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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá vývojem realitního trhu ve vybraných městských 
částech Brna a jeho okolí. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které 
se týkají realitního trhu a oceňování nemovitostí. Je zkoumán vývoj faktorů, které 
ovlivňují realitní trh. V další části je provedena analýza vývoje realizovaných kupních 
cen bytů v Brně a také důkladná analýza vývoje průměrných nabídkových cen bytů 
v Brně a ve městech Rousínov, Šlapanice a Slavkov u Brna pro porovnání cenových 
rozdílů. Pro porovnání cen jsou stanovena tři základní kritéria, na kterých je vývoj 
znatelný. V poslední části práce se uvádí porovnání a vyhodnocení realizovaných 
kupních cen a nabídkových cen bytů dle zvolených kritérií ve vybraných městských 
částech Brna v letech 2018-2020.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, realizovaná kupní cena, nabídková cena, zástavba, technický stav, typ 
bytů, oceňování, vývoj cen, faktory ovlivňující realitní trh, databáze, analýza.  

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the development of the real estate market in selected 
urban areas of Brno and its surroundings. First of all, it defines the basic terms and 
definitions that relate to the real estate market and real estate valuation. The 
development of factors that affect the real estate market is examined. In the next part 
there is an analysis of the development of realized purchase prices of flats in Brno and 
also a thorough analysis of the development of average offer prices of flats in Brno and 
in the cities of Rousínov, Šlapanice and Slavkov u Brna to compare price differences. 
To compare prices, three basic criteria are set, on which the development is noticeable. 
The last part of the work presents a comparison and evaluation of realized purchase 
prices and offer prices of apartments according to selected criteria in selected city 
districts of Brno in the years 2018-2020.  

KEYWORDS  

Apartment building, realized purchase price, offer price, development, technical 
condition, type of flats, valuation, price development, factors influencing the real estate 
market, database, analysis.  
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1 Úvod 

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

po bytech však vede k neustálému nárůstu jejich cen. Na současném trhu není možné 

pro střední třídu obyvatel dosáhnout na byty vyšších podlahových ploch. Proto většina 

potenciálních zájemců vyhledává úspornější řešení. Prvním významným řešením je 

koupě bytu menších dispozic i přesto, že cena bytu v přepočtu na metr čtvereční vyjde 

ve výsledku o tisíce korun dráž, než kdyby si potenciální zájemce koupil větší 

vícepokojový byt. Druhou variantou je pak pronájem bytu, protože zejména mladí lidé 

nemají dostatečnou hotovost na koupi bytu nebo ani nezískají potřebné finanční 

prostředky prostřednictvím hypoték a půjček z mnoha důvodů. 

 

Téma „Vývoj realitního trhu v Brně a jeho okolí“ jsem si vybrala za účelem rozšíření 

analýzy, kterou jsem zpracovávala v bakalářské práci. O ceny bytů v Brně a jeho okolí 

se zajímám již delší dobu, neboť bych si do budoucna chtěla také nějaký pořídit. Bydlení 

je aktuální téma, které se týká každého z nás. Stále více mladých lidí se snaží 

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

způsobem financování investovat do vlastních nemovitostí nemalé peníze. Koupě 

nemovitosti bývá většinou největší investicí domácností. Častým problémem při koupi 

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

důvodů, proč jsem si vybrala toto téma. 

 

Teoretická část se bude nejprve zabývat rozdělením nemovitých věcí a jejich základní 

charakteristikou. Bude vysvětlen rozdíl mezi cenou a hodnotou, také budou zachyceny 

hlavní rozdíly mezi stanovením ceny nákladovým, výnosovým a porovnávacím 

způsobem. Další kapitola bude zaměřena na realitní trh a jeho prostředí. Budou 

vysvětleny základní rysy, které formují trh s nemovitými věcmi a vymezeny segmenty 

a komodity realitního trhu. Poslední kapitola v teoretické části bude zaměřena na faktory, 

které ovlivňují realitní trh.  

  

Hlavním cílem diplomové práce bude na základě provedené analýzy cen bytů ve vhodně 

zvolených městských částech Brna stanovit průměrné ceny bytů na m2 podle zadaných 

kritérií a charakterizovat jejich vývoj v perspektivě tří let. Také bude provedena analýza 

cen bytů mimo město Brno u tří vybraných měst pro zjištění cenových rozdílů. Výstupem 

práce pak tedy bude znázornění vývoje realitního trhu se snahou propojit vztah nabídkové 

ceny se stanovenými faktory. 
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2 Identifikace nemovitých věcí 

V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy týkající se nemovitých věcí jako pozemek, 

parcela, stavba, nemovitost, nemovitá věc, budova, haha, rekreační domek, rekreační 

chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata, jednotka, bytový dům, obytný dům, rodinný 

dům a katastr nemovitostí. 

2.1 Pozemek 

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

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

definován jako část zemského povrchu oddělená od ostatních částí povrchu hranicí 

správní, evidenční, vlastnickou nebo rozšířenou způsobem využití [20]. 

 

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

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

stavbám nekonečná. Pozemky nepodléhají technickému zhodnocení a jejich počet je 

omezený [4]. 

 

Pozemky se člení pro účely oceňování na: 

 stavební pozemky,  

 zemědělské pozemky, 

 lesní pozemky, 

 vodní nádrže a vodní toky, 

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

ochranná hráz, močál, bažina) [3]. 

 

Stavební pozemek je: 

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

nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním 

rozhodnutím určeny k zastavění, 

 pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy 

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

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

funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou 

ve vlastnictví stejného subjektu, 

 plocha pozemku skutečně zastavěná stavbou bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitost [3][21]. 
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2.2 Parcela 

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

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

plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v metrech čtverečních je 

výměra parcely. Velikost výměry je závislá na geometrickém určení pozemku 

a zaokrouhluje se na celé m2 [1][2]. 

2.3 Stavba 

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

stavební nebo montážní technologií, bez ohledu na jejich stavebně technickém provedení, 

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

i výrobek, který plní funkci stavby. Stavbou se rozumí i její část nebo změna dokončené 

stavby [1][16]. 

 

Změnou dokončené stavby je:  

 nástavba – zvýšení stavby, 

 přístavba – půdorysné rozšíření a vzájemné provozní propojení dosavadní stavby,  

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

(např. zateplení pláště stavby) [1][16]. 

 

Stavby jsou považovány za reprodukovatelné, což znamená, že mohou být měněny jejich 

kvantitativní a kvalitativní parametry. Nevýhody mohou být spatřovány ve stárnutí 

z pohledu technického, ekonomického i morálního [4]. 

 

Dle účelu užívání se stavby dělí na: 

 bytové domy, 

 rodinné domy, 

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

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

 stavby ubytovacího zařízení, 

 stavby pro obchod, 

 stavby pro výrobu a skladování, 

 stavby zemědělské [1]. 

2.4 Nemovitost, nemovité věci 

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

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

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

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

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

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá 
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věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení 

její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ [1][22]. 

 

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

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

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

2.5 Budova 

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

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

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

konstrukcí [20]. 

 

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

je budovou nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí s 1 nebo více užitkovými prostory [23]. 

 

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

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

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými 

samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. V tomto zákoně se za budovu 

považuje také sekce se samostatným vchodem, která je samostatně označena číslem 

popisným a je stavebně uspořádána tak, že plní základní funkce budovy [24]. 

2.6 Hala 

Pro účely oceňování je za halu považována stavba o 1 nebo více podlažích, ve které je 

souhrn prostorů vymezený svislými konstrukcemi, spodním lícem a stropní nebo střešní 

konstrukcí o velikosti každého takového prostoru nejméně 400 metrů krychlových a činí 

více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby. Zastavěná plocha haly musí být 

nejméně 150 metrů čtverečních [26]. 

2.7 Rekreační domek a chalupa, rekreační chata, zahrádkářská chata 

Rekreační domky jsou pro účely oceňování charakterizovány jako novostavby. Nacházejí 

se v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 metrů čtverečních včetně 

verand, vstupů nebo podsklepených teras. Mají nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní 

podlaží a podkroví [26]. 

 

Rekreační chalupy nebyly pro účely oceňování charakterizovány jako novostavby. 

Stavby se staly rekreačními chalupami díky rekolaudaci, tzn. změnou účelu užití stavby 

na stavbu pro rodinnou rekreaci. Mohou se nacházet jak v zastavěném území obce, 

tak i v nezastavěném území [26]. 
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Za rekreační chaty jsou považovány stavby s obestavěným prostorem nejvýše 360 metrů 

krychlových a zastavěnou plochou 80 metrů čtverečních. Mají maximálně 1 podzemní 

podlaží, 1 nadzemní podlaží a podkroví [26]. 

 

Za zahrádkářskou chatu je považována stavba, která má maximálně 1 PP, 1 NP 

a podkroví. Maximílní OP u tohoto typu chaty je 110 metrů krychlových a nejvyšší možná 

ZP je 25 metrů čtverečních [26]. 

2.8 Jednotka  

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

prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu 

[24].  

 

Nově pojem “jednotka” zahrnuje byt či nebytový prostor, ale i podíl na společných 

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

spojených a neoddělitelných. Jednotka je nyní věc nemovitá [14]. 

 

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

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

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

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

vyloučeny, a že co platí pro byt, platí i pro nebytový prostor [14]. 

 

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

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

nepatřilo příslušenství bytu nebo nebytového prostoru ani společné části domu [1]. Nyní 

viz předchozí odstavec. 

 

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

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

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [1]. 

 

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

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

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. To vše je v souladu se stavebním zákonem [1]. 

2.9 Bytový dům, obytný dům, rodinný dům 

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

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

 

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

v domě slouží k bydlení [1]. 



 

 

17 

 

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

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

místností a prostorů je určena k bydlení. Svým stavebním uspořádáním musí splňovat 

požadavky na rodinné bydlení a má nejvýše 3 samostatné byty, dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví [9]. 

2.10 Katastr nemovitostí 

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

jako soubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich popis, soupis, geometrické 

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

[20]. 

 

Je zdrojem informací, které slouží: 

 pro daňové a poplatkové účely, 

 k ochraně životního prostředí, 

 k ochraně zemědělského a lesního půdního fondu, 

 k ochraně práv k nemovitostem, 

 k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 k ochraně nerostového bohatství, 

 k ochraně kulturních památek, 

  pro rozvoj území, 

 k oceňování nemovitostí, 

 pro vědecké, hospodářské a statistické účely [20]. 

 

V katastru nemovitostí se evidují: 

 pozemky v podobě parcel, 

 budovy, kterým se přidělují popisná nebo evidenční čísla, 

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

příslušenstvím další stavby evidované na stejné parcele, 

 jednotky, 

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

[20]. 

 

Katastr nemovitostí je jedním z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní 

správy. V roce 1998 byla dokončena digitalizace jeho souboru popisných informací, nyní 

se pracuje na digitalizaci souboru geodetických informací [41].  

 

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) je integrovaný informační systém 

pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských 

služeb katastru nemovitostí. Obsahuje prostředky pro vedení souborů popisných 

informací, pro vedení souborů geodetických informací, pro podporu správních 

a administrativních činností při vedení katastru nemovitostí a pro správu dokumentačních 
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fondů. Byl vytvořen a implementován v letech 1997 – 2001 ve spolupráci se společností 

APP Czech s.r.o. jako systémovým integrátorem (nyní NESS Czech s.r.o.) a dodavatelem 

aplikačního programového vybavení, a s dalšími společnostmi jako dodavateli různých 

částí technologické infrastruktury [41]. 

 

Hlavní charakteristiky ISKN: 

 optimalizace uložení dat, 

 optimalizace procesů při správě KN, 

 bezpečnost, 

 poskytování dat, 

 poskytování dat dálkovým přístupem, 

 výměnný formát ISKN, 

 struktura aplikace z pohledu zaměstnance resortu, 

 dálkový přístup do KN, 

 dokumentace, 

 budoucnost a rozvoj ISKN [41]. 
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3 Oceňování nemovitých věcí 

V této části práce jsou vysvětleny rozdíly mezi cenou a hodnotou, protože se tyto pojmy 

velice často zaměňují. Také jsou popsány jednotlivé typy cen a hodnot. Krátce je také 

popsána problematika týkající se oceňování nemovitých věcí. 

3.1 Cena a hodnota 

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

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

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

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

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

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

představy z pohledu poptávajících nebo prodávajících, ale po dalších vyjednáních 

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

 

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

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

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

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

  

Cena je prioritním ukazatelem při analýze jakéhokoliv trhu. Poskytuje základní informace 

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

 alokační – tzn. přidělování omezených ekonomických zdrojů nějakému projektu, 

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

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

růstu nákladů, výrobních možnostech a dalších důležitých věcech, 

 motivační – výrobci reagují na zvýšení ceny zvýšením produkce za účelem 

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

nahradí levnější variantou [4][6]. 

3.1.1 Pořizovací cena (historická cena) 

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

U staveb se jedná o dobu postavení. Nejčastěji je využívána v účetní evidenci [2]. 

3.1.2 Reprodukční cena (reprodukční pořizovací cena) 

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

bez odpočtu opotřebení. U staveb je zjišťována podrobným položkovým rozpočtem nebo 

pomocí agregovaných položek, nejpoužívanější způsob je však pomocí technicko 

hospodářských ukazatelů – např. jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 

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

[2]. 
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3.1.3 Tržní cena (obecná cena, tržní hodnota, obvyklá cena) 

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

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

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

místě a čase. Jestliže není dostatek informací od statisticky věrohodného zdroje, nelze 

tuto metodu použít [2]. 

 

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

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

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

analýze a zvážením všech okolností, které na hodnotu nemovitosti působí. V tržním 

oceňování neexistují žádné konkrétní návody nebo vzorce, do kterých by se dosadilo 

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

aplikaci je nutno důkladně zvážit a přizpůsobit konkrétním podmínkám. Tržní hodnota 

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

3.1.4 Zjištěná cena (administrativní cena, úřední cena) 

Skutečné tržní prostředí odmítá jakákoliv uměle vytvořená pravidla, nemovitosti jsou 

jedinečné a nezaměnitelné, na jejich hodnotu působí nespočetné množství cenotvorných 

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

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

a průměrů, je uměle vytvořená a se skutečnou objektivní hodnotou nemovitostí má jen 

málo společného. Administrativní cena však hraje důležitou roli v oblasti oceňování 

[2][4][6]. 

 

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

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

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

regulovaných, u kterých se řídí podle tohoto zákona [2][17]. 

3.1.5 Jednotková cena 

Jedná se o cenu za určitou jednotku, nejčastěji za m3, m2, ks, ha, kg. Zákon č. 235/2004 

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

množství zboží nebo cena za službu nebo nemovitost [2][18]. 

3.1.6 Věcná hodnota (substanční hodnota, časová cena) 

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

způsob stanovení ceny závazně předepsán reprodukční pořizovací cenou, takto stanovená 

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

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

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

a opotřebení nemovité věci odpovídající jejímu stáří a intenzitě užívání. Tento fakt je 
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založen na předpokladu, že kupující nebude schopen platit za tuto nemovitost více než by 

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

nachází [2][4][19]. 

3.1.7 Výnosová hodnota (cena stanovená výnosovým způsobem, 

kapitalizovaná míra zisku, kapitalizovaný zisk) 

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

dosaženého čistého nájemného z nemovité věci v daném čase a místě s ohledem 

na budoucnost, se vypočte součet všech čistých budoucích příjmů odúročených 

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

výnosy v jednotlivých letech byly stejné, jako očekávané čisté příjmy z nemovité věci 

[2][4]. 

3.1.8 Porovnávací hodnota 

Hodnota stanovená porovnáním předmětného majetku s obdobnými, jejichž ceny jsou 

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

3.1.9 Likvidační hodnota 

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

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

3.2 Oceňování 

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

přiřazen peněžní ekvivalent. Provádí se pro účely: 

 odhadu hodnoty pro jednání o koupi nebo prodeji věci, 

 výpočtu daní při darování, dědictví, koupi nebo prodeji, 

 dědictví – úmrtí vlastníka nebo společníka firmy, 

 skončení výroby, 

 likvidace podniku, 

 uzavírání pojistných smluv, 

 úvěrového řízení – podklady pro banky, pojišťovny apod., 

 přistoupení nebo vystoupení společníků, 

 zvýšení kapitálu, 

 dělení nebo sloučení společností apod. [1][2]. 

 

Aby znalec mohl ocenit nemovitost, je potřeba mu dodat příslušné podklady, kterými 

jsou: 

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

a jejich podílů apod., 

 kopie příslušné části katastrální mapy – pro zjištění hranic pozemků, 

 výkresová dokumentace – pro zjištění rozměrů staveb a účelu jejich užití, 
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 stavebně právní dokumentace – pro posouzení stáří a rozsahu úprav při výpočtu 

opotřebení stavby, 

 výpisy z pozemkové knihy – pro zjištění stáří starších staveb, 

 nájemní smlouva – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 pasporty nemovitostí – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 pojistné smlouvy – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 přiznání k dani z nemovitosti – pro výpočet výnosové hodnoty, 

 smlouvy o správě nemovitostí – pro výpočet výnosové hodnoty, 

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

pro výpočet výnosové hodnoty [1]. 

 

Znalec si sám obstará následující podklady: 

 výsledky místního šetření nemovitosti, 

 cenu z cenové mapy pozemků, 

 databáze informací – např. o dosahovaných cenách nemovitostní, 

 ceny srovnatelných nemovitostí, 

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

časopisy [1]. 

 

Při oceňování je velmi důležité znát terminologii. Občanský zákoník základní 

terminologii vysvětluje. Nemovitou věcí jsou pozemky, podzemní stavby a právo stavby 

se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim. Dosáhne-li stavba povrchu 

nebo nad povrch, již se nejedná o nemovitou věc, ale většinou o součást pozemku. 

Soušástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku 

a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku 

nebo upevněno ve zdech. Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 

být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. Příslušenstvím věci jevedlejší věc 

vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní 

věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od věco hlavní oddělena, 

nepřestává být příslušenstvím. Jestliže jsou pochybnosti o tom, zda se jedná 

o příslušenství věci, posoudí se případ podle zvyklostí [14]. 

 

Oceňování provádí znalec na požádání fyzických nebo právnických osob. Požadavky 

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

porovnávací hodnoty, u jiných se musí zjistit reprodukční cena snížená o opotřebení, 

výnosová cena z reálně dosažitelného nájemného, odhad obvyklé ceny váženým 

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

nebo nabízenými nemovitostmi [1]. 

 

Obecně lze oceňování provést trojím způsobem. Tyto způsoby lze i kombinovat.  První 

je oceňování porovnávacím způsobem. Jedná se o porovnání dané oceňované nemovitosti 
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s nemovitostmi již oceněnými, které mají srovnatelný charakter, velikost, stáří a lokalitu 

jako oceňovaná nemovitost. Podmínkou pro toto vyhodnocení je aktivní trh 

s nemovitostmi a přístup k informacím o sjednaných cenách. Tyto informace však není 

jednoduché získat, protože realitní inzerce tyto ceny neuvádí a na internetu nejsou 

informace volně přístupné. Znalci a odhadci v České republice proto využívají placenou 

databázi realizovaných kupních cen. Podrobnější informace o této problematice lze najít 

v kapitole 6, která zobrazuje vývoj realizovaných kopních cen v letech 2018-2020. 

Porovnávacím způsobem se oceňují například pozemky, jejichž soušástí jsou rodinné 

domy, lesní pozemky, jednotky [26]. 

 

Ocenění nemovité veci lze také provést na základě cenového předpisu. V tomto případě 

se cena ocenění dle cenového předpisu porovnávacím způsobem snaží odrážet zájem 

realitního trhu, a tudíž tímto způsobem blížit k ceně obvyklé (tržní ocenění) a nebere 

v úvahu stupeň opotřebení dané nemovitosti.  

 

Druhá možnost, jak ocenit danou věc, je oceňování výnosovým způsobem. Cena 

nemovitosti se zjistí z dosažitelného nájemného sníženého o roční náklady na provoz. 

Za náklady na provoz jsou považovány například náklady na údržbu, daň, správce, 

pojištění. Jinými slovy, ve smyslu vyhlášky se při zjištění ceny výnosovým způsobem 

uvažuje roční nájemné v dohodnuté výši s ohledem na obvyklost nájemného, bez služeb 

spojených s provozem. Jedná se tedy o odúročení budoucích příjmů. Výnosovým 

způsobem se oceňují například zemědělské pozemky, lesní pozemky, lesní porosty, 

ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva, právo stavby, služebnosti, pozemky, jejichž 

součástí jsou rodinné domy [26]. 

 

Poslední je oceňování nákladovým způsobem. Zjišťuje se zde reprodukční cena 

nemovitosti, která je snížená o opotřebení, případně o nutné náklady na opravy. 

Nákladovým způsobem se oceňují například okrasné rostliny, lesní porosty, jednotky,  

pozemky, jejichž součástí jsou rodinné domy [26]. 

 

Cena ocenění dle cenového předpisu nákladovým způsobem především odráží náklady 

na pořízení dané nemovitosti v daném místě a čase se stupněm jejího opotřebení. 

Při tomto druhu ocenění je zapotřebí zvlášť ocenit i vedlejší stavby, které mají menší 

celkovou zastavěnou plochu jak 25 m2. Při ocenění nemovité věci porovnávacím 

způsobem dle vyhlášky se vedlejší stavby s celkovou zastavěnou plochou menší 

jak 25 m2 neoceňují zvlášť, ale jejich cena je součástí ceny stavby. 
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4 Charakteristika realitního trhu 

Tato kapitola popisuje realitní trh. V první řadě je vysvětleno, co je trh a tržní prostředí. 

Jsou zde vymezeny základní rysy, které formují trh s nemovitostmi. V neposlední řadě 

jsou zde vymezeny segmenty a komodity realitního trhu. 

4.1 Trh a tržní prostředí 

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

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

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

jsou akceptovány trhem s nemovitostmi, podle toho se pak promítnou do oceňování. 

Základní podmínka je dobrá znalost situace na trhu s nemovitostmi pro jejich následný 

odhad tržní hodnoty [4]. 

 

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

uvažováno a měla smysl, nemovitost musí plnit určité požadavky: 

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

 nemovitost musí subjektu přinášet užitek nejen finanční, očekávají se nejrůznější 

výhody a uspokojení z vlastnictví, 

 na straně poptávky musí existovat minimální kupní síla, která je schopna zaplatit 

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

v blízké budoucnosti, 

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

předpisem [4]. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

segmentu trhu a v určitý čas [4]. 

 

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

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

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

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

Při zvýšení poptávky po určitém typu nemovitosti se zvedne produkce chybějícího typu 

staveb. Cena je tedy základní faktor, který ovlivňuje nerovnovážné prvky na trhu, 

u nedostatku po něčem se cena zvyšuje a u přebytku klesá [4]. 
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Důležitý faktor na trhu s nemovitostmi je i okruh potenciálních poptávajících 

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

nebo celkovou hospodářskou situací. Nemovitosti, jejichž hodnota značně přesahuje 

limity řadových zájemců, mají jen omezený počet potencionálních kupců z důvodu 

nedostatečného kapitálu nebo menším možnostem přístupu k úvěrům oproti finančně 

silnějším organizacím [4].  

 

Výsledkem je, že se konkurence poptávky odehraje pouze v úzkém rámci a může vést až 

k monopolním znakům. Obdobně to funguje u účelově zaměřených nemovitostí, které 

mají jen úzký okruh zájemců. V tomto případě jsou ve výhodě takové nemovitosti, které 

mají více univerzální charakter, tudíž je lze měnit podle účelu, tím se konkurence 

poptávky rozšíří [4]. 

4.1.1 Základní rysy trhu s nemovitostmi 

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

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

 

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

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

je natolik charakteristických, že vytvářejí vlastní subtrh realitního trhu. Běžně se proto 

používá rozdělení na komerční a rezidenční nemovitosti. Nemovitost nelze nahradit jinou, 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

nemovitosti nejde importovat apod. [4]. 

 

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

zkušeností i předchozího chování trhu. Na trhu nemovitostí je zkušenost a informovanost 

účastníků značně menší, protože se nekupují a neprodávají nemovitosti každý den [4]. 

 

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

nemovitosti mají nesrovnatelně větší životnost, jsou nepřenosné, málo likvidní a jejich 
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nákup a prodej je zdlouhavý. Právě nemožnost přemístění pozemku nebo stavby je 

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

 

Nemovitosti jsou statky dlouhodobé spotřeby. Nabídka nemovitostí je převážně tvořena 

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

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

4.2 Subjekty realitního trhu 

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

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

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

 

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

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

za adekvátní cenu. 

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

nebo podnikatelské činnosti. 

 Stavebník – zabývá se výstavbou nemovitosti na základě objednávky developera, 

investora nebo koncového uživatele. 

 Stavební podnik – podílí se na procesu realizace stavby nemovitosti. 

 Investor – pojišťovna, banka, penzijní fond, investiční fond nebo fyzická osoba 

snažící se najít optimální řešení, jak zhodnotit dočasně volné finanční prostředky. 

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

 Developer – právnická nebo fyzická osoba investující do výstavby nemovitostí 

určených k budoucímu prodeji nebo pronájmu. Developer sežene a koupí vhodné 

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

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

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

nebo pronájmu nemovitostí. 

 Znalec – fyzická osoba jmenovaná ministrem spravedlnosti nebo předsedou 

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

stanovit hypotetickou cenu takovým způsobem, aby se od budoucí možné 

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

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

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

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

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

 Odhadce nemovitostí – osoba provádějící v rámci koncesované živnosti 

oceňování nemovitostí na základě tržních principů. 

 Realitní kancelář – zabývá se realitní činností jako zprostředkovatelská činnost 

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



 

 

27 

 

uskutečnit potřebný objem realitních obchodů v daném období se realitní 

kanceláře zabývají také souvisejícími činnostmi, kterými jsou například 

oceňování nemovitostí, marketingové studie a prognózy, likvidátorská činnost, 

pojistné smlouvy a stavební spoření, developerská činnost, právní služby spojené 

s problematikou převodu nemovitostí, inženýrská činnost, projektová činnost 

apod.  

 Realitní makléř – kvalifikovaný a zkušený obchodník s nemovitostmi. 

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

obchodující na kapitálovém trhu. Poskytují dočasně volné peněžní prostředky 

formou půjček. 

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

pravidel. Pomocí makroekonomických opatření ovlivňuje situaci v oblasti 

bydlení. Mezi makroekonomická opatření patří především daňová povinnost 

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

řadíme podporu výzkumu a poskytování informací, regulaci nájemného, 

posilování konkurence, subvence (podporování nějaké činnosti, která by se jinak 

nerozvíjela, může mít podobu dotace, zvýhodněného úvěru, snížení daně apod.) 

[1][2][4][5][6][25]. 

4.3 Komodity (segmenty) realitního trhu 

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

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

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

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

předmětem stejných zájmových skupin. Mezi tyto nemovitosti se řadí pozemky a stavby. 

Tržní segmenty rozdělují na pozemky, rezidenční nemovitosti a komerční nemovitosti 

[22]. 

 

Mezi pozemky patří: 

 pozemky pro bytovou výstavbu, 

 pozemky pro komerční výstavbu, 

 pozemky pro zemědělskou výstavbu, 

 ostatní pozemky [22]. 

 

Rezidenční nemovitosti jsou takové nemovitosti, u kterých stavební charakter odpovídá 

především potřebám bydlení podle daných technických norem nebo slouží k rekreačním 

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

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

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

 

Mezi rezidenční nemovitosti patří: 

 rodinné domy, 
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 byty, 

 rekreační objekty, 

 nájemní domy [8][9]. 

 

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

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

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

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

tedy může být faktorem, který způsobí nepronajímatelnost dané komerční nemovitosti 

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

využívatelnosti a funkce [8][9]. 

 

Mezi komerční nemovitosti patří: 

 hotelová zařízení, 

 penziony, 

 výrobní a skladové prostory, 

 administrativní budovy,  

 logistická centra, 

 průmyslové objekty, 

 prostory pro jiný typ služeb, 

 obchodní prostory [8][9]. 

4.3.1 Trh s pozemky 

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

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

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

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

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

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

v územně plánovací dokumentaci, technické, technologické a organizační změny 

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

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

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

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

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

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

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

výsadbou porostů, u stavebních pozemků vybavením pozemků inženýrskými sítěmi [31]. 

 

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

 přírodní katastrofy – povodně, sesuvy půdy apod., 
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 technická rizika – kontaminace půdy, 

 politická rizika – odchod zahraničních investorů, změna režimu, 

 makroekonomická rizika – změna úrokových a hypotečních sazeb v bankách, 

 změna územního plánu [31]. 

4.3.2 Trh s rodinnými domy 

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

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

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

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

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

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

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

 

Trh s rodinnými domy se dělí dle standardu na: 

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

nevyhovující technické a sociální parametry. Jedinou jistotou těchto domů je 

napojení na elektřinu. Ceny rodinných domů se odvíjí od možností napojení 

na rozvody inženýrských sítí a konstrukcí dlouhodobé životnosti (základy, nosné 

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

na domy středního standardu, 

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

z hlediska standardu řadíme ke standardu městského bytu. Mají srovnatelné 

náklady na elektřinu, vodu a plyn, 

 rodinné domy vysokého standardu – domy mající jako součást svého vybavení 

bazény, klimatizace, zabezpečovací zařízení apod. Mají vysoké náklady 

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

[9]. 

 

Trh se dále dělí podle data výstavby na: 

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

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

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

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

pořizovací cenou, 

 rodinné domy vystavené po roce 1990 – satelitní městečka bez občanské 

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

a s tím související špatnou dopravní obslužností a dostupností, nevhodné 

konstrukční systémy, nevyhovující stavební materiál a špatná dispozice včetně 

nedostatku úložných prostor. U těchto domů předpokládáme nejnižší ceny 

pořízení [8][9]. 
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Dělení trhu podle lokace: 

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

stoupá a tím rostou i ceny rodinných domů, 

 statutární města – pozemky jsou zde používány pro lukrativnější účely, 

až na výjimky do nich nepatří stavba rodinných domů, 

 příměstské regiony – důležitých parametrem je dojezdová vzdálenost do měst, 

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

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

4.3.3 Trh s byty 

Trh s byty lze dělit podle několika následujících kritérií. 

 

Podle typu zástavby: 

 cihlová, 

 panelová, 

 skeletová, 

 smíšená. 

 

Podle dispozice se byty dělí na: 

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

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

zařízení, 

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

zařízení, 

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

zařízení, 

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

zařízení, 

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

zařízení, 

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

zařízení, 

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

zařízení, 

 vícepokojové byty – analogicky dle předchozích, pouze přibývá počet obytných 

místností, 

 atypické uspořádání – dispozici nelze popsat předešlým způsobem. 

 

Podle vlastnictví bytu: 

 osobní, 

 družstevní. 
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Podle stavu byty dělíme na: 

 novostavby, 

 byty po rekonstrukci, 

 byty před rekonstrukcí, 

 byty v dobrém nebo velmi dobrém stavu, 

 byty v původním stavu. 

 

Trh je možno dále dělit v rámci města na: 

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

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

nebo prostory pro stavbu bytů, poptávka převyšuje nabídku a tím dochází 

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

klienti, 

 byty v panelových domech – tyto domy byly sestavovány ze železobetonových 

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

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

technický stav domu a hlavně komfort bydlení, 

 nové developerské projekty – jedná se o byty v novostavbách bytových domů. 

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

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

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

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

vůči světovým stranám. Bytové domy vznikají často na okrajích velkých měst 

na volných pozemcích. Jejich nevýhodou je horší dopravní dostupnost 

a obslužnost, minimální občanská vybavenost v obci. Jsou nabízeny i byty 

v nekvalitních developerských projektech, vyznačují se například nízkou kvalitou 

použitých stavebních materiálů nebo špatnou dispozicí důsledkem rychlé 

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

 

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

a prodejnost bytů: 

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

lokalitě jsou byty přirozeně nejdražší, 

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

například Brno, Ostrava, Plzeň, 

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

Špindlerův Mlýn, 

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

nad Sázavou apod., 

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



 

 

32 

 

4.3.4 Trh s rekreačními objekty 

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

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

prostředky, dostatek času a musí existovat nabídka těchto objektů.  

 

Tento trh se rozděluje na: 

 Zahrádkářské chaty – chaty v zahrádkářských koloniích, které byly využívány 

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

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

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

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

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

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

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

 Rekreační chalupy – dříve sloužily jako zemědělské usedlosti nebo hájovny. Mají 

kvalitnější konstrukční systém a lepší napojení na inženýrské sítě než předešlé 

objekty, proto mají velké využití jako náhradní bydlení [31]. 

4.3.5 Trh s nájmy 

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

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

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

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

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

zájemcům. 

 

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

Tu ovlivňuje: 

 lokalita, 

 sociální struktura v nemovitosti a okolí, 

 stáří a typ konstrukce, 

 možnost parkování, 

 stav nemovitosti, 

 velikost objektu, 

 podmínky mezi nájemníkem a pronajímatelem, 

 dostupnost hypoték a jejich parametry. 

4.3.6 Trh s administrativními budovami 

Administrativní budovy jsou stavební objekty obsahující minimálně z 50 procent svého 

obestavěného prostoru provozy kancelářského charakteru. Jsou určené pro kontrolní, 

studijní, technickou, správní, řídící a jinou činnost.  
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Dle účelu se dělí na: 

 budovy veřejné správy, 

 pošty a telekomunikace, 

 soudy, bezpečnostní a vězeňská zařízení tvořící jeden celek, 

 budovy zahraničního zastoupení, 

 administrativní budovy pro průmysl a pro vědecko-technické instituce [32]. 

 

Dle lokace se dělí na: 

 Prahu, 

 statutární města – hlavně Brno, 

 okresní a ostatní města, 

 obce [31]. 

 

Dle druhu provozu se dělí na: 

 technický provoz, 

 administrativně-správní provoz, 

 univerzální provoz [32]. 

 

4.3.7 Trh s výrobními a skladovými prostorami 

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

podle možného uplatnění na: 

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

přístřešky, garáže, vícepodlažní skladové budovy, 

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

cementárny, důlní zařízení, 

 greenfields – zelená plocha využitelná například pro výstavbu golfových hřišť 

a jiné typy volnočasových aktivit, 

 brownfields – pozemky zastavěné morálně opotřebenými nebo dožitými 

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

elektrárny, ledárny [31][33]. 

 

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

republiky celkem 685 400 m2 skladových a výrobních prostor. V prvním čtvrtletí roku 

2018 bylo dokončeno 181 900 m2 a v druhém čtvrtletí 170 700 m2 skladových 

a výrobních prostor. Celková plocha moderních průmyslových prostor určených 

k pronájmu v České republice tedy vzrostla v prvním pololetí roku 2018 na 7,37 milionů 

m2 [34][35][36]. 
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4.3.8 Trh s objekty občanské vybavenosti  

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

pouze společenskou funkci. 

 

Tyto stavby lze dělit podle komerčnosti na: 

 stavby komerčně přímo využitelné – obchodní domy a hotely, 

 stavby s částečným komerčním využitím – kulturní domy a sokolovny, 

 stavby nekomerční – kostely, kláštery, věznice, nemocnice, školy [31]. 

 

Podle užití se dělí na: 

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

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

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

 sportovní a tělovýchovné stavby – sportovní střediska, tělocvičny, herny, 

 administrativní stavby – výrobní i nevýrobní společnosti, budovy pro státní 

správu, 

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

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

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

restaurace, 

 ostatní – hasičské zbrojnice apod. [37]. 

4.3.9 Trh s ostatními objekty 

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

architektura (pomníky).  

 

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

jednotlivých hledisek rozdělují na: 

 samostatně stojící,  

 řadové, 

 vícepodlažní, 

 velkokapacitní,  

 nadzemní, 

 podzemní [31]. 
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5 Vývoj faktorů ovlivňujících realitní trh 

Faktorů, které ovlivňují realitní trh, je nespočetné množství. Základním trvalým faktorem 

je lokalita. Porovnává se lokalita vnější mezi městy a vnitřní ve městě. Od doby, 

kdy se lidé začali stěhovat do měst za účelem lepších životních podmínek a lepší práce, 

se cena bytů začala výrazně měnit a došlo k významným cenovým rozdílům mezi městy 

a vesnicemi. Cena je také ovlivněna polohou nemovitosti, tedy obyvatelstvo, význam 

lokality v obci nebo ve městě, okolní zástavba, poloha nemovitosti v obci či ve městě, 

dojezdovou vzdáleností do centra nebo okolních vesnic a měst, okolním prostředím 

a dalšími vlivy. Dalšími významnými faktory jsou typ bytu, typ zástavby, technický stav 

bytu, konstrukce a vybavení bytu, vlastnictví, dispozice bytu, orientace bytu a výhled, 

podlaží, stáří bytu, parkovací stání a další.  

 

Lidé často ukládají své finance do nemovitostí s vidinou budoucího zisku. Ceny 

nemovitostí však ovlivňuje celá řada faktorů, některé lze do jisté míry předvídat, jiné 

nikoliv. Faktory lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitří faktory jsou takové, které souvisí 

přímo s nemovitostí (např. lokalita, dispozice a další významné faktory viz výše). Faktory 

vnější, dle kterých lze předpovědět, jestli ceny nemovitostí porostou, klesnou 

nebo se zastaví, jsou například hrubý domácí produkt, úrokové sazby, populační vývoj, 

akumulace poptávky, migrace, turistický ruch, zásahy a regunace ČNB nebo bytová 

výstavba. Mezi faktory vnější, které není možné nijak předpovídat, patří média, politický 

vývoj, přírodní vlivy, zahraniční ekonomický vývoj a také zdravotní rizika, epidemie 

a pandemie. 

 

V této kapitole jsou dále zpracovány některé vnější faktory, kde je možné predikovat  

i budoucí vývoj a situaci na trhu, nebo které jsou způsobeny neočekávanou situací. 

Klíčová data pro zpracování vývoje vnějších faktorů ovlivňujících realitní trh poskytuje 

Česká národní banka a Český statistický úřad. 

5.1 HDP (hrubý domácí produkt) 

Hrubý domácí produkt je definován jako peněžní hodnota statků a služeb, která je 

vytvořená za určité období, obvykle za jeden kalendářní rok, na určitém území. Za území 

je považován obvykle stát. Tento ukazatel je používán pro zjišťování ekonomické 

výkonnosti státu [27]. 

 

Hospodářský vývoj HDP je jeden z významných faktorů, které ovlivňují realitní trh. 

Jestliže roste HDP, zvyšují se mzdy zaměstnanců. Lidé disponují větším obnosem peněz 

a ivestují je do nemovitostí. Bohužel vyšší poptávka po nemovitostech způsobuje jejich 

nárůst cen. V opačném případě, kdy lidé nemají vyšší příjmy, ztrácí zájem o koupi 

nemovitostí a poptávka klesá. Vlastníci nemovitostí také důsledkem příjmů ztrácí 

schopnost splácet své závazky (hypotéky a půjčky) a jsou nuceni svou nemovitost prodat. 

Tím dochází k navýšení nabídky nemovitostí na trhu a poptávka po nich klesá, což je 
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důsledkem poklesu cen nemovitostí. Tato situace nastala v letech 2009-2013, kdy bylo 

výhodné nakoupit nemovitosti za nízké ceny. Z Graf 1 je zřejmé, že od roku 2014 

již docházelo ke každoročnímu nárůstu hodnoty HDP. V roce 2020 v celém světě ovlivnil 

ekonomiku států Covid-19. Tato pandemie s sebou přinesla velké ztráry na HDP i v ČR. 

Ve 3. čtvrtletí roku 2020 poklesl hrubý domácí produkt meziročně o 5 %. Tento negativní 

meziroční vývoj HDP byl způsoben poklesem domácí poptávky, tedy spotřeba 

domácností, investiční výdaje a směna stavu zásob. Kvůli nemožnosti předpokládat 

budoucí vývoj této pandemie, nelze ani přesně vyčíslit, jak velké ztráty pandemie ještě 

přinese. 

 

Graf 1: Vývoj HDP ČR v letech 2006-2019 [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 

5.2 Úroková sazba 

Také úrokové sazby z hypoték zásadním způsobem ovlivňují realitní trh. Pokud jsou 

úrokové sazby nízké, tak se ČNB snaží vybízet ke sjednávání hypoték, aby se zvedla 

investiční aktivita, roste tím ekonomika státu i poptívka po nemovitostech. Naopak, 

pokud se úrokové sazby hypoték zvyšují, ČNB se snaží tlumit investiční aktivitu, aby 

se ekonomika státu nepřehřála, tím samozřejmě klesá zájem o uzavírání hypoték a klesá 

poptávka po nemovitostech. V roce 2016 bylo možné pořídit si hypotéku s úrokem 1,7 %. 

Od roku 2017 však začala úroková sazba narůstat a v roce 2019 se vyšplhala na hodnotu 

kolem 3 %. V březnu roku 2020 však došlo ke zlomu v hodnotě základní sazby. ČNB 

snížila základní neboli repo sazbu začátkem března 2020 z hodnoty 2,25 % na 1,75 %, 

na konci března roku 2020 na pouzé 1 %. Česká národní banka se tímto způsobem snažila 

podpořit zájemce o hypotéky a podpořit celkovou ekonomiku státu v době koronavirové 

krize [42].  
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5.3 Inflace 

Inflace je chápána obvykle jako opakující se růst většiny cen v dané ekonomice. Jde 

o snížení hodnoty reálné měny vůči zboží nebo službám, které spotřebitel kupuje. Jestliže 

je v dané ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak spotřebitel za nákup téže 

věci zaplatí čím dál více finančních prostředků. Míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu 

průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. 

V roce 2019 byla průměrná roční míra inflace 2,8 %. Tato míra inflace je vhodná při 

úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech 

reálných mezd, důchodů atd [27]. 

 

Jestliže je hodnota inflace vyšší než 0 %, znamená to, že dochází za posledních 12 měsíců 

k nárůstu ceny dané věci oproti předchozím 12 měsícům. Z Graf 2 je patrné, že v každém 

roce docházelo k nárůstu spotřebitelských cen výrobků a služeb. Z toho vyplývá, že 

pokud narůstá cena výrobků a služeb potřebných k výstavbě bytových domů 

a vybavenosti v nich, musí také růst cena nemovitostí [27].  

 

Graf 2: Vývoj průměrné roční míry inflace ČR v letech 2006-2019 [zdroj: www.czso.cz, 

zpracování: vlastní] 

 

5.4 Hrubá mzda 

Důležitým faktorem je také mzda v domácnosti. Je to logické, neboť čím větší příjem 

domácnosti mají, tím spíše si budou moci dovolit koupit vlastní nemovitost. Graf 3 

znázorňuje vývoj průměrné hrubé mzdy a vývoj minimální mzdy za posledních 10 let, 

tedy za roky 2010-2019. Průměrná hrubá mzda se rok od roku zvyšuje. V roce 2010 byla 

průměrná hrubá mzda 23 951 Kč a do roku 2014 narůstala pouze o pár 100 korun ročně. 

Od roku 2015 se průměrná hrubá mzda navyšovala po vyšších skocích. Minimální mzda 

byla od roku 2007 do července roku 2013 stanovena na 8 000 Kč. Poté do konce roku 
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2014 nabývala hodnoty 8 500 Kč. V následujích letech docházelo k pravidelnému 

každoročnímu navyšování. 

 

Graf 3: Vývoj průměrné hrubé mzdy a minimílní mzdy ČR v letech 2010-2019 [zdroj: 

www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 

5.5 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost má také velký vliv na ekonomiku státu, tedy i na realitní trh. Graf 4 

zobrazuje vývoj nezaměstnanosti České republiky v letech 2006-2019. Rok 2013 

zaznamenal nejvyšší nezaměstnanost za sledované období, tedy 8,17 %. Od tohoto roku 

nezaměstnanost postupně klesala až do roku 2019, kdy byla nezaměstnanost také nejnižší, 

tedy 2,87 %.  

 

Karanténní opatření v důsledku pandemie Covid-19 však způsobila v roce 2020 prudký 

nárůst nezaměstnanosti. Pokud budou lidé bez práce, nabídka po nemovitostech bude 

klesat, dalo by se tím očekávat i snížení cen nemovitostí. Zatím co na konci roku 2019 

byla nezaměstnanost 2,9 %, již v březnu 2020 začala nezaměstnanost růst na hodnotu 

3,4 % a v květnu roku 2020 vzrostla na 3,6 %. Koncem září roku 2020 Českou republiku 

zasáhla druhá vlna pandemie, obchody byly nuceny opět v drtivé většině zavřít, 

v důsledku toho zaměstnavatelé neměli finanční prostředky na placení mezd a musely své 

zaměstnance propouštět. Dá se tedy předpokládat, že nezaměstnanost ještě poroste. 
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Graf 4: Vývoj nezaměstnanosti ČR v letech 2006-2019 [zdroj: www.czso.cz, zpracování: 

vlastní] 

 

5.6 Další faktory 

V minulosti měl na realitní trh vliv i populační vývoj. Děti narozené v 70. letech (tzv. 

Husákovy děti) v dospělosti způsobily poptávkový šok po nemovitostech. Žádný další 

populační zvrat se ale od té doby nekonal. Tento faktor tedy v dnešní době nemá žádný 

vliv na růst cen nemovitostí [44]. 

 

Lidé v době ekonomické krize odkládají své úspory. Takovým příkladem byl rok 2010, 

kdy se lidé báli, že ztratí práci, proto zbytečně neinvestovali a vyčkávali, co přinese 

budoucí situace. Po skončení recese a nastartování ekonomiky přišla na trh 

naakumulovaná poptávka po nemovitostech. Do roku 2017 však tato poptávka odezněla. 

V roce 2020 však do našich životů vstoupila koronavirová krize, je tedy možné, že 

do budoucna se bude realitní trh opět potýkat se zadrženou poptávkou po nemovitostech 

[44]. 

 

Faktorem, který má vliv na tealitní trh, je migrace lidí v rámci regionů. Z některých 

regionů lidé odcházejí, to vyvolává pokles poptávky po nemovitostech a tím i snižování 

jejich cen. Do jiných regionů pak lidě přicházejí, poptávka po nemovitostech se zvyšuje, 

což způsobí růst cen nemovitostí.  

 

Kvůli snižování úrokových sazeb vkladů lidé začali peníze ukládat raději do nemovitostí, 

než do bank. Znamenalo to svýšenou poptávku po pozemcích a po bytech na pronájem. 

Také díky nízkým úrokovým sazbám hypotém byl vyvinut silný tlak na růst cen 

nemovitostí. Poptávka po nemovitostech je v dnešní době stále silná, ačkoliv ne tolik, 

jako v minulých letech.  
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6 Vývoj realizovaných kupních cen bytů v Brně 

Cenové údaje z realitní inzerce jsou pouze cenami nabídkovými. Při vlastním prodeji 

v naprosté většině dochází k redukci těchto cen. Po roce 1990 banky doporučovaly 

redukovat cenu bytů až o 20 %. V dnešní době se cena bytů snižuje pouze o 3-5 %. 

 

Ceny, za které byly byty skutečně prodány, není jednoduché získat. Realitní inzerce tyto 

ceny samozřejmě neuvádí. Pro studentské účely jsem získala přístup do databáze 

realizovaných kupních cen nemovitých věcí a byly mi poskytnuty informace o AZO ČR. 

6.1 AZO ČR 

AZO ČR je asociací znalců a odhadců České republiky. Je zapsaná ve Spolkovém 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Tato asociace sdružuje soudní znalce 

různých oborů a odhadce majetku a jejím hlavním cílem je trvalé zvyšování odborné 

úrovně členů, které dociluje, mimo jiné, každoročním pravidelným přezkušováním svých 

členů. Dále také pořádá společenské akce, sympozia, školení a konference. V neposlední 

řadě se podílí na vydávání časopisu „Soudní inženýrství“, spolupracuje s příslušnými 

resorty při tvorbě předpisů, které se týkají činností znalců a odhadců [40]. 

 

Užívání databáze realizovaných kupních cen a nájmů nemovitých věcí není bezplatné. 

Využívají ji především znalci a odhadci pracující v oboru oceňování nemovitých věcí, 

kteří do ní také přispívají svými odhady. Čím více do ní přispívají, tím méně potom platí 

za přístup do databáze, která slouži jako pomůcka pro stanovování obvyklých cen a nájmů 

oceňovaných nemovitých věcí porovnávacím způsobem [10]. 

 

Informace o realizovaných kupních cenách nemovitých věcí a nájmech včetně přesných 

popisů o těchto nemovitých věcech umožňuje databáze znalcům a odhadcům sdílet on-

line způsobem. Převážně se jedná o ocenění formou odhadu obvyklé ceny pro banky, 

notáře a další instituce, proto se nejedná o znalecké posudky [10]. 

 

Jak už bylo zmíněno, užívání databáze není bezplatné a je vázané určitými pravidly. 

Systém je přístupný pro registrované členy. Ti musí během jednoho čtvrtletí vložit 

minimální určené množství dat, které je pravdivé (čím více dat vloží, tím méně za užívání 

platí). Data využívají pouze pro svou odbornou činnost, při které je zajištěna ochrana 

osobních údajů. Znalec tedy neuvádí konkrétní údaje, jako jsou parcelní číslo, jméno 

vlastníka, číslo jednotky a podobně [10].  

6.1.1 Jednotné zapisovaní do tabulek 

Pro snadnou orientaci byla stanovena jednotná metodika zápisu pro jednotlivé typy 

nemovitých věcí. Návrh vzhledu prošel řadou změn, aby byly tabulky a jejich uspořádání 

jednoduché a přehledné. Zároveň byl kladen důraz na zachování podstatných informací, 
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které značným způsobem ovlivňují stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 

porovnávacím způsobem [10]. 

 

Tab. 1: Příklad tabulky bytu [Zdroj: Databáze prodaných nemovitostí – AZO ČR POSN 

MORAVA (sekce stavebnictví)] 

Lokalita  Brno, Sadová, ulice Jarmily Kurandové 

Typ 3+kk Konstrukce 

Zděná 

(zatepl.) 

budova  
Podlaží 2/4 Výtah Ano  

Tech. stav Budova z r. 2018, výborný stav budovy i bytu  

Vybavení  

Koupelna je vybavena vanou se zástěnou a dvěma umývadly, samostatný WC je 

vybaven bidetem, umývadlem a závěsným WC (stěny sociálních zařízení jsou 

obloženy keramickými obklady). Okna jsou hliníková zasklená trojskly, z vnější strany 
jsou opatřeny automaticky ovládanými žaluziemi. Vnitřní dveře jsou foliované, 

zárubně obložkové, vstupní bezpečnostní (a protipožární). Podlahy pokojů jsou z 

lamina, v koupelně, na WC, chodbě, na balkóně a na lodžii jsou keramické dlažby. 

Vytápění bytu je z centrální kotelny na zemní plyn umístěné v budově, radiátory jsou 

deskové, v bytě je regulace topení a měření spotřeby. Do bytu je zaveden domácí 

telefon, v pokojích jsou datové zásuvky a rozvody antén, sociální zařízení je vybaveno 

ventilátory, v bytě je požární hlásič. Kuchyně je vybavena vestavnou linkou se 

zabudovanými spotřebiči (indukční varná deska, trouba, mikrovlnná trouba, lednice, 

myčka, odsávač par). V předsíni a chodbě jsou vestavěné skříně. 

Podl. plocha 

(m2) 
Byt  85,85 

navíc 

sklep 
(m2) 

3,36 
navíc Pl.B/L/T 

(m2) 

B + L 

22,30 

Započitatelná 

plocha dle 

ČBA (m2) 

98,68 Navíc podl. pl. 
galerie, ze které 
není vstup do 
dalších místností, 
min. sv.výška 1,7 
m, (m2) 

0,00 

Z celkové p.p. 
plocha 

místnosti se 
zkoseným 
stropem  

Celková podl. pl. 
těchto místností (m2) 

0,00 

Cena za m2 

započ. 

pl. dle ČBA 

(Kč) 

87 657 
Podl.pl. v části nad   

1,3 m, (m2) 
0,00 

Kupní cena 

(Kč) 

8 650 

000 

cena za m2 podl. pl. 

bytu (Kč) 
100 757 Datum prodeje 05/2020 

Poznámka 

Cena vč. vnitřního garážového stání v 1.PP. jako 

podílu na nebytové jednotce. Cena vč. kuchyňské 

linky   

Zdroj KC  Návrh KS  

číslo 

řízení 
- 

Autor 
Obsah odstraněn pro zachování osobních 

údajů. 
GPS 

Obsah odstraněn pro zachování 

osobních údajů. 

Obsah odstraněn pro 

zachování osobních údajů. 

Obsah odstraněn pro 

zachování osobních údajů. 
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Tabulky a jejich buňky jsou obdobné pro všechny typy nemovitých věcí. Poněvadž je tato 

diplomová práce zaměřena na bytové domy, je zde vysvětlena metodika, která vymezuje 

jednotlivé buňky tabulky u bytů. Tab. 1 je vzorovým příkladem. 

 

První řádek Tab. 1 udává lokalitu. Okresní města se zapisují v pořadí: město, městská 

část a ulice. Ostatní lokality se zapisují v pořadí: okres, obec, ulice. Může zde být 

i specifikace orientace bytu nebo vybavenost okolí. Na dalším řádku je uváděna 

dispozice, umístění bytu v rámce celého objektu a zástavba [10]. 

 

Třetí řádek v tabulce udává technický stav objektu, popřípadě technický stav bytové 

jednotky. Ve vzorovém příkladě se jde o stavbu z roku 2018, jedná se tedy o novostavbu. 

V buňce „vybavení“ je uváděn stručný popis standardu vnitřního vybavení bytu, způsob 

vytápění, údržba, viditelné závady. Dále jsou uváděny výměry a datum projede 

oceňovaného bytu [10]. 

 

Jeden z nejdůležitějších parametrů pro výpočet ceny bytu je podlahová plocha, do které 

se nezapočítává plocha sklepa, balkonu, terasy a lodžie. Dalším parametrem je kupní cena 

bez ev. provize realitní kanceláře. Z těchto dvou parametrů lze stanovit cenu za m2 

podlahové plochy bytu [10].  

 

V závěru Tab. 1 se uvádí autor informací a kontakt na něj. Tento údaj se v oceňování 

neuvádí, slouží pouze pro zhotovitele ocenění v případě, že jsou informace zapsané 

do tabulky nedostačující. Pro tento případ je možno kontaktu na autora využít 

a požadovaná data od něj doplnit. Pro upřesnění polohy bytu je uváděn Globální polohový 

systém, který byl pro účely diplomové práce z buňky vyjmut. Pro dokreslení představy 

o dané nemovité věci se přikládají tři fotografie – fotografie celého objektu viz tabulka, 

dále pak dvě fotografie interiéru se zaměřením na vybavení bytu [10]. 

 

Další podkapitola se zabývá skutečně prodanými byty a jejich cenou přepočtenou na m2. 

Nejpodstatnějšími parametry jsou lokalita, typ bytu, zástavba, datum prodeje, technický 

stav, podlahová plocha a kupní cena. Započitatelná plocha dle ČBA zde není uvažována.  

Vypočítá se jako součet ploch sklepa, balkonu, lodžie a terasy násobený hodnotou 0,5 

se součtem podlahové plochy. Započitatelná plocha dle České bankovní asociace 

se využívá pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí [10]. 

6.1.2 Vývoj databáze a výhled do budoucna 

Každým rokem přibývá kolem 10 nových uživatelů, kteří obohacují tuto databázi. Jejich 

nárůst je způsoben snižováním počtu znaleckých posudků o ceně zjištěné zpracovávaných 

pro daňové účely a znalci se spíše začínají zaměřovat na odhady a posudky obvyklých 

cen, ve kterých právě využijí data z již zmiňované databáze. Díky tomuto trendu 

se očekává pokračující nárůst uživatelů, tedy i zvyšující se počet informací o prodaných 

a pronajímaných nemovitých věcech [10]. 
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Při oceňování nemovitostí porovnávacím způsobem je použití databáze pro znalce 

a odhadce nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak získat potřebné informace pro svou 

práci [10].   

6.2 Realizované kupní ceny bytů v Brně v roce 2018 

Dle databáze, která mi byla poskytnuta pouze pro účely diplomové práce, bylo v Brně 

v roce 2018 skutečně prodáno 151 bytů, které byly vhodné pro tuto analýzu. Je třeba 

dodat, že bylo v Brně prodáno bytů mnohem více, nejsou však uvedeny v následující 

analýze. Buď nesplňovaly kritéria, která sleduje tato práce, častěji však nebyly vůbec 

v databázy uvedeny a data k těmto bytům tak nejsou k dispozici. 

 

Obr. 1: Počet prodaných bytů ve městě Brně v roce 2018 uvedených v databázi pro AZO 

ČR [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 
 

Z celkového počtu 151 prodaných bytů, je 88 bytů v zástavbě cihlové a zbylých 63 bytů 

v panelové zástavbě. Město Brno má 29 městských částí, v roce 2018 došlo k prodeji bytů 

http://www.czso.cz/
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ve 20 z nich. Nejvíce bytů se prodalo v městské části Brno-střed, tzn. 35 bytů. 

Následovala městská část Brno-Žabovřesky se 14 prodanými byty a Brno-Královo Pole 

s byty 12. V městských částech Brno-Bystrc, Brno-Židenice a Brno-Slatina bylo prodáno 

11 bytů. Situaci prodaných bytů v roce 2018 vystihuje Obr. 1. 

 

Průměrná cena bytů ve městě Brně byla za rok 2018 stanovena na 57 875 Kč/m2. 

Průměrná cena bytů v panelové zástavbě byla 54 156 Kč/m2 a v cihlové zástavbě 

60 538 Kč/m2. Byty v cihlové zástavbě byly dražší o 6 382 Kč/m2.  

 

Všeobecně byty v cihlové zástavbě bývají dražší než v zástavbě panelové. Důvodů je 

hned několik. Panelové domy jsou hlučnější z důvodu špatných zvukově izolačních 

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

že takové problémy nenastanou v bytech cihlové zástavby. Proto je vhodné při výběru 

bytu v cihelné zástavbě ověřit zvukově izolační vlastnosti stěn. Jen silné zdi zaručí tiché 

prostředí v našem bytě.  

 

Dalším důvodem pro vyšší ceny jsou dispoziční změny a rekonstrukce. V cihlovém domě 

lze jednodušeji měnit dispozice bytu (spojením kuchyně s obývacím pokojem, dva malé 

pokoje spojit v jeden velký apod.). V panelovém domě se s příčkami většinou vůbec 

hýbat nesmí a změny dispozice místností jsou mnohdy neproveditelné nebo jsou výrazně 

složitější a nákladnější (např. výměna elektrických rozvodů, montování poliček 

do panelové stěny).  

 

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

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

světlé výšky místností, vytápí se větší prostory, proto je třeba si ověřit náklady 

na vytápění. Majitelé cihlových i panelových domů řeší izolace zateplením domu. 

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

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

 

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

větší klid a soukromí. Další výhodou je u cihlových domů unikátnost bytu, byty 

v panelové zástavbě jsou typizované a mají stejné rozvržení místností, mají menší 

rozměry než byty ve stejné dispozici v cihlovém domě. Naopak výhodou vyšších 

panelových domů nad 4 nadzemní podlaží je výtah, který v cihlové zástavbě není 

pravidlem.  

 

Největší zastoupení mají v tomto období dvoupokojové byty s průměrnou cenou 

59 068 Kč/m2. Naopak byty čtyřpokojové se prodávaly nejméně, ale s nejnižší cenou 

za metr čtvereční, tedy za 51 376 Kč/m2. Lidé kupují menší byty, protože nedosáhnou na 

hypotéky vyšších částek. Proto raději kupují byty s menší podlahovou plochou (dle 

analýzy nejčastěji dvoupokojové), i když je cena za m2 ve výsledku výrazně vyšší, než 
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u bytů vícepokojových. Jednotlivé počty prodaných bytů znázorňuje Graf 5. Průměrná 

cena jednopokojových bytů se v roce 2018 vyšplhala na 64 201 Kč/m2 a třípokojových 

bytů na 53 919 Kč/m2. 

 

Graf 5: Počet prodaných bytů ve městě Brně v roce 2018 z celkového počtu 151 [zdroj: 

vlastní] 

 
Cena bytů je také závislá na technickém stavu, proto se rozlišují novostavby, byty 

ve velmi dobrém stavu, byty v dobrém stavu a byty po rekonstrukci. Pro tuto analýzu je 

za novostavbu považována každá stavba, která není starší 5 let. O počtu a jednotlivých 

průměrných cenách bytů podle jejich technického stavu informuje Tab. 2. Byty v nově 

postavených cihlových nebo panelových domech jsou samozřejmě nejdražší a jejich 

průměrná cena v roce 2018 činila 68 352 Kč/m2. Nejlevněji bylo možno pořídit byty 

v dobrém stavu za průměrnou cenu 49 435 Kč/m2. Bytů ve velmi dobrém stavu se prodalo 

nejvíce, tedy 51 bytů s průměrnou cenou 61 277 Kč/m2. 

 

Tab. 2: Rozdělení prodaných bytů v Brně podle technického stavu a stanovení 

průměrných cen za rok 2018 [zdroj: vlastní] 

 Technický stav Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Novostavba 25 68 352 Kč/m2 

Po rekonstrukci 41 54 255 Kč/m2 

Velmi dobrý stav 51 61 277 Kč/m2 

Dobrý stav 34 49 435 Kč/m2 

 

V městských částech, kde bylo prodáno 3 a více bytů, byla stanovena průměrná cena bytu 

na m2 bez ohledu na typ bytu, zástavbu nebo technický stav. V Černovicích byly prodány 

3 byty jako novostavby a jeden byt ve velmi dobrém technickém stavu s celkovou 

průměrnou cenou 57 870 Kč/m2. V Kohoutovicích se prodávaly pouze byty ve velmi 
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dobrém technickém stavu za 55 663 Kč/m2. V Líšni bylo prodáno po 3 bytech v dobrém 

a velmi dobrém stavu a 2 byty po rekonstrukci. 

 

Tab. 3: Stanovení průměrných cen bytů v jednotlivých městských částech města Brna 

za rok 2018 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bohunice 7 48 762 Kč/m2 

Brno-Bystrc 11 55 108 Kč/m2 

Brno-Černovice 4 57 870 Kč/m2 

Brno-Kohoutovice 4 55 663 Kč/m2 

Brno-Královo Pole 12 64 349 Kč/m2 

Brno-Líšeň 8 48 777 Kč/m2 

Brno-Medlánky 3 65 051 Kč/m2 

Brno-Nový Lískovec 3 52 884 Kč/m2 

Brno-sever 10 59 142 Kč/m2 

Brno-Slatina 11 62 803 Kč/m2 

Brno-Starý Lískovec 5 70 206 Kč/m2 

Brno-střed 35 55 502 Kč/m2 

Brno-Žabovřesky 14 60 322 Kč/m2 

Brno-Žebětín 7 66 518 Kč/m2 

Brno-Židenice 11 51 768 Kč/m2 

 

Dle analýzy byla průměrná cena v Medlánkách třetí nejvyšší, tento fakt je však způsoben 

malým počtem prodaných bytů ve výborném technickém stavu. Ve Slatině se z větší části 

prodávaly pouze novostavby v cihlové zástavbě, proto se cena zdá být vzhledem 

k lokalitě vysoká. Ve Starém Lískovci se prodávaly dvoupokojové byty v cihlové 

novostavbě, průměrná cena je tedy v roce 2018 nejvyšší, tedy 70 206 Kč/m2.  

 

Střed města nabízí byty v panelové zástavbě jen minimálně, proto 32 bytů bylo prodáno 

v zástavbě cihlové, pouze 3 v panelovém domě. Převážná většina bytů byla 

po rekonstrukci s průměrnou cenou 55 502 Kč/m2. Žabovřesky leží kolem středu města, 

cena bytů byla tedy vyšší. V Žebětíně byly prodány novostavby, cena byla druhá nejvyšší, 

a to 66 518 Kč/m2. V městské části Brno-Židenice převažovaly prodané byty ve velmi 

dobrém stavu s průměrnou cenou 51 768 Kč/m2. 

 

Z výše stanovených průměrných cen v jednotlivých městských částech Brna byla 

sestavena cenová mapa, která znázorňuje, jak se měnila cena Bytů od městské části Brno-

střed, které byly v roce 2018 skutečně prodány. Výchozím bodem byla zvolená městská 

část Brno-střed, jelikož tvoří střed statutárního města Brna. Sídlí v ní řada velkých 

i středních firem, soustředí se do ní veškerá městská hromadná i železniční doprava. 
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Podle logické úvahy by měla být městská část Brno-střed nejdražší. Avšak ze 14 

analyzovaných městských částí jich 9 prokazovalo vyšší průměrné ceny, než jak tomu 

bylo v centru Brna. Nejdražší tedy byla v tomto sledovaném období městská část Brno-

Starý Lískovec, kde průměrná cena skutečně prodaných bytů vzrostla oproti středu Brna 

o 26,5 %. Takovéto navýšení lze zdůvodnit i tím, že v daném období byly prodány 

převážně  menší byty v nové cihlové zástavbě.  

 

Obr. 2: Cenová mapa – procentuální pokles nebo navýšení cen skutečně prodaných bytů 

od městské části Brno-střed v roce 2018 

 
 

O 19,8 % byla průměrná cena prodaných bytů vyšší v Žebětíně. V této městské části 

se prodávaly pouze novostavby nebo byty ve velmi dobrém technickém stavu, proto byla 

průměrná cena prodaných bytů výrazně vyšší než v městské části Brno-střed. Stejně 

tak tomu bylo v Medlánkách, kdy se ceny zvedla o 17,2 %. V Králově Poli došlo 

k navýšení o 15,9 %, ve Slatině o 13,2 %, v Žabovřeskách o 8,7 %, na severu Brna 

o 6,6 %, v Černovicích o 4,3 % a v Kohoutovicích o 0,3 %. 
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Naopak nejlevněji se byty prodávaly v městské části Brno-Bohunice, kde byla cena nižší 

oproti středu Brna o 12,14 %. Druhou nejlevnější městskou částí byla Líšeň, kde se cena 

snížila o 12,12 %. V Židenicích cena klesla o 6,7 %, v Novém Lískovci o 4,7 %. Nejvíce 

se ceny bytů přibližovaly ke středu Brna v městské části Brno Bystrc, kde cena skutečně 

prodaných bytů klesla o pouhých 0,7 %. 

6.2.1 Analýza realizovaných kupních cen bytů ve vybraných městských 

částech Brna v období červenec až říjen 2018 

Aby bylo možno porovnat realizované kupní ceny s realitní inzercí, byly vybrány městské 

části,  u kterých byla sledována tři základní kritéria (typ bytu, zástavba a technické stav). 

Pro stanovení průměrných realizovaných kupních cen bylo zvoleno období 4 měsíců, 

a to červenec až říjen roku 2018. Za sledované městské části byly zvoleny Brno-střed, 

Brno-Líšeň, Brno-sever, Brno-Židenice a Brno-Bystrc.  

 

Dle databáze sloužící pro znalce a odhadce se ve sledovaných městských částech prodalo 

od července do října roku 2018 celkem 31 bytů za průměrnou cenu 55 534 Kč/m2.   

 

Bez ohledu na jakákoliv stanovená kritéria bylo v městské části Brno-střed 

ve stanoveném období prodáno 13 bytů s průměrnou cenou 57 900 korun za metr 

čtvereční. 3 byty byly jednopokojové za průměrnou cenu 68 497 Kč/m2, 6 bytů 

dvoupokojových za průměrnou cenu 57 274 Kč/m2, třípokojové byty byly 

tři za průměrnou cenu 53 303 Kč/m2 a pouze jeden byt se prodal čtyřpokojový za cenu 

43 654 Kč/m2.  Pouze jeden jednopokojový byt byl prodán v panelové zástavbě ve velmi 

dobrém technickém stavu za cenu 85 730 Kč/m2.  

 

Průměrná cena bytů v cihlové zástavbě ve středu Brna byla 55 581 Kč/m2. Co se týká 

technického stavu, třípokojový byt v cihlové nové zástavbě byl prodán za cenu 

67 689 Kč/m2. Byty ve velmi dobrém technickém stavu byly prodány 3 za průměrnou 

cenu 72 614 Kč/m2. Bytů po rekonstrukci se prodalo 5 s průměrnou cenou za metr 

čtvereční 57 565 Kč/m2 a byty v dobrém technickém stavu 4 za průměrnou cenu 

45 851 Kč/m2. 

 

Tab. 4: Stanovení průměrných cen bytů ve vybraných městských částech města Brna 

v období červenec až říjen 2018 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bystrc 4 56 849 Kč/m2 

Brno-Líšeň 4 50 130 Kč/m2 

Brno-sever 6 58 385 Kč/m2 

Brno-střed 13 55 534 Kč/m2 

Brno-Židenice 4 48 018 Kč/m2 
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Další sledovanou městskou částí byly Židenice, kde se prodaly pouze 4 byty 

za průměrnou cenu 48 018 Kč/m2. Všechny tyto byty byly dvoupokojové, jeden z nich 

se nacházel v cihlové zástavbě ve velmi dobrém technickém stavu s cenou 45 325 Kč/m2, 

ostatní v zástavbě panelové za průměrnou cenu 48 916 Kč/m2. Byty ve velmi dobrém 

technickém stavu se prodaly 2 a byt v dobrém technickém stavu a po rekontrukci se prodal 

pouze jeden.  

 

Na severu Brna se celkem prodalo 6 bytů, 2 byty v cihlové zástavbě a 4 byty v zástavbě 

panelové za průměrnou cenu 58 385 Kč/m2. V daném období se neprodal ani jeden 

čtyřpokojový byt, pouze 3 byty jednopokojové s průměrnou cenou 60 938 Kč/m2, 

2 dvoupokojové a 1 třípokojový byt. Byty v dobrém technickém stavu byly prodány 

čtyři s průměrnou cenou za metr čtvereční 59 121 korun. Byty po rekonstrukci byly 

prodány dva. Nebyl však prodán žádný byt v nové zástavbě ani ve velmi dobrém stavu. 

 

Stejně jako v Židenicích, se v městské části Brno-Líšeň prodaly pouze 4 byty 

za průměrnou cenu 50 130 Kč/m2. Včechny byty se nacházely v zástavbě panelové. 

Pouze jeden byt se prodal čtyřpokojový v dobrém technickém stavu za cenu 

44 183 Kč/m2. Další tři byty jsou třípokojové s průměrnou cenou 52 113 Kč/m2. Byly 

prodány 2 byty ve velmi dobrém technickém stavu, jeden byt po rekonstrukci a jeden byt 

v dobrém technickém stavu. 

 

Poslední sledovanou městskou částí byla městská část Brno-Bystrc, ve které se také 

za dané období prodaly pouze 4 byty s průměrnou cenou 56 849 Kč/m2. 

Jen 1 dvoupokojový byt po rekonstrukci se nacházel v cihlové zástavbě za cenu 

58 704 Kč/m2. Průměrná cena prodaných bytů v panelové zástavbě pak byla 

56 230 Kč/m2. 2 byty byly jednopokojové a 2 dvoupokojové. Byty po rekonstrukci 

se prodaly 3 za průměrnou cenu 58 773 Kč/m2 a pouze 1 jednopokojový byt v dobrém 

technickém stavu v panelové zástavbě za cenu 51 075 Kč/m2. 

6.3 Realizované kupní ceny bytů v Brně v roce 2019 

Z dat, která slouží primárně pro AZO ČR, bylo zjistěno 112 prodaných bytů v roce 2019, 

které bylo možné zařadit do této analýzy. 48 bytů bylo zástavby panelové a zbylých 64 

cihlové. V tomto roce došlo k prodeji ve 21 městských částech.  

 

Stejně jako v předchozím roce 2018 bylo prodáno nejvíce bytů v městské části Brno-střed 

s celkovým počtem 26 bytů. V městské části Brno-Královo Pole se prodalo 11 bytů. 

Městské části Brno-sever a Brno-Líšeň vykazovaly 9 prodaných bytů. 8 bytů bylo 

prodáno v městské části Brno-Slatina. V městské části Brno-Bohunice se prodal stejný 

počet bytů jako v roce předchozím, tedy 7 bytů. 

 

Podle Obr. 3 je zřejmé, že došlo k celkovému snížení počtu prodaných bytů 

v jednotlivých městských částech oproti toku 2018. Vyšší nárůst prodaných bytů je 
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prokazatelný pouze v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kde bylo prodáno 

6 bytů, v roce 2018 pouze byty 2. 

 

V roce 2019 byla půměrná cena bytů v Brně 63 008 Kč/m2. Oproti roku 2018 se cena 

zvýšila o 5 133 korun na metr čtvereční. Průměrná cena bytů v panelové zástavbě vzrostla 

na 57 242 Kč/m2 a v cihlové zástavbě se cena navýšila na 67 333 Kč/m2. 

 

Obr. 3: Počet prodaných bytů ve městě Brně v roce 2019 uvedených v databázi pro AZO 

ČR [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 
 

Z Graf 6 je zřejmé, že se nejvíce prodávaly opět byty dvoupokojové s celkovým počtem 

43 a jejich průměrnou cenou 63 899 Kč/m2. Bytů třípokojových se prodalo 29 

s průměrnou cenou 59 219 Kč/m2. Jednopokojových bytů se prodalo 27 s cenou 

68 387 Kč/m2 a pouze 13 bytů se prodalo čtyřpokojových za 57 341 Kč/m2. Průměrná 

cena bytů na metr čtvereční tedy klesá s nárůstem pokojů v bytu. 

 

http://www.czso.cz/
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Graf 6: Počet prodaných bytů ve městě Brně v roce 2019 z celkového počtu 112 [zdroj: 

vlastní] 

 
V roce 2019 bylo nejvýhodnější zainvestovat do bytů v dobrém stavu za průměrnou cenu 

54 368 Kč/m2. Hluboko do kapsy naopak museli sáhnout zájemci o novostavby, kde 

se cena vyšplhala na 78 462 Kč/m2. Nejprodávanějšími byty zůstaly byty ve velmi 

dobrém stavu za 63 158 Kč/m2. 

 

Tab. 5: Rozdělení prodaných bytů v Brně podle technického stavu a stanovení 

průměrných cen za rok 2019 [zdroj: vlastní] 

 Technický stav Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Novostavba 21 78 462 Kč/m2 

Po rekonstrukci 22 60 572 Kč/m2 

Velmi dobrý stav 37 63 158 Kč/m2 

Dobrý stav 32 54 368 Kč/m2 

 

Nejčastěji prodávanými byty v Bohunicích byly byty třípokojové v panelové zástavbě. 

V městské části Brbo-Bystrc se prodalo pouze 5 bytů v panelové zástavbě za průměrnou 

cenu 53 013 Kč/m2. V Kohoutovicích  se prodávaly pouze byty dvoupokojové 

a třípokojové v panelové zástavbě. Byty převážně v dobrém technickém stavu a cihlové 

zástavbě se prodaly v městské části Brno-Královo Pole. V Líšni byly prodány převážně 

byty v panelové zástavbě. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora díky prodeji nových menších 

bytů v cihlové zástavbě získalo druhé místo za průměrnou cenu 69 430 Kč/m2.  

 

Na severu Brna se prodaly byty v cihlové i panelové zástavbě, převážně jako novostavby, 

za 68 573 Kč/m2. Dvoupokojové byty se daly ve Slatině pořídit za 62 365 Kč/m2. Byty 

po rekonstrukci a novostavby se ve Starém Lískovci pořizovaly průměrně za nejvyšší 
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ceny v tomto období, tedy 71 792 Kč/m2. Střed města disponuje převážně  menšími byty 

v cihlové zástavbě, které se daly koupit průměrně za 64 774 Kč/m2. 

 

Tab. 6: Stanovení průměrných cen bytů v jednotlivých městských částech města Brna 

za rok 2019 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bohunice 7 58 131 Kč/m2 

Brno-Bystrc 5 53 013 Kč/m2 

Brno-Kohoutovice 5 56 905 Kč/m2 

Brno-Královo Pole 11 62 714 Kč/m2 

Brno-Líšeň 9 56 604 Kč/m2 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6 69 430 Kč/m2 

Brno-sever 9 68 573 Kč/m2 

Brno-Slatina 8 62 365 Kč/m2 

Brno-Starý Lískovec 4 71 792 Kč/m2 

Brno-střed 26 64 774 Kč/m2 

Brno-Žabovřesky 5 66 557 Kč/m2 

Brno-Židenice 4 51 356 Kč/m2 

 

Z výše stanovených průměrných cen v jednotlivých městských částech Brna byla 

sestavena cenová mapa, která znázorňuje, jak se měnila cena Bytů od městské části Brno-

střed, které byly v roce 2019 skutečně prodány. Výchozím bodem byla zvolená městská 

část Brno-střed, jelikož tvoří střed statutárního města Brna. Sídlí v ní řada velkých 

i středních firem, soustředí se do ní veškerá městská hromadná i železniční doprava. 

 

Dle logické úvahy by měla být městská část Brno-střed nejdražší. 4 analyzované městské 

části však prokazovaly průměrné ceny skutečně prodaných bytů vyšší. Jednalo 

se o městskou část Brno-Starý Lískovec, kde byla cena vyšší o 10,8 %. Průměrná cena 

zde byla vyšší díky prodaným menším bytům po rekonstrukci nebo se jednalo 

o novostavby. Druhou nejdražší městskou částí se jevila městská část Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora, kde byla cena vyšší o 7,2 %. Zvýšené ceny byly také způsobeny prodejem 

bytů v novostavbách nebo ve velmi dobrém technickém stavu. Na severu Brna 

se průměrná cena zvýšila o 5,9 % a v Žabovřeskách o 2,8 %. 

 

Naopak v Židenicích se byty prodávaly nejlevněji. Průměrná cena skutečně pradaných 

bytů se oproti středu Brna snížila o 20,7 %. Druhou nejlevnější částí byla Bystrc, kde byla 

cena nižší o 18,2 % a třetí byla Líšeň se snižující se cenou o 12,6 %. V Kohoutovicích 

pak byla cena nižší o 12,1 %, v Bohunicích o 10,3 %, ve Slatině o 3,7 % a v Králově Poli 

o 3,2 %.  
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Obr. 4: Cenová mapa – procentuální pokles nebo navýšení cen skutečně prodaných bytů 

od městské části Brno-střed v roce 2019 

 

6.3.1 Analýza realizovaných kupních cen bytů ve vybraných městských 

částech Brna v období červenec až říjen 2019 

Pro stanovení průměrných realizovaných kupních cen bylo zvoleno období 4 měsíců, 

a to červenec až říjen roku 2019. Za sledované městské části byly zvoleny Brno-střed, 

Brno-Líšeň, Brno-sever, Brno-Židenice a Brno-Bystrc.  

 

Celkově se dle databáze sloužící pro znalce a odhadce ve sledovaných městských částech 

prodalo za dané období v roce 2019 pouze 14 bytů za průměrnou cenu 62 246 Kč/m2.  

 

Nejvíce bytů v tomto období prodala městská část Brno-střed. Průměrná cena 

11 prodaných bytů za metr čtvereční činila 63 679 Kč/m2. Pouze 2 byty se nacházely 

v panelové zástavbě, zbylých 9 bytů bylo prodáno v zástavbě cihlové za průměrnou cenu 

64 297 Kč/m2. Jednopokojové byty se prodaly dva, dvoupokojových bytů se prodalo 
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celkem 6 za průměrnou cenu 63 648 Kč/m2. Třípokojové byty byly prodány 3 a pouze 

jeden byt byl prodán čtyčpokojový ve velmi dobrém stavu v cihlové zástavbě za cenu 

52 294 Kč/m2. Prodej bytů v dobrém technickém stavu byl uskutečněm třikrát 

za průměrnou cenu 55 071 Kč/m2, ve velmi dobrém stavu sedmkrát s průměrnou cenou 

66 479 Kč/m2. Pouze jeden jednopokojový byt po rekonstrukci v panelové zástavbě byl 

prodán za cenu 69 900 Kč/m2. 

 

Ve sledovaném období byly prodány pouze dva byty v městské části Brno-Líšeň, 

a to čtyřpokojový byt v panelové zástavbě a dobrém technickém stavu za cenu 

51 234 Kč/m2. a dvoupokojový byt, také v panelové zástavbě, ve velmi dobrém 

technickém stavu za cenu 62 370 Kč/m2. Jediný byt byl prodán od července do října roku 

2019 v městské části Brno-Židenice. Jednalo se o jednopokojový byt ve velmi dobrém 

technickém stavu a cihlové zástavbě s cenou 57 373 Kč/m2. 

 

Tab. 7: Stanovení průměrných cen bytů ve vybraných městských částech města Brna 

v období červenec až říjen 2019 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bystrc 0 - 

Brno-Líšeň 2 56 802 Kč/m2 

Brno-sever 0 - 

Brno-střed 11 63 679 Kč/m2 

Brno-Židenice 1 57 373 Kč/m2 

 

Sledované městské části Brno-sever a Brno-Bystrc nemohly být součástí analýzy v roce 

2019, neboť v daném období (červenec-říjen 2019) v nich nedošlo k prodeji ani jednoho 

bytu.  

6.4 Realizované kupní ceny bytů v Brně v roce 2020 

Z dat, která slouží primárně pro AZO ČR, bylo na konci roku 2020 zjištěno 113 

prodaných bytů, které bylo možné zařadit do této analýzy. 76 bytů se nacházelo 

v zástavbě cihlové a zbývajících 37 v zástavbě panelové. Na konci roku došlo k prodeji 

v 18 městských částech Brna.  

 

Informace z databáze byly naposledy poskytnuty na konci roku 2020. Avšak znalci, 

kteří přispívají svými odhady do databáze, přidávají své odhady i s několikaměsíčním 

spožděním. Z toho vyplývá, že na konci roku 2020 databáze nabízela 113 prodaných bytů 

do této analýzy, ve skutečnosti se bytů ale prodalo mnohem více, tyto data však budou 

přístupná až v dalších měsících roku 2021. 

 

Nejvíce bytů se v předchozích letech prodávalo v MČ Brno-střed. Ani rok 2020 nebyl 

výjimkou. Prodalo se zde 31 bytů. Velký nárůst prodaných bytů zaznamenala městská 
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část Brno-Královo Pole díky nově budovaným bytovým domům. Vyšší počet prodaných 

bytů vykazovaly MČ Brno-Líšeň se 14 prodanými byty, Brno-Bystrc s 11 prodanými 

byty a Brno-Židenice s 9 prodanými byty. Stav prodaných bytů v jednotlivých městských 

částech znázorňuje Obr. 5. 

 

Celková průměrná cena prodaných bytů na konci roku 2020 byla 73 683 Kč/m2. V roce 

2019 byla půměrná cena bytů v Brně 63 008 Kč/m2. Průměrná cena prodaných bytů tedy 

vzrostla v roce 2020 o více než 10 000 Kč/m2. Průměrná cena bytů v cihlové zástavbě 

byla 79 427 Kč/m2 a v zástavbě panelové 61 884 Kč/m2. Cenový rozdíl v typu zástavby 

činil 17 543 Kč/m2. 

 

Obr. 5: Počet prodaných bytů ve městě Brně do konce roku 2020 uvedených v databázi 

pro AZO ČR [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 
 

Z Graf 7 je zřejmé, že se nejvíce prodávaly opět byty dvoupokojové s celkovým počtem 

48 bytů a průměrnou cenou 74 642 Kč/m2. Nejméně se pak prodávaly byty čtyřpokojové 

s celkovým počtem 9 bytů a průměrnou cenou 65 152 Kč/m2. Jednopokojových bytů 

http://www.czso.cz/


 

 

56 

 

se prodalo 19 s průměrnou cenou 80 238 Kč/m2 a třípokojových bytů se prodalo 

37 s průměrnou cenou 71 148 Kč/m2. 

 

Graf 7: Počet prodaných bytů ve městě Brně do konce roku 2020 z celkového počtu 113 

[zdroj: vlastní] 

 

 

V roce 2020 bylo nejvýhodnější zainvestovat do bytů v dobrém stavu za průměrnou cenu 

59 471 Kč/m2. Hluboko do kapsy naopak museli sáhnout zájemci o novostavby, 

kde se cena vyšplhala na 88 420 Kč/m2. Bytů v nové zástavbě se prodalo v tomto roce 

nejvíce. Podrobnější informace o počtu prodaných bytů podle technického stavu a jejich 

průměrné ceny jsou dostupné v Tab. 8. 

 

Tab. 8: Rozdělení prodaných bytů v Brně podle technického stavu a stanovení 

průměrných cen za rok 2020 [zdroj: vlastní] 

 Technický stav Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Novostavba 32 88 420 Kč/m2 

Po rekonstrukci 24 69 763 Kč/m2 

Velmi dobrý stav 29 74 387 Kč/m2 

Dobrý stav 28 59 471 Kč/m2 

 

V městských částech, u kterých byly prodány do konce roku 2020 minimálně 3 byty, byly 

stanoveny průměrné ceny bytů znázorněné v Tab. 9. V městské části Brno-Bystrc 

se prodávaly byty ve velmi dobrém a dobrém technickém stavu. Zastoupená byla 

jak cihlová, tak i panelová zástavba. Průměrná cena bytů byla 63 158 Kč/m2. V městské 

části Brno-Královo Pole byl prodej bytů z 64 % zastoupen novými byty, z 24 % byty 

ve velmi dobrém technickém stavu a zbylých 12 % byly byty po rekonstrukci. Proto 

se průměrná cena bytů vyšplhala na 89 969 Kč/m2. 

19 bytů
17%

48 bytů
42%

37 bytů
33%

9 bytů
8% jednopokojové byty

dvoupokojové byty

třípokojové byty

čtyřpokojové byty



 

 

57 

 

V Líšni se převážně prodávaly byty v dobrém technickém stavu o vyšším počtu místností, 

proto je průměrná cena značně nízká, tedy 59 292 Kč/m2. V městské části Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora se prodaly pouze jednopokojové a dvoupokojové byty v nových 

zástavbách nebo ve výborném technickém stavu a to je důvod, že se průměrná cena 

dostala na 83 761 Kč/m2. Na severu Brna se prodávaly různé bytové jednotky o různých 

technických stavech. Ve Starém Lískovci se prodaly 2 byty po rekonstrukci a jeden byt 

ve velmi dobrém technickém stavu o vyšších podlahových plochách za průměrnou cenu 

63 038 Kč/m2. 

 

Ve středu Brna se prodávaly byty pouze v cihlové zástavbě, které byly z 65 % zastoupeny 

byty dvoupokojovými, 13 % tvořily byty jednopokojové, 19 % byty třípokojové, 

čtyřpokojový byt byl prodán pouze jeden. V Židenicích se prodávaly stejné typy bytů 

jako na severu Brna, proto je i průměrná cena skoro totožná s průměrnou cenou na severu 

Brna.  

 

Tab. 9: Stanovení průměrných cen bytů v jednotlivých městských částech města Brna 

za rok 2020 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bystrc 11 63 148 Kč/m2 

Brno-Královo Pole 17 89 969 Kč/m2 

Brno-Líšeň 14 59 292 Kč/m2 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6 83 761 Kč/m2 

Brno-sever 6 70 100 Kč/m2 

Brno-Starý Lískovec 3 63 038 Kč/m2 

Brno-střed 31 75 929 Kč/m2 

Brno-Židenice 9 69 892 Kč/m2 

 

Z výše stanovených průměrných cen v jednotlivých městských částech Brna byla 

sestavena cenová mapa, která znázorňuje, jak se měnila cena Bytů od městské části Brno-

střed, které byly v roce 2020 skutečně prodány. Výchozím bodem byla zvolená městská 

část Brno-střed, jelikož tvoří střed statutárního města Brna. Sídlí v ní řada velkých 

i středních firem, soustředí se do ní veškerá městská hromadná i železniční doprava. 

 

Dle logické úvahy by měla být městská část Brno-střed nejdražší. 2 analyzované městské 

části však prokazovaly průměrné ceny skutečně prodaných bytů vyšší. Jednalo 

se o městskou část Brno-Královo Pole, kde byla cena vyšší o 18,5 %. Průměrná cena zde 

byla vyšší díky nově stavěným bytovým domům. Druhou nejdražší městskou částí 

se jevila městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, kde byla cena vyšší o 10,3 %. 

Zvýšené ceny byly také způsobeny prodejem bytů v novostavbách nebo ve výborném 

technickém stavu o menších počtech místností. Naopak nejlevněji se byty prodávaly 

v městské části Brno-Líšeň, kde se cena snižila oproti středu města o 21,9 %. Ve Starém 
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Lískovci se cena snížila o 17 % a v Bystrci o 16,8 %. Nejméně se pak průměrná cena 

prodaných bytů lišila od středu Brna u městské části Brno-sever (o 7,7 %) a u městské 

části Brno-Židenice, kde se průměrná cena snížila o 8 %. 

 

Obr. 6: Cenová mapa – procentuální pokles nebo navýšení cen skutečně prodaných bytů 

od městské části Brno-střed v roce 2020 

 

6.4.1 Analýza realizovaných kupních cen bytů ve vybraných městských 

částech Brna v období červenec až říjen 2020 

Pro porovnání nabídkových cen z inzerce s realizovanými kupními cenami bylo zapotřebí 

stanovit průměrné realizované kupní ceny v období od července do října roku 2020 

ve zvolených městských částech. Za sledované městské části byly zvoleny Brno-střed, 

Brno-Líšeň, Brno-sever, Brno-Židenice a Brno-Bystrc.  

 

Dle databáze sloužící pro znalce a odhadce se ve sledovaných městských částech prodalo 

za dané období v roce 2020 celkem 22 bytů za průměrnou cenu 71 568 Kč/m2.  
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V městské části Brno-střed bylo prodáno za dané období celkem 7 bytů za průměrnou 

cenu 73 489 Kč/m2. Všechny byty se nacházely v cihlové zástavbě v dobrém stavu 

nebo po rekonstrukci. Průměrná cena bytů po rekonstrukci byla 81 676 Kč/m2 a bytů 

v dobrém stavu 63 346 Kč/m2. Stejný počet bytů se prodal v i Židenicích, kde byla 

průměrná cena stanovena na 70 005 Kč/m2. Dva byty se nacházely v panelové zástavbě 

v dobrém technickém stavu za průměrnou cenu 58 724 Kč/m2. Dalších 5 bytů 

se nacházelo v zástavbě cihlové s průměrnou cenou 74 517 Kč/m2. Z nich 3 byty byly 

považovány za novostavby (2 byty jednopokojové, 1 byt dvoupokojový) s průměrnou 

cenou 85 596 Kč/m2 a 2 byty byly třípokojové v dobrém technickém stavu za průměrnou 

cenu 57 898 Kč/m2. 

 

V Bystrci se prodaly pouze dva byty v cihlové zástavbě ve velmi dobrém technickém 

stavu. Jeden byl třípokojový za 76 076 Kč/m2 a druhý čtyřpokojový za 76 011 Kč/m2. 

V Lišni se za dané období prodaly 4 byty za průměrnou cenu 65 782 Kč/m2. Všechny 

prodané byty se nacházely v panelové zástavbě v dobrém technickém stavu. Na severu 

Brna se prodaly také pouze dva byty. Jednalo se o jednopokojový nový byt v cihlové 

zástavbě za 88 612 Kč/m2 a dvoupokojový byt po rekonstrukci v panelové zástavbě 

za 66 218 Kč/m2. 

 

Tab. 10: Stanovení průměrných cen bytů ve vybraných městských částech města Brna 

v období červenec až říjen 2020 [zdroj: vlastní] 

 Městská část Počet prodaných bytů Průměrná cena 

Brno-Bystrc 2 76 044 Kč/m2 

Brno-Líšeň 4 65 782 Kč/m2 

Brno-sever 2 77 415 Kč/m2 

Brno-střed 7 73 489 Kč/m2 

Brno-Židenice 7 70 005 Kč/m2 

 

6.5 Vývoj realizovaných kupních cen bytů v Brně v letech 2018-2020 

Jak již bylo dříve zmíněno, ceny bytů se v jednotlivých letech vyvíjí a dochází k jejich 

neustálému nárůstu. Průměrná cena prodaných bytů v roce 2019 oproti roku předchozímu 

stoupla o 8,87 %. Průměrná cena prodaných bytů v roce 2018 činila 57 875 Kč/m2, o rok 

později už 63 008 Kč/m2 a v roce 2020 vzrostla na 73 683 Kč/m2. Průměrná cena 

prodaných bytů se v roce 2020 navýšila o téměř 17 % oproti toku 2019 a o více než 27 % 

oproti roku 2018. 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že se v Brně v roce 2018 prodalo okolo 600 bytů, 

tato analýza ale pracuje s údaji o 151 prodaných bytech v roce 2018,112 v roce 2019 

a 113 do konce roku 2020. Jedná se o skutečně ověřitelná data, která jsou primárně určena 

pro AZO ČR. Z nich také vyplývá, že v roce 2018 bylo možné byty v cihlové zástavbě 
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pořídit o 11,22 % a byty v panelové zástavbě o 5,70 % levněji, než v roce 2019. O vývoji 

průměrných cen prodaných bytů podle typu zástavby informuje Tab. 11. 

 

V roce 2020 se průměrná cena prodaných bytů v cihlové zvýšila oproti roku 2019 

o 17,96 % a oproti roku 2018 o 31,20 %. Průměrná cena prodaných bytů v zástavbě 

panelové se v roce 2020 oproti roku předchozímu navýšila o 8,11 % a oproti roku 2018 

o 14,27 %. 

 

Tab. 11: Porovnání cen prodaných bytů v Brně podle typu zástavby v letech 2018-2020 

[Zdroj: vlastní] 

 Typ zástavby 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Cihlová 60 538 Kč/m2 67 333 Kč/m2 79 427 Kč/m2 + 11,22 %   + 17,96 % 

Panelová 54 156 Kč/m2 57 242 Kč/m2 61 884 Kč/m2 + 5,70 % + 8,11 % 

 

K největšímu zdražení došlo za poslední tři roky u třípokojových bytů, kde se průměrná 

cena prodaných bytů navýšila o bezmála 32 %. Jednopokojové byty se zdražily o 25 %, 

dvoupokojové byty o 26,37 % a čtyřpokojové byty o bezmála 27 %. Vývoj průměrných 

cen prodaných bytů podle typu bytu je zaznamenán v Tab. 12. V roce 2019 nejvíce 

vzrostla průměrná cena čtyřpokojových bytů, v roce 2020 to byly byty třípokojové.  

 

Tab. 12: Porovnání cen prodaných bytů v Brně podle typu bytu v letech 2018-2020 

[Zdroj: vlastní] 

 Typ bytů 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1 - pokojové byty 64 201 Kč/m2 68 387 Kč/m2 80 238 Kč/m2   + 6,52 % + 17,33 % 

2 - pokojové byty 59 068 Kč/m2 63 899 Kč/m2 74 642 Kč/m2 + 8,18 % + 16,81 % 

3 - pokojové byty 53 919 Kč/m2 59 219 Kč/m2 71 148 Kč/m2  + 9,83 % + 20,14 % 

4 - pokojové byty 51 376 Kč/m2 57 341 Kč/m2 65 152 Kč/m2 + 11,61 % + 13,62 % 

 

Nejvýraznější zdražení postihlo v roce 2019 novostavby, kde průměrná cena stoupla 

o 14,79 %. Ceny bytů po rekontrukci také výrazně v roce 2019 vzrostla, a to o 11,64 %. 

Takto strmý nárůst cen u novostaveb a bytů po rekonstrukce lze také odůvodnit mimo 

jiné tím, že se neustále zdražují ceny vstupních materiálů. Kupující proto raději pořídí byt 

ve velmi dobrém stavu, aby do bytu hned nemusel investovat další finance v pododě 

oprav a modernizací. Další levnější variantou je pořídat si byt v dobrém stavu, 

kde si majitel případné modernizace a opravy provede sám. Přehledně o tom vypovídají 

Tab. 2, Tab. 5 a Tab. 8.  

 

K nejnižšímu zdražení cen v roce 2019 došlu u bytů ve velmi dobrém stavu, ale v roce 

2020 pak jejich cena prudce vzrostla. Ceny v jednotlivých obdobích a jejich rozdíly 

naleznete v Tab. 13. Za poslední 3 roky se cena novostaveb navýšila průměrně o 29,36 %. 
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Cena prodaných bytů po rekonstrukci pak vzrostla o 28,58 %, kupní cena bytů ve velmi 

dobrém stavu o 21,39 % a v dobrém stavu o 20,30 %. 

 

Tab. 13: Porovnání cen prodaných bytů v Brně podle technického stavu bytu v letech 

2018-2020 [Zdroj: vlastní] 

 Technický stav 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Novostavba 68 352 Kč/m2 78 462 Kč/m2 88 420 Kč/m2 + 14,79 %  + 12,69 % 

Po rekonstrukci 54 255 Kč/m2 60 572 Kč/m2 69 763 Kč/m2 + 11,64 % + 15,17 % 

Velmi dobrý stav 61 277 Kč/m2 63 158 Kč/m2 74 387 Kč/m2 + 3,07 % + 17,78 % 

Dobrý stav 49 435 Kč/m2 54 368 Kč/m2 59 471 Kč/m2 + 9,98 % + 9,39 % 
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7 Analýza cen bytů ve městě Brno, Rousínov, 

Šlapanice, Slavkov u Brna 

7.1 Obecná charakteristika města Brna 

Město Brno je sídlem Jihomoravského kraje. Počtem obyvatel i rozlohou se řadí jako 

druhé největší město České republiky a je největším městem Moravy. Leží 

v jihovýchodní části země. Městem protékají řeky Svratka, jejíž tok je v Brně dlouhý 

okolo 29 km a Svitava, jejíž délka činí 13 km. Název tohoto města vznikl od názvu osady, 

která ležela na brodu řeky Svratky. Nachází se 205 km od Prahy, 70 km od slovenských 

hranic a 130 km od Bratislavy, 55 km od rakouských hranic a 125 km od Vídně, 315 km 

od německých hranic a 558 km od Berlína, 240 km od polských hranic a 555 km 

od Varšavy [38]. 

 

Rozloha města činí 230,18 km2 s délkou 21,5 km směrem od východu na západ. Člení 

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

zasahují do více městských částí [38]. 

 

Tab. 14: Přehled městských částí a jejich katastrálních území [zdroj: www.Brno.cz, 

zpracování: vlastní]  

 Městská část Katastrální území 
Rozloha v 

km
2
 

Počet 

obyvatel 

1 Brno-střed 

Brno-město 

15,00 64 316 

Černá pole (část) 

Pisárky (část) 

Staré Brno 

Stránice 

Šrýřice 

Trnitá (část) 

Veveří 

Zábrdovice (část) 

2 Brno-Žabovřesky Žabovřesky 4,35 21 047 

3 Brno-Královo Pole 

Královo Pole 

9,91 28 674 
Ponava 

Sadová 

Černá Pole (část) 

4 Brno-sever 

Černá Pole (část) 

12,24 47 643 

Husovice 

Lesná 

Soběšice 

Zábrdovice (část) 

5 Brno-Židenice Zábrdovice (část) 3,03 22 000 
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Židenice (část) 

6 Brno-Černovice Černovice 6,29 8 024 

7 Brno-jih 

Dolní Heršpice 

12,77 9 690 

Horní Heršpice 

Komárov 

Přízřenice 

Trnitá (část) 

8 Brno-Bohunice Bohunice 3,02 14 683 

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

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

11 Brno-Kohoutovice 

Jundrov (část) 

4,09 12 621 Kohoutovice 

Pisárky (část) 

12 Brno-Jundrov 
Jundrov (část) 

4,15 4 132 
Pisárky (část) 

13 Brno-Bystrc Bystrc 27,24 24 218 

14 Brno-Kníničky Kníničky 10,92 1 006 

15 Brno-Komín Komín 7,60 7 457 

16 Brno-Medlánky Medlánky 3,51 5 898 

17 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
Řečkovice 

7,57 15 486 
Mokrá Hora 

18 Brno-Maloměřice a Obřany 
Maloměřice (část) 

9,36 5 621 
Obřany 

19 Brno-Vinohrady 
Maloměřice (část) 

2,28 13 361 
Židenice (část) 

20 Brno-Líšeň Líšeň 15,71 26 781 

21 Brno-Slatina Slatina 5,83 9 360 

22 Brno-Tuřany 

Brněnské Ivanovice 

17,84 5 674 
Dvorska 

Holásky 

Tuřany 

23 Brno-Chrlice Chrlice 9,50 3 722 

24 Brno-Bosonohy Bosonohy 7,15 2 457 

25 Brno-Žebětín Žebětín 13,60 3 577 

26 Brno-Ivanovice Ivanovice 2,45 1 746 

27 Brno-Jehnice Jehnice 4,07 1 102 

28 Brno-Ořešín Ořešín 3,07 577 

29 Brno-Útěchov Útěchov u Brna 1,18 760 

 

Poslední celostátní sčítání lidu proběhlo v roce 2011, kdy mělo Brno 385 913 obyvatel. 

Dle Českého statistického úřadu žilo v Brně k 1. lednu 2020 381 346 osob, ale nesmíme 

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

reálná kapacita města se pohybuje okolo půl milionu. V roce 1389 se na území tehdejšího 
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Brna nacházelo pouze 900 domů s asi 8 400 obyvateli, v roce 1850 se k Brnu připojily 

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

obyvatel Brno pocítilo v letech 1850-1919 za průmyslové revoluce [38]. 

 

V dřívější době měly v Brně velkou váhu strojírenské podniky, ale od roku 1990 je Brno 

chápáno spíše jako město pro lehký průmysl, logistiku a služby. Město Brno a jeho okolí 

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

turisty z celého světa. Hustá síť hromadné dopravy sestává z 13 linek trolejbusů, 11 linek 

tramvají, 52 linek městských autobusů, tzn. 11 linek je nočních a 41 linek je denních. 

Nadregionálního významu nabývá Brno, co se železniční dopravy týká, která je tvořena 

9 železničními stanicemi a zastávkami. V Brně je také druhé největší letiště České 

republiky, a to letiště Tuřany. Městem vede několik dálnic. Mezi nejvýznamnější patří 

dálnice D1, která se táhne z Prahy přes jižní okraj města do Ostravy a dále přes hranice 

směrem do Polska. Dálnice D2 vede do Bratislavy. Dálnice D52 vede z Brna 

do Pohořelic. Za nedalekým Mikulovem je blízko rakouských hranic nová dálnice 

směrem do Vídně [38]. 

7.2 Zdroje pro zpracování analýzy za období 2018-2020 

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

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

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

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

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

 

A proč jsem si zvolila pro zpracování diplomové práce právě město Brno? Do města 

dojíždím za studiem a do budoucna s největší pravděpodobností i za prací díky dostatku 

pracovních příležitostí. Chtěla bych se zde usadit a koupit si byt nebo v okolí města 

postavit rodinný dům. To jsou podstatné důvody, které mne přiměly zpracovat bakalářkou 

práci na téma „Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě“. Toto téma bylo velkým 

přínosem nejen pro mne, ale i pro mou rodinu a přátele, proto jsem se rozhodla rozšířit 

analýzu, kterou jsem zpracovala v roce 2018 o další dva roky. 

 

Pro sběr dat jsem využila opět internetový server Sreality.cz patřící mezi 

nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější český realitní server, který shromažďuje nabídky 

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

kanceláří. Zajišťuje rychlé vyhledávání dat pomocí filtrů (třídění podle regionu, typu, 

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

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

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

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

v období 2018-2020. 
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7.2.1 Analýza průměrných cen bytů v Brně v roce 2018 

Data pro analýzu a následné stanovení průměrných cen dle sledovaných kritérií v Brně 

pro rok 2018 byla shromažďována v období od začátku letních prázdnin do října 2018. 

 

První sledované kritériem bylo typ bytu. Typem bytu se rozumí rozdělení bytů 

na jednopokojové, dvoupokojové, třípokojové, čtyřpokojové apod. Graf 8 znázorňuje 

počet nabízených bytů v jednotlivých městských částech Brna. 

 

Graf 8: Počet nabízených bytů v jednotlivých vybraných městských částech Brna v roce 

2018 z celkového počtu 501 nabízených bytů [zdroj: vlastní]  

 
 

Dle mé analýzy nejvíce jednopokojových, dvoupokojových a čtyřpokojových bytů 

nabízela městská část Brno-střed (131 bytů), nejméně pak Brno-Líšeň (32 bytů). 

Třípokojových bytů nabízí nejvíce opět Brno-sever (62 bytů), nejméně Brno-Bystrc 

(10 bytů). Ve sledované lokalitě se nejvíce nabízí dvoupokojové byty (182 bytů), 

následují třípokojové byty (169 bytů), jednopokojových bytů je nabízeno 93 a nejméně 

bytů je nabízeno čtyřpokojových (57 bytů). 

 

Z provedené analýzy byly zjištěny celkové průměrné ceny nabízených bytů 

v jednotlivých městských částech Brna bez ohledu na jakákoliv kritéria. Nejdražší byty 

byly v městské části Brno-střed s průměrnou cenou 64 683 Kč/m2. Druhou nejdražší 

městskou šástí byla městská část Brno-sever s průměrnou cenou za metr čtvereční 

59 168 korun. Třetí nejdražší byla městská část Brno-Bystrc, kde byly byty nabízeny 

za průměrnou cenu 58 773 Kč/m2. Následovala městská část Brno-Líšeň s průměrnou 

cenou 56 871 korun za metr čtvereční. Nejlevnější pak byla městská část Brno-Židenice 

s průměrnou cenou 54 337 Kč/m2. 
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Tab. 15: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2018 [zdroj: vlastní]  

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

1+kk 29 9 8 6 15 

1+1 6 0 6 4 10 

2+kk 39 15 12 10 25 

2+1 36 2 10 12 21 

3+kk 34 10 6 12 46 

3+1 21 15 4 5 16 

4+kk 14 3 4 3 10 

4+1 7 3 5 6 2 

 

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

72 830 Kč/m2, za 2 – pokojový 64 355 Kč/m2, za 3 – pokojový 61 651 Kč/m2 

a za čtyřpokojový byt 60 220 Kč/m2. Nejlevnější 1 – pokojové byty bylo možno pořídit 

v městské části Brno-Líšeň, kde byl metr čtvereční průměrně nabízen za 59 315 Kč. 

Ostatní typy bytů šlo nejvýhodněji pořídit v městské části Brno-Židenice, 2 – pokojové 

byty byly průměrně nabízeny za 52 965 Kč/m2, 3 – pokojové za 53 653 Kč/m2 a 4 – 

pokojové za 46 811 Kč/m2, dále viz Tab. 16. 

 

Tab. 16: Průměrné ceny nabízených bytů vztažené na m2 a členěné podle typu bytu bez 

ohledu na technický stav a typ zástavby ve vybraných městských částech Brna v roce 2018 

[zdroj: vlastní]  

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

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

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

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

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

 

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

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

neboť cihlová i panelová zástavba sebou nese své výhody i nevýhody. Tyto výhody 

a nevýhody jsou důkladně popsány v kapitole 6.2. 

 

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

405 bytů bylo v cihlové zástavbě a 96 bytů bylo v zástavbě panelové. V městských 

částech Brno-střed a Brno-sever byly byty v panelové zástavbě jen výjimečně, 

v městských částech Brno-Líšeň a Brno-Bystrc byl zhruba stejný počet bytů jak v cihlové, 

tak i v panelové zástavbě.  
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Tab. 17: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu zástavby ve vybraných městských 

částech Brna v roce 2018 [zdroj: vlastní]  

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

Cihlová zástavba 179 26 29 41 130 

Panelová zástavba 7 31 26 17 15 

 

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

a Brno-sever měli panelovou zástavbu dražší než cihlovou. Tento fakt mohl být způsoben 

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

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

 

Tab. 18: Průměrné ceny nabízených bytů podle typu zástavby ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m2 v roce 2018 [zdroj: vlastní]  

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

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

Panelová zástavba 67 857 Kč 52 197 Kč 52 956 Kč 48 740 Kč 61 608 Kč 

 

Posledním hlavním kritériem byl technický stav bytu. Byty byly rozděleny 

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

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

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

v dobrém stavu bylo 87. 

 

Tab. 19: Souhrn počtu nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2018 [zdroj: vlastní]  

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

Novostavba 45 13 13 15 53 

Po rekonstrukci 56 12 12 9 32 

Velmi dobrý stav 46 26 22 20 40 

Dobrý stav 39 6 8 14 20 

 

Dle zjištěných údajů se nejdražší byty nacházelo v novostavbách v městské části Brno-

střed, kde metr čtvereční bytu v průměru vyšel na 68 940 Kč, byty po rekonstrukci tady 

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

 

Nejlevnější byty naopak spadaly do městské části Brno-Židenice, kde metr čtvereční bytu 

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

stavu 53 617 Kč a v dobrém stavu 49 680 Kč. 
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Celková průměrná cena za m2 novostavby ve sledovaných městských částech Brna 

pak činil 63 250 Kč, bytu ve velmi dobrém stavu 58 431 Kč, bytu po rekonstrukci 

57 524 Kč a bytu v dobrém stavu 53 021 Kč.  

 

Tab. 20: Průměrné ceny nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m2 v roce 2018 [zdroj: vlastní]  

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

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

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

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

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

7.2.2 Analýza průměrných cen bytů ve Šlapanicích v roce 2018 

Jihovýchodně od Brna leží město Šlapanice. Má rozlohu 14,65 km2 a přibližně 

7 500 obyvatel. Areál letiště Brno-Tuřany zasahuje do katastrálního území města. 

Vzdálenost od Brna je 9 km. Vlakový dojezdový čas do centra Brna je necelých 20 minut 

(podobný časový limit i autem).  

 

Ve sledovaném období (stejně jako u měststkých částí v Brně) Šlapanice nabízely pouze 

8 bytů k prodeji. Průměrná cena nabízených bytů byla 56 638 Kč/m2. Majitelé bytů chtěli 

za m2 novostavby průměrně 56 882 Kč/m2 a za byty v dobrém stavu 56 233 Kč/m2. V této 

lokalitě byly nabízeny pouze dvoupokojové a třípokojové byty. Dvoupokojové byty byly 

od 46 225 Kč/m2 do 66 000 Kč/m2 a třípokojové byty od 49 221 Kč/m2 do 64 000 Kč/m2. 

7.2.3 Analýza průměrných cen bytů v Rousínově v roce 2018 

V okrese Vyškov leží město Rousínov. Nachází se 20 km východně od Brna, rozloha činí 

23,04 km2 a počet obyvatel asi 5 600. Každou hodinu z Rousínova odjíždí autobus 602, 

který nás po necelých 30 minutách zaveze do Černoviček, kde přestoupíme na linku 33, 

po 8 minutách nás vysadí na ulici Vlhká, odtud se do centra už dostaneme pěšky 

nebo městskou hromadnou dopravou. Kolem 20 minut trvá cesta z Rousínova do centra 

města Brna autem.  

 

Ve městě Rousínově bylo nabízeno ke koupi 16 bytů. Nejvíce dvoupokojových bytů 

s průměrnou cenou 47 886 Kč/m2 a rozptylem od 35 625 Kč/m2 do 56 757 Kč/m2. 

Třípokojové byty s průměrnou cenou 44 616 Kč/m2 a rozptylem od 30 168 Kč/m2 

do 53 191 Kč/m2.  Celková průměrná cena nabízených bytů byla 45 538 Kč/m2. Metr 

čtverečný novostavby byl nabízen v průměru za 45 926 Kč, m2 bytu ve velmi dobrém 

stavu za 46 510 Kč.  
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7.2.4 Analýza průměrných cen bytů ve Slavkově u Brna v roce 2018 

Asi 20 km východně od Brna leží město Slavkov u Brna. Žije v něm okolo 6 600 obyvatel 

s rozlohou 14,95 km2. Dojezdový čas autem do středu města autem je okolo 22 minut, 

železniční dopravou 35 minut.  

 

Ve městě bylo v nabídce pouhých 8 bytů. Průměrná cena bytů byla 44 644 Kč/m2. Nejvíce 

byly nabízeny třípokojové byty s průměrnou cenou 37 675 Kč/m2 a rozptylem 

od 34 416 Kč/m2 do 43 284 Kč/m2. Novostavby bytů bylo možno pořídit za průměrnou 

cenu 52 818 Kč/m2 a byty ve velmi dobrém stavu za 39 824 Kč/m2. 

7.2.5 Porovnání průměrných cen bytů s ohledem na vzdálenost od středu 

Brna v roce 2018 

Pro porovnání průměrných cen nabízených bytů byl zvolen výchozí bod, kterým byla 

městská část Brno-střed. Zde byla průměrná cena nabízených bytů stanovena 

na 64 683 Kč/m2. Od středu města bylo sledováno, jak se cena měnila se vzdáleností.  

 

Obr. 7: Cenová mapa – procentuální pokles cen nabízených bytů od městské části Brno-

střed v roce 2018 [zdroj: vlastní] 

 
 

Na severozápad od středu Brna leží MČ Brno-Bystrc, kde byla průměrná cena nabízených 

bytů 58 773 Kč/m2, tedy o 9,1 % méně. Na východ od zvoleného výchozího bodu 

se nachází Židenice, kde byla průměrná cena nabízených bytů 54 337 Kč/m2, tedy o 16 % 

méně. Na severovýchodě leží MČ Brno-sever, průměrná cena nabízených bytů byla 
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59 168 Kč/m2, což je o 8,5 % méně než v centru města. Poslední sledovanou městskou 

částí byla Brno-Líšeň, ve které by za m2 průměrně potencionální kupci zaplatili 

56 871 Kč, o 12,1 % méně. 9 km od Brna leží Šlapanice, ve kterých bychom zaplatili 

za byt v průměru 56 638 Kč/m2, o 12,4 % méně. V Rousínově byla průměrná cena 

45 538 Kč/m2, tedy o 29,6 % méně. Slavkov byl poslední sledované město, kde byla 

průměrná cena za byt 44 644 Kč/m2, tedy o 31 % méně než v městské části Brno-střed, 

tedy ze všech sledovaných lokalit nejméně. 

7.2.6 Analýza průměrných cen bytů v Brně v roce 2019 

Analýza byla sestavena z dat shromážděných v období od letních prázdnin do října roku 

2019. Celkový počet nabízených bytů k prodeji byl 356. Graf 9 zobrazuje počet 

nabízených bytů ve sledovaných městských částech Brna, kde nejméně bytů nabízeli 

Bystrc s Líšní. Naopak nejvíce bytů nabízela městská část Brno-střed s celkovým počtem 

167 bytů. Následovala městská část Brno-sever s počtem 74 nabízených bytů. 

 

Graf 9: Počet nabízených bytů v jednotlivých vybraných městských částech Brna v roce 

2019 z celkového počtu 356 nabízených bytů [zdroj: vlastní] 

 
Byly zjištěny průměrné ceny nabízených bytů ve sledovaných městských částech Brna 

bez ohledu na stanovená kritéria. Ve středu města se průměrná cena pohybovala okolo 

72 684 Kč/m2. Na východ, vedle centra Brna, leží Židenice s průměrnou cenou 

61 586 Kč/m2. O něco dražší byty s cenou 62 373 Kč/m2 byly nabízeny byty v Bystrci. 

Na severovýchodním okraji Brna, v Líšni, byla průměrná cena 58 991 Kč/m2 a na severu 

63 173 Kč/m2. 

 

U všech městských částí bychom zaplatily nejvíce za metr čtvereční v jednopokojových 

bytech. Jednotlivé části města těchto bytů také mělo v nabídce nejméně krom severu 
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Brna, kde bylo pouze 8 bytů čtyřpokojových v nabídce (bytů jednopokojových 15). 

Pro zobrazení počtu nabízených bytů podle typu bytu a jejich průměrných cen byly 

vytvořeny Tab. 21 a Tab. 22. Nabídka převažovala všeobecně u dvoupokojových 

a třípokojových bytů. 

 

Tab. 21: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2019 [zdroj: vlastní]  

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

1+kk 16 3 0 5 12 

1+1 6 1 4 4 3 

2+kk 31 4 4 15 14 

2+1 28 2 5 3 8 

3+kk 28 8 10 8 13 

3+1 26 6 2 5 16 

4+kk 21 6 4 3 4 

4+1 11 6 1 6 4 

 

Ve středu města Brna se nejvíce nabízely dvoupokojové byty s průměrnou cenou 

72 579 Kč/m2. Nejméně se zde nabízely byty jednopokojové s nejvyšší průměrnou cenou 

80 188 Kč/m2. Zejména třípokojové byty bylo možno koupit v Líšni za průměrnou cenu 

61 900 Kč/m2. V Bystrci, Židenicích a na severu Brna by bylo nejvýhodnější zainvestovat 

do čtyřpokojových bytů. 

 

Tab. 22: Průměrné ceny nabízených bytů vztažené na m2 a členěné podle typu bytu 

bez ohledu na technický stav a typ zástavby ve vybraných městských částech Brna v roce 

2019 [zdroj: vlastní]  

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

1 - pokojové byty 80 188 Kč 57 684 Kč 63 824 Kč 68 689 Kč 70 473 Kč 

2 - pokojové byty 72 579 Kč 56 859 Kč 63 787 Kč 64 153 Kč 63 688 Kč 

3 - pokojové byty 68 080 Kč 61 900 Kč 62 986 Kč 58 883 Kč 60 067 Kč 

4 - pokojové byty 75 490 Kč 57 098 Kč 57 196 Kč 53 256 Kč 59 331 Kč 

 

Rozdělením dat na cihlovou a panelovou zástavbu bylo zjištěno, že nejvíce bytů v cihlové 

zástavbě bylo dostupných ve středu města, kde za metr čtvereční průměrně kupující 

zaplatil 73 315 Kč/m2. Naopak pouze 16 jich nabízela městská část Brno-Bystrc 

s průměrnou cenou 65 464 Kč/m2. Byty v panelové zástavbě jsou obecně prodávány 

mnohnásobně méně, než byty v zástavbě cihlové. Nejdražší byty server nabízel na severu 

Brna za 61 756 Kč/m2, nejlepnější v Židenicích za 53 962 Kč/m2. Veškeré další informace 

viz Tab. 23. 
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Tab. 23: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu zástavby a jejich průměrné ceny 

ve vybraných městských částech Brna v roce 2019 [zdroj: vlastní]  

 

Cihlová zástavba Panelová zástavba 

Počet bytů Průměrná cena Počet bytů Průměrná cena 

Brno-střed 159 73 315 Kč/m2 8 60 148 Kč/m2 

Brno-Líšeň 19 63 209 Kč/m2 17 54 276 Kč/m2 

Brno-Bystrc 16 65 464 Kč/m2 14 58 840 Kč/m2 

Brno-Židenice 31 66 014 Kč/m2 18 53 962 Kč/m2 

Brno-sever 61 63 475 Kč/m2 13 61 756 Kč/m2 

 

Hlavním sledovaným kritériem byl technický stav bytu. Z celkového počtu 

356 nabízených bytů jich 82 tvořilo kategorii novostavby. Bytů v dobrém stavu bylo 60, 

ve velmi dobrém stavu 111. Bytů po rekonstrukci pak 103. 

 

Tab. 24: Souhrn počtu nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2019 [zdroj: vlastní]  

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

Novostavba 29 10 9 10 24 

Po rekonstrukci 62 3 8 16 14 

Velmi dobrý stav 46 14 9 17 25 

Dobrý stav 30 9 4 6 11 

 

Ze zjištěných dat se nejdražší byty nacházely v novostavbách ve všech městských částech 

kromě Židenic. Tam byly za nejdražší byty považovány byty ve velmi dobrém stavu 

za 65 014 Kč/m2. Naopak za nejlevnější byty byly uvažovány byty v dobrém technickém 

stavu. Výjimkou byla Líšeň, kde bylo nejvýhodnější pořídit si bych ve velmi dobrém 

technickém stavu za průměrnou cenu 52  446 Kč/m2. 

 

Tab. 25: Průměrné ceny nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m2 v roce 2019 [zdroj: vlastní]  

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

Novostavba 86 689 Kč 70 502 Kč 69 437 Kč 59 501 Kč 69 836 Kč 

Po rekonstrukci 79 127 Kč 65 790 Kč 61 197 Kč 61 148 Kč 63 764 Kč 

Velmi dobrý stav 63 508 Kč 52 446 Kč 60 029 Kč 65 014 Kč 60 471 Kč 

Dobrý stav 59 902 Kč 54 114 Kč 54 105 Kč 56 521 Kč 54 025 Kč 

 

Bez ohledu na sledovanou městskou část Brna byla stanovena průměrná cena za metr 

čtvereční novostaveb 74 573 korun, bytů ve velmi dobrém stavu 61 377 korun, bytů 

v dobrém technickém stavu 57 232 korun a bytů po rekonstrukci 72 465 korun. 
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7.2.7 Analýza průměrných cen bytů ve Šlapanicích v roce 2019 

V období od letních prázdnin až do října roku 2019 město Šlapanice nabízelo pouze 

3 byty k prodeji. Cena se pohybovala od 57 763 Kč/m2 do 80 811 Kč/m2. Všechny 

nabízané byty se nacházely v cihlové zástavbě. Jednalo se o jednopokojový nový byt 

za 80 811 Kč/m2, třípokojový byt po rekontrukci za 44 203 Kč/m2 a byt ve velmi dobrém 

stavu za 57 763 Kč/m2. Průměrná cena těchto nabízených bytů byla 60 926 Kč/m2. 

7.2.8 Analýza průměrných cen bytů v Rousínově v roce 2019 

Ve městě Rousínově bylo nabízeno ke koupi 8 bytů, což je o 8 bytů méně 

než v předchozím roce ve stejném sledovaném období. 7 bytů se nacházelo v cihlové 

zástavbě a pouze 1 byt v zástavbě panelové ve velmi dobrém stavu za cenu 33 333 Kč/m2. 

Celková průměrná cena nabízených bytů byla 46 133 Kč/m2. Průměrná cena bytů 

v cihlové zástavbě měla rozptyl od 43 151 Kč/m2 do 52 222 Kč/m2. Ve sledovaném 

období nebyly nabízeny žádné jednopokojové byty, jen 7 třípokojových a jeden 

dvoupokojový byt. Pět bytů ve velmi dobrém stavu bylo nabízeno na průměrnou cenu 

45 189 Kč/m2. 

7.2.9 Analýza průměrných cen bytů ve Slavkově u Brna v roce 2019 

Díky nově stavěnému bytovému domu se zvýšil počet nabízených bytů ve Slavkově 

u Brna. Zatímco v roce 2018 bylo možno zakoupit pouze 8 bytů, v roce následujícím 

počet stoupl na 51. Z toho 48 bytů byly novostavby za průměrnou cenu 51 939 Kč/m2 

a zbylé 3 byty v rozptylu 29 126 Kč/m2 až 76 500 Kč/m2. Jednopokojových bytů 

se nabízelo 15, dvoupokojových 23, třípokojových 11 a čtyřpokojové byty pouze 2. 

Všechny byty se nacházely v cihlové zástavbě. Celková průměrná cena bytů za sledované 

období byla stanovena na 51 839 Kč/m2. 

7.2.10 Porovnání průměrných cen bytů s ohledem na vzdálenost od středu 

Brna v roce 2019 

Ve středu města se průměrná cena pohybovala okolo 72 684 Kč/m2. Na východ, 

vedle centra Brna, leží Židenice s průměrnou cenou 61 586 Kč/m2, cena bytů tedy tímto 

směrem klesla o 15,3 %. O něco dražší byty s cenou 62 373 Kč/m2 byly nabízeny byty 

v Bystrci, od centra Brna došlo k poklesu ceny o 14,2 %. Na severovýchodním okraji 

Brna, v Líšni, byla průměrná cena 58 991 Kč/m2, tedy o 18,8 % méně. Sever města šel 

s průměrnou cenou na 63 173 Kč/m2, což je pokles o 13,1 %. 

 

Ve Šlapanicích se byty průměrně nabízely za cenu 60 926 Kč/m2, to bylo o 16,2 % méně 

než v centru Brna. Slavkov u Brna zaznamenal nárůst počtu nabízených bytů díky 

novostavbě bytového domu a průměrná cena tedy činila s ohledem na nové byty 

51 839 Kč/m2. Od městské části Brno-střed cena ve Slavkově u Brna klesla o 28,7 %. 

V Rousínově byz zaznamenán největší pokles ceny, a to o 36,5 %. Průměrně za metr 

čtvereční byly v Rousínově byty nabízeny za 46 133 korun 
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Obr. 8: Cenová mapa – procentuální pokles cen nabízených bytů od městské části Brno-

střed v roce 2019 [zdroj: vlastní] 

 

7.2.11 Analýza průměrných cen bytů v Brně v roce 2020 

V období od začátku letních prázdnin do října roku 2020 bylo celkem na serveru nabízeno 

309 bytů ke koupi. Z toho 167 bytů se nacházelo v městské části Brno-střed, tedy více 

než polovina. Na severu Brna bylo možno zakoupit až 74 bytů. Nejméně bytů (30 bytů) 

však nabízela městská část Brno-Bystrc, po ní Líšeň s celkovým počtem 36 bytů 

a Židenice s 49 byty. 

 

Navzdory pandemii nedošlo k výraznému poklesu nabízených bytů. Ba naopak nových 

bytů se prodalo ve druhém čtvrtletí roku 2020 více než v roce 2019 stejnou dobou. Pokles 

cen novostaveb ke koupi však koronavirus nepřinesl a metr čtvereční plochy bytu vyšel 

ve sledovaném období v průměru ve středu města Brna na cca 88 400 korun. V roce 2019 

stejnou dobou průměrná cena nových bytů činila cca 86 700 korun na metr čtvereční 

a v roce 2018 to průměrně bylo kolem 69 000 Kč/m2. V nabídkových cenách tedy nadále 

přetrvává znatelné meziroční zdražování. 

 

V daném období byly zjistěny průměrné ceny bytů bez ohledu na sledovaná kritéria. 

Nejdražší byty bylo možno zakoupit ve středu města za průměrné ceny 83 071 Kč/m2. 

Druhá nejdražší městská část byla Brno-sever s cenou 78 736 Kč/m2. Po ní Židenice 

78 154 Kč/m2 a Líšeň 72 064 Kč/m2. Za Nejlevnější část Brna bylo možno považovat 

Bystrc, kde byla stanovena průměrná cena za metr čtvereční 70 064 korun.  
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Graf 10: Počet nabízených bytů v jednotlivých vybraných městských částech Brna v roce 

2020 z celkového počtu 309 nabízených bytů [zdroj: vlastní] 

 
Tab. 26 a Tab. 27 zobrazují počet nabízených bytů rozdělený na jednopokojové, 

dvoupokojové, třípokojové a čtyřpokojové byty s jejich průměrnými cenami bez ohledu 

na ostatní kritéria. Stejně jako v předchozím období, server nabízel nejvíce bytů 

dvoupokojových (113 bytů) a třípokojových (76 bytů). Naopak pouze 29 čtyřpokojových 

a 42 jednopokojových bytů.  

 

Tab. 26: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2020 [zdroj: vlastní]  

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

1+kk 15 1 1 7 14 

1+1 8 0 1 3 2 

2+kk 31 5 8 18 35 

2+1 22 0 2 3 10 

3+kk 28 2 3 11 15 

3+1 13 3 4 0 8 

4+kk 15 1 1 3 3 

4+1 5 1 2 4 1 

 

Brno-střed je historickým centrem města, proto takto lukrativní část musí být i nejdražší. 

Ceny bytů se zde pohybovaly průměrně mezi 80 000 až 90 000 korunami na metr 

čtvereční. V Líšni a Bystrci se za poslední dva roky snížil počet nabízených bytů, proto 

nebylo možné stanovovat u některých kategorií průměrné ceny, nebylo by to adekvátní. 

Ceny bytů však byly průměrně o 10 000 korun na metr čtvereční plochy nacinější 
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než v městské části Brno-střed. Zejména Židenice a Brno-sever nabízeli nejdražší byty 

jednopokojové. 

 

Tab. 27: Průměrné ceny nabízených bytů vztažené na m2 a členěné podle typu bytu 

bez ohledu na technický stav a typ zástavby ve vybraných městských částech Brna v roce 

2020 [zdroj: vlastní]  

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

1 - pokojové byty 87 250 Kč nelze stanovit nelze stanovit 89 239 Kč 84 588 Kč 

2 - pokojové byty 81 531 Kč 72 819 Kč 67 526 Kč 76 858 Kč 76 602 Kč 

3 - pokojové byty 80 692 Kč 67 174 Kč 73 849 Kč 76 935 Kč 79 496 Kč 

4 - pokojové byty 87 225 Kč nelze stanovit 64 461 Kč 68 119 Kč 74 972 Kč 

 

Tab. 28 představuje souhrnný počet nabízených bytů v Brně podle typu zástavby a jejich 

průměrné ceny. Je zřejmé, že průměrná cena bytů v cihlové zástavbě bude opět nejdražší 

v centru města. Bylo zde nabídnuto celkem 130 bytů za průměrně 83 095 Kč/m2. Naopak 

nejlevnější byla městská část Brno-Bystrc s počtem 14 bytů za průměrnou cenu 

73 634 Kč/m2.  

 

Byty v panelových domech se na serveru vyskytovaly ve vybraných městských částech 

v podobném malém množství. Nejnižší cenu za metr čtvereční měly byty v Bystrci, tedy 

63 816 korun. Průměrná cena byla nejvyšší v městské části Brno-střed, tedy 

82 641 Kč/m2. 

 

Tab. 28: Souhrn počtu nabízených bytů podle typu zástavby a jejich průměrné ceny 

ve vybraných městských částech Brna v roce 2020 [zdroj: vlastní]  

 

Cihlová zástavba Panelová zástavba 

Počet bytů Průměrná cena Počet bytů Průměrná cena 

Brno-střed 130 83 095 Kč/m2 7 82 641 Kč/m2 

Brno-Líšeň 8 76 469 Kč/m2 5 65 016 Kč/m2 

Brno-Bystrc 14 73 634 Kč/m2 8 63 816 Kč/m2 

Brno-Židenice 40 80 726 Kč/m2 9 66 721 Kč/m2 

Brno-sever 83 79 076 Kč/m2 5 73 088 Kč/m2 

 

Posledním kritériem je v této kapitole technický stav bytu, tedy rozdělení na novostavby, 

byty ve velmi dobré a dobrém stavu a byty po rekontrukci. Z již zmíněného celkového 

počtu 309 nabízených bytů jich 82 spadlo do kategorie novostaveb, 90 do bytů ve velmi 

dobrém stavu, 48 do dobrého stavu a 89 do kategorie bytů po rekontrukci viz Tab. 29. 

 

O průměrných nabídkových cenách bytů podle technického stavu bytu pak pojednává 

Tab. 30. V městských částech Brno-Líšeň, Brno-Židenice a Brno-sever byly nejdražší 
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novostavby. V centru města byly nejdražší byty po rekonstrukci za průměrné ceny 

89 181 Kč/m2. V Bystrci byly nejdražší byty ve velmi dobrém technickém stavu. 

 

Tab. 29: Souhrn počtu nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských částech 

Brna v roce 2020 [zdroj: vlastní]  

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

Novostavba 29 4 9 10 30 

Po rekonstrukci 37 3 4 21 24 

Velmi dobrý stav 41 5 8 12 24 

Dobrý stav 30 1 1 6 10 

 

Obecně nejlevnějšími byty se staly byty v dobrém stavu. V Líšni a Bystrci nebylo možné 

stanovit průměrně ceny bytů v dobrém stavu kvůli nedostatečnému počtu bytů v této 

kategorii. Pro stanovení průměrné ceny bylo zapotřebí minimálně 3 bytů v každé 

kategorii. 

 

Tab. 30: Průměrné ceny nabízených bytů podle stavu bytu ve vybraných městských 

částech Brna vztažené na m2 v roce 2020 [zdroj: vlastní]  

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

Novostavba 88 386 Kč 84 283 Kč 69 875 Kč 82 983 Kč 86 049 Kč 

Po rekonstrukci 89 181 Kč 64 451 Kč 65 242 Kč 77 813 Kč 81 661 Kč 

Velmi dobrý stav 79 582 Kč 69 116 Kč 75 116 Kč 77 970 Kč 71 761 Kč 

Dobrý stav 75 168 Kč nelze stanovit nelze stanovit 71 664 Kč 66 519 Kč 

 

Celková průměrná cena za metr čtvereční novostavby ve sledovaných městských částech 

Brna pak činila 84 640 Kč, bytu ve velmi dobrém stavu 76 303 Kč, bytu po rekonstrukci 

82 561 Kč a bytu v dobrém stavu 72 117 Kč.  

7.2.12 Analýza průměrných cen bytů ve Šlapanicích v roce 2020 

V období od letních prázdnin až do října roku 2020 se ve městě zvedl počet nabízených 

bytů k prodeji. Z celkového počtu 12 nabízených bytů jich 11 spadalo pod byty v cihlové 

zástavbě na průměrnou cenu 64 508 Kč/m2 a pouze jeden jednopokojový byt v zástavbě 

panelové v dobrém technickém stavu za 78 125 Kč/m2. Většina bytů k prodeji byly 

novostavby za průměrnou cenu 63 326 Kč/m2. Bylo možno zakoupit 2 byty ve velmi 

dobrém technickém stavu a jeden byt v dobrém stavu. Byty po rekonstrukci nebyly 

v tomto období vůbec v nabídce. Celková průměrná cena bez ohledu na jakákoliv kritéria 

činila 65 643 Kč/m2. 

7.2.13 Analýza průměrných cen bytů v Rousínově v roce 2020 

Ve městě Rousínově byly nabízeny ke koupi pouze 4 bytů, což je o 4 bytů méně 

než v předchozím roce ve stejném sledovaném období. Počet nabízených bytů 



 

 

78 

 

se v každém sledovaném roce oproti předchozímu roku snížil o 50 %. V tomto 

sledovaném období nebyly nabízeny žádné jednopokojové a dvoupokojové byty ani byty 

v panelové zástavbě. Bylo možno zakoupit pouze tři třípokojové byty a jeden byt 

čtyřpokojový ve špatném technickém stavu za cenu 35 135 Kč/m2. Celková průměrná 

cena na metr čtvereční činila 39 360 Kč/m2. Tato relativně nízká cena byla způsobena 

nabídkou bytů v dobrém technickém stavu nebo ve stavu špetném. 1 byt byl nabízen 

ve velmi dobrém technickém stavu za cenu 42 993 Kč/m2. 

7.2.14 Analýza průměrných cen bytů ve Slavkově u Brna v roce 2020 

Díky nově stavěnému bytovému domu se zvýšil počet nabízených bytů ve Slavkově 

u Brna již v roce 2019 na 51. V roce 2020 se počet bytů snížil kvůli prodání bytů v nové 

výstavbě. Stále však došlo k nárůstu nabízených bytů oproti toku 2018 (8 nabízených 

bytů k prodeji) na 19. Všechny byty se nacházely v cihlové zástavbě a 17 z nich byly 

novostavby za průměrnou cenu 49 572 Kč/m2. 2 byty ve velmi dobrém technickém stavu 

za cenu 48 472 Kč/m2 a 48 202 Kč/m2. Bytů jednopokojových bylo 11, dvoupokojové 2, 

třípokojových 5 a čtyřpokojový byt pouze 1. Celková průměrná cena bytů za sledované 

období byla stanovena na 49 442 Kč/m2. 

7.2.15 Porovnání průměrných cen bytů s ohledem na vzdálenost od středu 

Brna v roce 2020 

V daném období byly zjistěny průměrné ceny bytů bez ohledu na sledovaná kritéria. Byla 

sestavena cenová mapa, která znázorňuje procentuální pokles cen nabízených bytů 

od městské části Brno-střed, viz Obr. 9.  Střed Brna byl zvolen za výchozí bod, jelikož 

v něm bývají byty nejdražší. 

 

Nejdražší byty bylo možno zakoupit ve středu města za průměrné ceny 83 071 Kč/m2. 

Druhá nejdražší městská část byla Brno-sever s cenou 78 736 Kč/m2, což bylo o 5,2 % 

méně než v centru města. V Židenicích se byty průměrně nabízely za 78 154 Kč/m2, tedy 

o 5,9 % méně. Za průměrnou cenu 72 064 korun za metr čtvereční byly byty nabízeny 

v městské části Brno-Líšeň. Bylo to o 13,3 % méně. Za Nejlevnější část Brna bylo možno 

považovat Bystrc, kde byla stanovena průměrná cena za metr čtvereční 70 064 korun, 

tedy o 15,7 % levněji.  

 

Ve Šlapanicích se byty průměrně nabízely za cenu 65 643 Kč/m2, to bylo o 21,0 % méně 

než v centru Brna. Slavkov u Brna zaznamenal nárůst počtu nabízených bytů díky 

novostavbě bytového domu a průměrná cena tedy činila s ohledem na nové byty 

49 442 Kč/m2. Od městské části Brno-střed cena ve Slavkově u Brna klesla o 40,5 %. 

V Rousínově byl zaznamenán největší pokles ceny, a to o neuvěřitelných 52,6 %. Je 

to způsobeno i tím, že v nabídce nebyly žádné novostavby, pouze jeden byt ve velmi 

dobrém technickém stavu, jeden byt ve špatném technickém stavu a dva byty v dobrém 

technickém stavu. Proto průměrná cena mohla být lehce zkreslená. Průměrně za metr 

čtvereční byly v Rousínově byty nabízeny za 39 360 korun. 
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Obr. 9: Cenová mapa – procentuální pokles cen nabízených bytů od městské části Brno-

střed v roce 2020 [zdroj: vlastní] 

 

7.2.16 Porovnání průměrných cen bytů s ohledem na vzdálenost od středu 

Brna v letech 2018-2020 

V předchozích kapitolách byly stanoveny průměrné nabídkové ceny bytů v Brně a jeho 

okolí bez ohledu na jakákoliv kritéria v 2018, 2019 a 2020. Z nich byly vytvořeny cenové 

mapy, viz Obr. 7, Obr. 8 a Obr. 9. Pro přehlednost byla z cenových map sestavena Tab. 

31, která porovnává průměrné ceny bytů v jednotlichých MČ Brna a okolí bez ohledu 

na jakákoliv stanovovaná kritéria, ale s ohledem na vzdálenost od středu Brna, v letech 

2018-2020.  

 

Průměrná nabídková cena bytů v MČ Brno-střed v roce 2018 byla 64 683 Kč/m2. V roce 

2019 cena stoupla o 12,4 % na 72 684 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla na 83 071 Kč/m2, 

což bylo o 14,3 % více než v roce 2019 a o 28,4 % více než v roce 2018. 

 

MČ Brno-Židenice se nachází asi 3 km na východ od hlavního nádraží v MČ Brno-střed. 

Průměrná cena bytů v roce 2018 oproti MČ Brno-střed klesla o 16 %, v roce 2019 

o 15,3 % a v roce 2020 klesla cena pouze o 5,9 %. Dá se tedy říci, že rok od roku se rozdíl 

cen mezi Židenicemi a středem Brna snižoval. Mezi roky 2018-2019 jen o 0,7 %, ale mezi 

roky 2019-2020 o významných 9,4 %. 
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Městská část Brno-Líšeň leží na severovýchodním okraji statutárního města Brna 

asi 10 kilometrů od centra Brna při jízdě automobilem cca 13 minut. V roce 2018 došlo 

k rozdílu průměrných cen bytů oproti MČ Brno-střed o 12,1 %. V roce 2019 se rozdíl 

ještě víve prohloubil na 18,8 % a v roce 2020 se již rozdíl mírně snížil na 13,3 %. 

 

Stejný vývoj zaznamenala i městská část Brno-sever, jejíž dojezdová vzdálenost autem je 

asi 3,5 km a asi 8 minut. V roce 2018 se cena snížila o 8,5 %, další rok o 13,1 % a v roce 

2020 o 5,2 %. V MČ Brno-Bystr se rok od roku navyšoval rozdíl průměrné ceny od MČ 

Brno-střed. Do této lokality se od středu města lze dostat cca za 17 minut mimo špičku 

ve vzdálenosti asi 10 km. V roce 2018 se cena snížila o 9,1 %, v roce 2019 o 14,2 % 

a v roce 2020 o 15,7 %. 

 

Tab. 31: Porovnání průměrných nabídkových cen bytů s ohledem na vzdálenost od středu 

Brna v letech 2018-2020 [zdroj: vlastní]  

 2018 2019 2020 

Brno-střed 64 683 Kč/m2 0,0 % 72 684 Kč/m2 0,0 % 83 071 Kč/m2 0,0 %  

Brno-Židenice 54 337 Kč/m2 -16,0 % 61 586 Kč/m2 - 15,3 % 78 154 Kč/m2 - 5,9 % 

Brno-Líšeň 56 871 Kč/m2 - 12,1 % 58 991 Kč/m2 - 18,8 % 72 064 Kč/m2 - 13,3 % 

Brno-sever 59 168 Kč/m2 - 8,5 % 63 173 Kč/m2 - 13,1 % 78 736 Kč/m2 - 5,2 % 

Brno-Bystrc 58 773 Kč/m2 - 9,1 % 62 373 Kč/m2 - 14,2 % 70 064 Kč/m2 - 15,7 % 

Šlapanice 56 638 Kč/m2 - 12,4 % 60 926 Kč/m2 - 16,2 % 65 643 Kč/m2 - 21,0 % 

Slavkov u Brna 44 644 Kč/m2 - 31,0 % 51 839 Kč/m2 - 28,7 % 49 442 Kč/m2 - 40,5 % 

Rousínov 45 538 Kč/m2 - 29,6 % 46 133 Kč/m2 - 36,5 % 39 360 Kč/m2 - 52,6 % 

 

K významnému zvyšování rozdílu prúměrné ceny mezi středem Brna docházelo ve městě 

Šlapanice, které leží 9 km jihozápadně od města Brna. Do centra Brna se Dá autem dostat 

za necelých 20 minut. Zatímco v roce 2018 byl rozdíl průměrné ceny nižší o 12,4 %, 

v roce 2019 16,2 % a v roce 2020 už 21 %. 

 

Slavkov u Brna leží asi 20 km východně od Brna, do centra se dá autem dostat 

do 21 minut. V roce 2018 se cena snížila o 31 %. Zatímco v roce 2019 došlo ke snížení 

rozdílu průměrné ceny od středu Brna o 28,7 %, v roce 2020 se rozdíl průměrné ceny 

prodadl až na 40,5 %.  

 

Poslední sledovanou lokalitou bylo město Rousínov, které leží asi 20 km východně 

od města Brna a dojezdový čas do centra města je autem asi 20 minut. Zatímco v roce 

2018 byla průměrná cena nižší o 29,6 %, tedy druhá nejnižší po Slavkově u Brna, v roce 

2019 se průměrná cena snížila ještě více na 36,5 %. V tomto roce to byl nejvyšší rozdíl 

oproti ostatním sledovaným lokalitám. A v roce 2020 byla cena nižší oproti středu Brna 

o neuvěřitelných 52,6 %.  
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7.2.17 Porovnání nabídkových cen bytů v Brně a jeho okolí v letech 2018-

2020 

Jak již bylo zmíněno, průměrná nabídková cena bytů v MČ Brno-střed v roce 2018 

bez ohledu na jakákoliv stanovená kritéria byla 64 683 Kč/m2. V roce 2019 průměrná 

cena stoupla o 12,4 % na 72 684 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla na 83 071 Kč/m2, 

což bylo o 14,3 % více než v roce 2019 a o 28,4 % více než v roce 2018. V každém roce 

tak docházelo k nárůstu průměrné nabídkové ceny bytů průměrně o 13,35 %. 

 

Průměrná nabídková cena bytů v MČ Brno-Židenice v roce 2018 bez ohledu na jakákoliv 

stanovená kritéria byla 54 337 Kč/m2. V roce 2019 průměrná cena stoupla o 13,3 % 

na 61 586 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla na 78 154 Kč/m2, což bylo o 26,9 % více 

než v roce 2019 a o neuvěřitelných 43,8 % více než v roce 2018. V každém roce 

tak docházelo k významnému nárůstu průměrné nabídkové ceny bytů. 

 

V roce 2018 byla průměrná nabídková cena bytů v městské části Brno-Líšeň bez ohledu 

na typ zástavby, typ bytu nebo na technický stav bytu 56 871 Kč/m2. V roce 2019 

průměrná cena stoupla o 3,7 % na 58 991 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla 

na 72 064 Kč/m2, což bylo o necelých 22,2 % více než v roce 2019 a o 26,7 % více 

než v roce 2018. V každém roce tak docházelo k nárůstu průměrné nabídkové ceny bytů. 

 

Průměrná nabídková cena bytů na severu Brna v roce 2018 bez ohledu na jakákoliv 

stanovená kritéria byla 59 168 Kč/m2. V roce 2019 průměrná cena stoupla o necelých 

6,8 % na 63 173 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla na 78 736 Kč/m2, což bylo o 24,6 % 

více než v roce 2019 a o 33,1 % více než v roce 2018. V každém roce tak docházelo 

k významnému nárůstu průměrné nabídkové ceny bytů. 

 

V roce 2018 byla průměrná nabídková cena bytů v městské části Brno-Bystrc bez ohledu 

na typ zástavby, typ bytu nebo na technický stav bytu 58 773 Kč/m2. V roce 2019 

průměrná cena stoupla o 6,1 % na 62 373 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla 

na 70 064 Kč/m2, což bylo o necelých 12,3 % více než v roce 2019 a o 19,2 % více 

než v roce 2018. V každém roce tak docházelo k nárůstu průměrné nabídkové ceny bytů. 

 

Průměrná nabídková cena bytů ve Šlapanicích v roce 2018 bez ohledu na jakákoliv 

stanovená kritéria byla 56 638 Kč/m2. V roce 2019 průměrná cena stoupla o necelých 

7,6 % na 60 926 Kč/m2. V roce 2020 cena vzrostla na 65 643 Kč/m2, což bylo o 7,7 % 

více než v roce 2019 a o 15,9 % více než v roce 2018. V každém roce tak docházelo 

k významnému a pravidelně stejnému procentuálnímu nárůstu průměrné nabídkové ceny 

bytů v této lokalitě. 

 

Průměrná nabídková cena bytů ve Slavkově u Brna v roce 2018 bez ohledu na jakákoliv 

stanovená kritéria byla 44 644 Kč/m2. V tomto roce se tedy jednalo o nejlevnější 

sledovanou lokalitu. V roce 2019 průměrná cena stoupla o více než 16,1 % 
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na 51 839 Kč/m2. V roce 2020 průměrná nabídková cena klesla na 49 442 Kč/m2, 

což bylo o 4,6 % méně než v roce 2019, ale o 10,7 % více než v roce 2018. Pouze 

Rousínov a Slavkov u Brna vykazovali v roce 2020 pokles průměrných nabídkových cen. 

 

Průměrná nabídková cena bytů v Rousínově v roce 2018 bez ohledu na jakákoliv 

stanovená kritéria byla 45 538 Kč/m2. Po Slavkově u Brna to byla druhá nejnižší 

průměrná cena bytů v daných sledovaných lokalitách. V roce 2019 průměrná cena stoupla 

o pouhých 1,3 % na 46 133 Kč/m2. V roce 2020 průměrná cena prudce klesla 

na 39 360 Kč/m2, což bylo o 14,7 % méně než v roce 2019 a dokonce i o necelých 13,6 % 

méně než v roce 2018. Jako u jediné ze sledovaných lokalit došlo 

k tak výraznému poklesu ceny mezi roky 2019-2020. Tento fakt byl způsoben 

neodstatečným počten nabízených bytů v adekvátním stavu. V nabídce byly louze byty 

v ne moc dobrém technickém stavu. V roce 2019 i 2020 se Rousínoc stal lokalitou 

s nejlevnějšími nabízenými byty a tudíž i nejnižšími průměrnými cenami na metr 

čtvereční. 

 

Pro stanovení průměrných nabídkových cen bylo potřeba shromažďovat data 

o jednotlivých bytech v horizontu tří let ve stejném období. V každém roce byl 

shromážděn jiný počet nabízených bytů v jednotlivých městských částech Brna a jeho 

okolí, vypovídá o tom Tab. 32. Je zřejmé, že se každým rokem snižoval počet nabízených 

bytů. V roce 2019 došlo k největšímu poklesu nabízených bytů v MČ Brno-sever, naopak 

ve Slavkově u Brna díky výstavbě nových bytů došlo ke zvýčení počtu nabízených bytů 

o 43. V roce 2020 došlo k největšímu úbytku počtu nabízených bytů ve Slavkově u Brna 

a v Brně v MČ Brno-střed. Naopak k přírůstku počtu nabízených bytů došlo 

oproti předchozímu období v MČ Brno-sever a ve Šlapanicích u Brna. V Židenicích bylo 

nabízeno 49 bytů v roce 2019 i v roce 2020.  

 

Tab. 32: Porovnání počtu nabízených bytů v MČ Brna a jeho okolí v letech 2018-2020 

[zdroj: vlastní]  

 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Brno-střed 186 bytů 167 bytů 137 bytů - 19 bytů - 30 bytů 

Brno-Židenice 58 bytů 49 bytů 49 bytů - 9 bytů 0 bytů 

Brno-Líšeň 57 bytů 36 bytů 13 bytů - 21 bytů - 23 bytů 

Brno-sever 145 bytů 74 bytů 88 bytů - 71 bytů + 14 bytů 

Brno-Bystrc 55 bytů 30 bytů 22 bytů - 25 bytů - 8 bytů 

Šlapanice 8 bytů 3 byty 12 bytů - 5 bytů + 9 bytů 

Slavkov u Brna 8 bytů 51 bytů 19 bytů + 43 bytů - 32 bytů 

Rousínov 16 bytů 8 bytů 4 byty - 8 bytů - 4 byty 

 

V městských částech Brna byla sledována průměrná cena bytů vztažená na metry 

čtvereční podle typu bytů. Podrobně to popisuje Tab. 33. Ve všech sledovaných MČ 

docházelo každým rokem ke zdražení jednotlichých kategorií nabízených bytů kromě MČ 
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Brno-Líšeň, kde v roce 2019 došlo ke snížení průměrných cen nabízených 

jednopokojových a dvoupokojových bytů. V roce 2020 také nebylo možné stanovit 

průměrné ceny jednopokojových a čtyčpokojových bytů v této MČ, jelikož nebyla 

dostatečná nabídka. 

 

V městské části Brno-střed byly nabízeny jednopokojové byty za nejvíce peněz v celém 

sledovaném období. Roční průměrné zdražení u těchto nabízených bytů bylo 9,45 %. 

V ostatních kategoriích docházelo k mnohem vyššímu ročnímu průměrnému nárůstu cen, 

u dvoupokojových bytů 12,56 %, u třípokojových bytů 14,48 % a u čtyřpokojových bytů 

došlo k meziročnímu průměrnému nárůstu ceny dokonce o 20,45 %. 

 

Tab. 33: Porovnání průměrných cen nabízených bytů v MČ Brna podle typu bytů v letech 

2018-2020 vztažených na metry čtvereční [zdroj: vlastní]  

 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

1-pokojové byty 

B
r
n

o
-s

tř
e
d

 72 830 Kč 80 188 Kč 87 250 Kč + 10,10 % + 8,81 % 

2-pokojové byty 64 355 Kč 72 579 Kč 81 531 Kč + 12,78 % + 12,33 % 

3-pokojové byty 61 651 Kč 68 080 Kč 80 692 Kč + 10,43 % + 18,53 % 

4-pokojové byty 60 220 Kč 75 490 Kč 87 225 Kč + 25,36 % + 15,55 % 

1-pokojové byty 

B
r
n

o
-

Ž
id

e
n

ic
e 

63 611 Kč 68 689 Kč 89 239 Kč + 7,98 % + 29,92 % 

2-pokojové byty 52 965 Kč 64 153 Kč 76 858 Kč + 21,12 % + 19,80 % 

3-pokojové byty 53 653 Kč 58 883 Kč 76 935 Kč + 9,75 % + 30,66 % 

4-pokojové byty 46 811 Kč 53 256 Kč 68 119 Kč + 13,77 % + 27,91 % 

1-pokojové byty 

B
r
n

o
-L

íš
e
ň

 59 315 Kč 57 684 Kč nelze stanovit - 2,75 % --- 

2-pokojové byty 58 398 Kč 56 859 Kč 72 819 Kč - 2,64 %  + 28,07 % 

3-pokojové byty 56 131 Kč 61 900 Kč 67 174 Kč + 10,28 % + 8,52 % 

4-pokojové byty 51 964 Kč 57 098 Kč nelze stanovit + 9,88 % --- 

1-pokojové byty 

B
r
n

o
-s

e
v
e
r 64 295 Kč 70 473 Kč 84 588 Kč + 9,61 % + 20,03 % 

2-pokojové byty 57 756 Kč 63 688 Kč 76 602 Kč + 10,27 % + 20,28 % 

3-pokojové byty 58 294 Kč 60 067 Kč 79 496 Kč + 3,04 % + 32,35 % 

4-pokojové byty 58 413 Kč 59 331 Kč 74 972 Kč + 1,57 % + 26,36 % 

1-pokojové byty 

B
r
n

o
-

B
y
st

r
c 

62 190 Kč 63 824 Kč nelze stanovit + 2,63 % --- 

2-pokojové byty 57 871 Kč 63 787 Kč 67 526 Kč + 10,22 % + 5,86 % 

3-pokojové byty 58 109 Kč 62 986 Kč 73 849 Kč + 8,39 % + 17,25 % 

4-pokojové byty 56 401 Kč 57 196 Kč 64 461 Kč + 1,41 % + 12,70 % 

 

V Židenicích docházelo k meziročnímu průměrnému nárůstu ceny nabízených bytů 

o cca 20 % u každé kategorie. Ve všech letech byly nejdráž nabízeny jednopokojové byty 

a nejlevněji byty čtyřpokojové. Na severu Brna docházelo k nárůstu cen ve všech 

kategoriích v celém sledovaném období průměrně o 15 %. V roce 2019 došlo 

k mírnějšímu zražování než v roce 2020. V roce 2019 došlo k nejvýznamnějšímu 

zdražení nabídkových cen u dvoupokojových bytů o 10,27 %, v roce 2020 pak došlo 

k 32,35% zdražení u třípokojových bytů. 
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V Bystrci nebylo možné stanovit průměrnou cenu u jednopokojových bytů v roce 2020 

kvůli nedostatečné nabídce, v roce 2019 však došlo ke zdražení o 2,63 %. 

U dvoukopokových nabízených bytů došlo k meziročnímu zdražení průměrně o 8 %, 

u třípokojových bytů o necelých 13 % a u čtyřpokojových bytů o 7 %. 

 

Dalším sledovaným kritériem bylo, zda se nabízený byt nachází v cihlové nebo panelové 

zástavbě a byla určena jejich průměrná cena vztažená na metry čtvereční. Vývoj 

průměrných cen tohoto kritéria zobrazuje Tab. 34. Obečně bývá cihlová zástavba dražší, 

avšak v MČ Brno-střed a Brno-sever došlo v roce 2018 k vyšší průměrné ceně 

u nabízených bytů v panelové zástavbě. V ostatních případech byla vždy cihlová zástavba 

dražší než panelová.  

 

Ve středu Brna došlo k meziročnímu navýšení nabídkové průměrné ceny bytů v cihlové 

zástavbě o více než 13 %. U panelové zástavby cena nejprve klesla o 11,36 %, 

v následujícím roce ale výrazně vzrostla. V Židenicích průměrná cena nabízenách bytů 

v cihlové zástavbě vzrostla v roce 2019 o necelých 17 %, v roce 2020 o 22 %. Byty 

nabízené v panelové zástavbě měly v tomto sledovaném období také rostoucí trend. 

V roce 2019 cena vzrostla o necelých 11 %, v roce 2020 téměž o 24 %.  

 

Tab. 34: Porovnání průměrných cen nabízených bytů v MČ Brna podle typu zástavby 

v letech 2018-2020 [zdroj: vlastní]  

 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Brno-střed      

Cihlová zástavba 64 559 Kč 73 315 Kč 83 095 Kč + 13,56 % + 13,34 % 

Panelová zástavba 67 857 Kč 60 148 Kč 82 641 Kč - 11,36 % + 37,40 % 

Brno-Židenice      

Cihlová zástavba 56 657 Kč 66 014 Kč 80 726 Kč + 16,52 % + 22,29 % 

Panelová zástavba 48 740 Kč 53 962 Kč 66 721 Kč + 10,71 % + 23,64 % 

Brno-Líšeň      

Cihlová zástavba 62 445 Kč 63 209 Kč 76 469 Kč + 1,22 % + 20,98 % 

Panelová zástavba 52 197 Kč 54 276 Kč 65 016 Kč + 3,98 % + 19,79 % 

Brno-sever      

Cihlová zástavba 58 886 Kč 63 475 Kč 79 076 Kč + 7,79 % + 24,58 % 

Panelová zástavba 61 608 Kč 61 756 Kč 73 088 Kč + 0,24 % + 18,35 % 

Brno-Bystrc      

Cihlová zástavba 63 989 Kč 65 464 Kč 73 634 Kč + 2,31 % + 12,48 % 

Panelová zástavba 52 956 Kč 58 840 Kč 63 816 Kč + 11,11 % + 8,46 % 

 

V Líšni došlo v roce 2019 jen k mírnému nárůstu průměrných cen bytů v obou typech 

zástavby. V roce 2020 však cena prudce stoupla, u bytů v cihlové zástavbě o 21 % 
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a u bytů v zástavbě panelové o necelých 20 %. Podobný rostoucí trend byl zaznamenán 

i na severu Brna. V městské části Brno-Bystrc u nabízených bytů v cihlové zástavbě 

došlo v roce 2019 ke zvýšení průměrné ceny o 2,31 %, v roce 2020 o více než 12 %. 

U nabízených bytů v zástavbě panelové došlo v roce 2019 k nárůstu průměrné ceny 

o 11 %, v roce 2020 již nebyl nárůst tak vysoký. 

 

Posledním zásadním kritériem byl technický stav bytů. O vývoji jeho průměrných cen 

v jednotlivých městských částech Brna informuje Tab. 35. V centru Brna se docházelo 

k rostoucímu trendu v celém sledovaném období. Průměrná cena novostaveb v roce 2019 

vzrostla o necelých 26 %, v následujícím roce nebyl nárůst tak strmý, došlo ke zvýšení 

průměrné ceny nabízených novostaveb pouze o 2 %. Meziroční průměrný nárůst 

průměrné ceny nabízených bytů po rekonstrukci vykazoval 13,7 %. Průměrná cena 

nabízených bytů ve velmi dobrém technickém stavu měla v roce 2019 mírnější nárůst, 

pouze o 3 %. V následujícím roce se průměrná cena zvedla o 25,31 %. Stejný vývoj měly 

i byty v dobrém technickém stavu. 

 

Tab. 35: Porovnání průměrných cen nabízených bytů v MČ Brna podle technického stavu 

bytů v letech 2018-2020 [zdroj: vlastní]  

 2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Novostavba 

B
r
n

o
-s

tř
e
d

 68 940 Kč 86 689 Kč 88 386 Kč + 25,75 % + 1,96 % 

Po rekonstrukci 68 989 Kč 79 127 Kč 89 181 Kč + 14,70 % + 12,71 % 

Velmi dobrý stav 61 597 Kč 63 508 Kč 79 582 Kč + 3,10 % + 25,31 % 

Dobrý stav 57 229 Kč 59 902 Kč 75 168 Kč + 4,67 % + 25,48 % 

Novostavba 

B
r
n

o
-

Ž
id

e
n

ic
e 

60 437 Kč 59 501 Kč 82 983 Kč - 1,55 % + 39,46 % 

Po rekonstrukci 53 011 Kč 61 148 Kč 77 813 Kč + 15,35 % + 27,25 % 

Velmi dobrý stav 53 617 Kč 65 014 Kč 77 970 Kč + 21,26 % + 19,93 % 

Dobrý stav 49 680 Kč 56 521 Kč 71 664 Kč + 13,77 % + 26,79 % 

Novostavba 

B
r
n

o
-L

íš
e
ň

 62 212 Kč 70 502 Kč 84 283 Kč + 13,33 % + 19,55 % 

Po rekonstrukci 52 799 Kč 65 790 Kč 64 451 Kč + 24,60 % - 2,04 % 

Velmi dobrý stav 56 701 Kč 52 446 Kč 69 116 Kč - 7,50 % + 31,79 % 

Dobrý stav 54 184 Kč 54 114 Kč nelze stanovit - 0,13 % --- 

Novostavba  

B
r
n

o
-s

e
v
e
r 63 566 Kč 69 836 Kč 86 049 Kč + 9,86 % + 23,22 % 

Po rekonstrukci 56 184 Kč 63 764 Kč 81 661 Kč + 13,49 % + 28,07 % 

Velmi dobrý stav 58 961 Kč 60 471 Kč 71 761 Kč + 2,56 % + 18,67 % 

Dobrý stav 52 701 Kč 54 025 Kč 66 519 Kč + 2,51 % + 23,13 % 

Novostavba 

B
r
n

o
-

B
y
st

r
c 

61 097 Kč 69 437 Kč 69 875 Kč + 13,65 % + 0,63 % 

Po rekonstrukci 56 638 Kč 61 197 Kč 65 242 Kč + 8,05 % + 6,61 % 

Velmi dobrý stav 61 278 Kč 60 029 Kč 75 116 Kč - 2,04 % + 25,13 % 

Dobrý stav 51 313 Kč 54 105 Kč nelze stanovit + 5,44 % --- 

 

V Židenicích došlo nejprve k poklesu průměrné ceny za novostavby, v následujícím roce 

však došlo k rapidnímu nárůstu o téměř 40 %. Průměrná cena nabízených bytů 
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po rekonstrukci měla ve sledovaném období podobný rostoucí charakter jako nabízené 

byty v dobrém technickém stavu. Průměrná cena nabízených bytů ve velmi dobrém 

technickém stavu meziročně průměrně vzrostla o 20,6 %.  

 

Průměrný meziroční přírůstek nabízených nových bytů v Líšni byl 16,44 %. 

U nabízených bytů po rekonstrukci nejprve došlo k nárůstu průměrné ceny o 24,6 %, 

v následujícím roce se však průměrná cena snížila o 2 %. U nabízených bytů ve velmi 

dobrém technickém stavu byl vývoj opačný a u nabízených bytů v dobrém technickém 

stavu byla v roce 2019 průměrná cena téměř stejná jako v roce 2018.  

 

V obou letech docházelo k nárůstu průměrných cen v MČ Brno-sever. V roce 2019 byl 

vždy nárůst průměrné ceny pomalejší než v roce 2020. V Bystrci došlo v roce 2019 

k prudčímu nárůstu průměrné ceny u nabízených nových bytů a bytů po rekonstrukci. 

V následujícím roce byl nárůst průměrné ceny mírnější. U bytů ve velmi dobrém 

technickém stavu nejprve došlo ke snížení průměrné ceny o 2 %, v následujícím roce 

však došlo k prudčímu nárůstu o 25 %. U nabízených bytů v dobrém technickém stavu 

došlo v roce 2019 k nárůstu o 5,44 %. Období následující nebylo možné zhodnotit kvůli 

nedostatečné nabídce bytů v dobrém technickém stavu v roce 2020. 
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8 Srovnání realizovaných kupních cen a cen ze serveru 

Sreality.cz 

Následující kapitola se zabývá porovnáním cen bytů z realitní inzerce, které jsou cenami 

nabídkovými s cenami z databáze realizovaných kupních cen bytů, které jsou primárně 

určeny pro AZO ČR. Pro porovnání bylo potřeba sledovat ceny bytů ve stejných obdobích 

a sledovat stejná kritéria. Byly tedy shromažďovány data s realitní inzerce Sreality.cz 

vždy ve stejném období od července do října daného roku. Tato databáze byla tvořena 

po dobu tří let. Pouze pro školní účely, tedy pro tvorbu této diplomové práce, mi byly 

poskytnuty informace z databáze realizovaných kupních cen nemovitých věcí, ze kterých 

byly sestaveny tři tabulky, které jsou součástí příloh této diplomové práce. Tabulky jsou 

sestaveny tak, aby korespondovaly s databází vytvořenou pro nabídkové ceny z realitní 

inzerce. Ta je také součástí příloh.  

 

Obecně platí, že nabídkové ceny z inzerce jsou při vlastním prodeji nějakým procentem 

redukovány. Z toho vyplývá, že by realizované kupní ceny měly být nižší než ceny 

nabídkové získané z internetové realitní inzerce Sreality.cz. 

 

Pro porovnání bylo vybráno 5 městských částí Brna. Jednalo se o městskou část Brno-

střed, které následně figurovalo jako výchozí bod, od kterého se sledovalo procentuální 

snižování nebo nárůst cen k ostatním sledovaným městským částem. Za ostatní městské 

části byly považovány Brno-Židenice, Brno-sever, Brno-Bystrc a Brno-Líšeň. 

8.1 Porovnání realizovaných kupních a inzerovaných cen ve sledovaných 

MČ v Brně za období červenec až říjen 2018 

Celková průměrná cena skutečně prodaných bytů ve sledovaném období a v daných 

městských částech Brna byla 55 534 Kč/m2.  Za stejných podmínek byla zjištěna i celková 

průměrná nabídková cena zjištěná z inzerce, která činila 60 352 Kč/m2.  Celková 

průměrná realizovaná kupní cena bytů byla tedy o 4 818 Kč/m2 nižší než celková 

průměrná nabídková cena. Splňuje to tedy očekávání z praxe, kdy je cena nabídková 

při vlastním prodeji nějakým procentem redukována, v tomto případě se cena liší 

o 7,98 %. 

 

Jedním ze sledovaných kritérií byl typ bytů. Tab. 36 udává, jak se v roce 2018 

ve sledovaném období lišila průměrná cena bytů podle typu bytů. Byla porovnávána 

nabídková cena proti realizované kupní ceně. Nejvíce se cena lišila u čtyřpokojových 

bytů, kde realizovaná kupní cena klesla o 21,92 %. Naopak nejmenší rozdíl byl 

u jednopokojových bytů, kde byla realizovaná kupní cena nižší o 5,02 %, tedy 

o 3 346 Kč/m2. V tomto sledovaném období při porovnávání cen bytů podle typu bytů 

byla průměrná kupní cena bytů vždy nižší než průměrná cena nabídková. 
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Tab. 36: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu bytu ve sledovaném období roku 2018 ve stanovených 5 MČ 

Brna [zdroj: vlastní]  

 Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

1 - pokojové byty 63 289 Kč/m2 66 635 Kč/m2 3 346 Kč/m2 - 5,02 % 

2 - pokojové byty 54 026 Kč/m2 60 062 Kč/m2 6 036 Kč/m2 - 10,05 % 

3 - pokojové byty 52 425 Kč/m2 58 589 Kč/m2 6 164 Kč/m2 - 10,52 % 

4 - pokojové byty 43 919 Kč/m2 56 250 Kč/m2 12 331 Kč/m2 - 21,92 % 

 

Dalším sledovaným kritériem byla zástavba, která byla dělena na byty v cihlových 

nebo panelových domech. Co se týče bytů v cihlové zástavbě, zde byla průměrná kupní 

cena nižší o 6 621 Kč/m2. Oproti průměrné nabídkové ceně byla nižší tedy o 10,72 %. Je 

třeba si ale všimnout, že průměrná kupní cena bytů v cihlové zástavbě byla o 541 korun 

na metr čtvereční nižší než v zástavbě panelové. Jen výjimečně se stává, že jsou byty 

v cihlové zástavbě levnější. Nejde však o velkou částku a tento výkyv mohl být 

i způsoben menším počtem porovnávaných vzorků bytů v panelové zástavbě, které byly 

většinou po rekonstrukci a tudíž byla jejich cena vyšší. Ale i průměrná nabídková cena 

bytů v panelové zástavbě byla nižší než průměrná realizovaná kupní cena bytů. Došlo zde 

ke zvýšení průměrné realizované kupní ceny o 2,35 %. 

 

Tab. 37: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu zástavby ve sledovaném období roku 2018 ve stanovených 

5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Real. kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Cihlová zástavba 55 141 Kč/m2 61 762 Kč/m2 6 621 Kč/m2 - 10,72 % 

Panelová zástavba 55 682 Kč/m2 54 403 Kč/m2 - 1 279 Kč/m2 + 2,35 % 

 

Posledním kritériem byl technický stav bytu. V tomto sledovaném období nebylo možné 

stanovit průměrnou realizovanou kupní cenu novostaveb, neboť byl k dispozici pouze 

jeden vzorek s cenou 67 689 Kč/m2. Průměrná cena novostaveb nabídková viz Tab. 38. 

 

Tab. 38: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle technického stavu bytu ve sledovaném období roku 2018 

ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Novostavba nelze stanovit 64 610 Kč/m2 nelze stanovit nelze stanovit 

Po rekonstrukci 57 157 Kč/m2 61 584 Kč/m2 4 427 Kč/m2 - 7,19 % 

Velmi dobrý stav 58 091 Kč/m2 59 004 Kč/m2 913 Kč/m2 - 1,55 % 

Dobrý stav 50 662 Kč/m2 54 219 Kč/m2 3 557 Kč/m2 - 6,56 % 
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Průměrná realizovaná kupní cena bytů po rekonstrukci byla o 4 427 Kč/m2 než průměrná 

nabídková cena z inzerce. Došlo tedy k 7,19% snížení. O 1,55 % byla průměrná 

realizovaná kupní cena bytů ve velmi dobrém technickém stavu nižší oproti průměrné 

nabídkové ceně, tzn. o 913 korun na metr čtvereční. Průměrná realizovaná kupní cena 

bytů v dobrém stavu bylo oproti průměrné ceně nabídkové nižší o 6,56 %. 

8.2 Porovnání realizovaných kupních a inzerovaných cen ve sledovaných 

MČ v Brně za období červenec až říjen 2019 

Celková průměrná realizovaná kupní cena bytů byla v roce 2019 ve sledovaném období 

a ve stanovených městských částech 62 246 Kč/m2.  Celková průměrná nabídková cena 

činila 66 926 Kč/m2.  Z toho vyplývá, že celková průměrná realizovaná kupní cena bytů 

byla o 4 680 Kč/m2 nižší než celková průměrná nabídková cena, tedy o 6,99 %. 

 

Při porovnání průměrných cen bytů podle typu bytů v roce 2019 vždy docházelo 

ke značným rozdílům mezi průměrnými kupními cenami a průměrnými nabídkovými 

cenami. Průměrné kupní ceny byly vždy nižší než průměrné nabídkové ceny. Největší 

rozdíl vznikl u čtyřpokojových bytů, kde byla průměrná kupní cena bytů o 21,30 % nižší 

než průměrná nabídková cena bytů. Nejmenší cenový rozdíl nastal u třípokojových bytů. 

Průměrná kupní cena bytů zde byla o 2 136 Kč/m2 nižší. Procentuální rozdíl tady byl 

3,34 %.  

 

Tab. 39: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu bytu ve sledovaném období roku 2019 ve stanovených 5 MČ 

Brna [zdroj: vlastní]  

  Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

1 - pokojové byty 66 655 Kč/m2 72 694 Kč/m2 6 039 Kč/m2 - 8,31 % 

2 - pokojové byty 63 465 Kč/m2 68 011 Kč/m2 4 546 Kč/m2 - 6,68 % 

3 - pokojové byty 61 849 Kč/m2 63 985 Kč/m2 2 136 Kč/m2 - 3,34 % 

4 - pokojové byty 51 764 Kč/m2 65 770 Kč/m2 14 006 Kč/m2 - 21,30 % 

 

Dalším sledovaným kritériem byla zástavba, která byla dělena na byty v cihlových 

nebo panelových domech. Co se týče bytů v cihlové zádtavbě, zde byla průměrná kupní 

cena nižší o 6 621 Kč/m2. Oproti průměrné nabídkové ceně byla nižší tedy o 10,72 %. 

V tomto sledovaném období byla průměrná realizovaná i nabídková cena bytů vždy 

u cihlové zástavby vyšší než u zástavby panelové. Je třeba si však všimnout, že průměrná 

nabídková cena bytů v panelové zástavbě byla nižší než průměrná realizovaná kupní cena 

bytů. Došlo zde ke zvýšení průměrné realizované kupní ceny o 2,94 %. Pro stanovení 

průměrných realizovaných kupních cen bylo dostupných méně bytů než pro stanovení 

průměrných nabídkových cen. Tento rozdíl mohl být tedy způsoben malým množstvím 

skutečně prodaných bytů v panelové zástavbě, které byly již po rekonstrukci 

nebo ve velmi dobrém stavu, což cenu výrazně zvýšilo. 

 



 

 

90 

 

Tab. 40: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu zástavby ve sledovaném období roku 2019 ve stanovených 

5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Real. kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Cihlová zástavba 63 304 Kč/m2 69 314 Kč/m2 6 010 Kč/m2 - 8,67 % 

Panelová zástavba 58 851 Kč/m2 57 168 Kč/m2 - 1 683 Kč/m2 + 2,94 % 

 

Sledována byla i průměrná cena bytů podle technického stavu. Bohužel v tomto období 

byl poskytnut nedostatečný vzorek skutečně prodaných bytů po rekonstrukci 

a novostaveb, u těchto kategorií nebylo možné určit průměrné realizované kupní ceny 

a od toho související porovnání nabídkových a kupních cen. Ve sledovaném období 

nebyla prodána žádná novostavba. Byt po rekonstrukci byl prodán pouze jeden s cenou 

69 900 Kč/m2. Průměrné nabídkové ceny bytů po rekonstrukci a novostaveb viz Tab. 41. 

 

Průměrná realizovaná kupní cena bytů ve velmi dobrém technickém stavu byla v tomto 

období vyšší než průměrná nabídková cena o 3 634 Kč/m2. Byla tedy Vyšší o 5,92 %. 

Při vlastním prodeji bytů však cena bývá většinou nižší než cena nabídková. U bytů 

v dobrém technickém stavu ale došlo opět k běžnému scénáři, kdy byla průměrná 

realizovaná kupní cena nižší o 5,45 % než průměrná cena nabídková. Došlo tedy 

ke snížení o 3 120 Kč/m2. 

 

Tab. 41: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle technického stavu bytu ve sledovaném období roku 2019 

ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Novostavba nelze stanovit 74 573 Kč/m2 nelze stanovit nelze stanovit 

Po rekonstrukci  nelze stanovit 72 465 Kč/m2 nelze stanovit nelze stanovit 

Velmi dobrý stav 65 011 Kč/m2 61 377 Kč/m2 -3 634 Kč/m2 + 5,92 % 

Dobrý stav 54 112 Kč/m2 57 232 Kč/m2 3 120 Kč/m2 - 5,45 % 

8.3 Porovnání realizovaných kupních a inzerovaných cen ve sledovaných 

MČ v Brně za období červenec až říjen 2020 

Celková průměrná realizovaná kupní cena bytů byla v roce 2019 ve sledovaném období 

a ve stanovených městských částech 71 568 Kč/m2. Celková průměrná nabídková cena 

činila 79 668 Kč/m2.  Z toho vyplývá, že celková průměrná realizovaná kupní cena bytů 

byla o 8 100 Kč/m2 nižší než celková průměrná nabídková cena, tedy o 10,17 %. 

 

Při porovnání průměrných cen bytů podle typu bytů v roce 2020 vždy docházelo 

ke značným rozdílům mezi průměrnými kupními cenami a průměrnými nabídkovými 

cenami. Průměrné kupní ceny bytů byly vždy nižší než průměrné nabídkové ceny. 

Největší rozdíl vznikl u čtyřpokojových bytů, kde byla průměrná kupní cena bytů 
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o 24,96 % nižší než průměrná nabídková cena bytů. Nejmenší cenový rozdíl nastal 

u jednopokojových bytů. Průměrná kupní cena bytů zde byla o 1 786 Kč/m2 nižší. 

Procentuální rozdíl tady byl 2,06 %.  

 

Tab. 42: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu bytu ve sledovaném období roku 2020 ve stanovených 5 MČ 

Brna [zdroj: vlastní]  

  Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

1 - pokojové byty 85 039 Kč/m2 86 825 Kč/m2 1 786 Kč/m2 - 2,06 % 

2 - pokojové byty  72 079 Kč/m2 77 773 Kč/m2 5 694 Kč/m2 - 7,32 % 

3 - pokojové byty 70 085 Kč/m2 78 574 Kč/m2 8 489 Kč/m2 - 10,80 % 

4 - pokojové byty 59 301 Kč/m2 79 026 Kč/m2 19 725 Kč/m2 - 24,96 % 

 

Dalším sledovaným kritériem byla zástavba, která byla rozdělena na byty v cihlových 

nebo panelových domech. Co se týče bytů v cihlové zádtavbě, zde byla průměrná kupní 

cena nižší o 5 682 Kč/m2. Oproti průměrné nabídkové ceně byla nižší tedy o 7,03 %. 

V tomto sledovaném období byla průměrná realizovaná i nabídková cena bytů vždy 

u cihlové zástavby vyšší než u zástavby panelové. I realizovaná kupní cena bytů 

v panelové zástavbě je nižší než nabídková cena. Průměrná kupní cena je tedy 

o 6 173 Kč/m2 nižší. 

 

Tab. 43: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle typu zástavby ve sledovaném období roku 2020 ve stanovených 

5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Real. kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Cihlová zástavba 75 181 Kč/m2 80 863 Kč/m2 5 682 Kč/m2 - 7,03 % 

Panelová zástavba 63 828 Kč/m2 70 001 Kč/m2  6 173 Kč/m2 - 8,82 % 

 

Sledována byla i průměrná cena bytů podle technického stavu. Cena novostaveb byla 

u průměrné realizované kupní ceny vyšší než u průměrné ceny nabídkové. Tento 2,02% 

rozdíl mohl být způsoben i malým počtem realizovaných kupních cen bytů u novostaveb, 

tedy počtem 4. Průměrná nabídková cena byla stanovována z 82 bytů.  

 

Tab. 44: Porovnání průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce podle technického stavu bytu ve sledovaném období roku 2020 

ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

 Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

Novostavba 86 350 Kč/m2 84 640 Kč/m2 - 1 710 Kč/m2 + 2,02 % 

Po rekonstrukci 78 584 Kč/m2 82 561 Kč/m2 3 977 Kč/m2 - 4,82 % 

Velmi dobrý stav 71 039 Kč/m2 76 303 Kč/m2 5 264 Kč/m2 - 6,90 % 

Dobrý stav 62 306 Kč/m2 72 117 Kč/m2 9 811 Kč/m2 - 13,60 % 
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Ve všech ostatních kategoriích technického stavu bytů byla realizovaná kupní cena nižší. 

U bytů po rekonstrukci byla průměrná realizovaná kupní cena nižší o 3 977 Kč/m2, u bytů 

ve velmi dobrém stavu o 5 264 Kč/m2. Nejvyšší rozdíl vykazovaly byty v dobrém stavu, 

kde průměrná realizovaná cena bytu byla nižší o 9 811 Kč/m2. Podrobnější informace 

jsou dostupné v Tab. 44. 

 

8.4 Porovnání realizovaných kupních a inzerovaných cen ve sledovaných 

MČ v Brně za období červenec až říjen v letech 2018-2020 

Během posledních tří let (2018-2020) docházelo ke stálému nárůstu cen bytů. 

Pro přehlednost byly vytvořeny tabulky, kde je vývoj cen bytů v určených MČ Brna 

přehledně zachycen podle jednotlivých kritérií. 

 

Nejprve byla stanovena Tab. 45, která porovnává vývoj celkových průměrných cen bytů 

v Brně v jednotlivých letech. Je zřejmé, že ve všech sledovaných letech byla průměrná 

realizovaná kupní cena nižší než cena nabídková. Ve sledovanéch období roku 2018 byla 

realizovaná kupní cena nižší o téměř 8 %, v roce 2019 o necelých 7 % a v posledním 

sledovaném roce 2020 o 10,17 %.  

 

Tab. 45: Vývoj průměrných realizovaných kupních cen bytů a průměrných cen bytů 

z realitní inzerce ve sledovaném období v letech 2018-2020 ve stanovených 5 MČ Brna 

[zdroj: vlastní]  

 Realizovaná kupní cena Nabídková cena Rozdíl v Kč/m
2
 Rozdíl v % 

2018 55 534 Kč/m2 60 352 Kč/m2 4 818 Kč/m2 - 7,98 % 

2019 62 246 Kč/m2 66 926 Kč/m2 4 680 Kč/m2 - 6,99 % 

2020 71 568 Kč/m2 79 668 Kč/m2 8 100 Kč/m2 - 10,17 % 

 

Následně byla stanovena Tab. 46, která sleduje rozdíly průměrné nabídkové a kupní ceny 

bytů podle typu bytu ve sledovaném období v letech 2018-2020. Je patrné, že ve všech 

sledovaných letech byla průměrná realizovaná kupní cena bytů nižší než cena nabídková. 

Nejvyšší cenový rozdíl byl zaznamenán u čtyřkopokových bytů, kde byla průměrná kupní 

cena bytů nižší v průměru o 23 %. U čtyřpokojových bytů byl také cenový rozdíl 

nejstabilnější.  

 

Nejnižší cenový rozdíl byl u jednopokojových bytů, v roce 2018 o 5 %, v roce 2019 o více 

než 8 % a v roce 2020 byl nenový rozdíl nejnižší, tedy pouhé 2 %. Průměrný rozdíl 

u dvoupokojových bytů byl stanoven na 8 %. U třípokojových bytů byl cenový rozdíl 

v roce 2018 a 2020 stejný, tedy necelých 11 %, v roce 2019 se rozdíl pphyboval pouze 

okolo 3 %. 
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Tab. 46: Cenový rozdíl průměrných cen bytů z realitní inzerce a průměrných 

realizovaných kupních cen bytů podle typu bytu ve sledovaném období v letech 2018-2020 

ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

  2018 2019 2020 

1 - pokojové byty - 5,02 % - 8,31 % - 2,06 % 

2 - pokojové byty - 10,05 % - 6,68 % - 7,32 % 

3 - pokojové byty - 10,52 % - 3,34 % - 10,80 % 

4 - pokojové byty - 21,92 % - 21,30 % - 24,96 % 

 

Tab. 47 zobrazuje, jak se vyvíjela průměrná cena bytů v cihlové a panelové zástavbě. 

Cenový rozdíl u bytů v cihlové zástavbě se postupně snižoval. Zatímco v roce 2018 byla 

průměrná realizovaná kupní cena bytů v cihlové zástavbě o 10,72 % nižší než nabídková 

cena, v roce 2019 byla nižší o 8,67 % a v roce 2020 už jen o 7 %. Úplně rozdílný vývoj 

však nastal u bytů v panelové zástavbě. V prvních dvou sledovaných letech byla 

průměrná kupní cena vyšší než cena nabídková, v roce 2018 o 2,35 % a v roce 2019 

o 2,94 %. V posledním sledovaném roce už byla průměrná realizovaná kupní cena nižší 

než cena nabídková, a to o necelých 9 %. 

 

Tab. 47: Cenový rozdíl průměrných cen bytů z realitní inzerce a průměrných 

realizovaných kupních cen bytů podle typu zástavby ve sledovaném období v letech 2018-

2020 ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

  2018 2019 2020 

Cihlová zástavba - 10,72 % - 8,67 % - 7,03 % 

Panelová zástavba + 2,35 % + 2,94 % - 8,82 % 

 

Posledním porovnávaným kritériem byl technický stav bytů. Bohužel nebylo možné 

u některých kategirií stavovit průměrnou cenu a tudíž ani cenový rozdíl z důvodu 

nedostatečného počtu bytů v dané kategorii, jak je vidno z Tab. 48. 

 

Tab. 48: Cenový rozdíl průměrných cen bytů z realitní inzerce a průměrných 

realizovaných kupních cen bytů podle technického stavu bytu ve sledovaném období 

v letech 2018-2020 ve stanovených 5 MČ Brna [zdroj: vlastní]  

  2018 2019 2020 

Novostavba nelze stanovit nelze stanovit + 2,02 % 

Po rekonstrukci - 7,19 % nelze stanovit - 4,82 % 

Velmi dobrý stav - 1,55 % + 5,92 % - 6,90 % 

Dobrý stav - 6,56 % - 5,45 % - 13,60 % 

 

U bytů v dobrém stavu vždy převládala cena nabídková. Tzn., že průměrná kupní cena 

byla ve všech letech nižší než cena nabídková, v letech 2018-2019 průměrně o 6 %, 

v posledním roce o 13,6 %. Průměrná kupní cena v roce 2018 u bytů ve velmi dobrém 
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stavu byla jen nepatrně nižší než cena nabídková. V dalším roce byla však průměrná 

kupní cena o téměř 6 % vyšší. V posledním sledovaném roce byla průměrná kupní cena 

opět nižší než cena nabídková, tentokrát o necelých 7 %. 

 

U novostaveb bylo možné analyzovat pouze rok poslední, tedy rok 2020. V tomto roce 

byla průměrná kupní cena vyšší než cena nabídková o 2 %. U bytů po rekonstrukci byly 

stanoveny roky 2018 a 2020. V obou letech byla průměrná kupní cena nižší než průměrná 

cena nabídková. V roce 2018 byl tedy rozdíl více než 7 %, v roce 2020 necelých 5 %. 
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9 Vztah nabídkové ceny a stanovených faktorů 

Tato kapitola se zabývá srovnáním vývoje nabídkové ceny a ceny kupní se stanovenými 

faktory, které byly definovány v kapitole 5. Je zkoumána možná závislost mezi 

stanovenými faktory a nabídkovou cenou, popřípadě cenou kupní. Pro srovnání bylo 

zapotřebí využít informace z ČSÚ, kde se nachází potřebná data k jednotlivým faktorům. 

Aby byl vztah nabídkové ceny a stanovených faktorů co nejobjektivnější, jednotlivé 

hodnoty vnějších faktorů jsou brány pouze z období červenec až srpen daného 

sledovaného roku. 

9.1 HDP 

Ve sledovaném období hodnota HDP neměla vliv na nabídkovou cenu. Průměrné ceny 

bytů každým rokem vzrůstají. Hodnota HDP má v roce 2018 a 2019 stoupající tendenci, 

v posledním sledovaném roce se však hodnota HDP propadla na – 5,0 %. Tento prudký 

pokles byl dán koronavirovou krizí, na průměrnou nabídkovou cenu však neměl žádný 

vliv. 

 

Graf 11: Vývoj HDP ČR a průměrných cen bytů ve vybraných lokalitách v letech 2018-

2020 za období červenec až říjen daného roku [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 
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9.2 Úroková sazba 

Průměrné úrokové sazby nových hypoték byly pro roky 2018 a 2019 na hodnotě 2,7 %. 

Důsledkem koronavirové krize se v posledním sledovaném roce úroková sazba nových 

hypoték snížila na hodnotu 2,3 %. Průměrné ceny bytů ale i v posledním roce rostly, proto 

není předpokládán žádný vztah mezi průměrnou nabídkovou cenou a úrokovou sazbou 

hypoték. 

 

Graf 12: Vývoj průměrných úrokových sazeb nových hypoték ČR a průměrných cen bytů 

ve vybraných lokalitách v letech 2018-2020 za období červenec až říjen daného roku 

[zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 
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Průměrné ceny bytů v posledních třech letech rostla. I hodnota inflace měla 

ve sledovaném období rostoucí tendenci. Dá se tedy předpokládat, že existuje vztah mezi 

inflací a cenou bytů, tedy že mají podobný rostoucí vývoj. 

 

60 352 Kč

66 926 Kč

79 668 Kč

55 534 Kč

62 246 Kč

71 568 Kč

2,695%
2,703%

2,265%

2,000%

2,100%

2,200%

2,300%

2,400%

2,500%

2,600%

2,700%

2,800%

0 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

60 000 Kč

70 000 Kč

80 000 Kč

90 000 Kč

2018 2019 2020

P
rů

m
ě

rn
á 

ú
ro

ko
vá

 s
az

b
a 

n
o

vý
ch

 h
yp

o
té

k 
v 

%

P
rů

m
ě

rn
á 

ce
n

a 
b

yt
ů

 v
 K

č/
m

2

Vztah průměrných cen bytů a průměrných sazeb 
nových hypoték v letech 2018-2020

Průměrná nabídková cena na m2 Průměrná kupní cena na m2

Průměrné sazby nových hypoték



 

 

97 

 

Graf 13: Vývoj míry inflace vyjádřené přírůstkem meziročního indexu spotřebitelských 

cen ČR a průměrných cen bytů ve vybraných lokalitách v letech 2018-2020 za období 

červenec až říjen daného roku [zdroj: www.czso.cz, zpracování: vlastní] 

 

9.4 Nezaměstnanost 

Graf 14 zobrazuje vývoj nezaměstnanosti ČR a průměrných cen bytů v letech 2018-2020, 

a to vždy za období červenec až říjen daného roku. Nezaměstnanost České republiky 

v roce 2018 byla 3,0 %, v roce 2019 klesla na 2,7 %. V posledním roce nezaměstnanost 

vzrostla na hodnotu 3,1 %. Rostoucí nezaměstnanost v roce 2020 byla z velké části 

zapříčiněna koronavirovou krizí a s ní spojený lockdown. Celkovou situaci na trhu 

však stále významně ovlivňují vládní kompenzace směrem k firmám, tedy 

k zaměstnavatelům.  

 

Nezaměstnanost ČR měla tedy v posledních 3 letech nepravidelný vývoj, kdy v roce 2019 

klesla a v roce 2020 zase vrostla. Ceny bytů měly v posledních letech rostoucí tendenci, 

proto se nepředpokládá, že by měla nezaměstnanost dopad na cenu bytů. 
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Graf 14: Vývoj nezaměstnanosti ČR a průměrných cen bytů ve vybraných lokalitách 

v letech 2018-2020 za období červenec až říjen daného roku [zdroj: www.czso.cz, 

zpracování: vlastní] 

 

9.5 Hrubá a minimální mzda  

Hrubá mzda v posledních letech nestále roste. Zatím co v roce 2018 byla ve sledovaném 

období průměrná hrubá mzda 31 516 Kč, v roce 2019 se zvedla o 2 181 Kč, v roce 2020 

o dalších 1 705 Kč. I minimální mzda měla ve sledovaných letech rostoucí tendenci, jak je 

patrné z Graf 15. V roce 2018 byla stanevona na 12 200 Kč, následující rok vzrostla 

o 1 150 Kč a v roce 2020 byla navýšena o dalších 1 250 Kč. 

 

I průměrná nabídková cena i cena kupní měly v posledních 3 letech rostoucí tendenci. 

Lze tedy předpokládat, že je možná určitá závislost mezi minimální a hrubou mzdou 

a cenou bytů, protože tento stanovený faktor vykazuje podobný vývoj, jaký má cena bytů. 
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Graf 15: Vývoj hrubé a minimální mzdy ČR a průměrných cen bytů ve vybraných 

lokalitách v letech 2018-2020 za období červenec až říjen daného roku [zdroj: 

www.czso.cz, zpracování: vlastní] 
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10 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem realitního trhu v Brně a jeho okolí, tedy 

ve městech Rousínov, Šlapanice a Slavkov u Brna. Hlavním cílem práce bylo stanovit 

průměrné nabídkové ceny vybraných nemovitých věcí za m2 na základě průzkumu 

realitního trhu. Bylo tedy zapotřebí provést analýzu realitního trhu a zvolit ty městské 

části, které měly dostatečný počet nabízených bytů včetně jejich různorodosti. Byty bylo 

třeba rozdělit do kategorií podle typu zástavby, typu bytů a jejich technického stavu. 

Těmto podmínkám nejlépe odpovídaly městské části Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-

Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň. Dalším cílem bylo stanovit, jakým způsobem se mění 

průměrná nabídková cena bytů vzdalováním od středu Brna až do okolních měst. Jediná 

vhodná města, která leží východním směrem blízko města Brna, a která nabízela nějaké 

byty pro provedení analýzy, byla Rousínov, Šlapanice a Slavkov u Brna. Výstupem práce 

pak bylo znázornění vývoje realitního trhu na základě jeho analýzy během sledovaného 

období a znázornění vztahu nabídkové ceny a stanovených faktorů. 

 

Diplomová práce byla rozdělena na teoretické vstupy a případovou studii. Teoretická část 

byla věnována 4 základním tématům. První byla identifikace nemovitých věcí, čímž byly 

vysvětleny základní pojmy jako pozemek, parcela, stavba, nemovitá věc, budova, hala, 

jednotka, bytový dům a další. Druhá část vysvětluje rozdíly mezi cenou a hodnotou 

a jejich modifikace. Krátce je také vysvětlena problematika oceňování nemovitých věcí. 

Třetí část charakterizuje realitní trh. Vysvětluje pojmy trh a tržní prostředí. Jsou zde 

vymezeny základní rysy, které formují trh s nemovitostmi. V neposlední řadě jsou zde 

vymezeny segmenty a komodity realitního trhu. Poslední teoretickou částí pak bylo 

zachycení vývoje faktorů, které ovlivňují realitní trh. Zde bylo vybráno 5 základních 

vnějších faktorů, u nichž byl zachycen jejich vývoj. Byly jimi HDP, úroková sazba, 

inflace, hrubá a minimální mzda a nezaměstnanost. Byly zde definovány i další faktory, 

které ovlivňovaly realitní trh v minulosti, v dnešní době se však jejich vliv nepředpokládá 

nebo je minimální. 

 

Další 4 kapitoly se zabývají případovou studií, na kterou je nahlíženo jak z pohledu 

nabídkových cen bytů z realitní inzerce, tak i z realizovaných kupních cen bytů. 

Tyto realizované kupní ceny bytů byly získány za pomocí databáze AZO ČR, která není 

běžně dostupná pro veřejnost a je zpoplatněná. Díky tomu se vyskytla možnost porovnat 

nabídkové ceny bytů v Brně i s realizovanými kupními cenami bytů ve stejném období. 

 

Nejprve byly v horizontu tří let (2018-2020), vždy v období červenec až říjen, 

shromážděny data z internetového serveru Sreality.cz o bytech ve městských částech 

Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-Bystrc, Brno-sever a Brno-Líšeň a ve městech 

Rousínov, Šlapanice a Slavkov u Brna pro tvorbu vlastní databáze nabídkových cen. 

Vzniklá databáze tvoří celkem 1 295 nabízených bytů, tedy 533 nabízených bytů v roce 

2018, 418 nabízených bytů v roce 2019 a 344 nabízených bytů v roce 2020. Byl stanoven 
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počet bytů v jednotlivých městských částech Brna a průměrné realizované kupní ceny 

bytů za m2 jak v jednotlivých městských částech, tak i celkově za Brno a okolní města. 

Byty v městských částech Brna byly dále tříděny podle typu bytu (jednopokojové, 

dvoupokojové, třípokojové a čtyřpokojové), typu zástavby (cihlová a panelová) a podle 

technického stavu (novostavba, byt ve velmi dobrém nebo dobrém stavu, byt 

po rekonstrukci) a byly stanoveny k jednotlivým kategoriím průměrné ceny za m2. 

Pro každý rok byla zpracována cenová mapa zvolených MČ Brna a okolních měst. Brno-

střed bylo určeno jako výchozí bod, od kterého byly provedeny procentuální rozdíly 

v průměrných cenách za nabízené byty. Následně bylo provedeno srovnání průměrných 

nabídkových cen bytů ve vybraných městských částech Brna a jeho okolních městech. 

 

Jak bylo již výše zmíněno, diplomová práce byla rozšířena o realizované kupní ceny bytů 

v Brně díky poskytnutým informacím z databáze realizovaných kupních cen a nájmů 

nemovitých věcí, která primárně slouží pro znalce a odhadce v oboru oceňování 

nemovitých věcí a jejíž přístup je zpoplatňován. Pro tuto práci byly poskytnuty informace 

o prodaných bytech v Brně za poslední 3 roky, tedy za roky 2018-2020. Ze získaných dat 

byla sestavena vlastní databázi s celkovým počtem 376 prodaných bytů, tedy 

151 prodaných bytů v roce 2018, 112 prodaných bytů v roce 2019 a 113 prodaných bytů 

v roce 2020. Databáze ve skutečnosti obsahovala mnohem více prodaných bytů, 

pro analýzu byly však vybrány pouze takové byty, které splňovaly kritéria stanovená 

u bytů získaných ze serveru Sreality.cz.  

 

Pro každý rok byly stanoveny průměrné realizované kupní ceny bytů podle typu bytů, 

typu zástavby i technického stavu a byla vytvořena cenová mapa, tedy procentuální 

pokles nebo nárůst cen skutečně prodaných bytů od městské části Brno-střed. Aby bylo 

možné provést srovnání nabídkových a kupních cen, bylo potřeba databázi vyfiltrovat 

pouze na byty, které byly prodané v období červenec až říjen příslušného roku a byly 

vybrány pouze městské části, které byly zkoumány i u nabízených bytů. Z těchto dat 

pak byly stanoveny průměrné realizované kupní ceny sledovaných MČ v Brně, také byly 

stanoveny i průměrné realizované kupní ceny podle jednotlivých stanovených kritérií. 

 

V osmé kapitole je pak zpracován vývoj jak průměrných nabídkových cen, 

tak i průměrných realizovaných kupních cen bytů za celé sledované období, jsou zde také 

zkoumány rozdíly a výkyvy v jednotlivých kategoriích bytů. V poslední deváté kapitole 

je zkoumán možný vztah mezi nabídkovou cenou bytů a stanovenými 

makroekonomickými faktory, kde bylo zjištěno, že podobnou závislost a vývoj 

vykazovaly pouze inflace a hrubá a minimální mzda. Ostatní zkoumané faktory 

nevykazovaly vliv na průměrnou nabídkovou cenu bytů. 

 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit vývoj realitního trhu v Brně a jeho okolí. 

V mém případě se jednalo na základě provedené analýzy cen bytů ve vhodně zvolených 

městských částech Brna a u tří vybraných sousedních měst stanovit průměrné nabídkové 
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ceny za m2, znázornit vývoj těchto nabídkových cen a znázornit vztah nabídkové ceny 

a stanovených faktorů. Díky možnosti využít informace z databáze AZO ČR bylo 

zpracování diplomové práce rozšířeno i o rozměr stanovení průměrné realizované kupní 

ceny za m2 bytů, znázornění jejího vývoje a poukázání na rozdíly ve vývoji průměrných 

nabídkových a průměrných realizovaných kupních cen bytů za určité období (2018-

2020). Zpracováním diplomové práce jsem se snažila dosáhnout stanovených cílů.  
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