
Abstrakt

Tento  článek  vysvětluje  efektivitu  v  kontextu  realitního  trhu,  jak 
k  neefektivitě  přispívá  neznalost  trhu  a  díky  tomu  i  například  špatně 
provedený  odhad  tržní  ceny.  Poukazuje  také  na  nedostatek  vědeckých 
podkladů ohledně chování realitního trhu v České republice a nedostatek 
dat pro výzkum celkově. Nakonec navrhuje big data přístup pro hlubší 
a detailnější výzkum chování realitního trhu v kontextu prostoru a času. 
Příspěvek byl prezentován na konferenci JUFOS 2021.
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Abstract

This  article  explains  efficient-market  hypothesis  in  the  context  of  real 
estate market, what impact has an insufficient knowledge about the real 
estate market and how this may fail for the market value determination. 
It  points  out  there  are  not  enough  scientific  resources  focused  on  the 
economic behavior of the real estate market in the Czech Republic. Finally, 
it proposes big data approach for the deeper and more detailed research of 
the real estate market behavior.
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1.  ÚVOD

Česko  je  příkladem  státu,  kde  se  o  tržní  ekonomice dá  hovořit 
teprve od roku 1989, po přechodu z centrálně plánované, v důsledku 
čehož je tento trh stále relativně mladý. Realitní trh, jakožto součást 
agregátního  trhu, v  tomto není  žádnou výjimkou. Ačkoliv  jsme 
se na přelomu  let 2019 a 2020 dočkali  realitního zákona, který 
si klade za cíl zlepšit služby ohledně realitního zprostředkování, 
a také byla v roce 2020 zrušena daň z nabytí nemovitých věcí, je 
zde stále spousta faktorů, které dělají trh informačně a alokačně 
neefektivní. Pochopení těchto souvislostí by mělo za následek nejen 
lepší kontrolu z makroekonomické perspektivy, ale také by trhu 
přineslo větší transparentnost, což by vedlo k vyšší tržní efektivitě.

2.  TEORIE EFEKTIVNÍCH TRHŮ

Teorie efektivních trhů (Efficient-market hypothesis) je hypotéza, 
která říká, že trh je efektivní tehdy, pokud se ceny dokáží velmi 

rychle adaptovat ve světle nových informací [1]. Takový trh je pak 
paretovsky optimální  [17],  tzn.  nelze  relokovat  zdroje  takovým 
způsobem, že by někdo vydělal, aniž by někdo jiný prodělal. Není 
tedy možné trh nějakým způsobem podvést či uměle “nafukovat” 
a z dlouhodobého hlediska na něm profitovat. Formálně řečeno, 
tržní hodnota vm(a) aktiva a je rovna:

 ( ) ( )m fv a v a ε= + ,  (1)

kde vf  je fundamentální (vnitřní, inherentní) hodnota a e je volatilita 
odpovídající náhodné procházce (random walk), resp. Wienerovu 
procesu, pro který platí E[e] = 0. Právě poslední zmíněná podmínka 
nám pak implikuje E[vm(a)] = vf (a), tedy:
  tržní hodnota ≃ fundamentální hodnota.  (2)

Tento aspekt se v rámci efektivního trhu nazývá alokační 
efektivita (allocative efficiency). K tomu, aby však trh byl v praxi 
efektivní,  je  třeba  ještě  dalších  aspektů:  informační efektivita 
(informational efficiency)  a  operační efektivita  (operational 
efficiency).  Informační  efektivita  předpokládá,  že  se  podstatné 
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informace dostanou k investorům včas a ti na ně patřičně zareagují, 
čímž se zregulují ceny v co nejrychlejším možném čase. Operační 
efektivita  pak předpokládá,  že  náklady  (a  jiné  bariéry)  spojené 
s jednotlivými transakcemi (nákup, prodej) jsou minimální a férové 
a ve své podstatě jejich výše neovlivňuje investorovo rozhodování.
Pokud  chceme,  aby byl  trh  skutečně  efektivní, musí  být  tyto 

tři  navzájem  ovlivňující  se  aspekty  naplňovány  simultánně. 
Samozřejmě musí efektivní trh splňovat také předpoklady volného 
trhu: dostatečná konkurence, svoboda v rozhodování, rovný přístup 
k informacím a technologiím.

2.1.  Teorie efektivních realitních trhů
Tato  teorie byla původně zkoumána v kontextu finančních  trhů, 
které jsou velmi dynamické, co se týká frekvencí obchodních 
transakcí. Avšak  i  pro  velmi  frekventované  finanční  trhy, 
s dobře  informovanými účastníky,  se  tato hypotéza ukázala být 
„zamítnutelná“, protože ne vždy jsou dostupné informace pravdivé 
či úplné [12] [4]. Realitní trh je navíc, ve srovnání s kapitálovými 
trhy, mnohem méně likvidní [3], kde podle [16] je tato nelikvidita 
primárně způsobena: transakčními náklady a daněmi, nedokonalou 
soutěží, asymetričností informací, finančními a jinými překážkami 
(např. vyhledání vhodné nemovitosti).
Transakční  a  jiné  náklady  (daně,  poplatky  realitním 

zprostředkovatelům, ...) na pořízení nemovitosti v tomto případě 
ovlivňují operační efektivitu realitního trhu. Například, v úvodu 
zmíněné,  zrušení  daně  z  nabytí  nemovitosti  bezpochyby  vede 
k lepší operační efektivitě realitního trhu.
Jak již bylo zmíněno, alokační efektivita je dána kongruencí tržní 

hodnoty s  fundamentální hodnotou. Toto  je ovlivněno  tím,  jaké 
ceny je schopen trh akceptovat a jakým způsobem je akceptuje. 
Pokud ceny nemovitostí rostou nadproporcionálně s ekonomickým 
výkonem, ale poptávané množství stále neklesá, je pravděpodobné 
že zde dochází k velkému vychýlení od fundamentální hodnoty, tj. 
realitní trh je přeceněný (realitní bublina). V takových případech 
hraje velkou roli informovanost populace, což souvisí s informační 
efektivitou realitního trhu.

Informační efektivita realitního trhu závisí především na povědomí 
jednotlivců  o  realitním  trhu,  transparentnosti  úvěrové  politiky, 
kvalitě  práce  realitních makléřů  a  dalších  faktorů  (mimo  jiné 

i kvalitě odhadů tržních cen). Čím vetší povědomí o realitním trhu 
a nemovitostech bude kupující mít, tím nižší asymetrie informací 
by mezi takovým kupujícím a prodávajícím potenciálně měla být. 
Právě asymetrie informace mezi prodávajícím a kupujícím je jeden 
z problémů současného realitního trhu v České republice [27].

3.  PŘÍSTUP K ANALÝZE REALITNÍHO TRHU 
V ČESKU

Při analýze realitního trhu zpravidla vybíráme fragment trhu, který 
dále zkoumáme, kde výběr záleží na povaze řešeného problému. 
V  případě  tržního  ocenění  to  zpravidla  bývá  okolí  oceňované 
nemovitosti,  v  jiných  případech  je  volba  tohoto  fragmentu 
individuální a de facto neexistuje žádná obecná předepsaná forma – 
můžeme zkoumat jak specifický segment (např. byty) napříč celým 
státem, tak i diachronický vývoj osídlování a postupné výstavby 
v určité lokalitě.

3.1  Úskalí tržní hodnoty
Cílem tržního ocenění je stanovit tržní hodnotu, která je podle [2, 
§ 2, odst. 4] definována jako:

“Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná 
částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni 
ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to 
v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního 
odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala 
informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se 
pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, 
které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají 
vzájemně nezávisle.”
Přičemž [30] a [29] definují tržní hodnoty podobným způsobem. 

Tato  hypotetická  částka  je  samozřejmě  dána  stavem poptávky 
a nabídky, resp. stavem trhu, který je determinován integrací stavů 
jeho jednotlivých účastníků.
Například od minulého roku přetrvává zvýšený zájem o úvěry 

[34] [35] [36], což je dáno nízkými úrokovými sazbami, nicméně 
nelze  vyloučit  velký  podíl  globální  pandemie Covid-19,  která 
v lidech vyvolala obavy ze ztráty zaměstnání, a tudíž i o schopnosti 
platit  nájemné. Tento  strach,  zrušení  daně  z  nabití  nemovitých 
věci  a  nízké  úrokové  sazby  vyvolávají  zvýšení  zájmu o  koupi 
nemovitosti (růst poptávky v prodejním rezidenčním segmentu), 
který má za následek posun equilibria, v konečném důsledku tedy 
růst tržních cen, čímž vzniká tržní bublina na trhu s těmito statky. 
Tržní bublina je stav kdy tržní hodnoty jednotlivých aktiv souhrnně 
značně převyšují  ty fundamentální, čímž se  trh značně vzdaluje 
od předpokladu alokační efektivity.
Otázkou  zde  tedy  zůstává,  k  jaké hodnotě by  se  odhadovaná 

tržní hodnota měla blížit. Většina znalců a odhadců bude zřejmě 
argumentovat, že odhad tržní hodnoty by se samozřejmě měl blížit 
ke skutečné tržní hodnotě, resp. hodnotě v souladu se současným 
stavem trhu. Je však důležité si uvědomit, že pokud znalec bude 
slepě věřit aktuálnímu stavu trhu, v situaci, kdy bude trh značně 
alokačně neefektivní, bude dále k této neefektivitě přispívat.
Jako příklad může posloužit právě výše zmíněná pandemická 

situace, kdy vlastně může téměř každý jedinec jednat pod jistým 
psychickým tlakem z budoucí nejistoty, tím pádem bude akceptovat 
vyšší tržní cenu než za obvyklých podmínek. V takovém případě 
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Obr. 1  Vzájemná souvislost mezi jednotlivými aspekty 
efektivního trhu.

Fig. 1  The relationship between individual aspects 
of an efficient market.
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by však již takto akceptovaná tržní hodnota nenaplňovala výrok 
“informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni” z definice tržní hodnoty, 
resp. tržní ceny, které kupující akceptovali mohly být stanoveny 
porovnávacím  způsobem,  kde  srovnávací  nemovitosti měly  již 
takto pandemií stigmatizované prodejní ceny, což má bezpochyby 
informační dopad na laickou veřejnost, která si toho není vědoma.

3.2  Praxe v České republice
Současná  podoba  znalectví  při  tržním  oceňování  nemovitostí 
nijak explicitně nevyžaduje hlubší znalosti ekonomických oborů, 
které  naopak  zahraniční  autoři  ve  své  literatuře  [15]  [26]  [10] 
hojně  uvádějí. Mezi  takové  obory  patří,  kromě klasické mikro 
a makroekonomie, také prostorová ekonomie (spatial economy) pro 
pochopení prostorového chování účastníků trhu a genezi komunit, 
regionální politika a ekonomie pro chápání fungování fiskálních 
a  politických  administrativních  struktur  a  územního plánování, 
investice, predikce atd.
Znalcům v ČR, resp. znalecké profesi, nelze však nic vyčítat. 

Znalecký obor je v současnosti zákonem velmi diskriminován [33] 
[32] [28], a spíše znalců ubývá, neboť zde chybí exogenní zdroje 
motivace. Není zde tím pádem ani dostatek konkurence, která by 
motivovala znalce se dále v tomto ohledu vzdělávat a svůj obor 
zdokonalovat.
V  důsledku  nízkého  ekonomického  chápání  trhu může  pak 

docházet  k  zanedbávání  analýzy  realitního  trhu  [22],  přičemž 
potom mohou  odhadci  vybírat  například  nereprezentativní 
substituty, nemusejí zahrnout do úvahy podstatné vlivy (například 
blízkost hranic s jiným státem) nebo naopak obsahují příliš mnoho 
nepodstatných či matoucích informací (např. údaje o vývoji cen 
kancelářských prostor v Brně, zatímco oceňovaná nemovitost je 
RD v Rumburku).
I  třeba při  investiční činnosti můžeme samozřejmě vyžadovat 

odhad ceny či vycházet z již provedených odhadů, takže zde se tyto 
dvě činnosti prolínají. Rozdíl však spočívá v tom, že pro investiční 
rozhodování  potřebujeme  podrobněji  znát  i  historický  kontext 
a dokázat predikovat budoucí vývoj  (což  je v zájmu investora). 
To  samé  platí  například  i  pro  územní  plánování,  kde  je  cílem 
vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj spočívající mimo jiné 
i v hospodářském rozvoji  a  soudržnosti obyvatel daného území 
[7, § 18]. V těchto ohledech je nutno se na realitní trh dívat více 
v širším kontextu, než vyžadují odhady tržních cen.

3.3  Shrnutí současné úrovně poznání
Teorie a praxe oceňování nemovitostí, Albert Bradáč a kol. [19] je velmi 
citovanou a současnou literaturou na poli oceňování nemovitostí, 
bohužel explicitně analýzu realitního trhu nijak neřeší. Oceňovací 
vyhláška  [14]  poskytuje  pouze  základní  segmentaci  dle  typu 
nemovitosti,  nelze  ji  tedy  pokládat  za  relevantní. Co  se  týká 
problematiky analýzy realitního trhu přímo, je u nás pravděpodobně 
nejcitovanějším  autorem Ort1). Tato  literatura,  ač  plná  cenných 
praktických  zkušeností,  bohužel  postrádá  reference na  vědecká 
ověření  formulovaných hypotéz. Dokonce přímo Ort  k  analýze 
realitního trhu zmiňuje [27]:

“V česku je tato problematika zpracována spíše fragmentárně 
ve formě různých článků a analýz. Přeložené, zejména americké, 
publikace popisují realitní trh, který je od českého trhu velmi 

1)  Ing. Petr Ort, Ph.D., https://www.databazeknih.cz/zivotopis/petr-ort-104735.

odlišný, jak z hlediska realitního práva, tak i z hlediska nabídky 
a poptávky, a v neposlední řadě, i z hlediska chování účastníků 
trhu.”
Zahraniční  literatura  je  na  tom o  poznání  lépe,  ale  jak  bylo 

zmíněno Ortem,  není  vždy  aplikovatelná  v  našich  rozdílných 
podmínkách. Velmi výhodné by, v tomto případě, bylo mít obecnější 
metodiku pro analýzu realitního trhu v České republice, která by 
nerozlišovala, zda oceňujeme tržní hodnotu konkrétní stavby či je 
účelem této analýzy něco jiného, a která by se na trh dívala jako 
na množinu racionálně myslících jedinců.
Například zahraniční literatura [26] uvádí, že analýza realitního 

trhu  je  zdrojem  vstupu  pro  předběžnou  analýzu  projektového 
plánování,  zdrojem vstupu  pro finanční  studie  proveditelnosti, 
demonstrace potenciálu uvedení nového produktu na nejistém trhu, 
podklad pro akvizici investorů, poskytovatelů úvěrů, k vytvoření 
lépe prodejného produktu, podpora podnikání v soukromém 
sektoru, podklad pro plánování ve veřejném sektoru. Ani ostatní 
zahraniční autoři nějak nerozlišují mezi analýzou realitního trhu 
pro oceňování a analýzou realitního trhu pro neoceňovací účely, 
což má svoji logiku – lidé se chovají stejně bez ohledu na to, jaký 
typ analýzy děláme, není tedy důvod rozlišovat metodický přistup 
k analýze, nýbrž hloubku, do jaké by měla být konkrétní analýza 
provedena [15].

3.4   Motivace k hlubšímu ekonomickému  
poznání realitního trhu

Na tuzemském trhu bohužel zatím neexistuje dostatek odborné, 
natož vědecké literatury, řešící explicitně český realitní trh. Dalším 
problémem je velká míra asymetrie informací mezi prodávajícím 
a  kupujícím  a  nižší  dostupnost  otevřených  dat,  v  porovnání 
například se sousedícím Německem2). Tyto faktory se negativně 
projevují na informační efektivitě, a tím pádem také na celkové 
efektivitě trhu.
Proto je nasnadě vytvořit takový model, který by umožnil lépe 

pochopit  fungování  českého  realitního  trhu,  například  dokázal 
pomoci vysvětlit následující:

 ● jakým způsobem jsou utvářeny geografické segmenty, které 
se mohou lišit od těch administrativních (jako např. [25])

 ● přelévací efekty  (spillover effects),  které mohou mít 
nezanedbatelný vliv (jako např. [24])

 ● vliv exogenních šoků na realitní trh (jako např. [20])
 ● vazby mezi realitním trhem a hospodářským cyklem (jako 
např. [6])

 ● vazba mezi výstavbou a poptávkou v jednotlivých lokalitách 
(jako např. [9])

 ● výzkum  automatizovaných  oceňovacích  a  predikčních 
algoritmů (hedonické přistupy [18] [11], Gaussian process, 
... [31]) atd.

Pochopení fungování realitního trhu je základní předpoklad pro 
snížení informační neefektivity, a tedy celkového zefektivnění trhu. 
Následuje návrh teoretického datově-strukturního modelu, který 
slouží jako abstraktní základ celého systému.

2)  Porovnání dostupnosti otevřených dat ČR vs Německo v roce 
2016 https://opendatabarometer.org/4thedition/compare/?_
year=2016&indicator=ODB&open=CZE&comparew=DEU.
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4.  TEORETICKÝ MODEL REALITNÍHO TRHU

Vzhledem k tomu, že realitní trhy jsou velmi důležitou součástí 
prostorové ekonomie [8], bude pro nás toto výchozím bodem, tedy 
aby model  disponoval  schopností  každou  lokalitu  geograficky 
i  administrativně  vymezit,  resp. měl  prostorový  a  hierarchický 
charakter.

4.1  Prostorově hierarchický charakter modelu
Pro tyto účely se jeví jako ideální orientovaný graf, kde můžeme 
zobrazovat  jednotlivé  lokality  (ulice, města,  okresy,  kraje)  jako 
vertexy (uzly) a vztahy mezi těmtito lokalitami vyjádřit pomocí 
hran. Mezi  takové  vztahy  v  našem případě  patří  to,  zda  daná 
lokalita je sublokalitou k jiné lokalitě či s ní sousedí. Příkladem 
vztahu lokalita → sublokalita může být například, Jihomoravský 
kraj → okres Znojmo, takovým hranám budeme říkat hierarchické 
hrany. Příkladem sousedících lokalit může být okres Brno-venkov 
↔ okres Znojmo, takovým budeme říkat sousedské hrany. Zde je 
nutné ještě poznamenat, že u sousedských hran platí symetrie, tedy 
pokud X sousedí s Y, tak i Y sousedí s X.
Formálně mějme  graf G(V, E)  vyjadřující  výše  zmíněnou 

topologii, kde V = {vi}  je množina všech lokalit a E = H ∪ N 
množina všech hran, kde dále H jsou hierarchické hrany a N hrany 
sousedské. Hrana vycházející z pi do vi , kde pi ∈ V je administrativně 
nadřazený vertex, a hrany vycházející z vi do {ci | ∀j}, kde ci,j∈ V 
je  administrativně  podřízený  vertex,  jsou  hrany  hierarchické. 
Hrany mezi vi a {ni,j | ∀j}, kde ci,j∈ V je sousedící vertex, jsou 
sousedské  hrany,  které  jsou  obousměrné  právě  z  důvodu  výše 
zmíněné symetrie.
V  rámci  diskuse  lze  také  ještě  řešit  orientaci  hierarchických 

hran, které by mohly být pro praktické účely orientovány opačně či 
obousměrně. Avšak již tato základní topologie je slibná v zajištění 
prostorového chápání realitního trhu, nicméně pro naše účely je 
třeba tento model ještě dále rozšířit o samotné tržní kompartmenty 
a čas.

4.2  Tržní kompartmenty a jejich rozlišení v čase
Víme dále, že se trh skládá z poptávky D a nabídky S, kde nabídka 
nabízí nemovitosti z fondu nemovitostí A. Poté můžeme náš model 
realitního trhu vyjádřit jako čtveřici M(G, A, D, S).
Pro  temporální  rozlišení  realitního  trhu  je  vhodná  forma  
( ) { } 1, , ,t t t t tG A D S ∞

=
⋅ =M , kde t je čas, Gt reprezentuje topologický 

stav  hierarchického  administrativního  a  geografického  členení 
v čase (může být měněn např. slučováním obcí, přejmenováním 
ulic,  změnou  hranic  obce,  atd.), At je konkrétní stav fondu 
nemovitostí v čase  (může se měnit např. rekonstrukcí některých 
nemovitostí, vybudováním nových, ...), Dt a St reprezentují stavy 
nabídky  a  poptávky v  čase  t  (mění  se  zpravidla  vstupem,  resp. 
výstupem jednotlivých účastníku na trh, resp. z trhu, popř. změnou 
preference u poptávky, změna ceny v nabídce, atd.). Je zde nutno 
ještě uvést, že množina A reprezentuje všechny nemovitosti, nejen 
ty z aktuální nabídky S.
Pro  každou  nemovitost ai,j∈A  budeme  předpokládat,  že  ji 

náleží právě jeden vertex vj, který odpovída skutečnému umístění 
nemovitosti. Z  povahy  nepřemístitelnosti  nemovitostí  víme,  že 
pokud dané nemovitosti ai odpovída vertex vj v nějakém čase t, 
náleží  ji  tento vertex po celou dobu životnosti  této nemovitosti, 
pokud tento vertex nezanikne (např. sloučením obce, kterou vertex 
reprezentuje, s jinou).
Samotný charakter nabídky S, poptávky D a fondu nemovitostí  

A bude ještě předmětem dalšího výzkumu, navíc bude také záležet 
na povaze a množství dostupných dat.

4.3  Využití modelu
Povaha definovaného modelu jako taková nám může odpovědět 
například  na  otázky  ohledně  prostorové  segmentace  trhu, 
protože  budeme  schopni  porovnávat  poptávku D a nabídku S 
napříč  jednotlivými  administrativními geografickými  segmenty 
reprezentovanými grafem G a napříč časem. Například vezměme 
libovolný vertex vi a libovolný čas t, pro které pak můžeme určit 
stav poptávky Si,t a nabídky Di,t v tomto i-vertexu a konkrétním 
čase t. Díky propojení hran sousedících vertexu N můžeme sledovat 
spillover  efekty,  díky  sledování  změn v A můžeme porovnávat 
výstavbu či množství rekonstrukcí s poptávkou D, apod.

5.  BIG DATA

Big data se začala aktivně řešit teprve několik let zpátky3). Lze je 
volně definovat jako rozsáhlé sady dat, sloužící k analýze různých 
vzorců, spojitostí a trendů. S velkým objemem dat však také roste 
výpočetní náročnost a požadavky na kapacitu uložiště, proto se 
místo osobních počítačů zpravidla využívá  tzv. distribuovaných 
systémů [37].
Distribuovaný  systém  lze  velmi  zjednodušeně  definovat  jako 

soustavu  několika  uzlů  (nodes)  se  samostatným  hardwarem 
a  samostatným  softwarem,  propojených  a  komunikujících 
počítačovou sítí, které navenek pro uživatele vystupují jako jeden 
systém. Velkou výhodou je bezpochyby škálovatelnost, kdy jsme 
schopni  zpracovávat  větší množství  dat  v  rychlejším  čase,  než 
by nám umožnil samostatný počítač. Nevýhodou je pak náročná 

3)  Big data v Google Trends,  
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=big%20data.
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Obr. 2  Obecná reprezentace vertexu vi.
Fig. 2  General vertex vi representation.
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orchestrace  celého  systému  (výpadky  jednotlivých komponent, 
monitorování celého systému atd.).
Ve výzkumech a analýzách často operujeme s pojmem výběrový 

soubor  neboli  vzorek  (sample),  který má  být  reprezentativní 
vzhledem k  populaci.  Pokud  však  nevíme  přesně,  jak  by měl 
takový vzorek vypadat, může se jednoduše stát, že akceptujeme 
nereprezentativní  vzorek  (sampling error),  který potom povede 
ke zkresleným výsledkům. Big data však umožňují toto omezení 
obejít  zahrnutím  celé  populace,  resp.  její  podstatné  části  [13], 
což  je  i  argumentem proč právě zvolit  tento přístup pro datové 
modelování realitního trhu.

5.1  Systém pro získávání informací o realitním trhu
Cílem  je  vytvořit  systém  (dále REMIRS – Real Estate Market 
Information Retrieval System),  který  by  dokázal,  na  základě 
nějakého  dotazu,  uživateli  poskytovat  relevantní  informace 
o realitním trhu, aniž by si je musel tento uživatel sám spojovat 
dohromady. Velká výhoda by  spočívala v umožnění  opakované 
aplikace dotazu na různé časové či geografické rámce. Jako dotaz 
si zde můžeme představit například požadavek na zobrazení počtů 
obyvatel a průměrné cena za  1+kk a 1+1 bytů za posledních 5 let 
v okolních obcích do 50 km od námi vybrané.
Tento systém by v praxi představoval spojení datově strukturního 

teoretického modelu z předchozí kapitoly a big data technologií, 
které  by  zajistili  teoretickému modelu  praktickou  softwarovou 
podobu. Teoretický model  je v  tomto případě právě podkladem 
pro vytvoření takového software, který bude umožňovat empirický 
výzkum chování realitního trhu.
Aby REMIRS dokázal generovat výstupy, musí, kromě dotazu, 

mít k dispozici  také data. V  rámci prototypu,  současného stavu 
poznání a dostupnosti dat je v plánu využít data z GIS pro sestavení 
geografické struktury G,  webové  realitní  inzerce  a  katastru 
nemovitostí pro modelování nabídky S,  částečně  poptávky D 
a částečně fondu nemovitostí A, dále údaje z Českého statistického 
úřadu  a Mapu kriminality  pro  statistické  informace.  Jelikož  se 
stav  trhu mění  v  čase, musí  tento  systém dokázat  tyto  změny 
zahrnout,  tedy kromě historických  stavů  trhu,  dokázat  pracovat 
i  s  aktuálním,  což  implikuje nutnost data neustále  aktualizovat. 

Zde  je důležité data  rozlišovat na úrovni  toho,  jak často u nich 
k  této  aktualizaci  dochází. Například  statistická  data  o  počtu 
obyvatel v obcích, kriminalitě atd. se zpravidla neaktualizují každý 
den, zato realitní inzerce se může aktualizovat i několikrát za den 
v určitých lokalitách.
Dále by se datová základna systému dala rozšířit informacemi 

o vzdálenostech jednotlivých sousedících ulic, popř. informacemi 
o  občanské  vybavenosti, MHD,  ...  (jako  např.  v  [23]  [5]  [21]) 
pro  docílení  zajímavějších  přehledů,  ale  toto  bude  řešeno  až 
v  budoucnosti,  kdy  bude  základní  verze  schopná  produkčních 
možností. V současné fázi je však důležité vytvořit funkční verzi 
softwaru, jež by byl založen na zde prezentovaném návrhu.

6.  ZÁVĚR

V České republice zatím bohužel neexistuje dostatek literatury, ani 
ucelená metodika analýzy realitního trhu, která by byla založena 
na prostorové ekonomii a opírala se empirický výzkum v tomto 
ohledu. Zdejším záměrem je využít big data přístupu pro pochopení 
fungování realitního trhu v širší perspektivě.
Tento přístup by, za pomocí prezentovaného modelu realitního 

trhu, měl sloužit k navržení software, který by generoval temporální 
i  prostorové  datasety  pro  další  výzkum  vedoucí  ke  zlepšení 
informační efektivity realitního trhu.
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