
 

  



 



  



Tato práce pojednává o možnostech bydlení ve dvou největších městech České 

republiky, tedy v Praze a v Brně. V první části se práce zabývá definicí investic, 

strukturou územní samosprávy, regionální politikou a regionálním rozvojem. Tyto 

části slouží k pochopení vazeb mezi různými regiony, vymezení jednotlivých 

územních celků a způsobu, jak jsou různé regiony rozvíjeny. V následující části jsou 

uvedeny základní ukazatele pro Českou republiku, včetně vývoje cen nemovitostí, 

což je důležité z hlediska posuzování možností bydlení. Zároveň tato práce slouží, 

jako podklad pro hodnocení vybraných lokalit vzhledem k celé České republice. 

Následuje analýza zaměřená na vybrané lokality, která vychází z dat 

nashromážděných, jak pro Českou republiku, tak i vybraných a zpracovaných dat 

přímo pro území Prahy, Brna a jejich okolí. Ze závěru vyplývá, že Praha má zvláštní 

postavení v rámci Čech. Nabízí široké pracovní uplatnění, vysoké příjmy, ale i 

vysoké životní náklady. Brno sice nevykazuje takové ukazatele jako Praha, nicméně 

v kontextu se zbytkem České republiky je stále na dobré úrovni. Je tedy jak v Praze, 

tak v Brně nutné počítat s vyššími životními náklady oproti jiným územím, nicméně 

nabízené možnosti a zázemí je na dobré úrovni. 

investice, územní samospráva, regionální politika, regionální rozvoj, ceny 

nemovitostí, obyvatelstvo 

  



This thesis deals with possibilities of living in two biggest cities in the Czech 

republic, which are Prague and Brno. In the first part is stated definition of 

investment, structure of local self-government, regional policy and regional 

development. This serves as the background for better understanding of linkage 

between different regions, definition of territorial units, and means how regions 

are developed. In the next part of this thesis are mentioned basic indicators for the 

whole Czech republic, including trend in prices of properties, which is important 

for assessment of living possibilities. This is the background for evaluation of 

chosen locations against Czech Republic. In the next chapter is analysis focused on 

chosen locations, based on data of whole Czech Republic as well as data focused 

only on these two locations and its surroundings. The conclusion is that Prague 

has special position in Czech Republic. There are broad working opportunities, 

high incomes, but also high living expense. Brno is not as high as Prague in 

evaluated indicators, but in comparison of whole Czech Republic is still on the top. 

It is necessary to take into account higher living expenses in both Prague and Brno 

but on the other hand compared to other regions, offered possibilities and 

services are on high level. 

investment, local government, regional policy, regional development, real estate 

prices, population   
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V dnešní době je bydlení jak pro rodinu, tak pro jednotlivce, jednou ze základních 

lidských potřeb. Téma „Posouzení možností bydlení v Praze a v Brně“ bylo zvoleno 

nejen proto, že je otázkou potřeby a přání, ale také otázkou financí. Každý kdo 

zvažuje kde žít, musí zvážit řadu faktorů, jako životní styl, dostupnost služeb, 

kultury nebo sportovního vyžití a také pracovních příležitostí. 

Tato diplomová práce pojednává o porovnání a posouzení možností bydlení 

v nejvíce žádaných a vybraných lokalitách, jimiž jsou Praha a Brno, tedy dvě 

největší města České republiky. 

V první části práce budou definovány základní pojmy, jako jsou investice a 

investiční rozhodování, typy investičních strategií a také metody hodnocení 

efektivnosti investic. V následující kapitole bude pojednáno o územní samosprávě 

a jejím dělení na jednotlivé samosprávní celky. Na tuto kapitolu bude navázáno 

pojednání o regionální politice a regionálním rozvoji v České republice. Tato část 

bude sloužit jako podklad pro následující kapitoly. 

Druhá část práce se zabývá základními ukazateli potřebnými pro posuzování 

možností bydlení. Ukazatelé jsou vyčísleny pro jednotlivé kraje v rámci České 

republiky. To poslouží pro získání přehledu o stavu na celém území České 

republiky a začlenění hodnocených lokalit do kontextu. Mimo jiné zde bude 

uveden vývoj cen nemovitostí (pozemků, rodinných domů a bytů) v časovém 

horizontu od roku 2007 do roku 2016. 

Poslední část se bude věnovat konkrétním posuzovaným lokalitám, jimiž jsou 

Praha a Brno. Praha bude rozdělena na tři části – Praha město, Praha východ a 

Praha západ. Dělení Brna bude na Brno – město, Brno – venkov. Bude zde uveden 

vývoj cen nemovitostí pro tyto konkrétní části, dále vývoj počtu obyvatelstva. 
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Z hlediska legislativy České republiky existuje řada druhů nemovitostí, které je 

třeba správně rozlišit, ať už z důvodu využití dané nemovitosti nebo z čistě 

právních důvodů. Druh nemovitosti má vliv na její využívání a určuje pravidla, 

podle kterých lze s nemovitostí nakládat. [1] 

Ze zákona o katastru nemovitostí vyplývá následující výčet druhů nemovitostí: 

Budova je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí. [1, 2] 

Drobná stavba je stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě 

hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování 

provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha 

nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, 

skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba 

uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a 

stavba vodního díla. [1, 2] 

Byt je místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor 

a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k 

obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by 

byl pronajat obytný prostor. [1, 2] 

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů 

určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě 

nadzemní podlaží a podkroví. [1, 2] 

Bytový dům je stavba, která je určená pro trvalé bydlení, ve které je alespoň 2/3 

podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného 

pro obyvatele jednotlivých bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního 

vybavení a domovních komunikací). Člení se na bytové nebo rodinné domy. [1, 2] 

Pozemek je část zemského povrchu oddělený od sousedních částí hranicí územní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí 

jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva 
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stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. [1, 

2] 

Orná půda je pozemek, na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, 

pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny nebo který je jen dočasně 

zatravňován. [1, 2] 

Chmelnice je pozemek, na němž se pěstuje chmel. [1, 2] 

Vinice je pozemek, na němž se pěstuje vinná réva. [1, 2] 

Zahrada je pozemek, na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné 

zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, nebo který je souvisle osázený 

ovocnými stromy či keři a který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a 

hospodářskými budovami. [1, 2] 

Ovocný sad je pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři. 

[1, 2] 

Trvalý travní porost (dříve louky a pastviny) je pozemek porostlý travinami (k 

získání sena nebo ke spásání). [1, 2] 

Lesní pozemek je pozemek s lesním porostem, lesní průsek, nezpevněná lesní 

cesta. 

Vodní plocha je pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, 

mokřad nebo bažina. [1, 2] 

Zastavěná plocha a nádvoří je pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společný 

dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo. [1, 2] 

Ostatní plochy jedná se o pozemek, který nejde podřadit pod uvedené druhy 

pozemku. [1, 2] 

 

Investici lze charakterizovat obětováním jisté současné hodnoty za účelem získání 

vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem nejistá, ale lze díky ní dosáhnout 

zisku. [3] 

Prostřednictvím procesu investování dochází k obnovení nebo zvýšení stávající 

kapitálové zásoby společnosti. [3] 

Investice popisují tok nového kapitálu během určitého období, nejčastěji jednoho 

roku. [3] 
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Investice lze členit dle různých hledisek. 

Podle jejich vnitřního složení: 

• Stavební investice – vytvářejí podmínky pro vlastní výrobní proces. Také 

nazývané pasivní. 

• Stavebně-technologické investice – umožňují zvyšovat efektivitu výrobního 

procesu. Také nazývané jako aktivní. 

Podle vlastnictví investory: 

• Investice soukromého sektoru 

• Investice státního sektoru 

• Investice družstevního sektoru 

• Investice obyvatelstva 

Podle bezpečnosti investování: 

• Jisté investice 

• Rizikové investice 

Podle formy využití kapitálu: 

• Investice reálné 

• Investice finanční [4] 

Investice podle formy využití kapitálu 

Z níže uvedeného obrázku č. 1 je patrné dělení investic podle formy využití kapitálu 

na reálné investice a finanční investice. Ve vyspělých ekonomikách převládají 

investice finanční a v nedokonale rozvinutých ekonomikách převažují investice 

reálné. [4] 
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Obrázek 1 – Dělení investic podle formy využití kapitálu [4] 

 

Reálné investice jsou vždy vázány na konkrétní předmět nebo činnost a mají 

charakter hmotných aktiv. [4] 

Za nejdůležitější reálné investice jsou obecně brány především investice do 

podnikání v oblasti výroby nebo služeb. Pokud se jedná o investice do reálného 

majetku za účelem tržby, následného zhodnocení nebo budoucího prodeje, jsou za 

ně považovány především investice do nemovitostí, movitých věcí trvalé hodnoty, a 

to zejména uměleckých předmětů, drahých kovů nebo u různých nerostných 

surovin (komodit). [4] 

Nákup nemovitostí lze financovat prostřednictvím vlastních zdrojů nebo cizích 

zdrojů. Mezi vlastní zdroje se řadí vlastní úspory, dar nebo dědictví. Cizími zdroji 

může být hypoteční úvěr, stavební spoření, spotřebitelský úvěr a další. [4] 

Reálné investice představují zakončení každého finančního toku, tudíž bývají 

konečným cílem investorů. [4] 

Zvýšený zájem o reálné investice je především v období, kdy je finanční trh zmítán 

nejistotou, v období hospodářské či politické nejistoty a při existenci nebo 

očekávání vysoké míry inflace. [4] 
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Finanční investice mají povahu majetkové, obvykle jen finanční transakce mezi 

dvěma ekonomickými subjekty. Investice je zpravidla zaznamenána na určité listině 

s uvedenými podmínkami, který mu zaručuje určitá práva, jako např.: 

• Právo na vrácení majetku 

• Právo na předem určenou odměnu 

• Právo podílet se na zisku vytvořeném prostřednictvím finanční investice 

• Právo podílet se vlastnicky na majetku osoby, která si peněžní prostředky 

půjčila 

• Právo rozhodovat o konkrétním způsobu použití poskytnutých peněžních 

prostředků 

• Další možné druhy práv. [4] 

Dokumenty s těmito právy jsou nazývány cennými papíry. [4] 

Finanční investice se člení na peněžní vklady, poskytnuté úvěry a půjčky, dluhopisy 

(krátkodobé i dlouhodobé), akcie, podílové listy, pojištění, finanční spoluúčast na 

podnikání a deriváty. Podrobnější členění viz obrázek. [4] 

Podle směru investování: 

• Výrobní - vstupují do odvětví produkující výrobky a služby určené k prodeji. 

• Nevýrobní - vstupují do odvětví nevýrobní sféry. Slouží přímo individuální a 

společenské spotřebě. Většina služeb není prodejná a je financována 

převážně ze státního rozpočtu např. školství, zdravotnictví, apod. [4] 

 

Pojem rozhodování o investicích lze charakterizovat jako nalezení a realizování 

podnikatelského optima, které s sebou nese nejúčelnější využití investovaných 

zdrojů. Předmětem každého rozhodování je konkrétní výběr, nenáhodná veličina. 

[5] 

Rozhodování lze provádět dvojím způsobem: 

• Prostřednictvím jednorázového aktu – řešení jednoduchého, často 

opakujícího problému, k němuž postačují jednoduchá schematická pravidla 

s využitím praktických znalostí. 

• Prostřednictvím logické posloupnosti – jednotlivé činnosti tvoří komplexní 

rozhodovací proces. Bez precizní přípravy a uplatnění mnoha metod nelze 

vystačit. Zařazují se sem všechna investiční rozhodnutí. [5] 
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Investiční strategie je proces různých postupů, prostřednictvím kterých lze 

dosáhnout požadovaného investičního cíle nebo se k němu maximálně přiblížit. Při 

stanovování investiční strategie si musí všichni investoři, kteří se podílejí na 

realizaci investice uvědomit, jaký je jejich vztah ke třem základním faktorům, které 

vzájemně ovlivňují chování investorů. Jedná se o tyto faktory: 

1. Očekávaná výnosnost investice 

2. Očekávané riziko investice 

3. Očekávaný důsledek na likviditu investorů [5] 

Výnosnost, riziko a likvidita tvoří tzv. investiční prostor s tím, že všechny mají 

určitou hodnotu v čase. Investiční prostor je zobrazen na obrázku č. 2. Vynaložení 

finančních prostředků probíhá okamžitě a je jisté. Výnos (odměna) se získá později, 

jelikož jeho výši ovlivňuje riziko. [3] 

 
Obrázek 2 – Investiční prostor [3] 

Ve skutečném investičním prostoru neexistuje investice, která by dosáhla 

maximálních hodnot ve všech třech hlediscích. Je možné najít takovou investici, 

která bude mít nejvýhodnější poměr výnosů, rizika a likvidity. [3] 

 

Výnos udává všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy jsou do ní vloženy 

finanční prostředky až do okamžiku posledního příjmu nebo likvidace této 

investice. [3] 
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Riziko představuje možné odchýlení skutečných výnosů investice od očekávaných 

výnosů investice. Bezpečnostní pyramida zobrazené na obrázku č. 3 představuje 

bezpečnost investice. Bezpečnostní analýzu vytvořili analytici na základě zkušeností 

a dlouhodobého sledování kapitálových trhů. Na základě této pyramidy leží 

investice, která je nejbezpečnější a směrem k vrcholu se riziko investice zvyšuje. 

Toto utřídění bezpečnosti investic není samozřejmě striktní. [3] 

Na základech bezpečnostní pyramidy leží nemovitosti, které jsou považovány za 

nejbezpečnější investice a kterými se bude tato práce zabývat. [3] 

 
Obrázek 3 – Bezpečnostní pyramida [3] 

 

Stupeň likvidity udává rychlost, s jakou jsme schopni transformovat naši investici 

zpět na hotové peněžní prostředky. Na obrázku číslo 4 je zobrazené schodiště 

likvidity, které udává stupeň likvidity. Na vrcholu je investice nejvíce likvidní. [3] 
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Obrázek 4 – Schodiště likvidity [3] 

 

Podle výnosnosti 

Strategie růstu hodnoty investice 

Investor vyhledává investiční příležitost, která co nejvíce zvedne hodnotu 

původního investičního vkladu. Běžný roční příjem investora zajímá méně. [5] 

Strategie růstu hodnoty investice současně spojená s maximalizací ročních výnosů 

U této strategie investor pracuje s investičními projekty, které přinášejí jak růst 

hodnoty investice v budoucnu, tak růst ročních příjmů. [5] 

Strategie maximalizace ročních výnosů z investice 

Tato strategie je opakem strategie růstu hodnoty investice. Investor je zaměřen na 

získání co nevyšších ročních výnosů a nehledí na uchování či růst hodnoty 

investice. [5] 

Podle různé míry rizika 

Agresivní strategie investice 

Investor vyhledává projekty s vysokým rizikem za účelem možnosti vzniku 

vysokých příjmů. [5] 

Konzervativní strategie investice 

Investor vybírá většinou projekty s nižším rizikem a tudíž menší výnosností. 

Investor postupuje opatrně a charakterizuje ho averze k riziku. [5] 
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Podle vztahu k likviditě 

Strategie maximální likvidity investice 

Investor vybírá přednostně co nejvíce likvidní investice, zpravidla s menší 

výnosností. Tuto strategii využívají podniky, které mají problémy s průběžným 

financováním. [5] 

 

Hodnocení efektivnosti investic je založeno na investičních propočtech, jejichž 

úkolem je prognóza a ocenění budoucího prospěchu plynoucího z realizace 

investice. [6] 

Pro stanovení výhodnosti investice se v praxi používají dvě metody a to metoda 

statického propočtu a dynamického propočtu. [6] 

 

Tyto metody se využívají u méně významných projektů, u projektů s krátkou dobou 

životnosti a také v případě když je diskontní faktor nízký. Není zde zohledňovaný 

faktor času. [6] 

U těchto metod jsou především sledovány peněžní přínosy z investice, které jsou 

porovnávány s kapitálovými výdaji. [6] 

Mezi metody statické se řadí: 

• Metoda výnosnosti investice 

• Metoda doby návratnosti 

• Metoda průměrných nákladů 

• Metoda průměrného zisku 

• Metoda průměrné rentability [6] 

 

Tyto metody jsou náročnější na výpočet oproti statickým metodám, ale jsou 

přesnější. K aplikaci těchto metod se obvykle využívá výpočetní technika s 

programem pro hodnocení investic. [6] 

Mezi metody dynamické se řadí: 

• Metoda čisté současné hodnoty 

• Metoda indexu současné hodnoty (index rentability) 

• Metoda vnitřního výnosového procenta (vnitřní míra výnosu) 

• Ekonomická přidaná hodnota [6] 
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Vývoj územní samosprávy je úzce spojen s vývojem a úlohou státu. V rámci státu 

vznikaly geografické menší útvary např. sídelní útvary na křižovatkách cest.  Tyto 

útvary získávaly postupně v některých oblastech společenského života určitý 

stupeň nezávislosti na státu. Sídla začala spojovat jejich geografická poloha, 

jazykové, etnické, či ekonomické důvody a tímto vznikaly zárodky regionů, které 

byly později základem pro vznik vyšších stupňů samosprávy. [7] 

Územní samospráva tak vznikala buď přirozeně, nebo uměle. Přirozeně vznikaly 

obce, města a municipality. Uměle jako vyšší stupeň územní samosprávy na 

regionální úrovni, kde se podílel na vzniku stát. [7] 

Územní samospráva je forma veřejné vlády a veřejné správy. Umožňuje 

samostatné spravování věcí veřejných na území menším než je stát. Každý stupeň 

územního samosprávného celku je geograficky členěn. [7] 

Územní samospráva reprezentuje společenství občanů, jejich zájmy a preference. 

Z hlediska samosprávy existuje v České republice dvoustupňový systém. Základní 

jednotkou územní samosprávy po dle Ústavy ČR je obec. Vyšším neboli druhým 

stupněm dle ústavy jsou vyšší územní správní celky, které se nazývají kraje. [7] 

U území samosprávy se nejedná o hierarchickou strukturu, neboť každý územní 

samosprávný celek má své samostatné kompetence, do kterých jiný územní 

samosprávný celek nemůže zasahovat. [8, 9] 

Územní samosprávu nalezneme v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb, hlava VII. 

Evropská unie rozděluje územní celky podle systému nazývaného NUTS (zkratka z 

francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques, nebo 

anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Systém NUTS byl 

zaveden jednotně v celé Evropské unii z důvodu potřeby statistiky, hodnocení 

úrovně regionů a také pro stanovení způsobu výše jejich podpory ze společných 

prostředků EU. V České republice je normalizovaná klasifikace územních celků a 

nese název CZ-NUTS. [8, 9] 
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Dle klasifikace územních statistických jednotek EU se Česká republika člení na: 

• NUTS 0 – stát - Česká republika (administrativní jednotka) - 1 

• NUTS I – území - území celé České republiky (neadministrativní jednotka) - 1 

• NUTS II – oblast - sdružené kraje, tzv. regiony soudržnosti (neadministrativní 

jednotky) - 8 

• NUTS III – kraje (administrativní jednotky) – vyšší územní samosprávné 

celky14 

• LAU I (původně NUTS IV) – okresy - 77 

• LAU II (původně NUTS V) – obce – základní územní jednotka [8, 9] 

Do 31. 12. 2007 byly v systému NUTS vedeny také okresy a obce. Od 1. 1. 2008 byly 

tyto jednotky převedeny do systému LAU – Local Administrative Units – Místní 

samosprávné jednotky. V tabulce č. 1 je vyobrazené členění České republiky dle 

územních statistických jednotek. [8, 9] 

Tabulka 1 – Členění České republiky dle územních statistických jednotek  EU [9] 

NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 

Česká republika 

Praha Hlavní město Praha 

Střední Čechy Středočeský kraj 

Jihozápad 
Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Severozápad 
Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Severovýchod 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Jihovýchod 
Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Střední Morava 
Olomoucký kraj 

Zlínský kraj 

Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj 

 

Klasifikace NUTS nabyla platnosti 11. července 2003 a je závazná pro všechny státy 

Evropské unie. Toto vymezení je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Na 

obrázku číslo 5 je členění ČR podle NUTS. [8, 9] 
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Obrázek 5 - Členění České republiky podle NUTS [9] 

 

Obec je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se 

řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., který nabyl účinnosti dnem voleb do 

zastupitelstev krajů v roce 2000, s výjimkou ustanovení § 147 odst. 4, který nabyl 

účinnosti  1. ledna 2001. Obec se stará o komplexní rozvoj svého území a o veškeré 

potřeby svých občanů. [10] 

Charakteristické znaky obce 

Územní základ 

Území obce tvoří jedno nebo více katastrálních území. [10] 

Personální základ 

Je tvořeno osobami s trvalým bydlištěm v dané obci nebo osobami, kterým bylo 

uděleno čestné občanství obce. [10] 

Ekonomický základ 

Každé obci byl udělen majetek státu dle zákona č. 172/1991 Sb. nazv. Zákon o 

přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. [10] 

Právní základ 

Obce jsou veřejnoprávními korporacemi, jsou právnickými osobami, které 

vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost vyplývající z 

těchto vztahů. Obce mohou vydávat právní předpisy a obecně závazné vyhlášky. 

[10] 
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Právo na samosprávu 

Ústava zaručuje obcím právo na samosprávu. Jde o právo spravovat své vlastní 

záležitosti samostatně prostřednictvím přímé nebo zastupitelské demokracie. [10] 

Soustava orgánů 

Soustava orgánů zajišťuje chod obce. Skládá se ze zastupitelstva obce, rady obce, 

výborů zastupitelstva, komise rady, starosty a obecního úřadu. [10] 

Obce jsou rozděleny do několika typů: 

Vesnice 

Definice vesnice má mnoho podob. Architektonicky se jedná o sídlo, kde převažuje 

nízkopodlažní většinou jednopatrová zástavba s rozsáhlým zázemím v podobě 

dvora nebo zahrady. Ekonomicky převažuje zemědělská výroba nad průmyslovou. 

[11] 

Městys 

Jedná se o typ sídla významově mezi městem a vesnicí. [11] 

Město 

Městem je obec, která má alespoň 3000 obyvatel. Oproti vesnici ve městě 

převažuje průmyslová výroba a služby oproti zemědělství. Typická je vícepodlažní 

zástavba a větší hustota zalidnění. [11] 

Statutární město 

Statutární města jsou města, která mají tento status podle zákona. Oproti ostatním 

městům nejsou řízena městským úřadem ale magistrátem, v jehož čele nestojí 

starosta ale primátor. Statutární města mají více pravomocí než běžná města a 

jsou většinou rozdělena na městské obvody a části, které jsou samosprávné. Česká 

republika má celkem 24 statutárních měst vč. Prahy. [11] 

 

Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002 v 

rámci druhé fáze reformy územní správy. Zároveň s tím už okresy přestaly mít 

zákonem stanoveno své sídlo (okresní město). Obvody okresů i po 1. lednu 2003 

zůstaly zachovány pro potřeby soudů, policie, archivů, úřadů práce atd. Dále se 

využívají jako statistická jednotka, někdy i jako rozlišovací údaj k názvu obce a 

některých nestátních organizací. Do 31. prosince 2007 byly okresy jednotkou NUTS 

4, od 1. ledna 2008 byla v rámci Evropské unie tato úroveň převedena do soustavy 
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LAU, okresy jsou tedy jednotkou úrovně LAU 1. Na obrázku č. 6 je rozdělení ČR na 

jednotlivé okresy. [12] 

 
Obrázek 6 – Okresy České republiky [12] 

Česká republika se dělila na 77 okresů.  

Benešov (Středočeský kraj) 

Beroun (Středočeský kraj) 

Blansko (Jihomoravský kraj) 

Brno-město (Jihomoravský kraj) 

Brno-venkov (Jihomoravský kraj) 

Bruntál (Moravskoslezský kraj) 

Břeclav (Jihomoravský kraj) 

Česká Lípa (Liberecký kraj) 

České Budějovice (Jihočeský kraj) 

Český Krumlov (Jihočeský kraj) 

Děčín (Ústecký kraj) 

Domažlice (Plzeňský kraj) 

Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj) 

Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina) 

Hodonín (Jihomoravský kraj) 

Hradec Králové (Královéhradecký kraj) 

Cheb (Karlovarský kraj) 

Nymburk (Středočeský kraj) 

Olomouc (Olomoucký kraj) 

Opava (Moravskoslezský kraj) 

Ostrava-město (Moravskoslezský kraj) 

Pardubice (Pardubický kraj) 

Pelhřimov (Kraj Vysočina) 

Písek (Jihočeský kraj) 

Plzeň-jih (Plzeňský kraj) 

Plzeň-město (Plzeňský kraj) 

Plzeň-sever (Plzeňský kraj) 

Praha (Hlavní město Praha) 

Praha-východ (Středočeský kraj) 

Praha-západ (Středočeský kraj) 

Prachatice (Jihočeský kraj) 

Prostějov (Olomoucký kraj) 

Přerov (Olomoucký kraj) 

Příbram (Středočeský kraj) 



26 

 

Chomutov (Ústecký kraj) 

Chrudim (Pardubický kraj) 

Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj) 

Jeseník (Olomoucký kraj) 

Jičín (Královéhradecký kraj) 

Jihlava (Kraj Vysočina) 

Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj) 

Karlovy Vary (Karlovarský kraj) 

Karviná (Moravskoslezský kraj) 

Kladno (Středočeský kraj) 

Klatovy (Plzeňský kraj) 

Kolín (Středočeský kraj) 

Kroměříž (Zlínský kraj) 

Kutná Hora (Středočeský kraj) 

Liberec (Liberecký kraj) 

Litoměřice (Ústecký kraj) 

Louny (Ústecký kraj) 

Mělník (Středočeský kraj) 

Mladá Boleslav (Středočeský kraj) 

Most (Ústecký kraj) 

Náchod (Královéhradecký kraj) 

Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) 

Rakovník (Středočeský kraj) 

Rokycany (Plzeňský kraj) 

Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký 

kraj) 

Semily (Liberecký kraj) 

Sokolov (Karlovarský kraj) 

Strakonice (Jihočeský kraj) 

Svitavy (Pardubický kraj) 

Šumperk (Olomoucký kraj) 

Tachov (Plzeňský kraj) 

Tábor (Jihočeský kraj) 

Teplice (Ústecký kraj) 

Trutnov (Královéhradecký kraj) 

Třebíč (Kraj Vysočina) 

Uherské Hradiště (Zlínský kraj) 

Ústí nad Labem (Ústecký kraj) 

Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) 

Vsetín (Zlínský kraj) 

Vyškov (Jihomoravský kraj) 

Zlín (Zlínský kraj) 

Znojmo (Jihomoravský kraj) 

Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) [13] 

 

Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky, jejichž fungování se řídí 

zákonem o krajích č. 129/200 Sb. Jsou označované jako střední článek veřejné 

správy. [10] 

Česká republika je rozčleněna do 14 vyšších územních samosprávných celků (13 

krajů + Hlavní město Praha) viz obrázek č. 7. Každý kraj má krajské město, kde sídlí 

krajský úřad (hejtman kraje). [10] 
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Obrázek 7 – Kraje České republiky [10] 

Hlavní město Praha 

Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj 

Karlovarský kraj 

Kraj Vysočina 

Královéhradecký kraj 

Liberecký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Pardubický kraj 

Plzeňský kraj 

Středočeský kraj 

Ústecký kraj 

Zlínský kraj [13] 

Kraje mají základní čtyři funkce: 

• Integrační a koordinační – kraje mají koordinační a distribuční funkci ve 

vztahu k ostatním subjektům na svém spravovaném území. 

• Dozorová a poradní – kraje disponují rozsáhlým administrativním, 

personálním aparátem a technickým zázemím. Fungují pro obce jako 

poradní orgán. 

• Redistribuční – přerozděluje veřejné finanční prostředky ve svém vlastním 

správním území. Mají vlastní grantové prostředky, administrují strukturální 

fondy, vytváří dotační program. 

• Reprezentační a zprostředkovatelská – kraje hájí zájmy svého území na 

nejvyšších místech. [10] 
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Nejvyšším rozhodovacím orgánem kraje je zastupitelstvo kraje. Kritériem pro 

stanovení počtu členů do zastupitelstva je počet obyvatel v kraji k 1. lednu v roce 

voleb. Zastupitelé jsou voleni na období 4 let. [10] 
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Problematika regionální politiky a regionální rozvoje se v České republice dostává 

do popředí až od druhé poloviny 90. let 20. Století. 

V každém státě lze nalézt vedle prosperujících regionů také regiony méně 

prosperující. V některém regionu je vysoká nezaměstnanost v jiném nepříznivé 

geografické podmínky atd. To má velký vliv na životní úroveň v daném regionu. 

Tyto rozdíly vedly ke vzniku regionální politiky a regionálního rozvoje, kterým jde o 

eliminaci těchto výkyvů. [14, 15] 

 

Existuje celá řada definic regionální politiky, ale žádná z nich nebyla všeobecně 

akceptována. Obecně lze regionální politiku definovat jako soubor cílů, opatření a 

nástrojů, které vedou ke snižování rozdílů v socio-ekonomické úrovni jednotlivých 

regionů. [14, 16] 

Příčiny meziregionálních rozdílů a vzniku tzv. problémových regionů jsou různé a 

projevují se v řadě forem, které jsou následující: 

- Regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji 

- Regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů 

- Regiony se stagnujícími či upadajícím základními odvětvími [14] 

 

Pro realizaci cílů využívá regionální politika postupů vůči jednotlivým regionům. 

Problémovým regionům jsou poskytovány určité výhody. [14, 16] 

Z globálního hlediska lze spatřovat důvody regionální politiky ve čtyřech rovinách – 

ekonomické, sociální, politické a ekologické rovině. Přičemž ekonomické motivy 

jsou považovány za nejdůležitější a zároveň jsou nejpočetnější. [14,16] 

Regionální problematice se věnoval N. Vanhoven a L. Klaassen, kteří pojali 

regionální politiku prostřednictvím veřejné intervence vedoucí ke zlepšení 

geografického rozdělení ekonomických činností. Rozlišují pět fází: 

1. Definování regionálních problémů, včetně jejich původu 

2. Definování cílů, pokud možno kvantifikovatelných 

3. Definování strategie, kterou bude nutno uplatnit 

4. Identifikace nástrojů, které bude nutno použít 



30 

 

5. Vyhodnocení použité politiky 

Tyto fáze jsou platné z dlouhodobějšího hlediska pro země západní Evropy. [14, 16] 

 

Regionální a strukturální politika vychází z několika základních principů. Principu 

koncentrace, programování, partnerství, adicionality, monitorování, 

vyhodnocování, principu solidarity a principu subsidiarity. [17] 

Princip koncentrace 

Tento princip vychází z potřeby soustředit úsilí a prostředky na podporu rozvoje 

regionů. Koncentrace je zaměřena na regiony, které vykazují nižší ekonomickou 

výkonost a životní úroveň. Z hlediska strukturální politiky EU koncentrace spočívá 

v tom, aby prostředky fondů byly využívány k předem stanoveným cílům co 

nejúčelněji a nebyly rozmělňovány na řadu drobných a méně významných akcí. 

Snahou je řešení největších problémů regionů, pokud možno na projekty, které 

přinášejí maximální užitek. [17] 

Princip programování 

Princip programování je založen na potřebě koncepčního přístupu během 

zajišťování rozvoje jednotlivých regionů současně i s programovou koordinací 

aktivit různých subjektů zapojených na rozvoji daného území. Podpory jsou vázány 

na programy se stanoveným pevným časovým průběhem a s ohraničeným 

spektrem podpor. Podpory mají vyčleněný rámce pro podíly účasti zadavatelů 

projektů s pevně vyčleněným objemem prostředků. [17]  

Princip adicionality 

Také nazývaný jako princip doplňkovosti. Vychází ze zásady, že prostředky státu 

nejsou většinovým, ale jen doplňkovým zdrojem. Prostřednictvím doplňkového 

zdroje dochází k podpoře aktivit vznikajících v regionu. Z pohledu strukturální 

politiky je stanoveno, že prostředky vynakládané ze společného rozpočtu EU mají 

pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje, nikoliv je nahrazovat. Jedná se pouze o 

spolufinancování schválených projektů. Prostředky strukturálních fondů EU 

doplňují výdaje členských států a členské státy naopak poskytují finanční informace 

potřebné k ověření doplňkovosti při vytváření plánů během poskytování pomoci. 

[17] 
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Princip monitorování a vyhodnocování 

Tento princip průběžně sleduje a vyhodnocuje prováděné opatření. Také 

kontroluje celkovou efektivnost vynaložených prostředků.  Dochází ke kontrole 

nejen věcného, ale také finančního plnění projektu. Před schválením projektu je 

potřebné podrobné hodnocení jeho dopadů. Poté ho provází průběžné 

monitorování realizace projektu a zhodnocení skutečných přínosů projektu. [17] 

Princip solidarity 

Vychází z filozofie celého integračního procesu. Hospodářsky vyspělejší státy svými 

příspěvky do společného rozpočtu financují rozvoj státu ekonomicky méně 

rozvinutých států. [17] 

Princip subsidiarity 

Princip vychází z poznání, že region a obce ví, co jejich území nejvíce potřebuje. Od 

potřeby regionálních problémů vše vychází. Jednotlivé cíle by měly být plněny na 

co nejnižší úrovni rozhodování v případě, že je toto plnění možné uspokojivě 

zajistit. [17] 

 

Klíčovým cílem regionální politiky je dosáhnout efektivního a vyváženého rozvoje 

veškerých regionů státu a aktivace jejich nedostatečně využívaného potenciálu. 

Mezi priority patří: 

1. hospodářský rozvoj ústící ve zlepšování životních podmínek obyvatel, 

2. růstu počtu pracovních míst, 

3. zvyšování kvalifikace občanů, 

4. dostupnost nejdůležitějších služeb. [17, 18] 

Jeden z rozhodujících důvodů pro vytváření rozvoje regionální politiky je nutnost 

zvyšovat prosperitu zaostávajících regionů. Jeden z hlavních argumentů pro 

implementaci zásad jednotné regionální politiky státu může být snaha vlády udržet 

soudržnost země v okamžicích, kdy sílí tlaky vyspělejších regionů na odtržení. [17, 

18] 

Důvody pro formování koncepce regionální politiky jsou následující: 

1. Regionální politika může z dlouhodobého hlediska pomoci snižovat veřejné 

výdaje. RP může působit jako stimulace pro rozvoj zdejších ekonomických 

aktivit. Díky tomu dochází ke snižování míry nezaměstnanosti, což s sebou 
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přináší úsporu výdajů na podporu nezaměstnaných a zároveň se začnou 

daňové příjmy účelněji využívat. 

2. Z regionální politiky profitují i rozvinuté regiony – stimulací ekonomických 

aktivit v zaostalejších regionech se vytvářejí nové trhy pro výrobky 

z prosperujících regionů a roste poptávka po jejich technologiích a know-

how. [17, 18] 

Regionální politika je tedy součástí státní politiky a ovlivňuje rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. [17, 18] 

Z pohledu územního vymezení je regionální politika prováděna na následujících 

úrovních: 

1. regionální (ve většině zemí, dlouhodobě posilována) 

2. národní (silně diferencovaná, uskutečňovaná jednotlivými členskými 

zeměmi, postupně přejímající společná pravidla) 

3. nadnárodní (regionální politika prováděná nezávisle přímo EU). [17, 18] 

 

Regionální rozvoj lze chápat jako snahu o vyvážený rozvoj území při respektování 

principů hospodářské politiky a sociální soudržnosti. Cílem není dosažení stejné 

ekonomické a sociální úrovně na celém území, ale jde o přesný opak.  Mírné rozdíly 

mezi regiony jsou žádoucí, jelikož podněcují zdravou konkurenci a snahu zdravé 

soutěže mezi regiony. Vymezené území by mělo dosahovat úrovně, která odpovídá 

místním potřebám a podmínkám. Řešení rozporů mezi místními podmínkami a 

oprávněnými požadavky obyvatel jsou podstatou snahy ovlivnit regionální rozvoj. 

[15] 

Základním nástrojem regionálního rozvoje je regionální plánování. Jde o zvláštní 

případ strategického plánování, tj. systematického procesu, který zahrnuje výběr 

cílů, úkolů a činností potřebných k jejich dosažení. K základní etapě regionálního 

plánování patří analýza, strategie, programy a realizace. [15] 

Regionální rozvoj usiluje o podporu a nastartování ekonomického a sociálního 

rozvoje v regionech, které jsou na základě analýz ekonomických ukazatelů 

označeny za problémové. K dosažení cíle se používají nástroje regionální politiky. 

[15] 
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Základními úrovněmi regionálního rozvoje v ČR jsou: 

• Česká republika – ústřední orgány státní správy 

• Regiony soudržnosti – regionální rady 

• Kraje – krajské úřady 

• Okresy  

• Obce – obecní a městské úřady [15] 

 

Tento zákon stanovuje podmínky pro udělení podpory regionálnímu rozvoji s cílem 

vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tímto související 

působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a 

realizaci hospodářské a sociální soudržnosti. [19] 

Mezi oblasti podpory regionálního rozvoje dle tohoto zákona patří: 

• rozvoj podnikání, s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových 

nebo stabilizaci ohrožených pracovních míst 

• rozvoj lidských zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce 

• výzkum a technologický vývoj, který přispívá k celkovému rozvoji regionu se 

zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilováním 

kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné 

• rozvoj cestovního ruchu 

• zlepšování vybavení regionu infrastrukturou 

• rozvoj tělovýchovných, sportovních a mládežnických aktivit a kultury včetně 

památkové péče, pokud vytváří nová místa 

• rozvoj občanské vybavenosti, včetně zařízení pro tělovýchovu, sport, mládež 

a aktivity občanů v jejich volném čase 

• rozvoj služeb sociální péče 

• zajištění dostupnosti a zlepšování úrovně poskytování zdravotnických 

služeb 

• opatření k ochraně životního prostředí 

• vznik právnických osob a tvorbu programů v regionu sloužících k jeho 

celkovému rozvoji 

• provádění pozemkových úprav [19] 
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Zákon o podpoře regionálního rozvoje stanovuje následující základní typy 

podporovaných regionů: 

• strukturálně postižené regiony 

• hospodářsky slabé regiony 

• venkovské regiony 

• ostatní regiony, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů [19] 

Strukturálně postižené regiony 

K vymezení strukturálně postižených regionů se používá těchto ukazatelů: míra 

nezaměstnanosti včetně relace počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné 

pracovní místo, rozsah a váha útlumu průmyslových odvětví na zaměstnanosti a 

rozvoj podnikání. Strukturálně postižené regiony tvoří území okresů: Most, Karviná, 

Chomutov, Teplice, Ostrava-město, Louny, Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Nový 

Jičín. [20] 

Hospodářsky slabé regiony 

Hospodářsky slabé regiony jsou vymezeny pomocí ukazatelů míry 

nezaměstnanosti, relace počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní 

místo, výše mzdových příjmů a příjmů ze zemědělství, úroveň daňových příjmů 

místních rozpočtů, podíl a rozsah útlumu primárních odvětví (lesnictví a 

zemědělství) na struktuře zaměstnanosti a hustota osídlení. Hospodářsky slabé 

regiony tvoří území okresů a regionu: Znojmo, Třebíč, Rakovník, Tachov, Přerov, 

Šumperk, Svitavy, Hodonín, Vyškov, Český Krumlov. [20] 

Venkovské regiony 

K vymezení slouží ukazatele charakterizující zejména vývoj počtu obyvatelstva, 

strukturu jeho zaměstnanosti a podíl obyvatelstva ve venkovských obcích. [20] 

Ostatní regiony 

Zde patří například pohraniční regiony, bývalé vojenské prostory, regiony 

postižené živelnými pohromami, regiony se silně narušeným životním prostředím, 

regiony s méně příznivými podmínkami pro rozvoj zemědělské výroby, regiony s 

vyšší průměrnou mírou nezaměstnanosti, než je průměrná úroveň v České 

republice. [20] 
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Regiony soudržnosti byly zavedeny z důvodu potřeby koordinace hospodářské a 

sociální soudržnosti. Snahou je vyrovnání rozdílů mezi regiony, a za účelem čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Fungování regionů 

soudržnosti se řídí zákonem č. 248/2000 Sb. (zákon o podpoře regionálního 

rozvoje). Jejich územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami 

NUTS II. [21. 22] 

Zákon vymezuje 8 regionů soudržnosti: 

• Praha (území hl. města Prahy se sídlem v Praze) 

• Střední Čechy (území Středočeského kraje se sídlem v Praze) 

• Jihozápad (území Českobudějovického a Plzeňského kraje se sídlem v 

Českých Budějovicích) 

• Severozápad (území Karlovarského a Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 

Labem) 

• Severovýchod (území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého 

kraje se sídlem v Hradci Králové) 

• Jihovýchod (území Brněnského a Jihlavského kraje se sídlem v Brně) 

• Střední Morava (území Olomouckého a Zlínského kraje se sídlem v 

Olomouci) 

• Moravskoslezsko (území Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě) [10] 

 

Euroregion je funkční územní celek. Ke vzniku Euroregionů došlo na základě 

vzájemné dohody příhraničních regionů dvou nebo více zemí. Důvodem založení 

bylo odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice. 

Prostřednictvím Euroregionů dochází ke zvyšování životní úrovně obyvatel, k 

zlepšení infrastruktury přesahující hranice, k rozvoji spolupráce při likvidaci požárů 

a přírodních katastrof, k rozvoji turistiky, kultury a ke zlepšování mezilidských 

vztahů. Spolupráci regionů na kulturních, sociálních, hospodářských a také 

infrastrukturních zlepšování podmínek. V České republice je 13 euroregionů viz 

příloha č. 1, kde je možné vidět jednotlivé euroregiony a bližší informace k nim jako 

například do jakých okresů zasahují, z kolika obcí se skládají apod. [10] 
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Mikroregion je obecně definován jako území, které je tvořeno správními obvody 

několika obcí, které se sdružily. Vznik mikroregionu je následkem dobrovolné 

spolupráce obcí s cílem prosazovat zájmy a záměry společné pro sdružené obce. 

Převážná většina mikroregionů má charakter svazku obcí podle zákona č. 128/2000 

Sb. O obcích, evidována jsou však i zájmová sdružení právnických osob, 

v některých případech se vyskytuje i jiná forma mikroregionů. Případně existují 

mikroregiony, které fungují bez jakéhokoliv právního ustanovení. Vysoké procento 

mikroregionů má zpracován aktuální rozvojový dokument pro svoje území nebo 

takový dokument pořizuje. [9, 23, 24] 

Od roku 2000 dochází k monitorování mikroregionů na území České republiky. 

V rámci monitoringu byla na Ústavu územního rozvoje vytvořena databáze 

mikroregionů v ČR. Hlavním důvodem zahájení monitoringu byla skutečnost, že 

neexistovala ucelená databáze mikroregionů. Bylo potřeba sledovat vznik, pohyb, a 

činnost svazků obcí. [9, 23, 24] 

Od roku 2006 byl zahájen on-line provoz databáze mikroregionů a jejich 

rozvojových dokumentů. V databázi mikroregionů lze nalézt informace o umístění 

mikroregionu v rámci ČR, příslušnost do kraje, okresu a obce s rozšířenou 

působností. Součástí každého mikroregionu je jeho geografické vymezení, 

kontaktní informace, poměrně podrobné informace o rozvojových dokumentech 

mikroregionu, zahraničních kontaktech a další doplňující informace. U jednotlivých 

mikroregionů je rovněž připojen odkaz na www stánky mikroregionu, kde lze 

nalézt další podrobné informace. [9, 23, 24] 
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V této kapitole bude uveden přehled základních ukazatelů jednotlivých krajů a také 

vývoj cen nemovitostí. 

 

 

Tato kapitola je zaměřena na základní ukazatele krajů pro ucelený pohled na 

situaci v České republice. Jsou zde zejména uvedeny údaje o území, obyvatelstvu, 

hrubém domácím produktu, údaje o trhu práce, vzdělání a zdravotnictví.  

 

V této kapitole budou uvedeny jednotlivé druhy pozemků zastoupené jak v České 

v jednotlivých krajích České republiky. Pozemky jsou rozděleny na zemědělskou 

půdu a nezemědělskou půdu v jednotlivých krajích. Zemědělská půda je dále 

rozčleněna na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a travní 

porosty. Nezemědělská půda je rozčleněna na lesní pozemky, vodní plochy, 

zastavěné plochy + nádvoří a ostatní plochy, tyto podrobnější informace jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Jsou použita data od roku 2004 do roku 2016 z veřejné 

databáze Českého statistického úřadu. Data jsou uvedena v procentech a vychází 

se z toho, že součet zemědělské půdy a nezemědělské půdy činí 100 %. [32] 

 

 
Obrázek 8 - Procentuální zastoupení zemědělské/nezemědělské půdy v České republice [32] 
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Na obrázku č. 8 je možné vidět největší procentuální zastoupení zemědělské a 

nezemědělské půdy v roce 2016. V České republice má největší procentuální 

zastoupení v zemědělské půdě Středočeský kraj (60,4 %) a kraj Vysočina (60,1 %). 

Nejmenší zastoupení má Karlovarský kraj a to pouze 37,5 %. Nezemědělské půdy 

je největší podíl v Karlovarském kraji (62,5 %) a v kraji Hlavního města Prahy (60,1 

%). Nejméně nezemědělské půdy je ve Středočeském kraji a to 39,6 %. [32] 

Ostatní procentuální zastoupení v zemědělské a nezemědělské půdě je možné 

nalézt v příloze č. 2. 

 
Obrázek 9 - Procentuální zastoupení zemědělské/nezemědělské půdy v jednotlivých krajích 

České republiky [32] 

 

Česká republika měla v roce 2016 střední stav obyvatelstva 10 565 284 obyvatel. 

[32] 

Procentuální zastoupení počtu obyvatel v jednotlivých krajích je znázorněn na 

obrázku č. 10. Nejvíce obyvatel žije ve Středočeském kraji (13 %). Poté následuje 

Hlavní město Praha s 12 % a třetí nejlidnatější kraje jsou Moravskoslezský a 

Jihomoravský, oba mají 11 %. Nejméně počet obyvatel má Karlovarský kraj (3 %). 
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Obrázek 10 - Procentuální rozdělení počtu obyvatel v krajích v roce 2016 [32] 

Vývoj přírůstku obyvatel v České republice mezi lety 2002 až 2016 je znázorněn na 

obrázku č 11. Z obrázku je patrné, že k úbytku obyvatelstva došlo v roce 2002 a 

v roce 2013. V ostatních letech byl přírůstek obyvatelstva v kladných hodnotách 

s maximální hodnotou v roce 2007, kdy přibylo 93 941 obyvatel. Velký vliv na 

přírůstek obyvatelstva mají přistěhovalí obyvatelé. 
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Obrázek 11 - Vývoj přírůstku obyvatel v ČR 2002 - 2016 [32] 

 

 

Hrubý domácí produkt neboli HDP je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Udává 

souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech 

považovaných v systému národního účetnictví za produktivní.  

Růst (pokles) HDP charakterizuje, o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí 

produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po 

očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní. 

Z obrázku je možné vidět hrubý domácí produkt jednotlivých krajů České republiky 

od roku 2007 do roku 2016. Největší podíl na tvorbě hrubého domácího produktu 

má Hlavní město Praha. Nejmenší podíl na tvorbě má Karlovarský kraj. Hodnoty 

HDP napříč všemi kraji jsou uvedeny v příloze č. 3. 



41 

 

 
Obrázek 12 - Vývoj HDP v jednotlivých krajích na 1 obyvatele 2007 – 2016 [32] 

 

Zaměstnanost 

Z obrázku je možné vidět roční průměry počtů osob starších 15 let zaměstnaných 

v národním hospodářství v jednotlivých krajích od roku 2004 do roku 2016. 

V příloze č. 4. Je přiložena tabulka s konkrétními hodnotami, které jsou uvedeny 

v tis. Kč. Největší zaměstnanost je v hlavním městě Praze a poté v Jihomoravském 

kraji. Nejmenší zaměstnanost je v Karlovarském kraji. [32] 

 
Obrázek 13 - Vývoj průměrné roční zaměstnanosti v národním hospodářství v jednotlivých 

krajích v letech 2004 - 2016[32] 
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Nezaměstnanost 

Na obrázku je možné vidět roční průměry počtů osob starších 15 let 

nezaměstnaných v národním hospodářství v jednotlivých krajích od roku 2004 do 

roku 2016. Konkrétní údaje jsou uvedeny v příloze č. 4. Největší nezaměstnanost je 

v Moravskoslezském kraji. [32] 

 
Obrázek 14 - Vývoj průměrné roční nezaměstnanosti v národním hospodářství v jednotlivých 

krajích v letech 2004 - 2016[32] 

 

Na obrázku č. 15 je zobrazen vývoj průměrné měsíční mzdy v Kč v jednotlivých 

krajích od roku 2012 do roku 2016. [32] 
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každý rok stoupala. V roce 2012 její hodnota byla 31 842 Kč, v roce 2016 vzrostla na 

hodnotu 33 736 Kč. [32] 

Nejnižší průměrná mzda byla v Karlovarském kraji. Hodnota se pohybovala 

v rozmezí 20 658 Kč (2012) až na hodnotu 22 787 Kč (2016). [32] 
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Obrázek 15 - Vývoj průměrné měsíční mzdy v jednotlivých krajích v letech 2012 – 2016 [32] 

 

Vzdělávací systém v České republice vychází primárně ze školského zákona, který 

vymezuje proces postupného získávání dovedností v jednotlivých stupních školní 

soustavy. Systém vzdělávání v ČR je rozdělen do 3 oblastí: primární (základní) – věk 

6-15 let, sekundární (střední) – věk 15-18 let a terciální – 19 a více let. [32] 

Základní školy 

Na obrázku č. 16 je možné vidět počet žáků v jednotlivých letech na základních 

školách v celé České republice. Nejméně žáků za posledních šestnáct let bylo 

v letech 2009 až 2011. Největší zastoupení měl rok 2000, který měl 1102057 žáků. 

Od roku 2011 počet žáků roste, jak je možné vidět na obrázku nebo v příloze č. 5. 
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Obrázek 16 - Vývoj počtu žáků na základních školách v České republice od roku 200 do roku 

2016 [32] 

Střední školy 

Střední školy mohou být ukončeny maturitní zkouškou, výučním listem nebo bez 

výučního listu. Existují 3 druhy středních škol: všeobecné, odborné a učňovské. 

Na obrázku č. 17 je možné vidět počet žáků středních škol v České republice od 

roku 2004 do roku 2015. Počet žáků středních škol každý rok klesá. 

 
Obrázek 17 - Vývoj počtu žáků na základních školách v České republice od roku 200 do roku 

2016 [32] 
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Vysoké školy 

Tato část je zaměřena na počet studentů na vysokých školách ať už veřejných nebo 

soukromých v České republice. Z grafu je patrné, že největší počet studentů byl 

v roce 2010, kdy hodnota dosahovala vrcholu a činila 395 979 studentů. Od tohoto 

roku do současnosti počet studentu na VŠ klesá. 

 
Obrázek 18 - Vývoj počtu studentů na vysokých školách vč. doktorského studia od roku 200ě 

do roku 2015 [32] 

 
Obrázek 19 - Celkový přehled studentů základního, středního a středoškolského vzdělání od 

roku 2004 do roku 2015 [32] 
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V tabulce jsou uvedeny údaje o počtu nemocnic v České republice v letech 2004 až 

2015. Oproti roku 2004 se snížil počet nemocnic v roce 2015 o 10. Také došlo ke 

snížení počtu lůžek na 1000 obyvatel v nemocnicích z 6,4 na 5,4. Na jednoho lékaře 

připadlo v roce 2015 méně obyvatel než v roce 2004. [32] 

Tabulka 2 - Vývoj počtu nemocnic, lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel, počet obyvatel na 1 

lékaře. [32] 

Rok Počet nemocnic 
Lůžka v nemocnicích 

na 1 000 obyv. 

Počet obyvatel na 1 
lékaře 

(fyzickou osobu; bez 
zubních lékařů) 

2004 197  6,4  281  

2005 195  6,3  273  

2006 191  6,2  272  

2007 192  6,1  272  

2008 192  6,0  273  

2009 191  6,0  271  

2010 189  5,9  268  

2011 189  5,7  264  

2012 188  5,6  261  

2013 188  5,4  259  

2014 189  5,4  259  

2015 187  5,4  256  

V následující tabulce lze nalézt údaje z roku 2015 s počtem nemocnic, lůžek a 

lékařů v jednotlivých krajích. Nejvíce nemocnic bylo v roce 2015 ve Středočeském 

kraji a v Kraji Hlavního města Prahy také s 27 nemocnicemi. Středočeskému kraji 

náleželo 5478 lůžek a kraji Hlavního města Prahy 9226 lůžek. Poté nejvyšší počet 

nemocnic bylo v Jihomoravském kraji s 21 nemocnicemi a 7126 lůžky. [32] 
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Tabulka 3 - Počet nemocnic, lůžek a lékařů v jednotlivých krajích České republiky v roce 

2015[32] 

 
Zařízení Lůžka 

Přepočtený 
počet lékařů 

(včetně zubních 
lékařů) 

Česká republika 187 56 829 23 035,2 

Hlavní město Praha 27 9 226 3 876,6 

Středočeský kraj 27 5 478 2 127,7 

Jihočeský kraj 9 3 149 1 239,2 

Plzeňský kraj 11 3 246 1 274,9 

Karlovarský kraj 5 1 348 538,9 

Ústecký kraj 19 5 069 1 600,8 

Liberecký kraj 8 2 449 869,4 

Královéhradecký kraj 8 3 186 1 118,4 

Pardubický kraj 9 2 534 1 004,3 

Kraj Vysočina 6 2 605 911,7 

Jihomoravský kraj 21 7 126 3 332,9 

Olomoucký kraj 9 3 034 1 458,9 

Zlínský kraj 10 2 539 1 058,6 

Moravskoslezský kraj 18 5 840 2 623,0 

 

 

Vývoj cen nemovitostí v České republice v roce 2017 vyšplhal až na historická 

maxima. Podle Českého statistického úřadu ve srovnání s jinými zeměmi Evropské 

unie ale vývoj v ČR není extrémní. 

Starší byty byly zdraženy od přelomu tisíciletí až trojnásobně. Výrazně také rostly 

ceny rodinných domů nebo pozemků. Hlavní příčinou je růst ekonomiky a nízké 

úrokové sazby hypoték. 

Nárůst cen nemovitostí je patrný již už v delším časovém horizontu a to od roku 

2000. Ceny rodinných domů se zvýšily o 96 %, ceny stavebních pozemků o 162 % a 

ceny starších bytů o 195 %.  [32] 

Během posledních tří let ceny nemovitostí vzrostly nejvíce ve Skandinávii a v Irsku. 

Česká republika je až na šestém místě s nárůstem o 22,2 %. Naopak tomu bylo 

v Itálii, kde ceny nemovitostí klesly téměř o 5 %.  [32] 

Údaje evropského statistického úřadu ukazují, že v prvním čtvrtletí roku 2017 ceny 

bytů a domů v České republice meziročně vzrostly o 12,8 %, což bylo ze zemí EU 

nejvíce. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o 4,5 %.  [32] 
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Obrázek č. 20 znázorňuje procentuální nárůst cen od roku 2000 do roku 2015 

v celé České republice a v jednotlivých krajích ČR. Na obrázku jsou uvedeny 

hodnoty pro byty a rodinné domy. Největší procentuální nárůst v cenách bytů je ve 

Středočeském kraji (159 %) a procentuální největší procentuální nárůst v cenách 

RD je v Karlovarském kraji (91 %).  [32] 

 

 
Obrázek 20 - Přírůstek cen bytů a rodinných domů mezi lety 2000-2015 [32] 

 

Na obrázku č. 21 je vyobrazen vývoj cen pozemků v jednotlivých krajích České 

republiky od roku 2007 do roku 2016. Cena pozemku je uvedena v Kč/m2. 

Nejvyšší cena pozemku je v kraji hlavního města Prahy, kde v roce 2007 dosahuje 

hodnoty 7 266 Kč/m2. Od roku 2007 cena pozemku stoupá. Nejvyšší hodnotu 

nabírá v roce 2012 (8 117 Kč/m2) a mezi rokem 2012 až 2013 dochází k poklesu 

ceny. V roce 2016 má cena pozemku ve Středočeském kraji hodnotu 7610 Kč/m2. 

[32] 

Druhou nejvyšší cenu pozemku od roku 2007 do roku 2016 má Jihomoravský kraj. 

Nejvyšší cenu měl v roce 2014 a to 1870 Kč/m2. U Jihomoravského kraje si lze 

povšimnout, že cena pozemku od roku 2007 do roku 2010 je dosti nízká oproti 

cenám od roku 2010 do roku 2016. V roce 2007 byla cena pozemku 878 Kč/m2 a 

v roce 2016 je 1197 Kč/m2. [32] 
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Nejnižší ceny pozemků znázorňuje křivka kraje Vysočina, kde nejvyšší cena byla 

v roce 2011 (759 Kč/m2)a nejnižší v roce 2015 (425 Kč/m2). Podrobnější údaje o 

vývoji cen pozemků v jednotlivých krajích jsou uvedeny v příloze č. 6. [32] 

 

 

 
Obrázek 21 - Vývoj cen pozemků v jednotlivých krajích České republiky v letech 2007 – 2016 

[32] 

 

Na obrázku č. 22 je možné vidět vývoj kupní ceny rodinných domů od roku 2007 do 

roku 2016 v jednotlivých krajích České republiky. Vývoj ceny rodinných domů jsou 

na grafu v Kč/m3. 

Nejvyšší ceny rodinných domů jsou v kraji hlavního města Prahy. V roce 2007 byla 

průměrná cena rodinných domů v kraji hlavního města Prahy 6 947 Kč a v roce 

2016 byla cena 8 695 Kč. Na vývojové křivce je také na první pohled možné vidět 

pád ceny RD na hodnotu 6 210 Kč. [32] 
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Na druhé místo nejvyšších cen rodinných domů se řadí Středočeský kraj, kde 

vývojová křivka nevyobrazuje téměř žádné velké výkyvy. Ceny rodinných domů ve 

Středočeském kraji v roce 2007 byly 2 892 Kč a v roce 2016 činily 3 401Kč. [32] 

Nejnižší ceny rodinných domů jsou v kraji Vysočina, kde průměrné ceny rodinných 

domů v roce 2007 byly 1 513Kč a v roce 2016 byla průměrná cena 1 730 Kč. [32] 

Ostatní kraje České republiky v roce 2007 - 1016 vyplňují na obrázku prostor mezi 

Jihomoravským krajem a krajem Vysočinou a jsou v rozmezí v roce 2007 horní 

hranice (Jihomoravský kraj) činí 2 105 Kč a spodní hranice (kraj Vysočina) 1 513 Kč a 

v roce 2016 horní hranice (Jihomoravský kraj) činí 2 840 Kč a spodní hranice (kraj 

Vysočina) 1 730 Kč. [32] 

Podrobnější údaje o vývoji cen rodinných domů v jednotlivých krajích jsou uvedeny 

v příloze č. 7. 

 
Obrázek 22 - Vývoj kupní ceny rodinných domů od roku 2007 do roku 2016 v jednotlivých 

krajích České republiky [32] 

 

Na obrázku č. 23 je možné vidět vývoj kupních cen bytů v Kč/m2 v jednotlivých 

krajích České republiky od roku 2007 do roku 2016. [32] 
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Nejvyšší kupní ceny bytů jsou v kraji hlavního města Prahy. V roce 2007 byla kupní 

cena na hodnotě 44 697 Kč/m2 následující rok tj. v roce 2008 vzrostla hodnota na 

51 918 Kč/m2. Od roku 2008 do roku 2013 pozvolna klesala na hodnotu 42 798 

Kč/m2. Od roku 2013 do roku 2016 vstoupla na hodnotu 58 703m2 a dosáhla tak 

svého maxima. [32] 

Na druhé místo nejvyšší ceny bytů se řadí Jihomoravský kraj, kde kupní cena bytů 

v roce 2007 byla 22 772 Kč/m2. Od roku 2008 do poloviny roku 2016 hodnota kupní 

ceny klesala. Od poloviny roku 2016 kupní cena bytů za m2 v Jihomoravském kraji 

roste až na hodnotu 30495 Kč. [32] 

Vývojová křivka ceny bytů za m2 v Ústeckém kraji udává nejnižší hodnoty oproti 

ostatním krajům České republiky. Nejnižší cena byla v roce 2015 a činila 7 171 

Kč/m2. [32] 

Kupní ceny ostatních krajů v roce 2007 se pohybují v rozmezí spodní hranice 12 

235 Kč/m2 (Karlovarský kraj) a horní hranice 20 430 Kč/m2 (Středočeský kraj). V roce 

20016 se ceny pohybují v rozmezí spodní hranice 12 263 Kč/m2 (Karlovarský kraj) a 

horní hranice 24 429 Kč/m2 (Pardubický kraj kraj). [32] 

Jednotlivé údaje o vývoji kupních cen bytů v jednotlivých krajích jsou uvedeny 

v příloze č. 8. 

 

Obrázek 23 - Vývoj kupních cen bytů v jednotlivých krajích České republiky od roku 2007 do 

roku 2016 [32] 
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Praha je hlavním a zároveň největším městem České republiky. Rozkládá se na 

ploše 496 km2. [25, 26, 27, 28] 

Kraj Hlavního města Prahy se dělí na 22 správních obvodů, kterými jsou Praha 1 až 

Praha 22. [25, 26, 27, 28] 

 
Obrázek 24 – Správní obvody kraje Hlavního města Prahy [26] 

Město Praha se dělí na 57 samosprávných městských částí, kterými jsou Praha 1 až 

Praha 22, Benice, Běchovice, Březiněves, Čakovice, Ďáblice, Dolní Chabry, Dolní 

Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, 

Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, 

Přední Kopanina, Řeporyje, Satalice, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Troja, 

Újezd, Velká Chuchle, Vinoř, Zbraslav a Zličín. [25, 26, 27, 28] 



53 

 

 
Obrázek 25 – Dělení města Prahy na samosprávné městské části [26] 

Na území města Prahy se celkem nachází 88 zvláště chráněných území s rozlohou 

větší než 2100 ha.  Z toho 7 území patří mezi národní přírodní památky 

(Barrandovské skály, Cikánka I., Dalejský profil, Lochkovský profil, Požáry, U 

Nového mlýna a část území NPP Černá rokle, která sem zasahuje ze Středočeského 

kraje), 15 území tvoří přírodní rezervace a zbylých 66 přírodní parky. Praha má 

relativně málo kvalitní veřejné zeleně. [25, 26, 27, 28]  

Praha je centrálním bodem všech dálničních tras. Dálnice D1 spojuje Prahu s 

Brnem a Bratislavou. Dálnice D5  spojuje Prahu s Norimberkem, dálnice D8  

spojuje Prahu s Drážďany a Berlínem. Dálnice na území města mají celkovou délku 

pouze 10 km, s nimi jsou propojeny ostatní rychlostní komunikace o délce 76 km. 

Celková délka komunikačních sítí v Praze představuje 3520 km. [25, 26, 27, 28] 

Praha představuje důležitý mezinárodní železniční uzel. Prahou prochází tři 

tranzitní koridory, které propojují Prahu s významnými městy Středočeského kraje 

a také zbylými regiony republiky a sousedními státy. Koridory spojují Prahu 

s Drážďany – Bratislavou, Norimberkem – Žilinou a Berlínem – Lincem. [25, 26, 27, 

28] 
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Řeka Vltava, která protéká Prahou, je využívána pro nákladní dopravu i pro 

rekreační dopravu a to v úseku Zbraslav – Sedlec v délce 30,5 km. V Praze se 

nacházejí 3 přístavy – Holešovice, Smíchov a Radotín, které slouží pro překládku 

různých druhů nákladů. Osobní lodní dopravu a její provoz zajišťuje několik 

společností. Provozovatelé se specializují na různé typy okružních jízd po Praze, ale 

také na výletní jízdy Praha - Slapy, Praha - Troja nebo Praha - Mělník. [25, 26, 27, 

28] 

V Praze je letecká doprava provozována osobní i nákladní a to zejména na letišti 

Václava Havla. [25, 26, 27, 28] 

Praha má dobře fungující městskou hromadnou dopravu s páteřním systémem 

metra v délce 50 km a sítí tramvajových tratí o délce 141 km. Během roku se 

vozidly MHD přepraví více jak 1 miliarda osob a vozidla najezdí celkem více jak 150 

miliónu kilometrů. Hromadná doprava pražského integrovaného systému zasahuje 

až 35 km od hranice Prahy, čímž vytváří síť, která zahrnuje i významnou část 

středočeského regionu tj. zhruba 240 obcí. [25, 26, 27, 28] 

Z dalších součástí života společnosti má Praha významné postavení také ve 

školství, zdravotnictví a kultuře. Lze říci, že Praha je celostátním centrem školství. 

Již od středního vzdělávacího stupně je zde zvýšená koncentrace škol. V Praze je 

nevětší počet gymnázií i středních odborných škol ze všech krajů. Zcela mimořádné 

je postavení Prahy ve vysokém školství. Je zde 8 vysokých škol s 36 fakultami. [25, 

26, 27, 28] 

Zdravotnická zařízení jsou v Praze dosti koncentrována. Jedná se především o 

specializovaná často i výzkumná pracoviště, která slouží pacientům z celé 

republiky. Z celkového počtu lékařů zaměstnaných v České Republice připadá 

jedna pětina právě na Prahu. Polovina lékařů v Praze pracuje ve státní sféře. [25, 

26, 27, 28] 

Praha má dominantní zastoupení v oblasti kultury. V Praze je umístěna většina 

kulturních institucí celostátního celonárodního významu.  V Praze je 13 % galerií a 

28 % divadel z celé České republiky. [25, 26, 27, 28] 
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Brno se skládá z okresu Brno – město a Brno – venkov. Okres Brno město tvoří 

statutární město Brno, které je druhým největším městem České republiky. [29, 30, 

31] 

Město je střediskem průmyslu a obchodu. Velké procento zaujímá taktéž školství a 

kultura. Je také administrativním centrem Jižní Moravy. [29, 30, 31] 

Brno je ze tří stran obklopeno zalesněnými kopci, na jihu přechází do rozsáhlé 

jihomoravské nížiny. Ze severozápadu je chráněno výběžky Drahanské a 

Českomoravské vrchoviny, na severovýchodě se rozkládá Moravský kras. [29, 30, 

31] 

Brno leží v na ploše 230 km2 v nadmořské výšce od 190 do 425 m. n. m. Městem 

protékají dvě řeky – Svitava a Svratka. Na severozápadě Brna tvoří řeka Svratka 

velmi významnou rekreační nádrž – Brněnskou přehradu. [29, 30, 31] 

Na území okresu se nachází několik chráněných území, která jsou vyhlášena za 

přírodní rezervaci nebo přírodní památku. Je to například Červený kopec (Brno – 

Bohunice) a Stránská skála (Brno – Slatina), dále 2 přírodní parky – Podkomorské 

lesy a Baba. [29, 30, 31]  

Z územně správního pohledu se statutární město Brno člení na 29 městských částí. 

Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Jih, Jundrov, 

Kníničky, Kohoutovice, Komín, Královo Pole, Líšeň, Maloměřice a Obřany, 

Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Slatina, Starý 

Lískovec, Střed, Tuřany, Útěchov, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín, Židenice. [29, 30, 

31] 
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Obrázek 26 – Dělení města Brna na městské části [31] 

Brno patří k nejstarším průmyslovým střediskům ve střední Evropě. Je obchodním 

a společenským centrem Jihomoravského kraje i centrem veletržní a kongresové 

turistiky. Tyto akce se většinou odehrávají v areálu brněnského výstaviště. [29, 30, 

31] 

Brno se řadí na druhou příčku s největším centrem vzdělávání v České republice a 

také krajským zdravotnickým centrem. [29, 30, 31] 

Brno má rozsáhlé ubytovací, stravovací a nákupní možnosti. Ubytování nabízí 

hustá síť hotelů, motelů, penzionů a ubytoven. Také lze ve městě nalézt velkou 

škálu sortimentu zboží, kterou nabízejí supermarkety, hypermarkety a obchodní 

domy. [29, 30, 31] 

V Brně je bohatý program divadelních scén, stálých kin, muzeí a galerií. Například 

Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Technické muzeum, Muzeum 

romské kultury, Uměleckoprůmyslové muzeum a další. Střediskem hudebního 
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života je Besední dům, sídlo Státní filharmonie Brno, s novorenesančním sálem. 

Nadregionální význam má Hudební scéna městského divadla v Brně. Největší 

knihovna v Brně je Moravská zemská knihovna (také plní funkci krajské knihovny), 

která má více jak 4 milióny svazků a vznikla sloučením tradičních brněnských 

odborných knihoven (Státní technická knihovna, Univerzitní knihovna, Státní 

pedagogická knihovna). Také stojí za zmínku Knihovna Jiřího Mahena, která má síť 

poboček rozmístěných na území města a je největší veřejnou městskou knihovnou 

na Moravě a druhou největší v České republice. [29, 30, 31] 

Ve městě je mnoho stavebních památek z období gotiky, především Stará radnice, 

hrady Špilberk a Veveří, chrám sv. Petra a Pavla, i památek z období renesance a 

baroka. V Brně je evidováno 1 430 kulturních a 6 národních kulturních památek. 

Jedinečnou kulturní památkou funkcionalistické architektury je vila Tugendhat 

(architektem byl Ludwig Miese van der Rohe), zapsaná do seznamu světového 

kulturního a přírodního bohatství UNESCO. Město obohacuje také přes 50 kostelů. 

V Brně nechybí ani zoologická zahrada, hvězdárna s planetáriem ani botanická 

zahrada. [29, 30, 31] 

Brno se řadí k územím se značnou intenzitou dopravy. Město leží na křižovatce 

dálnic D1 úsek Praha – Brno a D2 úsek Brno – Bratislava, které jsou součástí 

transevropské dálniční sítě. Z dálnice D1 je možné se napojit na dálnici D46 

směrem na Olomouc a Ostravu. [29, 30, 31] 

Brno je významným železničním uzlem, leží na mezinárodní železniční trase 

vedoucí z Balkánu přes města Budapešť, Brno, Praha, Berlín až do Skandinávie. [29, 

30, 31] 

Na území části Brno – Tuřany je vybudováno mezinárodní civilní letiště, které je v 

provozu celoročně pro všechny typy letadel. [29, 30, 31] 

V Brně je vytvořena síť hromadné městské dopravy, kterou zajišťuje dopravní 

podnik města Brna a to prostřednictvím tramvajovými, trolejbusovými a 

autobusovými linkami. 

Na Brněnské přehradě je provozována také lodní doprava. 

Hospodářský, společenský i politický význam města Brna přesahuje hranice 

Jihomoravského kraje. Brno má širokou síť bank, pojišťoven a advokátních 

kanceláří. Město Brno je sídlem Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, 

Ústavního soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Úřadu na ochranu 

hospodářské soutěže a Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana). [29, 

30, 31] 
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Při analýze možností bydlení ve zvolených lokalitách byla nejprve zevrubně 

analyzována data získaná z Českého statistického úřadu za účelem získání 

přehledu o dostupných ukazatelích a jejich struktuře. Následně byli vybrány takové 

ukazatelé, které byli pro tuto práci důležité. Jelikož vybrané lokality představují dvě 

největší města České republiky, bylo vhodnější přistoupit k rozdělení lokalit do 

menších celků. Toto dělení je provedeno zejména z důvodu velkého rozdílu cen 

nemovitostí přímo ve městech a v jejich okolí. Musela se však brát v úvahu 

struktura dostupných dat statistického úřadu. Svoji roli v tomto hrál fakt, že Brno 

jako město je zároveň okres, zatímco Praha představuje kraj. Použitá data rozlišují 

jednotlivé okresy. Proto je Brno rozděleno na Brno město a Brno venkov. Zatímco 

Praha je v některých ukazatelích Českého statistického úřadu dělena na několik 

částí označovaných jako Praha 1 až Praha 28. Nicméně pro konzistenci výsledků a 

možnosti porovnání lokalit mezi sebou je pro účely této práce Praha 1 – Praha 28 

sloučena do Prahy město. Okolí Prahy je charakterizováno jako okresy Praha 

východ a Praha západ. 

V případě slučování cen nemovitostí v Praze 1 – 28 do jednoho celku byl použit 

vážený průměr cen v jednotlivých částech. Váhou pro vážený průměr byl počet 

převodů nemovitostí v dané oblasti. 

 

Na obrázku č. 27 je zobrazen vývoj cen pozemků od roku 2007 do roku 2016. Ceny 

jsou uvedeny v Kč/m2. 

Nejdražší pozemky jsou v Praze městě. Nejvyšší hodnoty pozemky dosahovaly 

v roce 2012, kdy jejich hodnota byla 8 117 Kč/m2. V roce 2016 je cena pozemku 

6910 Kč/m2. 

Druhé nejdražší jsou pozemky v části Brně město. Nejvyšší cena pozemků byla 

v roce 2015 a měla hodnotu 3 743 Kč/m2. Na obrázku stojí za povšimnutí, že 

v letech 2007 až 2009 byly ceny pozemků částí Prahy východu a Prahy západu 

blízké cenám Brna města, dále však ceny v Brně stoupaly rychleji. 

Nejlevnější jsou pozemky v Brně venkov, kde se hodnoty od roku 2007 až do roku 

2016 pohybují v rozmezí 686 – 1 036 Kč/m2. Podrobnější údaje jsou uvedeny 

v příloze č. 9. 
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Obrázek 27 - Vývoj cen pozemků v letech 2007 až 2016 [27, 30] 

 

Na obrázku č. 28 je zachycen vývoj cen rodinných domů v Kč/m3 v letech 2007 – 

2016. Nejvyšší ceny RD jsou v Praze městě. V roce 2015 došlo k jednorázovému 

poklesu ceny na 6 210 Kč/m3. V roce 2016 je cena 8 695 Kč/m3. 

Ceny Rodinných domů v Praze západ/východ jsou v rozmezí 4 965 – 6 710 Kč/m3. 

Při pohledu na Brno je vidět, že ceny v Brně městě stoupají z ceny 6 267 Kč/m3 

v roce 2007 na 5 778 Kč/m3 v roce 2016. Nejlevnější rodinné domy jsou pak v Brně 

venkov, kde se pohybovali od 2 750 Kč/m3 do 3 579 Kč/m3. Podrobnější údaje jsou 

uvedeny v příloze č. 9. 
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Obrázek 28 - Vývoj cen rodinných domů v letech 2007 až 2016 [27, 30] 

 

Na obrázku č. 29 je vývoj cen bytů v letech 2007 – 2016 v Kč/m2. Nejvyšší ceny bytů 

jsou v Praze městě. Vývojová křivka má lokální maximum v roce 2008 a to hodnotu 

51 918 Kč/m2 poté docházelo k poklesu ceny bytů až na hodnotu 42 798 Kč/m2 a to 

v roce 2013. V roce 2016 cena vzrostla na 58 703 Kč/m2.  

Ceny bytů ve zbylých oblastech jsou výrazně nižší než v Praze městě. 

V Brně městě byla nejnižší cena v roce 2007, od té doby cena pozvolna roste a 

v roce 2016 byla cena 38 444 Kč/m2. 

Největší cenový rozdíl mezi Prahou výhod a západ byl v roce 2007, kdy cena byla 21 

749 Kč/m2 respektive 30 183 Kč/m2. Poté došlo ke snížení cenového rozdílu. 

Nejnižší ceny bytů byly v Brně venkov, kde v roce 2007 byly na hodnotě 19 300 

Kč/m2 a od té doby do roku 2016 stoupaly na hodnotu 26 108 Kč/m2. Podrobnější 

údaje jsou uvedeny v příloze č. 9. 
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Obrázek 29 - Vývoj cen rodinných domů v letech 2007 až 2016 [27, 30] 

 

Počet obyvatel je ve všech lokalitách téměř konstantní. Výjimku tvoří Praha, kde 

počet obyvatel za sledované období vzrostl přibližně o 46 500 osob. 

Podle počtu obyvatel je nejlidnatější Praha město s 1 280 508 obyvateli, následuje 

Brno město s 377 973 obyvateli, za ním je Brno venkov s 217 720 obyvateli, pak 

Praha východ s 171 914 a Praha západ s 140 208 obyvateli. Vše uvedeno za rok 

2017. 

 
Obrázek 30 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2007 až 2016 [27, 30] 
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Z uvedených ukazatelů je na první pohled zřejmé, že hlavní město Praha je ve 

všech ukazatelích výrazně nad průměrem České republiky. V Praze žije 12 % 

obyvatel z celé České republiky. V Jihomoravském kraji žije 11 % obyvatel. Brno 

představuje však jen část obyvatel žijících v Jihomoravském kraji. Kraj Hlavního 

města Prahy tvoří největší část hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele 

v rámci České republiky. Jihomoravský kraj vytváří pouze polovinu oproti 

pražskému kraji. Přesto dosahuje po kraji hlavního města Prahy druhého 

nejvyššího HDP na obyvatele v rámci celého státu. Brno je v rámci Jihomoravského 

kraje nejvýznamnějším centrem a proto se dá očekávat, že HDP přímo ve městě 

bude nad krajským průměrem. 

Kraj hlavního města Prahy se řadí mezi kraje s nízkým počtem nezaměstnaných 

osob. V Jihomoravském kraji je nezaměstnaných osob mnohem více. Podobné je to 

i u průměrné měsíční mzdy, kde pro rok 2016 byla průměrná výše mzdy v kraji 

hlavního města Prahy 33 736 Kč a v ostatních krajích se pohybovala v rozmezí od 

26 893 Kč (Středočeský kraj) do 22 787 (Karlovarský kraj). Přičemž v Jihomoravském 

byla mzda 25 791 Kč. 

Při pohledu na zdravotnictví je vidět srovnatelný počet zdravotních zařízení v kraji 

Hlavního města Prahy (27) i v Jihomoravském kraji (21). Podobná je situace i co do 

počtu lékařů, kde v kraji hlavního města pracuje 3 877 lékařů a v Jihomoravském 

kraji 3 333 lékařů. 

Analýza vývoje cen pozemků, která byla provedená v oblastech Prahy, Brna a jejich 

okolí ukázala, že ceny pozemků v Praze jsou vyšší, než v ostatních oblastech, ale 

v čase jsou téměř konstantní. Ceny pozemků v Brně jsou nižší, nicméně v čase 

poměrně významně stoupají. Ceny pozemků v Praze východ/západ se téměř 

shodují a v posledních letech jsou nižší jak ceny pozemků v Brně (3 559 Kč/m2 pro 

Brno oproti 1 719 Kč/m2 v Praze západ). Nejlevnější jsou pak pozemky v Brně 

venkov. 

V případě rodinných domů je situace poměrně odlišná. Cena za m3 rodinného 

domu v Praze není výrazně vyšší jak v Brně. Přesto jsou ceny v Praze nejvyšší (8 695 

Kč/m3) následuje Praha východ (6 618 Kč/m3), Praha západ (6 180 Kč/m3), Brno 

(5 778 Kč/m3) a Brno venkov (3 579 Kč/m3). Hodnoty jsou platné pro rok 2016. 
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Při pohledu na vývoj cen bytů je opět patrný značný odstup cen bytů v Praze od 

ostatních oblastí. Taktéž je vidět v posledních letech (2013 – 2016) stoupání cen 

bytů. Tento trend se dá pozorovat i v případě Brna, avšak nárůst není tak razantní. 

Při pohledu na informace o zdravotnictví je vidět, že počet zdravotnických zařízení 

a počet lékařů v krajích hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje jsou 

srovnatelné. 
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Na sebraných datech o České republice je vidět, že existují rozdíly v jednotlivých 

lokalitách. Ať se již jedná například o zaměstnanost, průměrnou mzdu, 

zdravotnictví nebo geografickou polohu. Statistické ukazatele však nejsou jediným 

vodítkem pro rozhodování občanů o tom, kde žít. Existují další aspekty jako je 

rodina, finanční možnosti nebo pracovní nabídky. 

Tato práce byla zaměřená na dvě nejvýznamnější centra České republiky jimiž jsou 

Praha a Brno a jejich zařazení do kontextu celé České republiky. 

Praha má výjimečné postavení v rámci celé České republiky. Je zde nejvyšší HDP na 

obyvatele, nejvyšší průměrná mzda, kvalitní zdravotní zázemí a podobně. Brno 

v hodnotách ukazatelů sice zaostává vcelku významně za Prahou, nicméně 

v porovnání s celorepublikovými hodnotami je stále vysoko nad ostatními regiony. 

Platí tedy, že veliká města vykazují silné finanční zázemí, hodně pracovních 

příležitostí i kvalitní služby. Naproti tomu je taktéž patrné, že ruku v ruce s příjmy 

jsou spojené výdaje. To je vidět na cenách nemovitostí v obou městech. Je zde však 

nutné podotknout, že ceny nemovitostí poměrně prudce klesají se vzdáleností od 

měst. 

Možností jak se ve v obou městech uplatnit je veliké množství, které je významně 

nad ostatními oblastmi Čech. Je však nezbytné počítat i se zvýšenými náklady na 

žití. Čím větší a významnější město, tím vyšší jsou náklady. Je tedy otázkou každého 

zvlášť, jaké jsou jeho preference, jaký je jeho potenciál na trhu práce v daných 

lokalitách a zda chce získat lepší uplatnění a lepší finanční ohodnocení, za cenu 

rizika vyšších životních nákladů. Je však neoddiskutovatelné, že v obou centrech je 

zajištěna dostupnost kvalitnějších služeb, vzdělání i pracovních příležitostí než 

v jiných částech republiky. 
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