91 % ANO 79 % 

Sportovní/kulturní 

zařízení 
ANO   91 % ANO 94 % ANO 83 % 

Autobus/vlak/MHD ANO 95 % ANO 94 % ANO 90 % 

 

Ze zjištěných informací je patrné, že ve všech třech státech, je celkem málo obcí  

do 3000 obyvatel, ve kterých by se nacházela lékařská praxe.  Dalším velkým rozdílem, 

který je hodně patrný, je zavedení plynofikace, kdy v Polsku se vyskytuje  

pouze u 52 % obcí.  Naopak banky se v obcích všech tří států téměř nevyskytují,  
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chybí ve více než 95 % obcí. Poměrně zajímavé je také zjištění, že zatímco v České 

republice a na Slovensku jsou úřady hojně zastoupeny skoro ve všech obcích,  

tak v Polsku naopak v 66 % obcí chybí. Závěrem je možné říci, že i tak jsou státy 

relativně srovnatelné, protože základní občanská vybavenost se nachází  

ve více než polovině obcí. 

 

Obce do 5 000 obyvatel (3 000 – 5000 obyvatel) 

 

Tab. č. 10 Obec do 5 000 obyvatel v jednotlivých státech [vlastní] 

 
Česká republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

Celkový počet obcí 12  13  13  

Škola ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Školka ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Zdravotnické 

zařízení/lékař 
ANO 100 % ANO   85 % ANO 85 % 

Kanalizace ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Vodovod ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Plynofikace ANO 100 % ANO 100 % 
          

ANO 
100 % 

Pošta ANO 100 % ANO 100 % ANO 92 % 

Banka NE 100% NE 78 % NE 62 % 

Obchod/služby ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Úřad ANO 100 % ANO 100 % ANO 78 % 

Restaurace/stravovací 

zařízení 
ANO  100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Sportovní/kulturní 

zařízení 
ANO   100 % ANO 92 % ANO 100 % 

Autobus/vlak/MHD ANO   100 % ANO 100 % ANO 100 % 

   

 

Zatímco, co u obcí do 3000 obyvatel byly u některých zjišťovaných informací 

v jednotlivých státech relativně velké rozdíly, tak zde je z tabulky patrné,  

že u obcí nad 3000 obyvatel už tolik odlišností není. I když pokud srovnáme lékařské 
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praxe, tak vidíme, že Česká republika je na 100 % ve všech obcích,  

zatímco na Slovensku a v Polsku se pohybuje kolem 80 %. Naopak v Polsku  

a na Slovensku v některých obcích nalezneme banky, ty se v České republice 

nevyskytují. V Česku a na Slovensku, ale naopak nalezneme ve všech obcích úřad,  

což v Polsku se dle zjištěných informací úřady v obcích vyskytují v 78 %. Celkově  

lze říci, že obce jsou srovnatelné ve všech třech státech, protože z více než 70 %,  

je jejich občanská vybavenost obdobná. 

 

Obce do 10 000 obyvatel (5000 - 10 000 obyvatel) 

 

Tab. č. 11 Obec od 5 000 – 10 000 obyvatel v jednotlivých státech [vlastní] 

 
Česká republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

Celkový počet obcí 8  5  7  

Škola ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Školka ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Zdravotnické 

zařízení/lékař 
ANO 100 % ANO   100 % ANO 86 % 

Kanalizace ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Vodovod ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Plynofikace ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Pošta ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Banka NE 50% NE 60 % ANO 71 % 

Obchod/služby ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Úřad ANO 100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Restaurace/stravovací 

zařízení 
ANO  100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Sportovní/kulturní 

zařízení 
ANO   100 % ANO 100 % ANO 100 % 

Autobus/vlak/MHD ANO   100 % ANO 100 % ANO 100 % 

 

U obcí s tímto počtem obyvatel je vidět, že jejich základní občanská vybavenost  

je ve všech třech státech na vysoké úrovni. Akorát v Polsku je pouze v 86 % dostupný 
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lékař, kdežto v Česku a na Slovenku je v každé obcí. Oproti tomu v Česku  

a na Slovensku se pouze v polovině těchto obcí nachází banka, zatímco v Polsku  

jsou v 71 % obcí. Obecně lze říci, že obce jsou srovnatelné. 

 

Obce nad 10 000 obyvatel a více  

Při vyhodnocování a porovnávání obcí a měst s počtem obyvatel nad 10 000 a více, 

z databáze jasně vyplynulo, že tyto obce mají stoprocentní vybavenost veškeré 

občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Podle dostupný informací  

jsou proto z tohoto hlediska všechny tři státy resp. vybrané lokality srovnatelné. 
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10 Vyhodnocení rodinných domů 

Práce je zaměřena na konkrétní segment na trhu, což jsou v tomto případě rodinné 

domy. Hlavním podkladem pro vyhodnocení bylo potřebné vytvořit databázi všech 

dostupných rodinných domů, které byly inzerovány na webových stránkách realitních 

kanceláři v každém státě, resp. v každém okrese. Inzeráty byly vyhledány zhruba  

po dobu 3 měsíců. Poté analýza skončila, aby se mohlo začít s vyhodnocováním.  

Byly většinou použity 1 – 3 webové stránky, ze kterých byly inzeráty čerpány.  

Níže jsou uvedeny zdroje, ze kterých bylo čerpáno: 

Česká republika 

www.sreality.cz, www.reality.idnes.cz, www.annonce.cz 

Slovenská republika 

 www.nehnutelnosti.sk, www.reality-slovensko.sk 

Polsko 

 www.morizon.pl 

Vyhledávání rodinných domů bylo omezeno lokalitou, resp. výběrem jednotlivých měst 

a obcí, které se nachází ve vybraném okruhu. Ten byl vybrán zhruba v okruhu  

cca 50 km od bodu, kde se vybrané státy stýkají na tzv. trojmezí, tím pádem  

se neuvažovalo se všemi obcemi v daných okresem, ale byl brán zřetel na rodinné domy 

ve zvoleném okruhu. U rodinných domů se zjišťovala dispozice, velikost objektu, 

možnost parkování nebo úložné prostory.  Nedílnou součásti rodinných domů také bývá 

balkón či terasa, proto i tato informace byla zjišťována. Celkem bylo nalezeno  

434 inzerátu na prodej rodinných domů ve všech třech sledovaných lokalitách. Tabulka 

č. 12 ukazuje, jaké počty inzerátu byly nalezeny v jednotlivých lokalitách. 

 

Tab. č. 12 Počet nalezených inzerátu [vlastní] 

Rodinné domy Počet rodinných 

domů 
Rodinné domy celkem 

Česká republika 130 

434 Slovenská republika 128 

Polsko 176 
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Příslušenství/součásti rodinného domu 

K rodinnému domu většinou přísluší i zahrada, z tohoto důvodu byla v databázi 

zaznamenávána i velikost parcely v m
2
, jelikož i tohle má velký vliv na cenu rodinného 

domu. Podstatnou informací bylo i to, jestli má dům garáž či parkovací stání.  

Další důležitou informací, jež byla sbírána, je skladovací plocha, která byla rozdělena 

na vnitřní a vnější. U vnější plochy bylo uvažováno s venkovním úložným prostorem 

např. zahradní chatka nebo se sklepem. U vnitřních prostor byly považovány komory  

a sklady a dále k nim byly zařazeny i šatny. Dalším políčkem v databázi bylo zvláštní 

příslušenství nebo součásti jako sauna, klimatizace, bazén, krb či kamerový systém,  

ty se však vyskytovaly výjimečně. A také je potřeba zmínit, že byly sbírány informace, 

jestli je možné dům využít jako dvougenerační. 

 

Vybavenost rodinného domu 

U rodinný domů byly zjišťována jak míra vybavení objektu (tab. č. 13),  

tak byly i v databázi vytvořeny kolonky pro kladné a záporné vlastnosti rodinného 

domu (viz tabulka č. 14), které buď zvyšují, nebo snižují hodnotu nemovitosti. Důležité,  

proto bylo zaznamenat všechny informace, ať už kladné nebo záporné,  

aby se pak objekty daly dále třídit.  Jestliže byl totiž objekt ve špatném stavu,  

tak měl status podstandardu a to z toho důvodu, že nesplnil podmínky  

vhodné pro bydlení. Opačnou stránkou podstandardu je nadstandard, a tak byly sbírány  

a zaznamenávány i přednosti objektu, které byly nejdůležitější,  

aby následně bylo možné všechny rodinné domy správně zařadit. 

 

Tab. č. 13 Míra vybavení rodinného domu [vlastní] 

        Míra vybavení 

1. Úplně nebo částečně vybaven 

2. Novostavba-nevybaven 

3. Nevybaven nebo není možné určit 
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Tab. č. 14 Popis vybavení rodinného domu [vlastní] 

Kladné vlastnosti objektu (nadstandard) 

Krb, bazén, podlahové topení, sauna, vířivka, 

solární panely, klimatizace, centrální vysavač, 

bezpečnostní sytém domu, více koupelen/WC, 

podlahové topení, zimní zahrada 

Záporné vlastnosti objektu (podstandard) 
Topení na tuhá paliva, dům se starším 

vybavením, dům v havarijním stavu 

 

 

Technický stav rodinného domu 

Tento bod byl jedním z nejdůležitějších, proto bylo potřeba se na něj zaměřit.  

Jestliže to byla novostavba či kompletně zrekonstruovaný dům, nebyl komentář potřeba. 

Popis, ale sloužil zejména k bližší identifikaci objektu a zhodnocení, do které kategorie 

dům zatřídit. Stav objektu byl následně rozřazen do 4 kategorií. Kategorie  

poté byly v tabulkách nazvány jako výborný (novostavba nebo po rekonstrukci),  

dobrý (domy po částečné nebo úplné rekonstrukci, které byly obyvatelné) a špatný  

(domy určené k celkové rekonstrukci nebo ke zbourání, čili neobyvatelné). 

 

10.1 Rodinné domy 

V jednotlivých lokalitách byly domy členěny podle dispozic. Podle dispozice byly 

rozděleny na jednotlivé kategorie 2+1 (2+kk), 3+1 (3+kk), 4+1 (4+kk) a poslední 

kategorií byly domy 5+1 a větší. V tabulce č. 4 v kapitole 10 jsou uvedeny počty všech 

nalezených inzerátů. Z databáze však byly vyřazeny inzeráty, u kterých se informace  

o dispozici domu nevyskytovala. Následující tabulka č. 15 vyhodnocuje databázi 

inzerátu z pohledu rozdělení v jednotlivých státech a podle rozdělení domů. 
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Tab. č. 15Přehled počtu inzerátů v jednotlivých státech s rozdělení dle velikosti domu [vlastní] 

Rodinné domy 

v České republice 

122 domů 

2+1 3 domy 

3+kk, 3+1 23 domů 

4+kk, 4+1 41 domů 

5+1 a větší 54 domů 

Rodinné domy na 

Slovensku 

122 domů 

2+1 4 domy 

3+kk, 3+1 24 domů 

4+kk, 4+1 52 domů 

5+1 a větší 42 domů 

Rodinné domy 

v Polsku 

129 domů 

2+1 8 domů 

3+kk, 3+1 17 domů 

4+kk, 4+1 34 domů 

5+1 a větší 70 domů 

 

 

Z této tabulky je patrné, že v České republice a na Slovensku se dispozičně nejvíce 

vyskytují domy 3+1 a 4+1. Naproti tomu v sousedním Polsku nejvíce převládají domy 

s dispozicí 5+1 a větší. Tato data byla následně zpracovávána a vyhodnocovaná. 

Vyhodnocení bylo prováděno na základně průměrné jednotkové ceny  

na m
2
 a vybavenosti objektu. 

 

Průměrná jednotková cena na m
2
 v jednotlivých lokalitách (včetně provize) 

 

Tab. č. 16 Přehled průměrných jednotkových cen v jednotlivých lokalitách [vlastní] 

 
Česká republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

2+kk, 

2+1[Kč/m
2
] 

33 913 Kč 23 678, 95 Kč 13 230,98 Kč 

3+kk, 3+1, 

3+2[Kč/m
2
] 

27 125 Kč 28 122,13 Kč 17 167, 08 Kč 

4+kk, 4+1, 

4+2[Kč/m
2
] 

27 230 Kč 30 522,87 Kč 17 162,68 Kč 

5+1 a větší 

[Kč/m
2
] 

20 886 Kč 22 729,86 Kč 15 522,11 Kč 
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V první řadě je potřebné říci, že pro zjišťování průměrné ceny byly brány rodinné 

domy, různého technického stavu, příslušenství a součástí, míry vybavení,  

jelikož všechny tyto parametry cenu ovlivňují. Z výsledku v tab. č. 16 je uvedeno,  

jak se ceny v jednotlivých státech liší podle dispozic. U domů o dispozici  

2+1 je největší cena v České republice. Na Slovensku oproti tomu cena zhruba o třetinu 

nižší a v Polsku je tato cena ze všech nejnižší. U dispozice  3+1 je opět cena v Polsku 

nejnižší, oproti tomu v České republice a na Slovensku jsou tyto ceny srovnatelné.  

U této dispozice je v Polsku cena oproti České republice nižší  

o 27 % a oproti Slovensku o 39 %. Pro dispozici 4+1 je v Polsku cena podobná jako  

u 3+1. Oproti České republice je nižší o 37 % a oproti Slovensku o 44 % a lze říci,  

že ceny v Česku a na Slovensku jsou téměř srovnatelné. U dispozice 5+1 a větší jsou 

ceny v Česku a na Slovensku opět srovnatelné, avšak v Polsku je tato cena oproti Česku 

nižší o 26 % a oproti Slovensku o 32 %. Ve výsledku je tedy možné říci, že jednotkové 

ceny rodinných domů o dispozici 3+1, 4+1, 5+1 a větší se v Česku a na Slovensku 

výrazně neliší. Také lze říci, že jednotková cena rodinných domů v Polsku jsou u všech 

analyzovaných dispozic nejnižší. 

 

Vybavenost rodinných domů podle velikosti 

Vzhledem k tomu, že vybavenost domů se podle jednotlivých dispozic  

může v jednotlivých státech lišit, následující tabulky č. 17 a 18 zobrazují základní 

vybavení rodinných domů a odlišnosti v jednotlivých státech. 
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Tab. č. 17 Přehled vybavenosti podle dispozice RD dle inzerátů v jednotlivých státech [vlastní] 

 
Česká republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

2+1, 2+kk 

Celkový počet 

inzerátu 
3 

Z toho 

má 
4 

Z toho 

má 
8 

Z toho 

má 

Garáž/Parkovací 

místo 
ANO 2 ANO 3 ANO 5 

Terasa/Balkón NE 3 NE 4 NE 7 

Venkovní úložný 

prostor/Sklep 
ANO 2 ANO 2 NE 8 

Vnitřní 

vybavení/komora/ 

šatna 

ANO 2 ANO 3 NE 8 

Míra vybavení 
Nevyba

veno 
2 

Částečn

ě 

vybaven

o 

2 
Nevyba

veno 
5 

3+kk, 3+1, 3+2 

Celkový počet 

inzerátu 
23 

Z toho 

má 
24 

Z toho 

má 
17 

Z toho 

má 

Garáž/Parkovací 

místo 
ANO 20 ANO 23 ANO 11 

Terasa/Balkón ANO 20 ANO 13 ANO 10 

Venkovní úložný 

prostor/Sklep 
ANO 20 ANO 21 NE 15 

Vnitřní 

vybavení/komora/ 

šatna 

ANO 21 ANO 21 NE 16 

Míra vybavení 
Nevyba

veno 
21 

Nevyba

veno 
21 

Vybave

no/částe

čně 

vybaven

o 

12 
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Tab. č. 18 Přehled vybavenosti podle dispozice RD dle inzerátů v jednotlivých státech [vlastní] 

 
Česká republika 

Slovenská 

republika 
Polsko 

4+kk,  4+2kk, 4+1, 4+2 

Celkový počet 

inzerátu 
41 

Z toho 

má 
52 

Z toho 

má 
34 

Z toho 

má 

Garáž/Parkovací 

místo 
ANO 41 ANO 52 ANO 25 

Terasa/Balkón ANO 41 ANO 45 ANO 19 

Venkovní úložný 

prostor/Sklep 
ANO 39 ANO 50 NE 32 

Vnitřní 

vybavení/komora/ 

šatna 

ANO 41 ANO 51 NE 29 

Míra vybavení 
Nevyba

veno 
39 

Nevyba

veno 
37 

Vybave

no/částe

čně 

vybaven

o 

21 

5+1 a větší 

Celkový počet 

inzerátu 
54 

Z toho 

má 
42 

Z toho 

má 
70 

Z toho 

má 

Garáž/Parkovací 

místo 
ANO 54 ANO 42 ANO 59 

Terasa/Balkón ANO 51 ANO 36 ANO 40 

Venkovní úložný 

prostor/Sklep 
ANO 53 ANO 39 NE 67 

Vnitřní 

vybavení/komora/ 

šatna 

ANO 54 ANO 41 NE 51 

Míra vybavení 
Nevyba

veno 
46 

Vybave

no/částe

čně 

vybaven

o 

22 

Vybave

no/částe

čně 

vybaven

o 

59 
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V tabulkách jsou patrné rozdíly, co se vybavenosti RD týkají. U rodinných domů  

o dispozici 2+1 lze říci, že ve všech třech zkoumaných lokalitách jsou vybaveny garáží 

či parkovacím místem, naopak ani v jednom státě nedisponují terasou či balkónem.  

Co se týká vnitřních a vnějších úložných prostor, tak  České republice se vyskytují 

téměř u všech nemovitostí a v Polsku se nevyskytující skoro vůbec. U míry vybavení 

lze říci, že v České republice a Polsku jsou RD téměř všechny nevybaveny, oproti tomu 

na Slovensku jsou RD vybaveny částečně. U rodinných domů o dispozici  

3+1, 4+1, 5+1 a větší lze říci, že ve všech třech zkoumaných lokalitách jsou vybaveny 

garáží či parkovacím místem a také terasou či balkónem. Pokud jde o vnitřní a vnější 

úložné prostory, v Česku a na Slovensku jsou u skoro všech rodinných domů,  

kdežto v Polsku téměř u všech RD chybí. Naopak v Česku a na Slovensku, co se míry 

vybavení týká, jsou téměř všechny domy nevybaveny, oproti tomu v Polskou  

jsou ve většině případů částečně vybaveny nebo vybaveny.  U dispozice 5+1 lze,  

co do míry vybavení konstatovat, že v České republice jsou většinou nevybaveny,  

kdežto na Slovensku a v Polsku jsou buď vybaveny částečně, nebo vybaveny.  

Lze tedy konstatovat, že rodinné domy se v Česku a na Slovensku, co do vybavenosti 

od sebe moc neliší. Zatímco v Polsku jsou vidět rozdíly oproti České republice  

a Slovensku. 
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Tab. č. 19 Převládající faktory u RD 2+1 ve všech třech státech [vlastní] 

2+1, 2+kk Česká republika 
Slovenská 

republika 
Polsko 

Kategorie stavu Zachovalý  Zachovalý Zachovalý 

Stav  Dobrý Dobrý Dobrý 

Zvláštní 

vybavení/ 

součásti 
 Žádné Žádné Žádné 

Garáž/ 

Parkovací 

místo 
ANO  ANO ANO 

Balkón/ Terasa  NE NE NE 

Venkovní 

úložný prostor/ 

Sklep 
 ANO ANO NE 

Vnitřní úložný 

prostor 
 ANO ANO NE 

Míra vybavení  Nevybaveno 
Částečně 

vybaveno 
Nevybaveno 

 

U rodinných domů o dispozici 2+1 z průzkumu vyplynulo, že převládají zachovalé  

RD v dobrém stavu, které mají garáž a chybí jim terasa ve všech třech státech.  

Rozdílem bylo, že v Polsku chybí úložné prostory v RD oproti České republice  

a Slovensku. Na Slovensku jsou, ale převládají domy s částečným vybavením  

oproti České republice a Polsku, které jsou nevybavené. 
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Tab. č. 20 Převládající faktory u RD 3+1 ve všech třech státech [vlastní] 

3+kk, 3+1,3+2 Česká republika 
Slovenská 

republika 
Polsko 

Kategorie stavu Zachovalý Zachovalý Zachovalý 

Stav Dobrý Dobrý Dobrý 

Zvláštní 

vybavení/ 

součásti 
Žádné Žádné Žádné 

Garáž/ 

Parkovací 

místo 
ANO ANO ANO 

Balkón/ Terasa ANO ANO ANO 

Venkovní 

úložný prostor/ 

Sklep 
ANO ANO NE 

Vnitřní úložný 

prostor 
ANO ANO NE 

Míra vybavení Nevybaveno Nevybaveno 
Vybaveno/ 

Částečně 

vybaveno 

 

U rodinných domů o dispozici v Česku a na Slovensku jsou převládající ukazatele 

stejné. Rodinné domy jsou zachovalé a v dobrém technickém stavu, avšak nevybavené. 

V Polsku jsou naopak částečně vybavené nebo vybavené, ale nemají úložné prostory.  
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Tab. č. 21 Převládající faktory u RD 4+1 ve všech třech státech [vlastní] 

4+kk, 4+1,4+2 Česká republika 
Slovenská 

republika 
Polsko 

Kategorie stavu Novostavba Novostavba Zachovalý 

Stav Dobrý Velmi dobrý Dobrý 

Zvláštní 

vybavení/ 

součásti 
Žádné Žádné Žádné 

Garáž/ 

Parkovací 

místo 
ANO ANO ANO 

Balkón/ Terasa ANO ANO ANO 

Venkovní 

úložný prostor/ 

Sklep 
ANO ANO NE 

Vnitřní úložný 

prostor 
ANO ANO NE 

Míra vybavení Nevybaveno Nevybaveno 
Vybaveno/ 

Částečně 

vybaveno 

 

U dispozice RD 4+1 je rozdíl v Česku a na Slovensku minimální.  

Převládají zde novostavby, které jsou nevybavené a liší se stavem nemovitosti.  

Oproti tomu v Polsku jsou domy spíše zachovalé a chybí jim úložné prostory,  

ale jsou vybavené. 
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Tab. č. 22 Převládající faktory u RD 5+1 a větších ve všech třech státech [vlastní] 

5+1 a větší Česká republika 
Slovenská 

republika 
Polsko 

Kategorie stavu Zachovalý Zachovalý Zachovalý 

Stav Velmi dobrý Dobrý Dobrý 

Zvláštní 

vybavení/ 

součásti 
Žádné Žádné Žádné 

Garáž/ 

Parkovací 

místo 
ANO ANO ANO 

Balkón/ Terasa ANO ANO ANO 

Venkovní 

úložný prostor/ 

Sklep 
ANO ANO NE 

Vnitřní úložný 

prostor 
ANO ANO NE 

Míra vybavení Nevybaveno 
Vybaveno/ 

Částečně 

vybaveno 

Vybaveno/ 

Částečně 

vybaveno 

 

U rodinných domů o dispozice 5+1 a větší lze konstatovat, že v Česku převládá stav 

zachovalý a ve velmi dobrém stavu, avšak bez vybavení. Na Slovensku a v Polsku 

převládají zachovalé domy v dobrém stavu, avšak určité odlišnosti tu jsou.  

V Polsku totiž oproti Slovensku chybí úložné prostory. 
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11 Shrnutí 

Ve výsledku je tedy možné říci, všechny rodinné domy v analyzovaném vzorku mají 

podobnou vybavenost a kvalitu, která odpovídá jednotkové ceně na m
2
.  

Avšak jsou zde dílčí rozdíly, které vycházejí z analýzy (viz tab. č. 23). 

 

Tab. č. 23 Přehled jednotkových cen a rozdílů u RD ve všech třech státech[vlastní] 

  
  

Jednotková cena na m
2 

2+kk,2+1 
3+kk, 3+1, 

3+2 
4+kk, 4+1, 

4+2 
5+1 a větší 

Česká republika [Kč/m
2
] 33 913,00 Kč 27 125,00 Kč 27 230,00 Kč 20 886,00 Kč 

Slovenská 

republika[Kč/m
2
] 

23 678,95 Kč 28 122,13 Kč 30 522,87 Kč 22 729,86 Kč 

Polsko[Kč/m
2
] 13 230,98 Kč 17 167,08 Kč 17 162,68 Kč 15 522,11 Kč 

  
  

Rozdíly v RD v jednotlivých státech podle dispozice RD 

2+kk, 2+1 
3+kk, 3+1, 

3+2 
4+kk, 4+1, 

4+2 
5+1 a větší 

Česká republika [Kč/m
2
] _ _ Dobrý stav 

Nevybaveno 

velmi dobrý 

stav 

Slovenská 

republika[Kč/m
2
] 

Částečně 

vybaveno 
_ 

 Velmi dobrý 

stav 
Dobrý stav 

Polsko[Kč/m
2
] 

Chybí úložné 

prostory 

Chybí úložné 

prostory, 

částečně 

vybaveno 

Zachovalý, 

dobrý stav, 

chybí úložné 

prostory, 

vybaveno 

Chybí úložné 

prostory, 

dobrý stav 

  

V rámci vyhodnocení analýzy, šlo o zachycení rozdílů ve všech třech lokalitách.  

Je patrné, že jednotkové ceny v České republice a na Slovensku jsou u RD téměř 

srovnatelné, kdežto v Polskou jsou nižší. Obecně lze říci, že to může být dáno lokalitou, 

jsou zde však i určité jiné faktory, které tuto cenu mohly ovlivnit. U rodinných domů 
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v dané lokalitě v Polsku může nižší jednotkovou cenu způsobovat to že, jsou částečně 

vybavené s absencí úložných prostor a mají nižší technický stav.  

V České republice je rozdílem to, že domy jsou bez vybavení, ale ve velmi dobrém 

technickém stavu. Na Slovensku je vidět rozdíl v tom, že domy jsou vybaveny částečně 

s velmi dobrým technickým stavem. Jak již bylo zmíněno výše, tak jednotkové ceny 

v Česku a na Slovensku jsou téměř srovnatelné, avšak je zde jedna výjimka  

a to u rodinných domů o dispozici 2+1, kdy je cena v Česku výrazně vyšší  

oproti Slovensku. Je důležité říci, že u této dispozice byla cena počítána z poměrně 

malého vzorku dat. Zajímavé však je, že ačkoli je jednotková cena RD o dispozici  

2+1 v Česku nejvyšší, tak většinou nejsou vybavené, zatímco na Slovensku  

jsou tyto RD vybaveny částečně. Avšak jednotkové ceny nelze vyhodnotit izolovaně, 

jelikož do nich vstupuje více faktorů, které ji ovlivňují. 
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12 Závěr 

Tato práce byla rozdělena na dvě části, tou první byla teoretická a druhou praktická. 

V teoretické části byla popsána na terminologie, oceňování a tržní prostřední.  

Jelikož práce nebyla zaměřena pouze na český trh s nemovitostmi, ale i na slovenský  

a polský, tak bylo potřeba v jedné z kapitol popsat geografické členění jednotlivých 

států. Další podstatnou kapitolou byly faktory, které do ceny nemovitosti vstupují přímo 

a mají vliv na výslednou cenu. Cílem této práce byla analýza tržní ceny nemovitosti 

v příhraničních regionech na tzv. trojmezí České republiky, Slovenské republiky  

a Polska. Analýza byla provedena Podle dispozice a rozdílů rodinných domů,  

které do ceny nemovitosti vstupují. 

 

V praktické části se zpracovávaly databáze, které obsahovaly celkem 434 inzerátů 

rodinných domů ze 198 obcí.  Databáze obsahovaly potřebné informace,  

z nichž bylo následně vycházeno při vyhodnocování. U lokalit byly obce rozděleny  

podle počtu do 3 000, do 5 000, do 10 000, do 30 000,  

do 100 000 a nad 100 000. Byly vytvořeny tabulky podle počtu obyvatel,  

ve kterých se vyhodnocovala občanská vybavenost, technická infrastruktura a dopravní 

infrastruktura ve všech třech lokalitách. Vyhodnocení probíhalo na základě 

procentuálního zastoupení jednotlivých dohledaných informací o obcích a následné 

srovnání ve všech třech sledovaných lokalitách, co se vybavenosti obce týká.  

U rodinných domů byly využity nabídky inzerátů na české, slovenském a polském 

realitním trhu. Některé inzeráty byly následně z databáze vyřazeny,  

protože neobsahovaly všechny potřebné informace pro přesnou analýzu.  

Pro zvýšení vypovídající hodnoty cenové analýzy byly nemovitosti roztřízeny  

dle dispozice RD (2+1, 3+1, 4+1, 5+1 a větší) a podle převládajících faktorů.   

Na základě těchto kritérií byly vytvořeny přehledné tabulky, které popisují převládající 

vlastnosti jednotlivých faktorů. Dále byly vypočítány průměrné jednotkové ceny  

na m
2
 pro každou z dispozic ve všech třech sledovaných lokalitách. Vzhledem k tomu, 

že se tyto ceny skládaly z různých objektů (v různém stavu, vybavení atd.) z tabulek 

vlastností byly vybrány ty vlastnosti, které se odlišovaly od ostatních států.  

Poté byly stanoveny průměrné ceny za m
2
 a k nim odpovídající standardy (převažující 

provedení/vybavení objektu). 
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V rámci závěrečného hodnocení šlo především o analýzu rozdílů v provedení ve vazbě 

na rozdílné jednotkové ceny rodinných domů ve vybraných lokalitách. Lze konstatovat, 

že v Polsku byly ceny rodinných domů v každé kategorii o dost nižší než v Česku  

a na Slovensku. Ovšem je také potřeba říci, že u polské nemovitosti  

se vyznačovaly absencí úložných prostor a horším technickým stavem.  

Přestože v Česku a na Slovensku vybavení zcela chybělo, ceny byly vyšší, což lze 

přisuzovat velmi dobrému technickému stavu. Z toho vyplývá, že není možné úplně 

jednoduše vysledovat, zdali tyto vlastnosti mají podstatný vliv na jednotkovou cenu 

v jednotlivých lokalitách, protože je nelze hodnotit izolovaně. Dalo by se tedy 

konstatovat, že jednotková cena je dána především regionem. 

 

Praktická část se rovněž zabývala faktory, které mohou mít vliv na cenu nemovitosti,  

k tomu byl vytvořen dotazník. Na dotazník odpovídali lidé různých věkových skupin, 

vzdělání, pohlaví a místa, kde žijí (obec/město). Dotazník byl zaměřen na přímé faktory 

jako způsob bydlení, cena nemovitosti, občanská vybavenost, technická infrastruktura 

aj. Z dotazníku vyplynula důležitost jednotlivých faktorů, které byly následně seřazeny 

do tabulky a byly jim přiřazeny váhy. Následně se vzaly všechny faktory, které do ceny 

nemovitosti vstupují přímo, a bylo vybráno 10 nejdůležitějších faktorů.  

Těmi pro potenciální investory byl technický stav objektu, způsob bydlení v rodinném 

domě, dopravní obslužnost a samotná cena nemovitosti.  

 

Téma, které jsem řešila v této bakalářské práci, pro mě mělo velký přínos.  

Měla jsem možnost zjistit informace o cenách nemovitostí a také si uvědomit,  

co všechno do ceny nemovitosti vstupuje. Dalším přínosem pro mě bylo to,  

že jsem získala přehled o aktuální situaci na realitním trhu v České republice,  

na Slovensku a v Polsku. Při sběru dat o obcích jsem zjistila, že ne ve všech obcích  

jsou k nim dostupné všechny informace z ověřených zdrojů a podobně  

tomu bylo i u inzerátů. V těch často chyběly informace jako dispozice,  

stav nebo vybavení objektu.  Z toho důvodu některé inzeráty musely být vyřazeny,  

aby nezkreslovaly výslednou průměrnou jednotkovou cenu v jednotlivých regionech.  
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Je však potřeba se na tyto analyzované hodnoty dívat s určitou rezervou,  

protože průzkum probíhal pouze v určitém období. 
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