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ABSTRAkT: Článek navazuje svými výsledky na článek publikovaný v časopise Soudní inženýrství „Vztah nájemného a ceny pozemku 
určeného z CMSP“, který se soustředil na určení vztahu nájemného a ceny pozemků určených z CMSP jak pro jednotlivá města (Praha, 
Brno a olomouc), tak pro celou Českou republiku v rozmezí let 2008–2013, a to celkem, bez zřetele ke způsobu využití pozemků.

Následující článek se zaměřuje na závislost vztahu nájemného a ceny pozemků podle jejich účelu užívání.

klíČoVá SloVA: znalec, znalecký posudek, soudní inženýrství, nemovitost, nemovitá věc, pozemek, nájemné z pozemku, cenová mapa 
pozemků, oceňovaná nemovitost, vývoj cen pozemků, databáze pozemků

ABSTRAkT: Article continues its results to an article published in the journal Forensic Engineering „Relationship rents and prices of 
land designated of price map of building land“, which focused on determining the relationship of rents and land prices of price map 
of building land intended both for individual cities (Prague, Brno and olomouc) and the whole Czech Republic between 2008–2013, 
a total, regardless of the method of use of the lands.

The following article focuses on the dependence of the rents and land prices for individual cities (Prague, Brno and olomouc). The 
rent of land is obtained from internet servers. The price for such land parcels is being sought in the price maps of building lands for 
the aforementioned cities.

KEyWORDS: The expert, expert evidence, forensic engineering, real estate, real thing, land, ground rent, property price map, appraised 
real estate, development of land prices, database the land.

ÚVOD

následující článek navazuje svými výsledky na článek publikovaný 
v časopise soudní inženýrství. název předchozího článku 
byl: „Vztah nájemného a ceny pozemku určeného z cmsP.“ 
Publikovaný článek se soustředil na určení vztahu nájemného 
a ceny pozemků určených z cmsP jako celek jak pro jednotlivá 
města (Praha, brno a olomouc), tak pro celou českou republiku 
a to v rozmezí let 2008–2013.

cílem následujícího článku je vyhodnotit, jakým způsobem 
je nájemné z pozemku [kč/m²/rok] závislé na ceně pozemku 
v cenové mapě [kč/m²]. uvedené pozemky jsou podle účelu užití 
rozděleny na pozemky pro komerční užití, pro stavební užití a pro 
ostatní využití. databáze obsahuje pozemky měst Prahy, brna 
a olomouce v letech 2008–2013. dále bude článek obsahovat 
výsledky poměru nájemného a ceny pozemku (v %) pro jednotlivá 
města podle průběhu let od roku 2008 po 2013.

MeTODy Řešení

metodika získávání dat byla popsána v předchozím článku. Při 
zpracovávání databáze bylo zvoleno vyhodnocování jednotkových 

cen všech pozemků dohromady a následně pozemků rozdělených 
do takových kategorií, aby byl dostatečný počet nasbíraných dat. 
Zhotovená databáze obsahuje veškeré pozemky nabízené k nájmu, 
které jsou především určeny pro komerční účely, pro zástavbu 
rodinným domem nebo pro jiný účel využití.

POČeT PRVKů VSTUPUJíCíCh DO DATABáZe

dosavadní vypracovaná databáze se skládá z počtu vstupních 
hodnot dle obr. 1.

Pro hlavní město Prahu je databáze tvořena z celkového počtu 917 
pozemků, které byly nabízeny k nájmu. období sběru dat pozemků 
nabízených k nájmu je od počátku roku 2008 do konce roku 2013. 
Pozemky se vyskytují téměř ve všech lokalitách Prahy, od Prahy 3 
až po Prahu 21. Pro jednotlivé roky připadají následující počty dat:

 • pro rok 2008 je 132 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2009 je 152 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2010 je 172 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2011 je 131 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2012 je 166 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2013 je 161 pronajímaných pozemků.
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Z databáze pozemků byly již na počátku vyloučeny takové 
nabízené pozemky, u kterých nebylo dostatek informací o poloze, 
popisu či nebyla nabídnuta nájemní cena pozemku. Pozemky 
určené k pronájmu, které byly zařazeny do databáze, mají přivedeny 
veškeré inženýrské sítě, v ceně je obsažena provize realitní 
kanceláře a cena obsahuje i daň z přidané hodnoty.

Z inzerce byly použity pouze pozemky nabízené k pronájmu, 
u nichž autor dlouhodobě sledoval vývoj požadovaného 

nájemného a použil jejich poslední hodnotu. některé nabízené 
pozemky k nájmu byly dále konfrontovány s některými realitními 
kancelářemi v Praze.

dále autor databáze pozemků pro jednotlivé roky rozdělil podle 
účelu užití jednotlivých pozemků. tyto účely užití jsou:

 • pozemky pro komerční využití,
 • pozemky pro bydlení,
 • pozemky k ostatnímu účelu užití.

obr. 1  Počet prvků databáze. Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 1  Number of elements database.

obr. 2  Nájemné z pozemku a cena z CMSP pro jednotlivé roky pro Prahu. Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 2  Ground rent and the price of printed maps of land for each year for Prague.

Tab. 1  Databáze pozemků pro Prahu.
Table 1  Database of land for Prague.

Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 1,6278 1,3416 1,1333 1,1845 1,2425 1,5234
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
maximum 9,8006 9,4901 9,8270 8,7984 9,6575 9,6025
Průměr + sm. odch. 7,8863 7,2105 7,1701 7,3366 6,8939 7,5096
Průměr 6,2585 5,8690 6,0368 6,1522 5,6514 5,9862
Průměr – sm. odch. 4,6307 4,5274 4,9035 4,9677 4,4088 4,4628
minimum 3,0303 3,3532 3,5934 3,6933 3,1239 3,0303
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Tab. 2  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2008 (Praha).
Table 2  lands of other uses for 2008 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 28 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 8 102 Průměr 3 530 Průměr 6,2038
minimum 13 570 minimum 1 480 minimum 2,4643
maximum 1 785 600 maximum 7 990 maximum 9,8006
medián 40 750 medián 3 095 medián 6,3478
směr.od. 4 211 směr.od. 1 711 směr.od. 1,7024

Tab. 3  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2009 (Praha).
Table 3  lands of other uses for 2009 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 20 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 451 081 Průměr 4 213 Průměr 6,4254
minimum 22 000 minimum 1 870 minimum 4,5939
maximum 2 786 210 maximum 6 870 maximum 8,6364
medián 98 650 medián 4 150 medián 6,4207
směr.od. 202 310 směr.od. 1 754 směr.od. 1,2034

Tab. 4  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2010 (Praha).
Table 4  lands of other uses for 2010 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 18 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 59 818 Průměr 2 939 Průměr 6,3230
minimum 12 680 minimum 1 480 minimum 3,5934
maximum 245 690 maximum 4 520 maximum 7,0973
medián 38 425 medián 3 210 medián 5,2095
směr.od. 36 625 směr.od. 1 058 směr.od. 0,9955

Tab. 5  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2011 (Praha).
Table 5  lands of other uses for 2011 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 27 pozemky

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 65 836 Průměr 3 730 Průměr 6,0963
minimum 11 200 minimum 2 000 minimum 4,8677
maximum 300 210 maximum 7 990 maximum 8,4716
medián 38 302 medián 3 660 medián 6,0233
směr.od. 42 387 směr.od. 1 472 směr.od. 0,8423

Tab. 6  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2012 (Praha).
Table 6  lands of other uses for 2012 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 33 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 96 421 Průměr 3 933 Průměr 6,0755
minimum 3 000 minimum 1 480 minimum 3,9308
maximum 436 520 maximum 8 510 maximum 8,7883
medián 42 680 medián 3 640 medián 6,1054
směr.od. 36 965 směr.od. 1 975 směr.od. 1,2388

Tab. 7  Pozemky pro ostatní využití pro rok 2013 (Praha).
Table 7  lands of other uses for 2013 (Prague).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 29 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 195 818 Průměr 4 183 Průměr 6,1824
minimum 5 120 minimum 830 minimum 3,1239
maximum 1 659 632 maximum 10 220 maximum 10,8698
medián 51 324 medián 3 660 medián 5,9518
směr.od. 91 725 směr.od. 2 155 směr.od. 2,2302

Tab. 8  Procento vztahu pro pozemky s ostatním využitím (Praha).
Table 8  Percentage of respect for the land to other uses (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 155 pozemky.
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 1,5459 1,2034 0,9955 0,8423 1,2388 2,2302
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
maximum 9,8006 8,6364 7,0973 8,4716 8,7883 10,8698
Průměr + sm. odch. 7,9122 7,6288 7,3185 6,9386 7,3143 8,4126
Průměr 6,3664 6,4254 6,3230 6,0963 6,0755 6,1824
Průměr – sm. odch. 4,8205 5,2220 5,3275 5,2541 4,8367 3,9522
minimum 3,9383 4,5939 3,5934 4,8677 3,9308 3,1239

obr. 3  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s ostatním využitím pro jednotlivé roky (Praha). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 3  Relationship rents and prices for land with other uses for each year (Prague).
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Tab. 9  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2008 (Praha).
Table 9  land using for housing in 2008 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 19 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 114 334 Průměr 4 190 Průměr 5,6246
minimum 2 000 minimum 1 000 minimum 3,5948
maximum 435 995 maximum 9 080 maximum 8,4922
medián 70 000 medián 3 445 medián 4,9625
směr.od. 65 234 směr.od. 2 562 směr.od. 1,6860

Tab. 10  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2009 (Praha).
Table 10  land using for housing in 2009 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 23 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 197 765 Průměr 3 759 Průměr 5,6892
minimum 13 800 minimum 2 000 minimum 4,1019
maximum 636 930 maximum 6 650 maximum 9,4901
medián 42 900 medián 3 000 medián 5,7065
směr.od. 67 820 směr.od. 1 728 směr.od. 1,2533

Tab. 11  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2010 (Praha).
Table 11  land using for housing in 2010 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 20 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 109 028 Průměr 4 985 Průměr 5,8248
minimum 2 000 minimum 1 500 minimum 4,1348
maximum 546 870 maximum 8 510 maximum 7,9654
medián 71 890 medián 5 000 medián 5,7861
směr.od. 58 924 směr.od. 2 116 směr.od. 0,8534

Tab. 12  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2011 (Praha).
Table 12  land using for housing in 2011 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 29 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 70 169 Průměr 3 786 Průměr 6,0593
minimum 14 860 minimum 2 110 minimum 4,5543
maximum 347 850 maximum 7 990 maximum 9,6317
medián 43 950 medián 3 260 medián 5,4706
směr.od. 43 447 směr.od. 1 546 směr.od. 1,2409

Tab. 13  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2012 (Praha).
Table 13  land using for housing in 2012 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 31 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 85 025 Průměr 4 699 Průměr 6,3713
minimum 12 690 minimum 2 110 minimum 4,0741
maximum 528 300 maximum 9 080 maximum 8,7984
medián 46 350 medián 4 280 medián 6,0167
směr.od. 51 364 směr.od. 1 673 směr.od. 1,3521

Tab. 14  Pozemky s využitím pro bydlení pro rok 2013 (Praha).
Table 14  land using for housing in 2013 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 22 pozemky. 
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 126 927 Průměr 4 686 Průměr 6,0580
minimum 7 650 minimum 1 700 minimum 3,9957
maximum 368 965 maximum 7 990 maximum 8,3556
medián 114 500 medián 5 000 medián 5,7022
směr.od. 95 955 směr.od. 1 591 směr.od. 1,1216

Tab. 15  Procento vztahu pro pozemky s využitím pro bydlení (Praha).
Table 15  Percentage of respect for the land use for housing (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 144 pozemky.
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 1,6860 1,2533 0,8534 1,2409 1,3521 1,1216
maximum 8,4922 9,4901 7,9654 9,6317 8,7984 8,3556
Průměr + sm. odch. 7,3106 6,9425 6,6782 7,3002 7,7234 7,1796
Průměr 5,6246 5,6892 5,8248 6,0593 6,3713 6,0580
Průměr – sm. odch. 3,9385 4,4359 4,9714 4,8183 5,0191 4,9365
minimum 3,5948 4,1019 4,1348 4,5543 4,0741 3,9957

obr. 4  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s využitím pro bydlení pro jednotlivé roky (Praha). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 4  Relationship rents and prices for the land use for housing for each of the years (Prague).
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Tab. 16 Pozemky pro komerční využití pro rok 2008 (Praha)
Table 16 lands for commercial use in 2008 (Prague)

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 101 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 140 270 Průměr 3 677 Průměr 6,2387
minimum 2 000 minimum 830 minimum 3,0303
maximum 1 281 280 maximum 11 220 maximum 9,5703
medián 65 680 medián 2 890 medián 6,1014
směr.od. 94 160 směr.od. 2 027 směr.od. 1,5368

Tab. 17  Pozemky pro komerční využití pro rok 2009 (Praha).
Table 17  lands for commercial use in 2009 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 91 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 190 025 Průměr 3 731 Průměr 6,0542
minimum 8 630 minimum 630 minimum 3,1133
maximum 2 786 210 maximum 8 590 maximum 9,4901
medián 95 626 medián 3 630 medián 5,9830
směr.od. 101 921 směr.od. 1 674 směr.od. 1,5223

Tab. 18  Pozemky pro komerční využití pro rok 2010 (Praha).
Table 18  lands for commercial use in 2010 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 90 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 135 905 Průměr 4 022 Průměr 5,6653
minimum 2 000 minimum 1 480 minimum 3,3966
maximum 1 468 530 maximum 11 220 maximum 8,9928
medián 65 960 medián 3 680 medián 5,6311
směr.od. 115 568 směr.od. 1 915 směr.od. 1,0011

Tab. 19  Pozemky pro komerční využití pro rok 2011 (Praha).
Table 19  lands for commercial use in 2011 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 102 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 144 918 Průměr 3 950 Průměr 6,0465
minimum 2 000 minimum 1 480 minimum 4,0040
maximum 1 281 280 maximum 11 220 maximum 7,8135
medián 96 240 medián 3 650 medián 6,0123
směr.od. 105 531 směr.od. 1 773 směr.od. 0,9406

Tab. 20  Pozemky pro komerční využití pro rok 2012 (Praha).
Table 20  lands for commercial use in 2012 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 123 pozemky. 
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 170 201 Průměr 4 122 Průměr 5,9602
minimum 10 500 minimum 1 480 minimum 3,6933
maximum 3 100 200 maximum 11 220 maximum 8,7500
medián 74 650 medián 3 960 medián 5,7506
směr.od. 124 667 směr.od. 1 857 směr.od. 1,0176

Tab. 21  Pozemky pro komerční využití pro rok 2013 (Praha).
Table 21  lands for commercial use in 2013 (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 111 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 149 288 Průměr 4 050 Průměr 5,8657
minimum 8 360 minimum 1 940 minimum 4,0047
maximum 1 260 870 maximum 8 510 maximum 9,6575
medián 93 330 medián 3 980 medián 5,4557
směr.od. 89 632 směr.od. 1 420 směr.od. 1,3804

Tab. 22 Procento vztahu pro pozemky s komerčním využitím (Praha).
Table 22  Percentage of respect for the land to commercial use (Prague).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 618 pozemky.
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 1,5368 1,5223 1,0011 0,9406 1,0176 1,3804
maximum 9,5703 9,4901 8,9928 7,8135 8,7500 9,6575
Průměr + sm. odch. 7,7755 7,5765 6,6663 6,9871 6,9778 7,2460
Průměr 6,2387 6,0542 5,6653 6,0465 5,9602 5,8657
Průměr – sm. odch. 4,7019 4,5320 4,6642 5,1058 4,9426 4,4853
minimum 3,0303 3,1133 3,3966 4,0040 3,6933 4,0047

obr. 5  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s komerčním využitím pro jednotlivé roky (Praha). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 5  Relationship rents and land prices for commercial and industrial use for each year (Prague).
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Zhodnocení výsledků pro Prahu
Jak je již zmíněno, pozemky pro hlavní město Prahu jsou roztříděny 
jak podle roku sběru dat, tak podle způsobu jejich využití.

Z dílčích výsledků si můžeme všimnout, že procentuelní vztah 
poměru nájemného s cenou pozemku z cmsP pro ostatní způsob 
využití se během let 2008–2013 postupně snižoval. k největšímu 
skoku došlo mezi lety 2012 a 2013 a to přibližně o 0,5 %.

naopak pro pozemky, které jsou nabízené k nájmu pro bydlení 
se procentuelní vztah spíše zvyšuje. svého vrcholu dosahuje v roce 
2012 a to průměrnou hodnotou 6,3713 %. V roce 2013 se pak 
nepatrně procento vztahu zase snižuje.

Pokud porovnáme procentuelní vztah pozemků s různými způsoby 
využití, tak z grafů je patrno, že nejvyšší procentuelní vztah poměru 
nájemného a ceny pozemku mají pozemky, které jsou užívány pro 
bydlení. naopak nejnižší mají pozemky pro ostatní účel užití.

Z dosažených výsledků, které jsem vypočetl, vyplývá, že na cenu 
pozemku a jeho nájemné má největší vliv jeho umístění v lokalitě. 
tím, že se jedná o velmi atraktivní oblast, může cena pozemku 
narůst dokonce až na šestinásobek z ceny pozemku nacházejícího 
se ve stejném městě (např. Praha), tím ovšem souběžně vzroste 
i nájemné z pozemku. Poměrně významným vlivem, který se 
projevuje na závislosti nájemného a ceny pozemku je, k jakému 
účelu nájmu je tento pozemek určen (nejčastěji se vyskytuje pro 
komerční účely) a zda jsou k pozemku dovedeny inženýrské sítě.

Vyhodnocení vztahu nájemného a ceny pozemku pro 
jednotlivé roky pro Brno
databáze pro statutární město brno je tvořena z 604 pozemků, které 
byly nabízeny k nájmu. období sběru dat pozemků nabízených 

k nájmu je od počátku roku 2008 do konce roku 2013. Pozemky 
se vyskytují v následujících lokalitách: královo Pole, líšeň, 
ivanovice, Jehnice, ořešín, bohunice, černovice, Žabovřesky, 
Židenice, kohoutovice, Jundrov, Žebětín, medlánky, komín, 
bystrc, nový lískovec, bosonohy, maloměřice, chrlice, Štýřice, 
komárov, trnitá, horní heršpice, dolní heršpice, Přízřenice, 
Řečkovice, slatina, tuřany a starý lískovec. Pro jednotlivé roky 
připadají následující počty dat:

 • pro rok 2008 je 91 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2009 je 97 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2010 je 121 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2011 je 87 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2012 je 103 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2013 je 105 pronajímaných pozemků.

dále jsem databázi pozemků rozdělil podle účelu užití 
jednotlivých pozemků. nejsou však rozděleny současně i podle 
jednotlivých roků z důvodu nedostatečného počtu vstupních dat. 
Podle účelu užití jsou pozemky rozděleny na:

 • pozemky pro komerční využití,
 • pozemky pro bydlení,
 • pozemky k ostatnímu účelu užití.

Pozemky pro ostatní způsob využití mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 24 a grafu na obr. 7.

Pozemky s využitím pro bydlení mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 25 a grafu na obr. 8.

Pozemky s komerčním využitím mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 26 a grafu na obr. 9.

Tab. 23  Databáze pozemků pro Brno.
Table 23  Database of land for Brno 

Zdroj: vlastní výpočet, databáze
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 0,9257 0,8649 0,7754 0,8741 1,1186 0,6922
maximum 9,4830 7,7778 8,6762 8,8494 9,1667 8,3646
Průměr + sm. odch. 6,1949 5,9475 5,6862 6,0423 6,1046 5,7840
Průměr 5,2692 5,0826 4,9108 5,1682 4,9860 5,0918
Průměr – sm. odch. 4,3435 4,2178 4,1355 4,2941 3,8674 4,3996
minimum 3,6659 2,1180 2,3884 2,3873 2,0430 2,5353

obr. 6  Nájemné z pozemku a cena z CMSP pro jednotlivé roky pro Brno. Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 6  Ground rent and the price of printed maps of land for each year for Brno.
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Tab. 24 Pozemky pro ostatní způsob využití (Brno)
Table 24 lands for other uses (Brno)

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 104 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 83 392 Průměr 2 539 Průměr 4,6819
minimum 12 360 minimum 260 minimum 1,5353
maximum 587 600 maximum 7 000 maximum 9,8572
medián 64 953 medián 2 500 medián 4,8931
směr.od. 68 207 směr.od. 1 089 směr.od. 1,0810

obr. 7  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s ostatním způsobem využití (Brno). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 7  Relationship rents and land prices for other ways to use (Brno).

Tab. 25  Pozemky s využitím pro bydlení (Brno).
Table 25  lands using for housing (Brno).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 85 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 70 871 Průměr 3 279 Průměr 6,0550

minimum 12 000 minimum 660 minimum 4,2251

maximum 264 365 maximum 7 860 maximum 9,5486

medián 59 680 medián 2 670 medián 5,5737

směr.od. 47 486 směr.od. 1 552 směr.od. 1,3080

obr. 8  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s využitím pro bydlení (Brno). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 8  Relationship rents and prices for the land use for housing (Brno).
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Zhodnocení výsledků pro Brno
Z výše uvedených výsledků si můžeme všimnout, že procento 
vztahu mezi cenou pozemku nabízeného k nájmu a cenou pozemku 
z cmsP se mezi jednotlivými pozemky s různým účelem užití 
docela podstatně liší. nejvyšší procento vztahu, podle očekávání, 
mají pozemky s účelem užití pro bydlení. tyto pozemky se o více 
jak o 1 % liší od pozemků pro komerční využití a jejich průměrná 
hodnota se ustálila na 6,0550 %. nejnižší procento vztahu pak mají 
pozemky pro ostatní způsob využití.

V grafu na obr. 6 je uvedeno, jak se procentuelní vztah vyvíjí 
v průběhu let 2008–2013 v městě brně. tento vztah mezi nájemným 
a cenou uvedenou v cmsP se pohybuje kolem 5%, což je na rozdíl 
od Prahy hodnota přibližně o 1 % nižší.

Z vypočtených výsledků vyplývá, že na cenu pozemku a jeho 
nájemné má největší vliv jeho umístění v lokalitě. tím, že se jedná 
o velmi atraktivní oblast, může cena pozemku narůst dokonce až 
na trojnásobek z ceny pozemku nacházejícího se ve stejném městě 
(např. brno), tím ovšem souběžně vzroste i nájem z pozemku.

Vyhodnocení vztahu nájemného a ceny pozemku pro 
jednotlivé roky pro Olomouc
databáze pro krajské město olomouc je tvořena z 351 pozemků, 
které byly nabízeny k nájmu. období sběru dat pozemků nabízených 
k nájmu je od počátku roku 2008 do konce roku 2013. Pozemky se 
vyskytují v následujících lokalitách: staré hodolany, nové sady, 
hejčín, neředín, nové hodolany, holice, nová ulice, nový svět, 
černovír – hradisko, Řepčín, droždín, slavonín, Povel, lazce, 
Pavlovičky. Pro jednotlivé roky připadají následující počty dat:

 • pro rok 2008 je 51 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2009 je 62 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2010 je 65 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2011 je 72 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2012 je 51 pronajímaných pozemků,
 • pro rok 2013 je 50 pronajímaných pozemků.

dále jsem databázi pozemků rozdělil podle účelu užití 
jednotlivých pozemků. nejsou však rozděleny současně i podle 

obr. 9  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s komerčním využitím (Brno). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 9  Relationship rents and land prices for commercial use (Brno).

Tab. 26  Pozemky pro komerční využití (Brno).
Table  26 lands for commercial use (Brno).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 415 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 70 398 Průměr 2 598 Průměr 5,0291
minimum 4 265 minimum 210 minimum 1,0054
maximum 356 870 maximum 34 090 maximum 9,1667
medián 58 690 medián 2 380 medián 5,0535
směr.od. 48 018 směr.od. 1 942 směr.od. 0,9226

Tab. 27  Databáze pozemků pro Olomouc.
Table 27  Database of land for Olomouc.

Zdroj: vlastní výpočet, databáze
rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013
směrodatná odchylka 0,7411 0,3588 0,4239 0,7013 0,5977 0,3772
maximum 8,6667 5,8652 5,8525 9,2593 5,5612 5,7265
Průměr + sm. odch. 5,8573 5,5517 5,6135 5,9500 5,5766 5,4778
Průměr 5,1162 5,1929 5,1896 5,2488 4,9788 5,1006
Průměr – sm. odch. 4,3751 4,8341 4,7657 4,5475 4,3811 4,7233
minimum 4,0529 3,8158 3,6534 3,0602 1,4610 3,9247
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jednotlivých roků z důvodu nedostatečného počtu vstupních dat. 
Podle účelu užití jsou pozemky rozděleny na:

 • pozemky pro komerční využití,
 • pozemky pro bydlení,
 • pozemky k ostatnímu účelu užití.

Pozemky pro ostatní způsob využití mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 28 a grafu na obr. 11.

Pozemky s využitím pro bydlení mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 29 a grafu na obr. 12.

Pozemky s komerčním využitím mezi lety 2008–2013 jsou 
uvedeny v tab. 30 a grafu na obr. 13.

obr. 10  Nájemné z pozemku a cena z CMSP pro jednotlivé roky pro olomouc. Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 10  Ground rent and the price of printed maps of land for each year for Olomouc.

Tab. 28  Pozemky pro ostatní způsob využití (Olomouc).
Table 28  lands for other uses (Olomouc).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 57 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 20 626 Průměr 1 042 Průměr 4,8695
minimum 3 800 minimum 160 minimum 3,0602
maximum 67 560 maximum 2 300 maximum 5,8525
medián 17 250 medián 1 160 medián 4,9162
směr.od. 13 411 směr.od. 560 směr.od. 0,4885

obr. 11  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s ostatním způsobem využití (olomouc). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 11  Relationship rents and land prices for other ways to use (olomouc).
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Tab. 29  Pozemky s využitím pro bydlení (Olomouc).
Table 29  lands using for housing (Olomouc).

Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 55 pozemky.
nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu

Průměr 30 341 Průměr 1 328 Průměr 5,4865
minimum 4 530 minimum 160 minimum 4,0760
maximum 75 686 maximum 2 800 maximum 9,2593
medián 25 690 medián 1 250 medián 5,2603
směr.od. 17 309 směr.od. 621 směr.od. 0,8459

Tab. 30  Pozemky pro komerční využití (Olomouc).
Table 30  lands for commercial use (Olomouc).
Zdroj: vlastní výpočet. Databáze je tvořena 239 pozemky.

nájemné v kč cena z cm v kč/m2 Procento vztahu
Průměr 29 117 Průměr 1 319 Průměr 5,1351
minimum 3 299 minimum 150 minimum 1,4610
maximum 175 230 maximum 3 000 maximum 5,7510
medián 24 950 medián 1 240 medián 5,1606
směr.od. 19 374 směr.od. 594 směr.od. 0,4158

obr. 12  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s využitím pro bydlení (olomouc). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 12  Relationship rents and prices for the land use for housing (olomouc).

obr. 13  Vztah nájemného a ceny pro pozemky s komerčním využitím (olomouc). Zdroj: vlastní výpočet, databáze.
Figure 13  Relationship rents and land prices for commercial use (olomouc).
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Zhodnocení výsledků pro Olomouc
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že procento vztahu mezi 
cenou pozemku nabízeného k nájmu a cenou pozemku z cmsP se 
mezi jednotlivými pozemky s různým účelem užití odlišuje méně, 
než jak tomu je v brně. nejvyšší procento vztahu, podle očekávání, 
mají pozemky s účelem užití pro bydlení. tyto pozemky se liší 
asi o 0,3 % od pozemků pro komerční využití a jejich průměrná 
hodnota se ustálila na 5,4865 %. nejnižší procento vztahu pak mají 
pozemky pro ostatní způsob využití.

V grafu na obr. 10 je uvedeno, jak se procentuelní vztah vyvíjí 
v průběhu let 2008–2013 v městě olomouci. tento vztah mezi 
nájemným a cenou uvedenou v cmsP se pohybuje kolem 5 %, což 
je obdobné, jako v brně.

Z vypočtených výsledků vyplývá, že na cenu pozemku a jeho 
nájemné má největší vliv jeho umístění v lokalitě.

ZáVěR

shrnutí výsledků vztahu nájemného a ceny pozemku v % pro 
jednotlivá města je uvedeno v tab. 31.

Procento vztahu pro pozemky v městě Praze, které jsou rozděleny 
podle svého účelu užití, je uvedeno v tab. 32.

Procento vztahu pro pozemky v městech brně a olomouci podle 
jejich účelu užití mezi lety 2008–2013 je uvedeno v tab. 33.

Z tab. 31, která shrnuje výsledky, vyplývá, že nejvyšší procento 
vztahu mají pozemky v hlavním městě Praze – přibližně o 1 % 

vyšší, než pro města brno a olomouc, kde je procento vztahu 
nájemného a ceny pozemku z cmsP přibližně shodné a pohybuje 
se těsně nad 5 %.

Pro Prahu bylo možno vypracovat z důvodu dostatečného počtu 
dat tabulku s hodnotami vztahu nájemného a ceny pozemku pro 
pozemky rozdělené podle jejich způsobu užití pro jednotlivé roky. 
Z výsledků je patrné, že zmíněné procento vztahu pro pozemky 
s komerčním využitím klesá, naopak u pozemků využívaných pro 
bydlení roste.

Pro města brno a olomouc nejsou pozemky podle svého účelu 
užití dále rozděleny podle let jejich pronájmu z důvodu malého 
množství vstupních hodnot.

Z grafů je patrné, že jednotlivé křivky nejsou kontinuální. Je to 
dáno velkým rozptylem hodnot, které do databází vstupují. nejlepším 
řešením by bylo odstranit další maximální a minimální hodnoty, ale 
pak už by množství vstupních dat bylo nedostačující. Z tohoto důvodu 
mají i směrodatné odchylky poměrně vysoké hodnoty.

Z hlediska matematické statistiky se o normální rozdělení jedná, 
bylo by však vhodné databáze rozšířit o další pozemky, které by 
vstoupily do vyhodnocení.
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