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1. ÚVOD 

Trh nemovitostí se určitým způsobem dotýká každého člověka a ten ho svým jednáním 

značně ovlivňuje. Samotná nemovitost představuje pro lidi jednu ze základních potřeb 

pro spokojený život, a tou je bydlení. Pořízení vlastní nemovitosti je otázka, kterou řeší 

lidé napříč generacemi a mnohdy je jednou z největších investic v životě člověka. Mladší 

generace často řeší své první samostatné bydlení, později chtějí založit rodinu, což si 

většinou žádá pořízení většího obydlí. Starší generace pro změnu hledají bydlení, jež jim 

usnadní spoustu práce a umožní co možná nejkvalitnější život s ohledem na jejich stáří a 

vitalitu. Dříve či později se tak z touto problematikou setká každý, a i to bylo nejspíš 

hlavním důvodem, proč jsem si jako téma diplomové práce zvolil právě specifika trhu 

nemovitostí v určité lokalitě.  

Realitní trh je ovlivňován mnoha faktory, jeho situace a vývoj se bude téměř vždy značně 

nebo alespoň ve více hlediscích odlišovat v závislosti na dané lokalitě. Trh 

s nemovitostmi je velmi silně ovlivňován trhem práce. V oblastech s nízkou 

nezaměstnaností se nemovitosti často prodávají za vyšší cenu a i přesto je o ně zájem, 

představují pro kupujícího dobrou investici. Oproti malým okresním městům a vesnicím, 

kde je nedostatek pracovních míst, lidé mnohem častěji hledají nemovitosti v ekonomicky 

silnějším městě. 

Trh nemovitostí je tak značně ovlivňován také regionální politikou, jejímž cílem je 

vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi jednotlivými regiony, podpora 

vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu a 

zlepšování kvality života občanů. O místa, která mohou lidem nabídnout vyrovnanou 

ekonomiku, práci a jistou kvalitní úroveň pro život, je tak samozřejmě zájem, z čehož 

plyne vyšší migrace a zvýšená poptávka o nemovitosti v těchto lokalitách. V rámci 

analýzy trhu nemovitostí v dané lokalitě, kterou byl pro účely zpracování této práce 

zvolen Olomoucký kraj a krajské město Olomouc, bude porovnán hospodářský vývoj 

s vývojem cen nemovitostí v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a samotného 

města Olomouc, které bude následně srovnáno ve vybraných aspektech s dalšími 

krajskými městy České republiky. 

První kapitoly práce jsou věnovány teoretickým východiskům a pojmům, týkajících se 

trhu nemovitostí, jako jsou druhy nemovitých věcí, katastr nemovitostí či pojmy spojené 

s oceňováním nemovitostí. Dále jsou popsány subjekty, které na trhu nemovitostí 

vystupují od kupujícího a poptávajícího, kteří svým způsobem tento trh tvoří, přes realitní 

kanceláře a banky až po samotný stát, který vytváří právní prostředí, na jehož pozadí trh 

nemovitostí funguje. Následně bylo potřeba realitní trh segmentovat. V rámci této práce 

je rozdělen na trh s pozemky, trh se stavbami a trh s nájmy. 

Jak už je výše zmíněno, trh s nemovitostmi je ovlivňován celou řadou faktorů. Některé 

z nich jsou zmíněny ve čtvrté kapitole práce. Konkrétně jsou zde uvedeny faktory, jež 

ovlivňují hodnotu nemovitostí a dále ty, které mají vliv na nabídce a poptávce po 

nemovitostech. Celá další kapitola je zaměřena na regionální politiku, která má na realitní 

trh také svůj vliv. V kapitole je definován pojem region a samotná vazba k trhu 

nemovitostí. Dále je popsán princip fungování regionální politiky a její nástroje. 
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Následuje kapitola zaměřená na specifika trhu nemovitostí a analýzu tohoto trhu 

v Olomouckém kraji a městě Olomouc. V rámci kraje jsou charakterizovány jednotlivé 

okresy. U každého z nich jsou dále popsány typické rysy pro tamní trh nemovitostí a 

specifika, která nejvíce ovlivňují trh nemovitostí v dané lokalitě. Samotná analýza je 

věnována zejména vývoji cen nemovitostí v Olomouci a Olomouckém kraje. Za ní 

následuje celkové shrnutí situace na trhu nemovitostí v kraji a prognóza vývoje na trhu 

pro nejbližší roky. 
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2. CHARAKTERISTIKA TRHU NEMOVITOSTÍ  

Trh nemovitostí 

Nemovitosti jsou zboží, které se v mnoha ekonomických i právních ohledech nijak neliší 

od jiných druhů ekonomických statků jako např. ropa, nákladní automobil, obchodní 

známka nebo umělecký artefakt. I na trhu s nemovitostmi se projevuje zákon nabídky a 

poptávky, podobně jako jiné komodity a statky i nemovitosti logicky reagují na celkové 

tržní prostředí, jeho cyklický vývoj (konjunktura, krize) i na mimoekonomické aspekty 

jako je politické a právní prostředí. [1] 

Trh nemovitostí lze definovat jako trh, na kterém se uskutečňují všechny transakce 

spojené s prodejem vlastnických práv na pozemky a budovy. Tento přesun vlastnických 

práv může být dočasný nebo trvalý od jednoho subjektu trhu k druhému výměnou za 

odměnu, obvykle peněžního charakteru. 

Nejdůležitější funkcí trhu nemovitostí v rozvinuté tržní ekonomice je jeho příspěvek 

k ekonomické prosperitě. Trh je prostředkem přístupu k nemovitostem a má za úkol 

zabezpečit, aby podnikatelské a jiné subjekty měly dostatek možností k výběru 

nemovitostí z hlediska místa, druhu nemovitosti, druhu budov, podmínek pro pronájem 

atd. V tomto smyslu má trh nemovitostí velmi úzký vztah k celkovému rozvoji národního 

hospodářství, finančního sektoru.  

Při analýze trhu nemovitostí se zpravidla sledují dvě kategorie údajů. Jedná se o sociální 

a ekonomická data. Sem lze zařadit vývoj HDP, inflace, hospodářský cyklus, míru 

nezaměstnanosti, počet obyvatel, kupní sílu a také vývoj úrokových sazeb. [2] 

Existuje mnoho faktorů, které vystupují na trhu nemovitostí a ovlivňují jeho vývoj. 

Jedním faktorem, který silně ovlivňuje průběh všech transakcí na trhu nemovitostí je 

samotné umístění nemovitosti a další aspekty spojené právě s tímto místem. Naproti 

lokalitě jsou dalším faktorem, který ovlivňuje trh nemovitostí případné právní podmínky 

spojené s nemovitostmi a například úvěrová politika či daňové zatížení nemovitostí. 

Těmto a dalším faktorům, ovlivňující trh nemovitostí, se věnují další kapitoly této práce. 

[3] 

2.1.  Vymezení základních pojmů 

Věc nemovitá 

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

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

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

na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. [4] 
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Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 

vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové 

určení a zápis práv k těmto nemovitostem. 

Katastr je zdrojem informací, které slouží 

a) k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k 

ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro 

účely vědecké, hospodářské a statistické, 

b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a) 

Dle katastrálního zákona, se v katastru nemovitostí evidují: 

 pozemky v podobě parcel, 

 budovy, spojené se zemí pevným základem, kterým se přiděluje popisné nebo 

evidenční číslo, 

 budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou 

příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, 

 byty a nebytové prostory, 

 rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat 

evidenci, požádá-li o to vlastník nebo jiná oprávněná osoba, 

 rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat 

evidenci, v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim, 

 stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. [5] 

Zápisy do Katastru nemovitostí 

 Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, 

práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Rozlišují se tři druhy 

zápisů do KN: vklad, záznam a poznámka, podle nové právní ústavy se však 

všechna věcná práva zapisují vkladem. 

 Způsob podání může být osobní na příslušném katastrálním úřadě, 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či elektronicky. 

Katastrální úřad 

Správní úřad, který vykonává správu katastru nemovitostí České republiky. Je přímo 

podřízen Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu. Působnost těchto orgánů je 

stanovena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Katastrální úřad provádí tyto činnosti: 
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 vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, 

 vykonává správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, 

 projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky 

podle zvláštního zákona, 

 schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se 

standardizací geografického názvosloví, 

 schvaluje změny hranic katastrálních území, 

 vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním, 

 plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, 

kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. 

Organizační jednotkou katastrálního úřadu jsou jednotlivá katastrální pracoviště, která 

vykonávají působnost katastrálního úřadu v územních obvodech, zveřejněných Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním sdělením ve Sbírce zákonů. [6] 

Nájem 

Předmětem nájmu může být věc nemovitá, nebo její část, ale i neuživatelná věc movitá. 

Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, ošetří-li to nájemní smlouva. 

Nájem lze sjednat na dobu určitou, který končí uplynutím sjednané doby, nebo na dobu 

neurčitou pokud se neurčí den skončení nájmu.  

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve 

sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 

Podnájem 

Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo; byla-li 

nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou 

formu. Pokud by nájemce zřídil třetí osobě užívací právo k věci bez souhlasu 

pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující 

pronajímateli vážnější újmu. [4] 

Stavba 

Ve stavebním zákoně jsou stavby definovány jako veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasnou 

stavbou se pak dle tohoto zákona rozumí stavba s časově omezenou dobou trvání, kterou 

určí stavební úřad. Dle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku. [7], [4] 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., § 3 pro účely oceňování se stavby dělí na: 

a) stavby pozemní 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní 
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c) vodní nádrže a rybníky 

d) jiné stavby 

Podle účelu užívání dělíme stavby na: 

 bytové domy 

 rodinné domy 

 budovy škol a vzdělání 

 budovy administrativní a správní 

 budovy sociální péče 

 zařízení pro kulturu, sport a rekreaci 

 stavby pro výrobu a služby 

 dopravní stavby, zpevněné plochy, garáže 

 trubní vedení, ČOV, vodní nádrže [8] 

Budova 

Za budovu se považuje nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, 

s výjimkou hal. Jedná se o jednotlivý stavební objekt. Rozhodnutím vlastníka lze za 

budovu považovat rovněž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena 

číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně 

základní funkci budovy. [4] 

Nebytový prostor 

Nebytovým prostorem se dle Zákona o oceňování majetku rozumí místnost nebo soubor 

místností včetně příslušenství určených k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými 

prostory jsou kanceláře, učebny, ordinace, ateliéry, kulturní sály, provozovny služeb a 

další místnosti podobného využití určené především ke komerčním účelům. Nebytovým 

prostorem nejsou společné části bytu ani společné části domu. [9]   

Rezidenční nemovitost 

Tento pojem zahrnuje všechny rodinné, bytové, nájemní domy a byty v nich. Dále se za 

rezidenční nemovitost dají označit rekreační objekty a pozemky pro rekreační výstavbu. 

Skupina rezidenčních nemovitostí je tak nejrozšířenější na trhu nemovitostí. 

Komerční nemovitost 

Jako komerční nemovitost se označují kancelářské, obchodní prostory či prostory pro jiný 

typ služeb, výrobní a živnostenské objekty a také pozemky pro komerční výstavbu. Na 

rozdíl od objektů určených k bydlení jsou komerční nemovitosti zpravidla nakupovány 

za účelem podnikání či pronájmu. [10] 
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Byt 

Nový občanský zákoník byt definuje jako 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. [4] 

Bytový dům 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., je bytový dům definován jako stavba pro bydlení, kde více 

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu určena. Bytové domy stojí převážně ve městech, kde při větším počtu tvoří celá 

sídliště. 

Rodinný dům 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., se rodinným domem rozumí dům, ve kterém více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 

určena. Může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví. [9] 

2.1.1.  Druhy nemovitých věcí 

Nový občanský zákoník v §498 označuje za nemovité věci pozemky, podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, věcná práva k nim a práva, jež za nemovité věci prohlásí 

zákon. [4] 

Jednotlivé výše jmenované druhy nemovitých věcí jsou blíže definovány následovně: 

Pozemky 

Zákon o katastru nemovitostí vymezuje pozemek jako část zemského povrchu, která je 

oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, 

společným povolením či hranicí jiného práva, například práva stavby nebo zástavního 

práva.  

Parcelou se dle katastrálního zákona rozumí pozemek, který je geometricky a polohově 

určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.  

Stavební parcelou je dle tohoto zákona pozemek, který je evidovaný v druhu pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou je pak pozemek, který není stavební 

parcelou. 

Pozemky jsou pro účely oceňování dle zákona č. 151/1997 Sb. děleny na: 

a) stavební pozemky 

b) zemědělské pozemky 

c) lesní pozemky 
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d) vodní plochy 

e) ostatní pozemky – pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d). 

Stavební pozemky se pro účely oceňování dle tohoto zákona člení na: 

a) nezastavěné pozemky 

b) zastavěné pozemky 

c) plochy pozemků, které jsou skutečně zastavěné stavbami a to bez ohledu na jejich 

evidovaný stav v katastru nemovitostí. [5] 

Podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

Dalším druhem nemovité věci jsou dále podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením. Tento druh nemovitých věcí se neeviduje v katastru nemovitostí. Jako druh této 

nemovitosti můžeme uvést například vinný sklep, metro či podzemní garáž.  

Věcná práva k pozemkům a k podzemním stavbám se samostatným účelovým 

určením 

Věcná práva jsou upravena v části třetí NOZ, hlavě druhé a je zřejmé, že nemovitými 

věcmi – věcnými právy – bude především vlastnictví, věcné břemeno, předkupní právo 

držby a zástavní právo, které se vztahují k pozemku nebo k podzemní stavbě se 

samostatným účelovým určením. [11] 

Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon 

Dle Nového občanského zákoníku se za nemovitou věc považují také práva, která za 

nemovité věci prohlásí zákon. V tomto případě je příkladem právo stavby. Jde o právo 

jiné osoby mít pod povrchem nebo nad povrchem určeného pozemku stavbu. [4] 

Některé stavby spojené se zemí pevným základem 

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních 

předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. 

2.1.2.  Cena a hodnota 

Cena a hodnota obecně 

Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku 

za zboží nebo službu. Cenu je možné stanovit dohodou při nákupu a prodeji zboží nebo 

oceněním dle zvláštního právního předpisu. Cena může či nemusí mít vztah k hodnotě, 

která je dané věci přisuzována jinými osobami. Hodnota je ekonomická kategorie, která 

vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami. Hodnota vyjadřuje užitek, prospěch 
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vlastníka zboží nebo služby k datu stanovení odhadu hodnoty. Existuje řada hodnot a cen 

podle toho, jak jsou definovány, a pro jaký účel se použijí.  

Cena zjištěná 

Podle cenového předpisu zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku se cenou zjištěnou 

provádí úřední ocenění. Z tohoto zákona vyplývá, že se cena zjištěná použije například 

pro zjištění daně dědické, darovací, daně z převodu nemovitostí či daně z příjmů. Cena 

zjištěná se dále používá při vyvlastňování staveb, pozemků, porostů a práv k nim, při 

konkurzu a vyrovnání nebo například pro účely stanovené zvláštním předpisem o 

penzijním připojištění. [8] 

Cena pořizovací (historická) 

Cenou pořizovací, též historickou se rozumí cena, za kterou bylo možno věc pořídit 

v době jejího pořízení, v případě nemovitostí v době jejich postavení, bez odpočtu 

opotřebení. Nejčastěji se tento druh ceny vyskytuje v účetní evidenci, kde je definován 

v zákoně o účetnictví č. 563/91 Sb..  

Cena reprodukční 

Cena, za kterou by bylo možné stejnou nebo porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, 

bez odpočtu opotřebení. Taková cena se zjišťuje podrobným položkovým rozpočtem, 

nebo za pomocí agregovaných položek, nejčastěji se však cena zjistí prostřednictvím 

technicko hospodářských ukazatelů jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, 

1 m2 zastavěné plochy. 

Obvyklá cena (obecná, tržní) 

Za cenu obvyklou se značí ta, za kterou je možné určitou věc v daném místě a čase koupit 

či prodat. Obecná cena se obvykle zjišťuje porovnáním s prodeji obdobným věcí v daném 

místě a čase, které již byly realizovány. 

Věcná hodnota 

Je to reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, které odpovídá průměrně 

opotřebené věci stejného stáří a podobné intenzitě používání. Lze ji označit jaké jako 

časovou cenu věci či substanční hodnotu.   

Výnosová hodnota 

Bývá také označovaná jako kapitalizovaná míra zisku a jedná se o součet diskontovaných 

(odúročených) budoucích příjmů z nemovitosti. U dané nemovitosti ji lze spočítat jako 

podíl z dosaženého ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz, a úrokové 

míry v % za rok.  
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Výnosovou hodnotu lze chápat jako jistinu, která se musí při stanovené úrokové sazbě 

uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. [9]   

2.1.3.  Cenové mapy nemovitostí 

Definice cenových map 

Cenová mapa na základě porovnání sjednaných cen zobecňuje ceny nějakých produktů 

na daném území v daném čase. Pod cenovými mapami nelze chápat jen např. cenové 

mapy stavebních nebo zemědělských pozemků, které jsou na druhou stranu 

nejrozšířenější. V ekonomicky chápaném prostoru lze vyjádřit ceny libovolných 

produktů. Takovou běžnou cenovou mapou, se kterou přišel jistě každý nebo minimálně 

každý řidič do styku, je de facto aktuální mapa průměrných cen pohonných hmot, která 

je každý den aktuální k dispozici na internetu.  

Na trhu nemovitostí se běžně používá řada různých cenových map od map stavebních 

pozemků, přes cenové mapy staveb, nájmů nebo například cen stavebních prací.  

Cenové mapy ve finálním grafickém vyjádření popisují pouze ceny hmotných 

ekonomických statků, nicméně je zřejmé, že v této ceně jsou vyjádřeny řady podmínek, 

faktorů a činitelů, a to hmotných i nehmotných, které tuto cenu určují. 

Cenová mapa stavebních pozemků 

V zákoně č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku je cenová mapa stavebních pozemků 

definována takto: Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních 

pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku 

podrobnějším s vyznačenými cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně 

sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách. 

Takovéto cenové jsou používány pro oceňování stavebních pozemků na území dané obce, 

většinou pak pro stanovení výše daně z nabytí nemovitostí. Zároveň se snaží zamezit 

výskytu spekulativních cen nemovitostí na realitním trhu. Cenové mapy jsou taktéž 

základnou pro poskytování úvěrů, půjček a hodnocení bankovních zástav. [1] 
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Obr. č. 1: Ukázka cenové mapy stavebních pozemků města Olomouc, zdroj: 

www.olomouc.eu  
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3. SUBJEKTY TRHU NEMOVITOSTÍ A JEHO 

SEGMENTACE 

Na trhu nemovitostí vystupuje celá řada subjektů, kteří jej svým způsobem nějak 

ovlivňují či přímo tvoří. Třetí kapitola práce pojednává právě o těchto subjektech a 

popisuje způsob vlivu na realitní trh každého z nich či přímo konkrétní činnosti těchto 

subjektů, jimiž se podílí na fungování celého trhu. 

Druhá část kapitoly je věnována rozdělení trhu nemovitostí do skupin stejných druhů 

nemovitostí, které jsou si podobné po stránce užitných vlastností, postavení na trhu či 

konkurenceschopnosti.  

3.1.  Subjekty trhu nemovitostí 

Do role hlavních subjektů na trhu nemovitostí se řadí především kupující a prodávající, ti 

fungují jako tvůrci tržní ceny. Dalšími dvěma subjekty na trhu nemovitostí jsou 

pronajímatel a nájemce a velmi významnou roli na realitním trhu hrají realitní kanceláře 

a realitní makléři. Na trhu nemovitostí dále vystupují také banky, které hrají nemalou roli, 

kde především poskytují klientům úvěry určené k financování nemovitostí. Nesmíme 

opomíjet ani stát, jakožto tvůrce právního prostředí. 

Kupující a prodávající 

Základními subjekty na trhu nemovitostí jsou vlastníci nemovitostí, kteří je v roli 

nabízejících chtějí prodat a kupující na straně poptávky, kteří o tyto nemovitosti mají 

zájem. Základní vztah těchto subjektů vytváří trh. Spočívá ve střetu nabídky a poptávky, 

při smluvně sjednaných podmínkách a stanovené ceně. 

K nabídce nemovitosti dojde zpravidla tehdy, kdy její vlastník shledá užitek plynoucí 

z vlastnictví nemovitosti za neodpovídající jeho potřebám. Nebo také v případě, kdy 

provozní náklady přesahují jeho finanční možnosti. Prodávající může nabídnout 

nemovitost k prodeji také v případě, že chce dosáhnout zisku např. výstavbou.  

Kupující nemovitosti pořizují pro očekávaný příjem či vlastní užitek. Koupě může být 

provedena z důvodu investice, zvýšení hodnoty nemovitosti v čase či pro uchování 

nemovitosti. Koupi nemovitosti kupující financují z pravidla z vlastních, nebo cizích 

zdrojů, například hypotečních úvěrů. [2] 

Realitní kanceláře 

Realitní kancelář může být právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmětem podnikání je 

realitní či zprostředkovatelská činnost. V České republice je realitní kancelář brána jako 

firma, v níž pracují realitní makléři. Vznikly pro usnadnění, zrychlení a zefektivnění 

realitní transakce mezi stranou nabízející nemovitost a stranou, která nemovitost poptává. 

Dále mají být jakýmsi garantem právní čistoty a bezproblémovosti na trhu nemovitostí. 
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Za své služby si realitní kanceláře účtují provizi z realizovaných obchodů mezi 3-6 % 

podle výše transakce. V případě obchodu spojeného s pronájmem může tato provize být 

ve výši 1-2 měsíčních pronájmů. Tyto provize má každá realitní kancelář individuální. 

Na realitním trhu se vyskytují tyto typy realitních kanceláří: 

 One man show – Jedná se o jednoho realitního makléře, který má buď vlastní 

realitní kancelář či využívá pouze pronájmu konferenčních prostor pro schůzky 

se svými klienty a pomocí internetu zastane většinu potřebných úkonů. Dnes je 

tento způsob řešení realitní činnosti velmi oblíbený. 

 

 Lokální realitní kancelář – Jelikož tyto realitní kanceláře působí jen na daném 

místě, většinou tak velmi dobře znají lokální trh. Již má v oblasti své kontakty a 

poskytuje své služby na vysoké úrovni, zároveň tak mají ke svým klientům větší 

důvěru. 

 

 Síťová realitní kancelář – Tento typ realitních kanceláří provozuje svoji činnost 

v rámci regionů nebo po celé republice. Pro jednotlivé sítě pracují stovky až tisíce 

realitních makléřů. Budují si své jméno a prostřednictvím reklam se snaží dostat 

do podvědomí veřejnosti. 

 

 Nadnárodní franšízové sítě – Zájemci, kteří se bojí samostatného podnikání, po 

zakoupení licence od franšízových sítí mohou podnikat pod jejich jménem a 

zároveň však musí dodržovat určité standardy těchto sítí. [12] 

Dle jiného hlediska lze realitní kanceláře rozdělit následovně: 

 Teritoriální – rozdělení podle místa působnosti realitních kanceláří a makléřů. 

Největší z nich mohou působit globálně, ale obvyklejší je provozování činnosti 

v rámci jednoho státu nebo lokální realitní kanceláře.  

 

 Segmentové – samotná specializace realitních kanceláří může být různá. Některé 

z nich působí v celém segmentu realitního trhu a obchodují tak s celou škálou 

segmentů od pozemků přes byty a rodinné domy až po nájmy. Existují ale takové 

kanceláře a makléři, kteří se zabývají pouze jedním nebo jen vybraným 

segmentům realitního trhu (např. komerční a administrativní budovy, výrobní 

areály či pouze rodinné domy). 

 

 Specializované – na realitním trhu se vyskytují i realitní kanceláře, které zajišťují 

služby pro jednoho konkrétního klienta nebo pro užší skupinu klientů. Příkladem 

může být realitní kancelář zřízená pro nákup vhodných pozemků pro stavbu 

určitého druhu objektů, například benzínových čerpacích stanic, kterou daná 

distribuční společnost pověří danou činností z důvodu částečného omezení 
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spekulativního chování prodávajícího, který by chtěl profitovat na základě 

atraktivity potencionálního kupujícího. 

 

Množství a rozsah služeb nabízených realitními kanceláři nelze jednoznačně definovat, 

liší se většinou kancelář od kanceláře. Nikde taky není přímo řečeno, co by vše měly tyto 

služby minimálně obsahovat. Níže je uveden přehled těch nejobvyklejších poskytovaných 

služeb. 

Obvyklé služby realitních kanceláří a jejich rozsah: 

 Zprostředkovatelská činnost – zřejmě nejběžnější činností realitních kanceláří a 

makléřů je samotné zprostředkování pronájmu, prodeje a koupě nemovitostí 

 

 Správa nemovitostí – některé realitní kanceláře nabízejí i správu a údržbu 

nemovitostí, property management 

 

 Poradenská činnost – zpracování znaleckých posudků, analýz, marketingových 

studií, apod. 

 

 Developerská činnost – výstavba vlastních developerských projektů a jejich 

následný prodej nebo pronájem. V tomto případě je časté spojení realitní 

kanceláře se stavební firmou, projekční kanceláří a následná spolupráce v 

developerské činnosti. [1] 

Profesní sdružení a asociace 

Zřejmě nejvýznamnějším sdružením realitních kanceláří je Asociace realitních kanceláří 

České republiky (ARK ČR). Sdružuje realitní makléře, správce nemovitostí, obchodníky 

a další odborníky působící na trhu nemovitostí v České republice.  

Tento spolek byl založen v roce 1991 několika realitními kancelářemi z České republiky. 

V dnešní době již čítá více než 300 realitních kanceláří z celé republiky. Hlavní důvodem 

pro založení Asociace bylo sdružit podnikatele zabývající se společnou profesí, 

prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří. Předpokladem při založení bylo i 

postupné získávání autority v rámci naší země a také potřebných kontaktů na obdobné 

organizace v zahraničí.  

Stěžejním cílem ARK ČR je snaha o zlepšení podmínek při uskutečňování realitních 

služeb a to zejména prostřednictvím zákonné úpravy provozování realitní činnosti. [13] 

Realitní makléři 

Samotní realitní makléři představují pro trh nemovitostí významnou roli. Jakožto 

prostřednící mezi prodávajícím a kupujícím respektive pronajímateli a nájemci 

soustřeďují v daném čase na jednom místě poptávku a nabídku nemovitostí. Svůj zisk 
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vytvářejí pomocí již výše zmíněných provizí, které jim smluvní strany platí. Obsahem 

jejich práce nemusí být pouze čistě zprostředkovatelská úloha. Realitní makléři používají 

své znalosti i k jiným činnostem souvisejících s prodejem či nájmem nemovitostí. Taková 

práce je často svázaná i s poradenstvím při koupi či prodeji nemovitosti, převodem 

vlastnických práv v katastru nemovitostí a správou nemovitostí. Realitní makléř se může 

zabývat i samotným oceněním nemovitosti, avšak vzhledem k jeho hlavní náplni práce 

zde může docházet k přirozenému střetu zájmů. 

Požadavky na pracovníka realitní kanceláře – realitního makléře 

Při pohledu do statistik se Česká republika může tvářit doslova jako velmoc realitních 

makléřů. Aktuálně zde operuje na 15 tisíc realitních zprostředkovatelů, což je po přepočtu 

na jednoho obyvatele nejvíce v celé Evropě. Důvodem tak vysokého počtu makléřů je 

fakt, že tuto činnost může vykonávat prakticky každý bez minimálního vzdělání, 

kvalifikací či nějaké praxe. 

Nová pravidla by měl přinést zákon, který má upravovat realitní zprostředkovatelskou 

činnost. Ten však podle všeho nezačne platit ani na začátku roku 2019, ačkoliv je 

připravován již několik let. Hlavním cílem zákona o realitním zprostředkování má být 

především ochrana spotřebitele či pročištění realitního trhu od nepoctivých 

zprostředkovatelů. V současné době se návrh zákona zasekl v legislativní radě vlády, a 

jelikož je jeho podoba stále nedostatečná, zřejmě ještě nějakou dobu potrvá, než vejde 

v platnost. 

V současnosti tak pouze lze definovat jakési morální a odborně kvalifikační požadavky, 

které by měli být vlastní každému realitnímu makléři: 

 Morální předpoklady – makléř by měl mít neustále na vědomí, že v roli 

zprostředkovatele mu byly prodávajícím svěřeny nemalé hodnoty a on je tak také 

zodpovědný za úspěšnost prodeje, který může ovlivnit budoucnost prodávajícího 

a kvalitu jeho následného života. Další věcí, kterou by měl brát makléř v potaz je 

pozice kupujícího, který při nákupu dané nemovitosti často vykonává největší 

investiční rozhodnutí svého života, proto by morální kvality daného makléře 

měly odpovídat závažnosti těchto úkonů. 

 

 Pozemní stavitelství – všeobecný přehled a určité znalosti by měl mít každý 

realitní makléř v oblasti pozemního stavitelství, nejlépe alespoň na úrovni střední 

průmyslové školy. Při své práci by měl umět sepsat technický popis stavby a také 

poznat z technického hlediska slabá místa a nedostatečnost, případně klady dané 

nemovitosti. 

 

 Zeměměřičství a katastr nemovitostí – téměř při každém obchodním jednání bude 

makléř pracovat s výpisem z katastru nemovitostí, případně katastrální mapou. 
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Měl by být tedy schopen správné analýzy a následné interpretace těchto 

dokumentů. 

 

 Občanské právo – pro správný průběh realitního obchodu podle všech pravidel a 

v jakémsi právním rámci, v němž obchody s nemovitostmi probíhají, by měl mít 

určité znalosti tohoto oboru každý správný makléř. 

 

 Marketing – je zřejmé, že bez určitých znalostí realitního trhu a jeho potřeb 

nebude žádný makléř svoji práci schopen provádět důkladně. 

 

 Oceňování nemovitostí – bylo by nejspíš nepředstavitelné, pokud by realitní 

makléř nedokázal indikovat tržní hodnotu objektu, který je předmětem jeho 

obchodu. S nadsázkou lze říct, že realitní makléř oceňuje nemovitosti dnes a 

denně. Z hlediska praktického fungování jeho činnosti je tedy nezbytné, aby se 

v tomto směru orientoval. 

 

 Ekonomie – na trhu nemovitostí by se jistě těžko prosadil člověk, který nezná 

alespoň základní zákony, kterými se řídí tržní hospodářství. 

 

 Všeobecný rozhled – do určitě horší pozice na trhu se staví realitní makléř bez 

všeobecného přehledu. Svými znalostmi dělá především dobrý dojem na své 

zákazníky a mohl by tak jistě ve svých klientech vyvolat určité pochybnosti, 

kdyby nedisponoval alespoň základními všeobecnými znalostmi z oblasti 

historie, politiky či kultury. [1] 

Banky 

Dalším subjektem, který se podílí na tvorbě realitního trhu, jsou banky. Kromě jiných 

činností především poskytují úvěry určené k financování nemovitostí a jejich pozice na 

trhu nemovitostí je tak mnohem významnější. 

V České republice je od roku 1990 zaveden dvouúrovňový bankovní systém, který tvoří 

centrální banka – Česká národní banka a obchodní, investiční, hypoteční banky a 

spořitelny, které jsou podnikatelskými subjekty. 

Česká národní banka (ČNB) udělila hypotečním bankám na činnost poskytování úvěrů 

licenci. Tyto banky zpravidla poskytují tzv. hypoteční úvěry. Takovým úvěrem se rozumí 

ten, jehož poskytnutí je zajištěno zástavním právem k nemovitosti daného žadatele. 

Hypoteční úvěr je na základě jeho výše, dlouhodobosti a sjednaném pevném úročení 

zpoplatněn úroky. Dalším nákladem pro žadatele o úvěr jsou poplatky spojené s jeho 

poskytnutím a vedením účtu klienta. [2]  
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 Hypoteční úvěr 

Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. definuje hypoteční úvěry takto: „Hypoteční 

úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k 

nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku 

právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze 

pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent 

hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k 

nemovitosti dozví.“ [14]  

Hypoteční banky nabízejí prakticky dva typy úvěrů. Jedním z nich jsou hypotéky, 

které jsou účelově vázané na pořízení nemovitosti a druhým typem jsou tzv. 

americké hypotéky, které jsou poskytovány bez účelu na cokoli. Klasické 

hypotéky mají zpravidla lepší parametry než ty neúčelové. 

Od 1. října 2018 vstoupilo v platnost doporučení ČNB, kde výše dluhu žadatele 

nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by mělo být 

tímto zájemcem na splátku dluhu vynakládáno maximálně 45 procent jeho 

měsíčního čistého příjmu. Tyto nové podmínky a neustálé zvyšování základní 

úrokové sazby, která byla jen v průběhu letošního roku pětkrát navýšena, se 

pomalu začínají projevovat na klesajícím zájmu o nové hypotéky, které 

v současnosti dle očekávání analytiků dále zdražují. 

Developerské firmy 

Hlavní činností developera je investování do výstavby nemovitostí, které pak následně 

prodává či pronajímá. Developerské firmy také často zhodnotí pozemky inženýrskými 

sítěmi a následně je prodají. Tyto firmy se podílejí na realizaci realitních projektů od 

jejich počátku, dohlíží na realizaci výstavby a následnou kolaudaci. Základem úspěchu 

developerských společností je kvalitní projekt. Realita je často ale taková, že developeři 

před kvalitou a přízní klientů často upřednostňují rychlý zisk. [3] 

Stát 

Neméně důležitou roli na realitním trhu hraje také stát. Vytváří právní prostředí, na jehož 

pozadí funguje trh nemovitostí. Stát nastavuje pravidla ochrany vlastnických práv, práv 

nájemců apod. Ceny na trhu nemovitostí ovlivňuje stát přímou regulací a samotný trh 

rovněž ovlivňuje prostřednictvím svého daňového systému. [2] 

Povinnosti a podmínky, které určují chování všech subjektů na trhu nemovitostí, pak 

upravuje stavební zákon. Na těchto podmínkách a povinnostech má společnost veřejný 

zájem a stát pomocí administrativních nástrojů zabezpečuje jejich dodržování. [15]  

3.2.  Segmentace trhu nemovitostí 

Segmentace trhu nemovitostí je rozdělení trhu do cílového trhu spotřebitelů s totožnými 

potřebami a nároky. Cílové segmenty jsou navzájem odlišné svou charakteristikou, 



26 
 

celkovým postavením na trhu a jiným chováním z pohledu nabídky a poptávky. U 

jednotlivých skupin nemovitostí lze předpokládat, že budou předmětem zájmu stejných 

skupin. 

3.2.1.  Trh s pozemky 

Pozemky na rozdíl od staveb nejsou reprodukovatelné, jsou tedy omezeny přírodním 

zdrojem. Jedná se tak o jedinečný druh nemovitosti. Jejich nabídka je limitována, a 

v případě vysoké poptávky nelze zvětšit objem nabídky pozemků. To co se může měnit, 

je kvalitativní stránka nabídky, snaha o přidání hodnoty k existujícímu pozemku. 

Způsobů zhodnocení pozemku je mnoho a lišit se mohou jak lokací, tak možností dalšího 

využití pozemku z hlediska technického, právního či využití pro komerční účely. Jako 

příklad lze uvést zlepšení bonity zemědělské půdy melioracemi, hnojením a kypřením. U 

stavebních pozemků přidá na jeho hodnotě vybavení inženýrskými sítěmi a u lesního 

pozemku například racionální výsadba porostů.  

I takřka neprodejný pozemek má svoji hodnotu, nemůžeme tedy říci, až na pár výjimek, 

že by byl nějaký pozemek bezcenný. Pozemek může být například dočasně neprodejný 

z důvodu kontaminace či jiného obdobného problému, avšak po jeho odstranění se opět 

zvýší hodnota daného pozemku. Dalším příkladem může být pozemek sám o sobě takřka 

neprodejný, ale jeho hodnota spočívá v tom, že svojí existencí zvyšuje hodnotu jiného 

majetku. [1] 

Stavební pozemky 

Stavební pozemek je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků vymezený a určený 

k umístění stavby na základě územního rozhodnutí nebo regulačního plánu. Stavba by 

měla být ohlášena, případně by na ni mělo být vydáno stavební povolení. [9] 

Zemědělské pozemky 

Pozemky této skupiny jsou využívány k výkonu zemědělství či pastevectví. Jedná se tedy 

převážně o pole a louky, případně pastviny. Zemědělská půda je často také využívána 

ovocnými sady, vinicemi či zahradami. 

 V devadesátých letech minulého století docházelo v rámci restitučního procesu 

k navrácení zemědělské půdy, jež byla před rokem 1990 násilně a bez náhrady 

vyvlastněna, původním majitelům. Většina restituentů již však na vrácené půdě neměla 

zájem hospodařit, proto se tyto pozemky snažila prodat či pronajmout za jakoukoliv, často 

symbolickou částku. Poptávka po zemědělských pozemcích, které nešly vyjmout ze 

Zemědělského půdního fondu a transformovat jejich využití na stavební pozemky, byla 

v té době nulová.  

K prudkému obratu na trhu se zemědělskými pozemky došlo během vstupu České 

republiky do Evropské unie, jelikož si zemědělci byli vědomi, že v rámci Evropské unie 

budou moci čerpat nejrůznější dotace.  



27 
 

V současné době je český trh se zemědělskou půdou relativně stabilizovaný. Díky vstupu 

České republiky do Schengenského prostoru došlo k rozvoji trhu v příhraničních 

oblastech. V současnosti je pak také celá řada pozemků, vedených v katastru nemovitostí 

jako nějaký typ zemědělských pozemků (orná půda, louka) využívána pro různé sportovní 

a jiné volnočasové aktivity – golfová hřiště, sportovní areály, případně cyklokrosové 

tratě, apod. Část zemědělského půdního fondu bývá transformována na jiné účely – např. 

pro výstavbu nových dálnic, železničních koridorů a posílení dopravní infrastruktury, 

dále pak pro průmyslové zóny, nákupní a sportovní areály či pro novou bytovou výstavbu. 

Ostatní pozemky 

Do tohoto sektoru patří na trhu nemovitostí vícero druhů pozemků od rybníků, přes lesní 

pozemky, pozemky v chráněných krajinných oblastech až například po přírodní jezera, 

mokřady a bažiny. Značné rozdíly mezi těmito typy pozemků ovlivňují stav nabídky a 

poptávky po těchto pozemcích, která je značně individuální. 

Na současném trhu jsou dobře prodejné rybníky, vzhledem k velmi vysoké efektivitě 

zemědělské výroby. Pro investory jsou pak zajímavé pozemky typu krajinná a městská 

zeleň, parky, přírodní jezera a podobné pozemky za předpokladu, že je možné tyto 

pozemky třeba jen sezónně využít jako autokempy, přírodní koupaliště. Případně pak 

pokud mohou nějak zhodnotit jiné typy pozemku. [1] 

3.2.2.  Trh se stavbami 

Oproti pozemkům se stavby liší svou reprodukovatelností a většími možnostmi změnit 

jejich kvalitativní a kvantitativní parametry. Na druhou stranu stavby na rozdíl od 

pozemků nachází nevýhodu v tom, že technicky, ekonomicky i morálně stárnou. Mění se 

výrazně jejich hodnota, pokud nejsou udržovány, případně rekonstruovány, což vyžaduje 

další investiční prostředky do daných objektů. 

Z hlediska nabídky a poptávky je trh se stavbami limitován určitými faktory. V případě 

nabídky lze uvést návaznost na trh s pozemky, jelikož každá stavba musí stát na pozemku. 

Vzhledem k omezenému množství pozemků, je tak limitován i počet staveb. Na určitém 

lokálním trhu může být nabídka limitována právní legislativou, technickými limity či 

makroekonomické a mikroekonomické limity. Poptávka po stavbách je rovněž 

limitována. Především je ovlivněna vnitřní a vnější migraci v dané oblasti, danou životní 

úrovní a demografickým vývojem daného trhu. Poptávka po stavbách je úzce spojena 

také s rozvojem průmyslu a obchodu, jenž zvýší poptávku po výrobních areálech, 

skladech a obchodních prostorech. 

Dle druhu stavby lze trh se stavbami rozdělit do těchto dílčích částí: 

 Trh s byty 

 Trh s rodinnými domy 

 Trh s rekreačními objekty 

 Trh s administrativními budovami 
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 Trh s objekty občanské vybavenosti 

 Trh s výrobními a skladovými prostory 

 Trh s ostatními, jinde neuvedenými stavbami 

Trh s byty 

Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím tržní hodnotu a prodejnost bytů je jejich lokace. 

Podle umístění bytu lze trh s byty rozdělit na tyto kategorie: 

 Praha – v hlavním městě je trh s byty specifický trvale převyšující poptávkou nad 

nabídkou.   

 Statutární města – správní i komerční střediska regionů, velká města nad 100 tisíc 

obyvatel 

 Lázeňská a rekreační města a mikroregiony 

 Okresní a jím podobná města 

 Ostatní města a obce 

V rámci statutárních a velkých měst rozhoduje lokace v rámci samotných měst. Z tohoto 

hlediska se trh s byty dělí to tří segmentů. V takzvané prima rate lokaci se nachází byty v 

historickém centrum, jeho přilehlém okolí a rezidenčních čtvrtích města. Následují nové 

developerské projekty, byty v novostavbách bytových domů, které vznikají na hranicích 

velkých měst na dosud volných pozemcích, v alespoň částečném dosahu městské 

infrastruktury. Třetím segmentem jsou byty v panelových bytových domech tzv. 

panelácích, kde je zohledňována sociální struktura a především technický stav domu a 

komfort bydlení. Díky dotacím ze strukturálních fondů po roce 2004 začalo docházet 

k častým revitalizacím panelových domů. 

Trh s rodinnými domy 

Stejně jako trh s byty uspokojuje trh s rodinnými domy stejné základní potřeby – bydlení. 

Oproti bytům jde v tomto případě o komfortnější formu bydlení a minimum rodinných 

domů je na rozdíl od bytů a bytových domů stavěno primárně na pronájem.  

Rodinné domy skýtají celou řadu výhod. V první řadě je to ve většině případů větší 

soukromí vlastníků a především možnost rozvoje stavby nástavbou nebo přístavbou a 

také možnost stavby vedlejších objektů. Ta však podléhá velikosti přilehlého pozemku, 

jenž sám o sobě je v případě rodinného domu obrovskou výhodou. Na druhou stranu 

nevýhodou rodinných domů je větší pořizovací cena, vyšší provozní náklady a finanční 

či časové náklady na údržbu domu.  

Trh rodinných domů lze rozdělit stejně jako trh s byty podle lokace, dále pak dle data 

výstavby rodinných domů či členění podle standardu, které na rozdíl od bytů má stále 

svůj jistý význam. Rodinné domy mohou být nízkého, průměrného či vysokého 

standardu. 
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Trh s rekreačními objekty 

Rekreační objekty je možné najít téměř ve všech lokacích a regionech v České republice. 

Trh s rekreačními objekty funguje za předpokladu, že poptávající objekty mají volné 

finanční prostředky nad rámec uspokojení základních potřeb, také volný čas a na druhé 

straně musí být také dostatečná nabídka těchto objektů či pozemků pro jejich realizaci. 

V současnosti lze trh s rekreačními objekty rozdělit do následujících skupin objektů: 

 Zahrádkářské chaty – Jedná se o malé objekty, které jsou ve většině případů 

součástí všech zahrad. Zájem o zahrádkářské chaty a zahrady samotné však 

v současné době poklesl. Již není tak velký důvod pro samozásobitelské pěstování 

ovoce a zeleniny kvůli jejich snadné dostupnosti. Pro rodinnou rekreaci 

zahrádkářské zase chaty nenabízí takový komfort, a tak se také ve velkých 

městech stává, že některé zahrádkářské kolonie slouží jako útočiště 

bezdomovcům a jiných okrajových sociálních skupin. Tyto pozemky jsou taky 

vzhledem nedostatku stavebních pozemků postupně vykupovány realitními 

investory. 

 

 Rekreační chaty a domky – K rozvoji chatových osad a kolonií došlo 

v šedesátých letech minulého století. První rekreační chaty si však trampové 

stavěli již po roce 1920 zejména v oblasti Posázaví a Povltaví. Tyto chaty vznikaly 

na pozemcích, které nebyli zemědělsky využité, většinou podél řek či na březích 

umělých vodních nádrží. V současné době takových chat vzniká méně a dochází 

spíše k přestavování a modernizaci těch stávajících. Řada objektů, které dříve 

sloužily jako rekreační chaty, je dnes využívána k trvalému bydlení a v nemalé 

míře pak k sezónnímu pronájmu.  

 

 Rekreační chalupy – Tyto objekty většinou dříve sloužily úplně k jinému účelu. 

Byly to obytné části zemědělských farem, hájovny, mlýny či například výletní 

hostince, které po ztrátě původní funkce dnes slouží jako rekreační objekty. Jsou 

většinou situovány v dopravně dostupnějších lokacích a oproti rekreačním chatám 

mají také lepší možnosti napojení na inženýrské sítě. Tyto objekty mají také 

kvalitnější základní konstrukční systém, který je obvykle zděný a tudíž má 

chalupa delší technickou životnost. Technicky a finančně náročné je pak ale 

přestavba částí staveb, které jsou morálně zastaralé, a nový majitel by je chtěl 

k jinému účelu. 

  

 Hrady, zámky, tvrze a podobné objekty – Památkově chráněných nemovitostí 

je na našem území evidováno přes čtyřicet tisíc. Ty, které byly v rámci restituce 

po roce 1990 vráceny původním majitelům, často chátrají, jelikož velká část 

těchto lidí nedokázala zabezpečit jejich údržbu a opravy a nenašla pro ně využití. 

V současné době se však rozvíjí trh s těmito objekty, kdy jsou kupovány skupinou 
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velmi bohatých investorů, kteří si mohou dovolit vlastnit podobné objekty pro 

rekreaci a zároveň je udržovat. 

 

 Ostatní rekreační objekty – V některých případech jsou k rekreaci využívány i 

objekty, které v minulosti sloužily jako strážní domky u tratí, odpojené 

trafostanice, bývalé vojenské objekty, pily, vodohospodářské objekty apod. Jejich 

pořízení je často za minimální pořizovací cenu. Nevýhodou ovšem je často složitá 

přestavba na rekreační objekt spojená s velkými náklady. 

Trh s administrativními budovami 

Největší zájem poptávajících na trhu administrativních budov je o moderní 

administrativní budovy postavené po roce 1990, které mají variabilní vnitřní dispozice 

dle potřeb nájemce či majitele, jsou vybaveny všemi nutnými technickými rozvody a 

provozně jsou méně náročné. 

Mnoho administrativních budov vzniklo přestavbou bytových domů nebo objektů již 

nevyužívaných tzv. brownfieldů. Dochází k rekonstrukcím budov pro administrativu 

postavených před rokem 1990, které již neodpovídali požadavkům jejich uživatelů. 

Na trhu s administrativními budovami je lokace těchto objektů velmi důležitá. Takový trh 

v Praze a velkých městech je diametrálně odlišný od trhu na menších městech a obcích. 

Trh s objekty občanské vybavenosti 

Tento segment trhu staveb zahrnuje restaurace, školy, školky, hotely, kulturní domy, 

penziony, ubytovny, obchodní domy, prodejny, objekty pro armádu a policii, nemocnice 

aj. Tyto stavby je možné rozdělit na komerčně využitelné, s částečným komerčním 

využitím a nekomerční stavby. 

Trh s výrobními a skladovými prostorami 

U těchto druhů objektů není vyžadována atraktivní lokalita, tak jako u předchozích 

skupin. Důležitá je z hlediska lokace především dopravní dostupnost. Tuto skupinu 

objektů lze rozdělit na objekty univerzálně využitelné, objekty jednoúčelové (tj. pivovary, 

cukrovary, cementárny apod.) a morálně dožité objekty tzv. brownfieldy (tj. staré 

průmyslové areály, vojenské kasárny apod.).  

Trh s ostatními stavbami 

Tato skupina zahrnuje jinde neuvedené stavby. Jednak sem lze začlenit garáže, různé 

inženýrské stavby – silnice, mosty, anebo drobnou architekturu jako jsou třeba pomníky. 

Z hlediska četnosti prodejů a výskytu na trhu nemovitostí jsou z této skupiny nejvíce 

obchodovaným objektem garáže. Nikoliv však ty u rodinných domů, rekreačních a 

podobných objektů, které s těmito objekty tvoří jeden funkční celek. [1] 
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3.2.3. Trh s nájmy 

Na trhu s nemovitostmi má své místo i trh s nájmy, kde je veskrze možné využít nájemní 

vztah na oba předešlé segmenty realitního trhu, tedy stavby i pozemky. Nabídka na trhu 

s nájmy bývá zpravidla nižší oproti celkovému trhu s nemovitostmi. Ty jsou mnohem 

častěji zakupovány většinou pro vlastní potřebu či například k zhodnocení v čase. 

Na českém trhu s nemovitostmi jsou používány smlouvy s různou právní a komerční 

kvalitou. Tyto smlouvy se z hlediska trhu v zásadě dělí na nájemní smlouvy s volným 

(tržním) nájemným a nájemní smlouvy s regulovaným nájemným. 

V případě nájemní smlouvy s volným resp. tržním nájemným vzniká dohoda mezi 

nájemcem a pronajímatelem na obvyklých tržních principech. Na druhé straně regulované 

nájemné bytů, jakožto pozůstatek centrálně plánované ekonomiky, podléhá státu 

nařízeným pevným cenám výrobků a služeb. Takové stavby s regulovaným nájemným, 

obvykle se jedná o bytové domy, jsou z tržního pohledu stavbami s břemenem, jelikož 

není majiteli umožněno využívat plný ekonomický potenciál svého majetku. Takovéto 

stavby většinou nabízejí k prodeji města či obce, případně osoby, které tento majetek 

získali v restituci. Tržní hodnota těchto staveb je z výše uvedených důvodů zásadně nižší 

než tržní hodnota staveb bez těchto omezení. V nedávných letech však postupně došlo 

k deregulaci nájemného a v současné době je již sjednávání nájemného na základě nového 

Občanského zákoníku dohodnuto oboustranně svobodně. 

Nájmy pozemků 

Trh s nájmy pozemků je omezen nabídkou a objem a četnost obchodů je tak na tomto trhu 

menší. Nejčastěji jsou pak pozemky pronajímány pro hospodářské a zemědělské účely. 

Dalším typem pronajímaných pozemků jsou komerčně využitelné pozemky, které jsou 

následně využívány jako například parkoviště, autokempy či tržiště. Některé pozemky 

jsou taktéž pronajímány pro umístění dočasných staveb.  

Nájmy staveb 

Do skupiny nájmů staveb patří nájmy bytových prostor, které patří mezi velmi 

frekventované nájmy nemovitostí na českém trhu. Dále se pronajímají nebytové, prodejní 

a administrativní prostory, skladové a výrobní prostory. Už ne tak příliš častý je nájem 

rodinných domů, dále sem lze zařadit nájmy ostatních komerčně využívaných prostor, 

nájmy garáží a ojediněle například nájmy inženýrských staveb. 

Nájmy bytů 

Z výše uvedené skupiny je vhodné více popsat nájmy bytů, které z této skupiny patří 

k těm nejvíce frekventovaným. Takové nájmy mohou být dlouhodobé, tedy delší než 

jeden rok, sezónní, krátkodobé, které jsou nejčastěji v rekreačních a turistických centrech. 

S tímto rozdělením úzce souvisí i zařízení bytů, kde obecně platí, že v případě 

dlouhodobých nájmy se většinou jedná o nezařízené byty a u krátkodobých nájmů je tomu 

naopak. [1]   
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH NEMOVITOSTÍ 

Trh nemovitostí se liší od trhů jiných statků díky specifickým vlastnostem, jež 

nemovitosti bezesporu mají. Vývoj trhu nemovitostí ovlivňuje řada faktorů, které na 

tomto trhu působí. Všeobecně lze tyto faktory rozdělit na faktory makroekonomické a 

mikroekonomické. V rámci této kapitoly je využito rozdělení faktorů na ty, které 

ovlivňují samotnou cenu nemovitostí a faktory ovlivňující nabídku či poptávku po 

nemovitostech. 

4.1.  Faktory ovlivňující cenu a hodnotu nemovitostí 

U jednotlivých typů nemovitostí lze rozlišit specifické faktory, které ovlivňují jejich cenu 

a také faktory ovlivňující jejich hodnotu, které budou navzájem často totožné.  

Jednu z klíčových úloh při úvahách o ceně a hodnotě nemovitostí hraje jejich poloha. Ta 

má značný vliv na další řadu faktorů, které nějak ovlivňují hodnotu nemovitosti. Patří 

sem zejména:  

- výše nájemného 

- míra (ne)obsazenosti 

- výše stavebních nákladů 

- hodnota pozemku 

- prodejnost 

Jednotlivé druhy nemovitostí mají své specifické faktory, které ovlivňují určitým 

způsobem jejich hodnotu.  

Hodnototvorné faktory pozemku 

Hodnota pozemků spočívá především v jejich schopnosti přinášet užitek a nejev v jejich 

omezeném množství. Odlišný užitek budou přinášet pozemky zemědělské a lesní, jiný 

těžební prostory. Zřejmě nejdůležitějším užitkem, který pozemky přinášejí, i z hlediska 

trhu nemovitostí, je možnost výstavby na nich.  

Mezi důležité vlastnosti pozemků, které budou tvořit jejich hodnotu lze tedy považovat: 

Poloha – umístění nemovitosti se obecně považuje za jeden z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňující hodnotu nemovitosti, ale i prodejnost. Z hlediska vlivu na 

hodnotu pozemku se rozlišuje tzv. makropoloha, kterou se rozumí poloha v širším 

rozsahu (např. pozemek v Praze) a mikropoloha, tedy poloha v rámci malé lokality 

(např. jedné ulice či malé obce). Kvalita polohy pozemku by měla být hodnocena 

vždy relativně v souvislosti s možným dalším využitím pozemku. 

Celková výměra – na hodnotu pozemku má vliv také jeho celková výměra. 

Zpravidla platí, že čím větší pozemek je, tím vyšší je jeho hodnota v Kč. Pokud 

však budeme hodnotu pozemku brát v Kč/m2, bude mít obvykle s rostoucí 

výměrou klesající charakter. 
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Způsob využití – již výše zmíněný užitek pozemku, jakožto jeden ze dvou 

základních hodnototvorných prvků pozemku, odráží vliv způsobu využití 

pozemku na jeho hodnotu. Možnost, jak pozemek využívat (stavební pozemek, 

zahrada, zemědělský pozemek, vodní plocha,…) tak ovlivňuje potencionální 

výnos a vliv na jeho hodnotu může být zásadní. 

Stupeň územního plánování – jelikož jsou nejčastěji pozemky využívány coby 

stavební parcely, je důležité, aby na daném pozemku bylo zajištěno právo 

výstavby. Zajištění možnosti výstavby z právního hlediska vyžaduje zejména 

v naší republice čas a naopak eliminuje budoucí možná rizika ohrožení realizace 

samotné stavby a v tomto ohledu se tak pozitivně odráží na hodnotě daného 

pozemku. 

Inženýrské sítě – vybudování inženýrských sítí u některých pozemků představují 

nemalé náklady. V některých případech může jejich zřízení převýšit cenu 

samotného pozemku v nezasíťovaném stavu. Proto jejich existence na daném 

pozemku má pozitivní vliv na samotnou jeho hodnotu. 

Tvar pozemku – příliš úzký či nepravidelný tvar pozemku představuje pro jeho 

možné využití jistou nevýhodu a negativně ovlivňuje také hodnotu pozemku. 

Zátěž z minulosti – negativní vliv na hodnotu pozemku má zpravidla určitá zátěž 

z minulosti například ekologického charakteru. Zejména u průmyslově 

využívaných pozemků mohlo dojít k jejich kontaminaci látkami, které ohrožují 

zdraví či dokonce život. Odstranění takové zátěže je prováděno zpravidla 

odborníky z oboru geologie, chemie či ekologie a vyžádá si jistě nemalé výdaje. 

Hodnototvorné faktory budov 

V případě budov je pro jejich hodnotu určující jejich způsob využití, proto se faktory 

ovlivňující jejich hodnotu budou částečně lišit například v případě budov určených 

k bydlení, administrativních budov či skladů a výrobních hal. Níže jsou uvedeny některé 

z nich. 

Poloha – stejně jako v případě pozemků je poloha důležitým hodnototvorným 

faktorem zřejmě všech druhů budov. V případě administrativních budov je často 

kladen důraz na prestiž dané lokality, v případě skladů a výrobních hal bude 

důležitá především dopravní dostupnost, pro bezproblémový provoz nákladních 

automobilů či případné napojení na železnici, což z hlediska polohy bude jistě 

v případě výrobních prostor a skladů výhodou. 

Konstrukce – zejména na výši stavebních nákladů a životnost bude mít vliv 

konstrukce budovy. Samotná konstrukce může také dále určovat další faktory 

v případě budov jako je dispoziční řešení a rovněž i možné vybavení takové 

budovy. Z hlediska skladů a hal má na jejich hodnotě velký vliv zejména světlá 

výška těchto prostor. 
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Dispoziční řešení – základem dobrého a hospodárného využití administrativních 

budov a budov určených k bydlení je dobré a flexibilní dispoziční řešení. Budovy 

s nevhodně zvolenou dispozicí, nepravidelným tvarem místností jsou tak hůře 

využitelné a celkově představují nižší hodnotu. 

Vybavení – v případě administrativních budov se jejich vybavení promítne ve 

výši jejich užitné hodnoty. Pokud bude například vybavena vytápěním, rozvody 

elektrických a počítačových sítí či výtahem, tento fakt ovlivní nejen hodnotu 

nemovitosti ale i výši případného nájemného.  

Počet parkovacích míst – zejména hodnotu administrativních budov bude 

ovlivňovat množství parkovacích stání v závislosti na kvalitě dopravního spojení 

veřejnou dopravou.  

Nájemci a nájemní smlouvy – častým případem jsou administrativní budovy, 

které jsou předmětem nájmech vztahů. Bonita nájemců, včetně základních 

parametrů nájemních smluv představují faktory ovlivňující hodnotu dané budovy. 

Technický stav nemovitosti – opotřebení nemovitosti, kterým se rozumí jeho 

technický stav je dalším z faktorů, který ovlivní výslednou cenu nemovitosti a její 

hodnotu. Zde bude také záležet, zda například nemovitost prošla rekonstrukcí či 

v jakém stavu je její interiér. 

Stáří – faktor stáří má jistou spojitost s výše uvedeným technickým stavem 

nemovitosti. Opět záleží či byla daná nemovitost v průběhu nějak rekonstruována, 

a jak se na ní zub času podepsal.  

Poschodí – především u bytů, které jsou v bytových domech o více patrech, bude 

právě umístění tohoto bytu hrát roli na jeho výsledné ceně. V případě, že 

v bytovém domě není výtah, může dělat rozdíl v ceně bytů v jiných poschodích i 

několik set tisíc korun. [2] 

Jako další faktory, které ovlivní tržní cenu nemovitostí lze uvést ty, které podle Zákona o 

oceňování majetku a Oceňovací vyhlášky v případě oceňování porovnávacím způsobem 

vstupují do indexu cenového porovnání, jenž vstupuje do vztahu při výpočtu výsledné 

ceny dané nemovitosti. Index cenového porovnání určuje situace na trhu nemovitostí, 

poloha nemovitosti (poloha nemovitosti v obci, dopravní spojení, parkovací možnosti, 

obyvatelstvo…) a konstrukce a vybavení nemovitosti (typ stavby, konstrukce, stáří a 

stavebně-technický stav, základní příslušenství, vytápění…). [8] 

4.2.  Faktory ovlivňující nabídku nemovitostí 

S nemovitostmi se obchoduje v tržním prostředí a jejich cenový vývoj je ovlivněný 

především také nabídkou a poptávkou. Nabídka je tvořena veškerými nemovitostmi 

nacházejícími se na trhu nemovitostí a poptávku tvoří subjekty, z jejichž strany je 

projeven zájem o koupi těchto nemovitostí, či převod práv k nim.  
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Na straně nabídky je důležité rozdělit trh na ten se stávajícími nemovitostmi a trh 

s novými nemovitostmi. V případě nabídky stávajících nemovitostí, která je již 

předurčena, je tato nabídka neelastická. Z hlediska lokálních trhů může vést ke změně 

nabídky takových nemovitostí například růst či pokles nezaměstnanosti či změny 

životního prostředí v dané lokalitě. 

Nabídka na trhu nových nemovitostí je ovlivněna množstvím nové výstavby a především 

daněmi, svázanými s novou výstavbou. Dále pak náklady této výstavby, cena materiálu, 

práce, pozemků a také nabídka financování bydlení.  

Množství nové výstavby závisí také na řadě dalších věcí. Jedním z takových důležitých 

faktorů je výše úrokové sazby, kdy si investoři berou investiční úvěry. Výše úrokové 

sazby se tak jako náklad promítne v ceně nově vybudované nemovitosti. Dalším takovým 

faktorem je výše zdanění. Růst sazeb daní svázaných s nemovitostmi zákonitě způsobí 

nárůst jejich cen.  

Nabídka samotných staveb na lokálních trzích nemůže být nekonečná a kromě výše 

uvedených faktorů bývá limitována některými z následujících: 

 Kapacitou stavebních pozemků – vzhledem k limitovanému množství pozemků, 

je logicky omezen i počet staveb, které jsou na těchto pozemcích vystavovány. 

 

 Právními limity – legislativa, stavební zákon, technické normy nebo územně 

plánovací dokumentace přináší řadu omezujících podmínek a předpokladů pro 

realizaci staveb. 

 

 Mikroekonomické limity – může dojít ke stavu, kdy nabídka nemovitostí narazí 

na konec poptávky a může se dostat do převisu, jelikož ani poptávka po 

nemovitostech nemůže být nekonečná. Takové stavby, o které není zájem a 

postrádají tak finálního klienta, nemají na trhu místo. 

 

 Makroekonomické limity – velmi podstatným způsobem v některých případech 

značně limitují nabídku staveb makroekonomické faktory, jako je právě 

probíhající fáze hospodářského cyklu (konjunktura, deprese, krize), parita měn, 

stabilita kurzu nebo již výše zmíněná dostupnost úvěrů a úroková míra.  

 

 Ostatní limity – do skupiny ostatních limitů lze zařadit různé tržní i netržní vlivy 

jako je politická situace, politická stabilita a bezpečnostní situace. Ovlivňujícím 

faktorem mohou být i určité kulturní vlivy (stavební styl staveb, moderní a 

nemoderní typy staveb) nebo sociální složení obyvatel a mnoho dalších faktorů. 

[1] 
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4.3.  Faktory ovlivňující poptávku po nemovitostech 

Poptávka po nemovitostech je ovlivněna především příjmem domácností, tedy výší mezd, 

jejich vývojem a úrovní nezaměstnanosti. S růstem příjmů by měla vzrůst i poptávka po 

nemovitostech, jelikož si je díky větším příjmům budou moci lidé dovolit. Dojde tím 

pádem i k růstu trhu a zvyšování cen. Snížení procenta nezaměstnanosti, vyšší míra 

ekonomické aktivity a vyšší počet volných pracovních míst povedou k vyššímu 

disponibilnímu příjmu a vyšší jistotě obyvatel a tím pádem i k růstu cen nemovitého 

majetku. 

Dalším faktorem ze skupiny těch ekonomických je celkový ekonomický vývoj v naší 

zemi, který je do značné míry závislý na vývoji našich významných obchodních partnerů, 

EU a dalších globálních ekonomik. 

Samotnou politiku státu lze zařadit také mezi faktory, které ovlivňují ceny nemovitostí a 

také poptávku a nabídku. Mezi takové faktory patří daňová politika země a její vývoj, 

podpora stavební výroby či stavební spoření.  

Svou roli bude v poptávce po nemovitostech hrát také množství a podmínky produktů 

určených k financování bydlení. Nabízené hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření 

usnadňují koupi nemovitosti.  

Demografický vývoj v dané oblasti také výrazně ovlivní poptávku po nemovitostech. 

Růst populace, který může být zapříčiněn z důvodu migrace či větší porodnosti, intuitivně 

povede k vyšší poptávce po nemovitostech. Věkové složení obyvatel taktéž ovlivní 

poptávku po nemovitostech. Lidé ve věku 25-35 let nejčastěji realizují pořízení své první 

nemovitosti. Pokud je tedy generace dnešních teenagerů početně méně zastoupena, může 

to do jisté míry ovlivnit poptávku po nemovitostech v následujících letech. Stárnutí také 

vede ke změně preferencí. Mladá rodina s dětmi upřednostňuje prostorné bydlení a 

starším pro změnu vystačí garsonky či menší byty nebo pobyt v domovech 

s pečovatelskou službou.  

Stejně tak míra rozvodovosti ovlivní poptávku po nemovitostech, jelikož se z jedné 

rodiny, žijící v jedné domácnosti, po rozvodu stávají rodiny dvě, s potřebou odděleného 

vlastního bydlení. Na druhou stranu vstup do manželství či dlouhodobých partnerských 

vztahů bude mít částečně opačný efekt. [1], [16] 
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5. REGION A REGIONÁLNÍ POLITIKA 

Mezi výše zmíněnými faktory, které ovlivňují trh nemovitostí, je hned mezi prvními 

zmíněna lokalita. Trh nemovitostí je skutečně v různých regionech v mnoha aspektech 

vzájemně odlišný. Tak jako se v jednotlivých regionech liší například trh práce, který má 

v každé oblasti svůj specifický vývoj a požadavky na pracovníky, najdeme spojení 

s regiony a určité regionální rozdíly i u trhů ostatních. Trh nemovitostí nebude výjimkou. 

Řídí se stejně jako každý jiný tržní proces poptávkou a nabídkou, a ty jsou v různých 

regionech odlišné kvůli specifikům těchto jednotlivých území.  

Regiony lze zjednodušeně chápat jako vzájemně odlišující se území. Pokud by se měla 

najít výraznější spojitost mezi regionem a trhem nemovitostí, jako příklad lze uvést 

samotnou vyspělost daného regionu. Je zřejmé, že o bydlení v regionech s vyzrálou 

ekonomikou, pracovním uplatněním a kvalitní úrovní života je zvýšený zájem. Lze tedy 

předpokládat zvýšenou poptávku o nemovitosti v těchto oblastech a naopak odliv 

obyvatelstva a snížený zájem o nemovitosti v ne příliš vyspělých regionech. Ceny 

nemovitostí v takto rozdílných regionech budou samozřejmě ovlivněny spoustou jiných 

faktorů, nicméně na základě charakteristiky regionu, kde se dané nemovitosti nachází, lze 

pozorovat i častokrát výraznou odlišnost v cenách těchto nemovitostí.    

V analytické části, která se věnuje analýze trhu nemovitostí určité lokality, budou 

jednotlivé oblasti popsány včetně odlišností, na základě kterých budou tato území 

analyzována a vzájemně porovnána. Tato kapitola je věnována obecnému definování 

regionu a taktéž regionální politiky, která jakožto jeden z nástrojů Evropské unie má za 

cíl snižování regionálních rozdílů, tvorbu pracovních míst a celkový rozvoj těchto oblastí, 

díky čemuž je v určitých hlediscích ovlivňován také trh nemovitostí v těchto regionech.  

5.1.  Vymezení pojmu region 

Obecně lze region definovat jako komplex, který vznikl regionální diferenciací krajiny 

na vymezeném území. Regiony jsou složené do struktury, kterou v zásadě určuje 

geografické umístění (přírodní faktor), na které se váže působení společenských faktorů. 

Jednotlivé regiony se dají pomocí těchto faktorů popsat a vzájemně od sebe odlišit. 

Kromě přírodních (geografických) faktorů se pro popis regionů používají demografické, 

ekonomické, správní a například sociálně kulturní faktory.  

Hranice regionu 

K základním dílčím charakteristikám regionů a jejich skladby patří hranice regionu. 

Jestliže regiony znamenají vzájemně se odlišující území, musí být ohraničené nějakou 

hranicí. Situace je jednodušší tam, kde je možné pro vymezení regionu použít fyzicko-

geografickou hranici. Případem takové hranice je tzv. liniová hranice (např. řeka) nebo 

tzv. zóna či pásmo (např. pohoří). Hranice vytvořené lidskou činností mají obvykle 

liniovou podobu (např. ulice, správní hranice). V realitě však mají ve skutečnosti 

přechody mezi regiony spíše zonální charakter. Jsou to pásma, které tvoří přechody mezi 

typickými regiony. 
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Regionální struktura 

Regionální strukturu nejlépe popíšeme pomocí pojmů makroregion, mezoregion a 

mikroregion, přičemž uvnitř těchto úrovní členění regionů se obvykle ještě rozlišují 

stupně. 

Česká republika jako makroregion vyššího stupně je tvořena dvěma základními 

makroregiony nižšího stupně – Čechy a Morava se Slezskem. Jako mezoregiony se 

v případě České republiky dají označit jednotlivé kraje. Nejmenšími jednotkami 

regionální struktury jsou mikroregiony jako územní celky, v jejichž rámci jsou relativně 

uzavřeny nejintenzivnější regionální procesy. Mikroregiony jsou ve většině případů 

zakládány na základě iniciativy více obcí – dobrovolné svazky obcí. 

Regiony jsou zakládány na relativní uzavřenosti pracovních, obytných a obslužných 

funkcí. Tyto funkce tvoří základní organizaci prostoru. [17] 

5.2.  Trh nemovitostí a hospodářský vývoj 

Trh nemovitostí má výrazně citlivý vztah k hospodářskému vývoji. Především 

prostřednictvím cen nemovitostí. Růstové prvky se v ekonomice projevují indikativně 

růstem cen nemovitostí. V případě recese ekonomiky se jistě tato recese projeví na trhu 

nemovitostí. Z toho vyplývá, že konjunktura na trhu nemovitostí předurčuje v jistém 

smyslu vývoj konjunktury celého národního hospodářství a je tak jakýmsi indikátorem 

ekonomické situace.  

Na výstavbě nemovitostí se podílí celá řada podnikatelských aktivit. Poptávka po 

nemovitostech je impulsem pro rozvoj stavební výroby. Dodávkami materiálů a prací se 

na tomto rozvoji a rozvoji samotného trhu nemovitostí podílí víceméně všechna odvětví 

národního hospodářství. Nemovitosti dále potřebují ke svému provozu složitý systém 

technické infrastruktury. Rozvoj investiční výstavby je tedy významným růstovým 

faktorem národního hospodářství. [15] 

 

Graf č. 1: Srovnání indexu cen nemovitostí s vývojem HDP, zdroj: ČSÚ, úpravy vlastní 
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5.3.  Regionální politika 

„V souladu se svými principy, zejména s principem solidarity, EU formulovala regionální 

a strukturální politiku, která by prostřednictvím nově vytvořeného systému nástrojů a 

finančních zdrojů umožnila postupně snižovat rozdíly mezi hospodářskou a sociální 

úrovní regionů v Evropě.“ [18]  

Hlavní podstatou strukturální a regionální politiky je tedy zlepšování sociální úrovně, 

snižování regionálních rozdílů, trvalá podpora rozvoje regionů a snížení nezaměstnanosti. 

Ačkoliv tomu tak v samotných počátcích vývoje regionální politiky nebylo, v současnosti 

zaujímá významnou pozici mezi ostatními politikami EU. 

Provádění regionální politiky je v návaznosti na její výchozí principy realizováno 

prostřednictvím programových dokumentů zajišťovaných na státní a regionální úrovni.  

 Regionální politiku na úrovni státní zajišťují příslušné státní orgány státní správy 

a na této úrovni má především selektivní charakter se zaměřením na předem 

vymezené regiony. 

 V úrovni regionální ji zabezpečují orgány regionální samosprávy. Má celoplošný 

charakter a zaměřuje se na vnitro-regionální problematiku, na obce, mikroregiony 

či širší regionální celky. [17] 

 

5.4.  Regionální rozvoj 

Pro definování termínu regionálního rozvoje se nabízí použít srovnání s obsahem pojmu 

místní rozvoj. Regionální rozvoj je v České republice převážně spojován s vyššími 

územně samosprávnými celky, jako jsou kraje a případně oblasti označené jako NUTS 2. 

Takto označené územní celky či územní statistické jednotky (Nomenklatura územních 

statistických jednotek) byly vytvořeny pro dosažení srovnatelnosti statistických dat 

v rámci Evropské unie. Klasifikace NUTS slouží především pro porovnání a analýzu 

ekonomických ukazatelů, shromažďuje a zpracovává regionální statistiky EU, vymezuje 

regionální politiku EU. Jednotlivé úrovně NUTS  jsou vymezeny dle počtu obyvatel a 

rozlohy daného území. V případě České republiky je tedy regionální rozvoj uskutečňován 

na úrovni NUTS 2, tzv. regiony soudržnosti. Na rozdíl od toho je místní rozvoj 

uskutečňován v místě – obci či městě.  

V případě České republiky jsou úrovně územních jednotek klasifikace CZ-NUTS 

následující: 

• NUTS 0 – Česká republika (administrativní jednotka) 

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

• NUTS 2 – sdružené kraje, tzv. regiony soudržnosti 

• NUTS 3 – kraje (administrativní jednotky) 
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Z pohledu regionální politiky se regionálním rozvojem rozumí cílená, strategicky 

zaměřená a koordinovaná snaha místních aktérů o zlepšení místní sociální, ekonomické 

a environmentální úrovně a celkové kvality života místních obyvatel. [19] 

5.4.1. Ekonomická úroveň regionu a strategie regionálního rozvoje 

Základním dokumentem politiky regionálního rozvoje v naší zemi je Strategie regionální 

rozvoje České republiky. Strategie formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy a 

priority, které bude třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje v ČR 

a přesahy mezi evropskou a národní regionální politikou ČR. 

V jednotlivých regionech dochází v různých časových obdobích k ekonomickému vývoji. 

Takové změny v ekonomice regionů mohou vyústit v růst, rozvoj, stagnaci či úpadek 

v daném regionu. Ekonomická úroveň regionu je v podstatě jedním ze základních 

indikátorů jeho konkurenceschopnosti. Nejobecněji je vyjadřována prostřednictvím 

hrubého domácího produktu v absolutním vyjádření nebo v přepočtu na jednoho 

obyvatele regionu. V jiných případech bývá využíváno dílčích ukazatelů, jako jsou 

například příjmy na obyvatele, zastoupení jednotlivých sektorů v regionu či daňová 

výtěžnost území.     

5.4.2. Národní rozvojový plán 

Za Národní rozvojový plán, či obecně Regionální rozvojový plán je označován dokument, 

který je připravován jednotlivými členskými státy Evropské unie na základě příslušných 

priorit těchto zemí respektive regionů. V případě České republiky se jedná o Národní 

rozvojový plán, jelikož zahrnuje celý stát. Tento dokument musí být v souladu 

s legislativou Evropského společenství a před jeho samotným zpracováním, dochází 

k vyjednávání s Evropskou komisí. [20] 

5.4.3. Operační programy 

Realizace regionální politiky se řídí principem programování. Jednotlivé projekty jsou 

tak k financování vybírány dle toho, zda pomáhají odstraňovat a řešit problémy, 

definované ve strategických dokumentech. Prostřednictvím operačních programů a jejich 

prioritních os jsou sledovány záměry politiky soudržnosti. Operační programy podrobně 

popisují cíle a priority, kterých chce členská země v dané oblasti dosáhnout. Samotné 

prioritní osy pak konkrétně vymezují, na co lze použít přidělené finance danému 

Operačnímu programu. 

Řídícími orgány operačních programů jsou u tematicky zaměřených OP resortní 

ministerstva, případně regionální rady regionů soudržností v případě územně 

vymezených OP. Tyto orgány pravidelně vyhlašují výzvy k předkládání projektů v rámci 

prioritních os a oblasti podpory. [21] 

Z hlediska trhu nemovitostí a oblastí, jež na něj mají vliv, lze uvést následující operační 

programy a jejich výzvy, kde dotace získané prostřednictvím právě těchto OP mohou 
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výrazně ovlivnit přímo či nepřímo trh nemovitostí. Jednotlivé níže uvedené OP a výzvy 

jsou z právě probíhajícího programového období 2014-2020. 

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Tento operační program se kromě jiného zaměřuje také na vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí, vznik a rozvoj technologických parků, klastrů, školicích středisek či na 

snížení energetické náročnosti. 

V rámci prioritní osy 2 tohoto OP je program Nemovitosti, který umožňuje získat finanční 

podporu ve formě dotace, zvýhodněného úvěru, půjčky či kapitálové investice na 

rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podpora je určena na rekonstrukci 

objektu, nájemního objektu a také regeneraci zóny. 

-    Operační program životní prostředí 

OP životní prostředí se zabývá především o ochranu a udržitelné využívání zdrojů, 

ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné 

prostředí. A to pomocí opatření, které podporují zlepšování kvality vody, snižování rizika 

povodní zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování 

množství odpadů a efektivní materiálové toky. 

Prioritní osa tohoto OP se zaměřuje na energetické úspory, konkrétně na snížení 

neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů 

ve veřejných budovách. V rámci tohoto OP tak lze žádat například o dotaci na zateplení 

budov, výměnu zdroje tepla pro vytápění či výměnu a renovaci otvorových výplní ve 

veřejných, ale i soukromých budovách na základě daných výzev. 

- Operační program Zaměstnanost 

Podpora z OP Zaměstnanost cílí na programy celoživotního vzdělávání a především na 

opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění pracovní síly na trhu práce. Dále míří na 

projekty, které se soustředí na sociální začleňování, boj s chudobou a zvyšování kvality 

vzdělávání a školství. 

- Program rozvoje venkova a OP Rybářství 

Z programů rozvoje venkova a OP Rybářství jsou dotovány investice pro udržitelné 

využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a 

potřebné infrastruktury. Díky těmto dotacím se po vstupu České republiky do Evropské 

unie zvýšila poptávka po zemědělských pozemcích, jelikož hospodáři a zemědělci měli 

nově možnost čerpat finance na své projekty v oblasti zemědělství. 

- Integrovaný regionální operační program 

Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, 

zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 

městech a regionech. 
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V rámci tohoto OP vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto správce IROP, výzvy 

Sociální bydlení. Podpora z těchto výzev je zaměřena na dostupné nájemní sociální 

bydlení, umožňující osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Tyto finanční 

prostředky lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a pořízení 

nezbytného základního vybavení. [22] 

5.4.4. Regionální disparity 

Mezi jednotlivými regiony lze v sociálně ekonomickém rozvoji pozorovat určité rozdíly, 

regionální disparity. Z cílů definovaných v různých dokumentech, tykajících se 

regionálního rozvoje, je zřejmé, že pro jakoukoliv rozvojovou politiku je stěžejním 

bodem eliminovat nerovnosti, které společnosti neumožní efektivně fungovat. [19]  
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6. ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V DANÉ LOKALITĚ 

V úvodu této kapitoly bude představen Olomoucký kraj, jakožto vybraná lokalita pro 

analýzu realitního trhu. Dále jeho jednotlivé okresy, které budou vzájemně porovnány ve 

vybraných hlediscích. Následuje porovnání cen vybraných druhů nemovitostí a jejich 

vývoj v jednotlivých částech kraje. V další části kapitoly jsou některá specifika v rámci 

kraje srovnána s ostatními kraji České republiky. Na mezikrajské srovnání v závěru této 

kapitoly naváže analýza trhu nemovitostí v krajském městě Olomouci.  

6.1.  Charakteristika Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. 

Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou 

rozlohou se řadí k menším regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Na severu 

má kraj 104 km dlouhou hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským 

krajem, na západě s Pardubickým a na jihu sousedí se Zlínským a Jihomoravským krajem. 

Olomoucký kraj je počtem 633 178 (k 31. 12. 2017) šestý nejlidnatější kraj České 

republiky. Průměrná hustota zalidnění vychází na 121,1 obyvatel/km2 a kraj se s ní řadí 

k průměrně lidnatým krajům České republiky. Obyvatelé kraje žijí v 402 obcích, z nichž 

30 má přiznaný statut města. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc a města 

Přerov a Prostějov. V rámci kraje jsou samozřejmě rozdíly v hustotě zalidnění 

jednotlivých okresů, nejmenší hustotu obyvatel má okres Jeseník (54,2 osob na km2) 

následován šumperským okresem (92,4 obyvatel na km2). 

S nadsázkou lze Olomoucký kraj rozdělit na dva rozdílné regiony. Každý je jiný, ale 

minimálně v případě turismu má každý své osobité kouzlo. Z národopisného hlediska je 

nejvýznamnější oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Úrodné 

území rozkládající se převážně podél řeky Moravy v jižní části Olomouckého kraje je 

oblast, nazývaná již od 16. století Haná. Oblast se vyznačuje bohatými kulturními 

tradicemi a folklórem. Bohatou historii regionu dokládá množství hradů, zámků a 

zřícenin. Díky své rovinatosti je Střední Morava respektive oblast Hané protkána hustou 

sítí cyklostezek, které vás zavedou do malebných měst a vesniček v kraji. Kvůli své 

úrodné půdě, která je odedávna obdělávána, proslula Haná jako bohatý zemědělský 

region. Naproti tomu oblast Jeseníků, jakožto horská oblast, je typická čistou přírodou a 

hlubokými lesy. Vysoká skaliska, mohutné vodopády, mechová jezírka a louky, které 

v létě spásá dobytek a v zimě je sjíždí skupiny lyžařů, to vše najdete v Jeseníkách. V této 

oblasti se nachází taktéž jeden z technických unikátů dnešní doby, a to Přečerpávací 

elektrárna Dlouhé stráně, nad níž se nedaleko tyčí nejvyšší hora Olomouckého kraje 

Praděd, který je s 1492 metry nad mořem druhou nejvyšší horou České republiky. 

Olomoucký kraj je tvořen územím 5 okresů. Jmenovitě to od severu k jihu jsou Jeseník, 

Šumperk, Olomouc, Přerov a Prostějov. Jednotlivé okresy jsou blíže popsány 

v následující části této kapitoly. Z územně-správního hlediska tvoří Olomoucký kraj 

společně se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava. 
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Z pohledu ekonomiky je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s velkou škálou služeb. 

Ekonomika okresů na Hané, tedy v jižní a částečně střední části Olomouckého kraje je 

více stabilní s dostatečnou rozmanitostí a je také zaměřena na tradiční zemědělství. 

Naopak je tomu v severní části kraje, kde okres Jeseník a severní část okresu Šumperk 

také právě díky své poloze, dopravní dostupnosti a zhoršením životních, sociálních a 

hospodářských podmínek během a po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové 

válce patří k ekonomicky slabším oblastem v kraji.  

Dopravní dostupnost je v kraji zajišťována 3 589 km silnic, kde téměř 130 km tvoří 

dálnice, a pak 604 km železničních tratí. Důležitou roli v rámci železniční dopravy hrají 

Olomouc a blízký Přerov, jakožto významné železniční uzly na Moravě spojují tratěmi 

Moravu a Slezsko společně s Čechy. Železniční síť je celým krajem vedena rovnoměrně 

a na většině míst na ni navazuje autobusové spojení. [23] [24] 

 

 

Obr. č. 2: Umístění Olomouckého kraje v rámci ČR, zdroj: cs.wikipedia.org 

 

Znak Olomouckého kraje 

Znakem Olomouckého kraje je čtvrcený štít, kde je v první čtvrti moravská stříbrno-

červeně šachovaná orlice na modrém poli, jelikož převážná část kraje leží na Moravě. 

V druhém (zlatém) poli je černá slezská orlice, která vyjadřuje fakt, že nejsevernější část 

kraje náleží historicky Slezsku. Třetí pole znázorňuje vlastní symboliku kraje. Zlatá 

barva, zvolená jako podklad, symbolizuje lány zralého obilí oblasti Hané. Pro kraj je 

charakteristický tok řeky Moravy, která protéká od Jeseníků ze severozápadu na 

jihovýchod k hranicím kraje. Právě řeku Moravu vyjadřuje modrý vlnitý pruh ve třetím 
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poli. Poslední čtvrtá část znaku je vyhrazena symbolice hlavního města kraje. Zlatá 

písmena SPQO na modrém poli značí latinskou zkratku Senatus populus que 

Olomucensis, což znamená Senát (sněm) a lid olomoucký. [23] 

 

Obr. č. 3: Znak Olomouckého kraje, zdroj: cs.wikipedia.org 

 

6.2.  Okresy a regiony Olomouckého kraje 

Jak již bylo výše zmíněno, území Olomouckého kraje tvoří 5 okresů. Pro následnou 

analýzu celého kraje je nejdříve potřeba tyto jednotlivé okresy představit. Mezi těmito 

pěti oblastmi jsou z hlediska trhu nemovitostí, ale i celkového života v těchto okresech, 

velmi specifická území, která se od ostatních značně odlišují. Severní část kraje 

se například výrazně v mnoha hlediscích liší od střední a jižní oblasti. 

 

Obr. č. 4: Mapa okresů Olomouckého kraje, zdroj: www.risy.cz 

Za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů, fondů EU 

a vzájemné spolupráce jsou v České republice vytvářeny mikroregiony, regiony malého 

geografického měřítka. Olomoucký kraj považuje vytváření a aktivitu těchto 
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mikroregionů za velmi významnou z hlediska rozvoje venkova a života v těchto 

oblastech. Jejich činnost tak dlouhodobě podporuje. V polovině loňského roku se na 

území Olomouckého kraje nacházelo 59 mikroregionů. Ty větší z nich budou společně 

s jednotlivými okresy popsány níže. [25]  

6.2.1. Okres Jeseník 

Ze všech pěti okresů je právě Jeseník a celá severní oblast kraje nejvíce odlišná od 

ostatního území v Olomouckém kraji. Nejenže je tento okres nejseverněji položeným 

v kraji, ale je také nejmenším. Jižní hranici sdílí s okresem Šumperk, na východě sousedí 

s okresem Bruntál z Moravskoslezského kraje a na zbylých světových stranách má 

společnou hranici s Polskem.  

Okres Jeseník zahrnuje 24 obcí, z nichž 5 obcí má statut města. Na konci roku 2017 žilo 

v těchto obcích 38 800 obyvatel, jejichž počet se rok od roku snižuje. Důvodem je jak 

převažující úmrtnost nad nově narozenými, ale hlavně stěhování obyvatelstva především 

za prací. Největší počet vystěhovalých je ve věku 25-29, tedy v letech, kdy po škole 

hledají zaměstnání a kdy tato generace opouští své stávající domovy. 

 

Obr. č. 5: Mapa administrativního rozdělení okresu Jeseník, zdroj: www.czso.cz 

Okres svou plochou zaujímá 719 km2 velké území. Z celkové plochy kraje je to 13,7 %. 

Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze okresu je 33,2 %, orná půda zaujímá 20,2 %. 

Lesní pozemky tvoří 59,5 % z výměry okresu, který je nejlesnatějším v celém kraji. 

Nezemědělská půda činí 66,8 %. 
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Z hlediska mikroregionů je na území okresu Jeseník největším mikroregion Jesenicko, 

jenž sdružuje 5 měst a obcí. Vizí tohoto svazku obcí, který funguje již od roku 2002, je 

vytváření podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj území svazku jako celku 

pro vytvoření stabilizovaného venkovského mikroregionu v horské krajině, s lázeňskou, 

rekreační a venkovskou turistikou, s kvalitní technickou infrastrukturou a s neklesajícím 

počtem obyvatelstva. 

Obrovskou nevýhodou tohoto okresu je jeho poloha, dopravní dostupnost a všeobecně 

horší životní podmínky. K většímu zhoršení těchto podmínek a celého hospodářství v této 

lokalitě došlo již po druhé světové válce, kdy po odsunu německých obyvatel došlo 

k výraznějšímu poklesu počtu obyvatel na Jesenicku. V současných letech se tato oblast 

potýká nadále s emigrací svých obyvatel. Ta je způsobena nedostatečnou nabídkou 

pracovních míst a celkově pracovních možností v okrese. Proto mnoho lidí volí stěhování 

před dojížděním za prací, které v této lokalitě také není příliš ideální. Tento fakt dokládá 

celkový přírůstek obyvatel stěhováním, který je v posledních pěti letě v průměru – 200 

obyvatel a pak také podíl nezaměstnanosti v okrese, který na konci roku 2017 dle Českého 

statistického úřadu činil 7,18 %. Což je zároveň nejvyšší míra nezaměstnanosti v celém 

kraji. [25] 

Graf č. 2: Demografické údaje za okres Jeseník v letech 2010-2017, zdroj: data ČSÚ, 

úpravy vlastní 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 384 352 361 354 338 350 338 362

zemřelí 408 428 427 420 449 450 436 477

přistěhovalí 399 370 334 368 373 375 406 412

vystěhovalí 534 497 565 579 587 596 612 592

přírůstek přirozený -25 -78 -66 -68 -112 -102 -98 -118

přírustek migrační -135 -127 -231 -211 -214 -221 -206 -180

přírůstek celkový -160 -205 -297 -279 -326 -323 -304 -298

celkový přírůstek na 1000 obyvatel -3,9 -5 -7,4 -7 -8,2 -8,2 -7,8 -7,7
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Z grafu a tabulky s demografickými údaji ze statistického úřadu je vidět srovnání 

posledních osmi let. Jak již bylo zmíněno výše, tabulka svými čísly jen dokládá fakt, že 

obyvatel v okrese Jeseník postupně ubývá, celkový přírůstek v přepočtu na tisíc obyvatel 

se pohybuje v posledních pěti letech téměř kolem -8 lidí. Taktéž porodnost je v tomto 

okrese nižší než úmrtnost, tento úbytek však není tak závratný jako v případě stěhování. 

Specifika trhu nemovitostí v okrese Jeseník 

Za všeobecně nízkou poptávkou po nemovitostech na severu Olomouckého kraje stojí 

především již zmíněná životní úroveň a samotný ráz oblasti Jesenicka. Velkým 

problémem je zde především odliv mladých osob do ostatních oblastí, za prací či lepší 

nabídkou studia. Proto, aby si na Jesenicku udrželi tamní středoškoláky, okresní město 

Jeseník již během studia na základních školách nabízí finanční motivaci žákům devátých 

tříd, aby pokračovali ve studiu na střední škole právě na Jesenicku. 

Odliv mladých studentů se částečně projeví i na zaměstnanosti v okrese, především 

v oblasti školství. Ta je již dlouhodobě nejnižší v kraji a je tak jedním z předních faktorů, 

které ovlivňují i trh nemovitostí v této oblasti. Lidé často za prací dojíždí do jiných měst 

na jihu Olomouckého kraje či do sousedních krajů, a proto často místo každodenního 

dojíždění volí stěhování do daného místa. 

Ceny nemovitostí jsou tak z dlouhodobého hlediska v celém kraji nejnižší především 

kvůli nízké poptávce a za nabízené nemovitosti si tak prodejci nemohou dovolit 

požadovat vyšší částky, protože by je neměli šanci udat. 

Z hlediska nemovitostí je tu tak snad jen zvýšený zájem o stavební pozemky ze strany 

investorů. Především pro výstavbu rekreačních objektů, která vzhledem k oblíbené horské 

oblasti na Jesenicku má své opodstatnění. Vzhledem k CHKO v dané lokalitě však často 

tito investoři narazí na řadu překážek.  

Do budoucna nelze v případě okresu Jeseník očekávat nějaké výrazné změny v situaci na 

místním trhu nemovitostí. Vzhledem ke své rázovitosti se nejspíš v nejbližších letech 

nemá okres ve vývoji příliš kam posunout a o život a nemovitosti v této oblasti tak nadále 

nebude zvýšený zájem. 

6.2.2. Okres Šumperk 

S výše jmenovaným okresem má společnou hranici okres Šumperk, který se částečně 

právě jako jesenický okres rozkládá v malebné, ale chladnější krajině pohoří Jeseníků a 

částečně v teplé oblasti v jižní části okresu v oblasti Mohelnicka a Zábřežska. Jádro 

oblasti Šumperska je tak horské až velehorské, samotné město Šumperk je pak dokonce 

nazývané jako Brána Jeseníků, a těsně pod horami se rozprostírají velké kotliny a nížiny. 

Na jihovýchodě okres sousedí s okresem Olomouc, na východě svoji hranici sdílí 

s okresem Bruntál z Moravskoslezského kraje, na západě a jihozápadě s okresy Ústí nad 

Orlicí a Svitavy z Pardubického kraje a na severozápadě je vymezen státní hranicí s 

Polskem. 
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Obr. č. 6: Mapa administrativního rozdělení okresu Šumperk, zdroj: www.czso.cz 

Na území šumperského okresu je 78 obcí, z toho 8 měst. Tyto obce na konci roku 2017 

obývalo přes 121 000 obyvatel. V posledních letech je vidět také postupný nárůst počtu 

vystěhovalých, zde však celkový podíl není tak vysoký jako v případě sousedního 

severního okresu Jeseník.  

Ze všech pěti okresů Olomouckého kraje se Šumperk s rozlohou 1 313 km2 řadí na druhé 

místo. %.  Z celkové rozlohy šumperského okresu zaujímá zemědělská půda 42,7 %, podíl 

orné půdy na celkové rozloze je 22,2 % (orná půda se podílí na zemědělské půdě 51,9 

%). Lesní pozemky tvoří 48,5 % a nezemědělská půda 57,3 % z celkové výměry. 

Stejně jako v sousedním okrese Jeseník si i tady přijdou na své milovníci jak letních, tak 

zimních sportů. V zimě se nabízí možnosti pro příznivce sjezdového a běžeckého 

lyžování a v létě pak zdejší příroda nabídne své krásy milovníkům turistiky či horských 

kol. Na území šumperského okresu pak lze navštívit nespočet hradů, zámků, zřícenin, 

muzeí a galerií. 
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Okres Šumperk lze rozdělit na 4 správní obvody obcí, jenž jsou zároveň největšími 

mikroregiony tohoto okresu. Od severu okresu k jihu to jsou tyto obvody: Hanušovicko, 

Šumpersko, Zábřežsko, Mohelnicko. 

Mikroregion Hanušovicko čítá 8 obcí. Území je význačné příznivou úrovní životního 

prostředí a také čistotou ovzduší. Místní obyvatelé těží především z cestovního ruchu a 

činností spojených s ekologickým zemědělstvím. Z hlediska průmyslu zde převažuje 

strojírenství a potravinářský průmysl, jemuž vévodí více než 140 let starý pivovar Holba. 

Hlavní město okresu, tedy město Šumperk je taktéž centrem mikroregionu Šumpersko, 

který je tvořen 28 obcemi. V tomto území je stěžejní hospodářství a průmysl samotného 

města Šumperk. Převažuje zde strojírenství, také stavebnictví a elektrotechnika. Dále je 

důležité zmínit papírenský průmysl, kde Papírna v Olšanech zaměstnává velký počet lidí 

z okolních obcí a Ruční papírna ve Velkých Losinách zas těží z vysokého počtu 

návštěvníků svého muzea. 

Ve střední části okresu leží oblast Zábřežska. Svazek obcí okolo města Zábřeh má 

dohromady 30 členských obcí. Město Zábřeh, jakožto centrum regionu, má bohatou 

historii. Obrovskou výhodou města, ale i celé oblasti je železniční tah Praha – Bohumín, 

který umožňuje velké skupině lidí přepravu za prací a také přispívá k rozvoji cestovního 

ruchu v této lokalitě. Oblast Zábřežska lze označit za oblast zemědělskou. V samotném 

městě pak převládá strojírenský a elektrotechnický průmysl a významnou je pro město 

společnost SULKO s.r.o., která se zabývá výrobou plastových oken. Druhým 

významným střediskem oblasti je město Štíty, které je hojně navštěvováno kvůli 

rekreačnímu a sportovnímu komplexu olympijského vítěze Aleše Valenty. Díky 

společnosti Klein Automotive, specializující se na výrobu auto dílů, je v této oblasti 

poměrně nízká nezaměstnanost. Samotná společnost zaměstnává téměř 800 zaměstnanců. 

Centrum jižní části okresu tvoří oblast Mohelnicko, stejnojmenný mikroregion sdružuje 

14 obcí. Region má jedinečnou polohu mezi rovinatou Hanou a Zábřežskou vrchovinou, 

která je širokou bránou do Jeseníků. S ohledem na vhodné klimatické a půdní podmínky 

je region zemědělskou oblastí. Kromě zemědělství se tu daří také strojírenskému 

průmyslu. Sídlí zde společnosti Siemens, s. r. o., v jejímž místním závodě se specializují 

na výrobu elektromotorů, společnost Hella zabývající se vývojem světelné techniky pro 

automobilový průmysl a společnost ZLKL, jenž se zabývá širokou škálou strojírenských 

činností. Tyto společnosti jsou v regionu velmi významnými zaměstnavateli a jejich 

zakázkové náplně mohou v zásadě ovlivňovat vývoj nezaměstnanosti v této lokalitě. [26] 

[27] 
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Graf č. 3: Demografické údaje za okres Šumperk v letech 2010-2017, zdroj: data ČSÚ, 

úpravy vlastní 

Z hlediska přírůstku obyvatel je v posledních letech šumperský okres stejně jako jeho 

severní sousední okres Jeseník v záporných číslech, jak dokládají data statistického úřadu. 

V případě Šumperska však již tato záporná čísla nejsou tak vysoká. Především obyvatelé 

z malých vesnic na severu okresu, kde nejsou životní úroveň a pracovní možnosti tak 

bohaté jako v oblasti velkých měst v okrese, se stěhují buď právě do blízkosti těchto měst, 

případně mimo okres a navyšují tak počet vystěhovaných. Nicméně lepší dopravní 

dostupnost a přímé spojení velkých měst v okrese, která nabízí jak pracovní možnosti, 

tak životní vyžití, nenutí lidi tolik opouštět své domovy mimo okres jako v případě okresu 

Jeseník. 

Specifika trhu nemovitostí v okrese Šumperk 

Jak je výše popsáno, v okrese jsou tři větší města – Šumperk, Zábřeh a Mohelnice. 

Všechny tyto tři města mají svým obyvatelům, a také lidem z okolních obcí, co nabídnout. 

Najdete zde pracovní uplatnění, veškeré občanské vybavení a nespočet středních a 

odborných škol. Díky výborné dostupnosti do sousedního okresu Olomouc a vzájemnému 

dopravnímu spojení těchto měst není již život pro místní obyvatele tak komplikovaný 

jako v případě severněji položeného okresu Jeseník. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 1315 1102 1168 1186 1159 1256 1203 1262

zemřelí 1320 1267 1324 1377 1231 1376 1282 1305

přistěhovalí 911 910 812 869 837 890 886 978

vystěhovalí 1063 1069 1067 1087 1246 1231 1298 1228

přírůstek přirozený -25 -78 -66 -68 -112 -102 -98 -118

přírustek migrační -152 -159 -255 -218 -409 -341 -412 -250

přírůstek celkový -159 -327 -413 -410 -483 -467 -497 -297

celkový přírůstek na 1000 obyvatel -1,3 -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -3,8 -4,1 -2,5
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Z hlediska trhu nemovitostí je tak zvýšená poptávka po nemovitostech v těchto městech 

a jejich nejbližším okolí. Na severu okresu pak stejně jako v případě Jesenicka lze 

očekávat poptávku po rekreačních objektech typu chat a chalup. V dané oblasti se 

nacházejí lyžařské areály a zejména v zimě si tak majitelé těchto rekreačním objektů 

přijdou jejím pronájmem na pěkné peníze.  

Průměrné ceny nemovitostí v případě okresu Šumperk budou navyšovat nemovitosti v již 

zmíněných městech. Nicméně v meziokresním porovnání budou v závěsu za dlouhodobě 

nejnižšími cenami nemovitostí okresu Jeseník.   

6.2.3. Okres Olomouc 

Centrálním a rozlohou největším z pěti okresů Olomouckého kraje je okres Olomouc. 

Rozkládá se v zeměpisném středu Moravy a jeho převážná část leží v rovinaté nížině 

Hornomoravského úvalu, kde jeho největší plochu zabírá úrodná oblast zvaná Haná. 

Okres v rámci kraje sousedí na severozápadě s okresem Šumperk, na jihovýchodě 

s okresem Přerov a na jihozápadě má společnou hranici s okresem Prostějov.  Na západě 

pak dále sdílí hranici s okresem Svitavy z Pardubického kraje a na severu, severovýchodě 

a východě sousedí s okresy Bruntál, Opava a Nový Jičín z Moravskoslezského kraje. 

Na území olomouckého okresu je 98 obcí, z toho 6 měst a 3 městysy. Administrativně lze 

tuto oblast rozdělit na 4 správní obvody obcí s rozšířenou působností, na území kterých 

jsou taktéž 4 největší mikroregiony celého okresu. Jmenovitě to jsou Litovelsko, 

Olomoucko, Šternbersko a Uničovsko. Ke konci minulého roku obývalo obce 

v olomouckém okrese přes 234 000 lidí. 

Svojí celkovou rozlohou, která je 1 608 km2, je olomoucký okres největším mezi okresy 

celého kraje, na jehož celkové rozloze se podílí bez mála 31 %. Zemědělská půda zaujímá 

z celkové rozlohy okresu 53,6 %, orná půda má na celkové rozloze podíl 41,9 % (orná 

půda se podílí na zemědělské půdě 78,1 %). Nezemědělská půda činí 46,4 % a výraznou 

část výměry okolo 30 % tvoří lesní pozemky. 

Z hlediska historie, turistiky a cestovního ruchu toho má olomoucký okres spoustu, co 

nabídnout. V celém okrese je možné navštívit velký počet hradů, zámků, chrámů, kostelů 

a muzeí. Jen v samotné Olomouci je takovýchto míst, které jsou hojně vyhledávány 

turisty, nespočet. Díky své rovinatosti je oblast celého okresu protkána sítí cyklostezek, 

tak si na své přijdou taktéž milovníci jízdních kol případně in-line bruslí. Vedle 

cykloturistiky pak mají místní milovníci sportu, ale i hosté možnost navštívit velké 

množství sportovních zařízení, plaveckých areálů a tenisových kurtů nebo v letních 

měsících sjet na raftu řeku Moravu. 



53 
 

 

Obr. č. 7: Mapa administrativního rozdělení okresu Olomouc, zdroj: www.czso.cz 

Severozápadně od města Olomouce se rozprostírá oblast a Mikroregion Uničovsko, který 

má v současnosti 14 členských obcí. Přirozeným střediskem tohoto území je město 

Uničov, které se pyšní titulem nejstarší založené město na území České republiky. Nyní 

je město jedno z nejvýznamnějších středisek severního cípu olomouckého okresu a 

zároveň město nabízí množství kulturních památek, historických zajímavostí a možností 

bohatého sportovního vyžití. V samotném Uničově je rozsáhlá průmyslová zóna 

s několika velkými závody, které zaměstnávají množství lidí nejen z oblasti Uničovska, 

ale i z okolních regionů. Mezi největší společnosti na území uničovska patří strojírenská 

společnost UNEX a.s., která v uničovském závodě zaměstnává na 1 200 lidí, a dále pak 

společnost Miele, kde se soustředí na výrobu spotřebičů v oblasti péče o prádlo a nádobí. 

V oblasti je taktéž rozšířen potravinářský průmysl. V obci Klopina sídlí společnost 

Úsovsko a.s. specializující se na výrobu müsli tyčinek, která má v dalších okolních obcích 

více středisek. V obci Šumvald, která přímo sousedí s Uničovem, je pak přes 60 ha velký 

rybník, který slouží k chovu ryb. 

 Na východě s výše popsanou oblastí sousedí mikroregion Šternbersko, který jakožto 

dobrovolný svazek sdružuje 25 obcí. Území regionu je stejně jako v případě celého kraje 

pestré, charakterizuje ho jak úrodná Haná, tak kopcovitý a lesnatý reliéf Nízkého 

Jeseníku. Sídelním městem mikroregionu je Šternberk, které je s 13,5 tisíci obyvateli a 

svojí rozlohou druhým největším městem olomouckého okresu. Město Šternberk má 

velmi bohatou historii a jeho vznik je spojován s osadou pod hradem stejného jména. 
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Samotná historie se pak kromě tohoto gotického hradu odráží také v augustiánském 

klášteře či renesančních a klasicistních prvcích městské zástavby. Kromě historických 

památek a muzeí jsou nejspíš největším lákadlem pro turisty automobilové závody do 

vrchu na místní trati zvané Ecce Homo, které se konají dvakrát do roka. Z hlediska 

průmyslu a hospodářství je zřejmě největším podnikem ve Šternberku Excalibur Army 

a.s., bývalý Vojenský opravárenský podnik, který se nadále zabývá opravou vojenské 

techniky a zaměstnává okolo 500 lidí z celého regionu. Ve městě pak prosperují další tři 

společnosti specializující se ve strojním průmyslu a tato oblast tak má ve Šternberku 

značnou převahu.  

Turisticky velmi atraktivní oblastí, především díky přírodním zajímavostem, 

cyklistickým trasám vedoucím místní nádhernou přírodou, ale také akcím z oblasti 

kulturního a společenského života, je mikroregion Litovelsko. Rozkládá se na území o 

rozloze 280 km2 od střední části okresu na západ, kde pak vymezuje hranici samotného 

olomouckého okresu. Mikroregion je spravován dvaceti dvěma obcemi a na jeho území 

žije přibližně dvacet šest tisíc obyvatel. Přirozeným i správním centrem oblasti je město 

Litovel, které je známé především díky tamnímu pivovaru, který je v provozu již od roku 

1893. Potravinářský průmysl má nejen kvůli pivovaru ve městě a okolí největší 

zastoupení. V místní části Tři Dvory se nachází výrobna těstovin a sýrárna, v samotném 

městě je velký cukrovar či firma na výrobu konzervárenských produktů.  

Posledním z mikroregionů olomouckého okresu je mikroregion Olomoucko, který tvoří 

město Olomouc a 25 okolních obcí, jejichž vlastní život významně ovlivňuje právě 

krajské město. Olomouc nabízí pro obyvatele celého regionu pracovní příležitosti, 

odbornou lékařskou pomoc, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum služeb a částečně i 

kulturní a sportovní vyžití, obce v okolí Olomouce jsou na druhé straně útočištěm pro 

milovníky odpočinku, rekreace, volnočasových aktivit a v neposlední řadě nabízejí řadu 

pozemků připravovaných pro individuální výstavbu, případně plochy a objekty pro 

podnikání. Společnými silami pracují na plnění strategického plánu ekonomického 

rozvoje pro posílení konkurenceschopnosti celého mikroregionu v rámci celé republiky. 

Samotnému městu Olomouc a jeho analýze je věnována jedna podkapitola této práce. 

Vzhledem ke vzájemné blízkosti měst Olomouce, Uničova, Šternberka a Litovle se 

předpokládá velmi dobrá spolupráce těchto měst při prosazování nejen svých 

strategických plánů, ale především plánů rozvoje celého olomouckého regionu.  

Z hlediska demografického vývoje v okrese Olomouc se v případě přírůstku obyvatel na 

rozdíl od severněji položených okresů dostáváme do kladných čísel. Právě obyvatelé 

sousedních okresů, především ze severu, přesidlují do olomouckého okresu, zejména do 

Olomouce a okolních obcí. Důvodem je vysoká nabídka pracovních míst či lepší životní 

úroveň v této oblasti.  
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Graf č. 4: Demografické údaje za okres Olomouc v letech 2010-2017, zdroj: data ČSÚ, 

úpravy vlastní 

Specifika trhu nemovitostí v okrese Olomouc 

Situaci na trhu nemovitostí v okrese Olomouc výrazně ovlivňuje město Olomouc. Jeho 

ekonomický růst, bohatá nabídka práce a studia jen zvyšují zájem o život ve městě či jeho 

nejbližším okolí. Poptávka po nemovitostech v této oblasti vyvolala na jejich ceny již 

takový tlak, že v mnoha případech vzrostly během posledních tří let o více než 50 %.  

Zvýšený zájem je v Olomouci a okolí i o nájmy bytů, zejména ze strany studentů, kterým 

krajské město nabízí studium hned na několika středních a hlavně vysokých školách. 

Nová výstavba bytových domů by měla v budoucích letech navýšit nabídku v samotném 

okresním městě. 

Poptávka po bydlení je ale také v ostatních městech v okrese. Díky výbornému 

vlakovému spojení měst Uničov a Šternberk se samotnou Olomoucí, je o bydlení v těchto 

městech, případně okolních obcích také zájem. Jak Šternberk, tak Uničov mají svým 

obyvatelům co nabídnout. Obě města v nedávné době měnila své územní plány a rozrostla 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 2621 2576 2474 2540 2578 2588 2693 2677

zemřelí 2311 2278 2322 2356 2184 2351 2360 2475

přistěhovalí 2262 2357 2362 2384 2721 2760 2746 2797

vystěhovalí 2187 2065 2277 2357 2394 2429 2738 2647

přírůstek přirozený 310 298 152 184 394 237 333 202

přírustek migrační 75 292 85 27 327 331 8 150

přírůstek celkový 385 590 237 211 721 568 341 352
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se tak o nová satelitní městečka na okrajích těchto měst. Další výstavba nových rodinných 

domů se v průběhu následujících let v obou případech dá očekávat.  

6.2.4. Okres Přerov 

Na jihovýchodě Olomouckého kraje v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy se rozkládá 

oblast Přerovska. Okres má na severu společnou hranici s olomouckým okresem, na 

západě hraničí s okresem Prostějov. Na východě sdílí hranici s okresem Nový Jičín 

z Moravskoslezského kraje a s okresy Vsetín a Kroměříž z kraje Zlínského. Přerovský 

okres je částečně tvořen oblastí úrodné rovinaté Hané, která pozvolna přechází 

v Moravskou bránu, obléhanou na obou stranách pahorkatinami Oderských vrchů. 

Co se počtu obcí v okresu týče, je ten přerovský se 104 obcemi na prvním místě v celém 

kraji. Z těchto obcí má 6 statut města (Hranice, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Potštát, 

Přerov a Tovačov) a 3 městyse (Brodek u Přerova, Dřevohostice, Hustopeče nad Bečvou). 

Své trvalé bydliště v těchto obcích mělo na začátku letošního roku přes 130 000 obyvatel. 

Přerovský okres se pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou 

působností (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov), ty dále na správní obvody obcí s 

pověřeným obecním úřadem (Hranice, Kojetín, Lipník nad Bečvou, Přerov).  

Okres se rozkládá na území o výměře 845 km2, a rozlohou se tak řadí na třetí místo mezi 

všemi pěti okresy kraje. Na jeho celkové rozloze se podílí 16,0 %. Zemědělská půda 

zabírá z celkové rozlohy okresu 69,6 %, podíl orné půdy na celkové rozloze přerovského 

okresu je 57,2 %, samotná orná půda se na zemědělské ploše podílí 82,2 %. 

Nezemědělská půda činí 30,4 % a lesní pozemky tvoří 16,1 % z celkové výměry. 

 

Obr. č. 8: Mapa administrativního rozdělení okresu Přerov, zdroj: www.czso.cz 
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Druhým největším městem Olomouckého kraje a zároveň sídlem celého okresu je 

statutární město Přerov, kde žije okolo 45 tisíc obyvatel. Město je důležitou dopravní 

křižovatkou, je jedním z důležitých železničních uzlů v zemi. Řeka Bečva, která městem 

protéká, v minulosti sloužila jako dopravní cesta pro těžbu dřeva a v budoucnu by právě 

tato řeka měla být v Přerově křižovatkou Průplavu Dunaj-Odra-Labe o jehož studii se 

v současnosti uvažuje. Ne vždy však byla Bečva přínosem pro místní, v roce 1997 bylo 

město Přerov, ostatně tak jako celá střední a severní část Moravy postiženo katastrofální 

povodní. Nejvíce byla zasažena obec Troubky, která leží nedaleko soutoku řek Bečvy a 

Moravy. Další ničivá povodeň zasáhla tuto obec v roce 2010 a i přes částečná 

protipovodňová opatření tak Bečva nadále hrozí záplavami. Významným obdobím byla 

pro Přerov doba komunismu, kdy se z města stalo centrum průmyslu a dodnes je sídlem 

mnoha významných průmyslových podniků (PRECHEZA, Přerovské strojírny, Meopta, 

Kazeto a další). Z potravinářského průmyslu je s oblastí Přerovska spjatá zejména výroba 

piva v pivovaru Zubr Přerov, masné výrobky z firmy Váhala a spol. s.r.o. a Hanácká 

kyselka z Horních Moštěnic.     

Druhé nejlidnatější město v přerovském okrese jsou Hranice, ležící v prostoru Moravské 

brány. Stejně jako Přerov jsou důležitým dopravním uzlem, městem kromě železniční 

trati Praha-Ostrava prochází také dálnice D1. Hranice jsou také centrem mikroregionu 

Hranicko, který sdružuje 22 obcí a byl založen za účelem realizace společných projektů 

a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí. 

Dalším větším městem okresu je obec Teplice nad Bečvou, známá svými významnými 

lázněmi, specializující se na kardio-rehabilitace s důrazem na prevenci vzniku srdečních 

a mozkových příhod. Mezi další větší obce v oblasti patří město Lipník nad Bečvou, 

Kojetín a město Tovačov, které je známé díky mnoha chovným rybníkům a především 

renesančnímu zámku. 
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Graf č. 5: Demografické údaje za okres Přerov v letech 2010-2017, zdroj: www.czso.cz, 

úpravy vlastní 

Celá oblast Přerovska nabízí nespočet přírodních skvostů, kterými se místní a především 

pak turisté mohou kochat. Ke sportovnímu vyžití slouží návštěvníkům Přerovska 

sportovní centra, pro vyznavače cykloturistiky a in-line bruslí je v oblasti několik 

vytipovaných cyklotras. Město je také vyhlášené svou tenisovou historií a v současnosti 

je nedaleko centra možné navštívit velký tenisový areál. 

Z výše uvedeného grafu a tabulky je patrné, že hodnoty celkového přírůstku na 1000 

obyvatel lze v případě okresu Přerov přirovnat k hodnotám šumperského okresu, jsou 

přibližně stejné. Přirozený přírůstek je v okrese Přerov za posledních osm let značně 

kolísavý, nicméně převládají roky s vyšší úmrtností. Stejně jako v případě okresu 

Šumperk zde dochází k menšímu, ale přesto znatelnému úbytku obyvatel stěhováním. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 1416 1190 1247 1197 1232 1200 1356 1282

zemřelí 1374 1376 1431 1478 1385 1516 1388 1482

přistěhovalí 1143 1112 1156 1105 1266 1321 1348 1442

vystěhovalí 1579 1366 1335 1476 1484 1532 1613 1658

přírůstek přirozený 42 -186 -184 -281 -153 -316 -32 -200

přírustek migrační -436 -254 -179 -371 -218 -211 -265 -216

přírůstek celkový -394 -440 -363 -652 -371 -527 -297 -416

celkový přírůstek na 1000 obyvatel -2,9 -3,3 -2,7 -4,9 -2,8 -4 -2,3 -3,2
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Specifika trhu nemovitostí v okrese Přerov 

I když je Přerov druhým největším městem kraje, na trhu nemovitostí tento fakt nijak není 

vidět. Samotný okres se stejně jako okres Jeseník potýká dlouhodobě se zvýšenou 

nezaměstnaností. V Přerově byla zrušena řada podniků, lidé přišli o zaměstnání a řada 

z nich se i odstěhovala. Město Přerov také již řadu let řeší problém zvýšené kriminality a 

problémového obyvatelstva.  

V samotném okrese až na Hranice není výrazně velké město, které by lidem mělo příliš 

co nabídnout. Nelze tak očekávat výrazně zvýšenou poptávku po nemovitostech v tomto 

okrese.  

6.2.5. Okres Prostějov 

Samotným srdcem Moravy se dá nazvat oblast, ve které leží okres Prostějov. Nachází se 

na jihozápadě Olomouckého kraje a své hranice sdílí na severu s okresem Olomouc, na 

východě s okresem Přerov. Na jihu má okres společnou hranici s okresem Kroměříž ze 

Zlínského kraje a okresem Vyškov z kraje Jihomoravského, na západě sousedí s okresy 

Blansko a Svitavy z Jihomoravského respektive Pardubického kraje. Z poloviny je okres 

Prostějov tvořen úrodnou rovinou Hané a v druhé části se rozléhá zvlněná Drahanská 

vrchovina. Celkově je Prostějovsko velmi bohaté na přírodní zajímavosti. Společenský 

život je pak již po generace velmi silně spojen s lidovými tradicemi celého regionu. Místní 

hody, velikonoční pomlázka či pochovávání basy zde tak mají své kouzlo. 

Okres Prostějov je tvořen 97 obcemi, z toho 5 městy (Konice, Kostelec na Hané, Němčice 

nad Hanou, Plumlov, Prostějov) a 6 městysy (Brodek u Prostějova, Drahany, Kralice na 

Hané, Nezamyslice, Protivanov, Tištín). Na začátku roku 2018 mělo v okrese Prostějov 

trvalé bydliště necelých 109 tisíc obyvatel. 

Rozlohou je okres Prostějov nejmenším z okresů Olomouckého kraje hned po tom 

jesenickém. Celková rozloha prostějovského okresu má 770 km2 a na celkové ploše kraje 

se podílí 14,6 %. Zemědělská půda se na rozloze okresu podílí 69,9 %, orná půda zaujímá 

61,3 % z celkové rozlohy okresu a podílí se 87,8 % na zemědělské půdě. Lesní pozemky 

tvoří 19,5 % celkové rozlohy a nezemědělská půda se na celkové výměře okresu podílí 

30,1 %. 

Přirozeným centrem celého okresu je město Prostějov, které je s necelými 45 tisíci 

obyvateli třetím největším městem celého Olomouckého kraje. Tomuto městu, které se 

může pyšnit řadou památek, se od nepaměti přezdívalo město elegance a módy. Již na 

konci 19. století se Prostějov podílel třetinou oděvní výroby na celkové produkci 

tehdejšího Rakouska-Uherska. Přelom 19. a 20. století přinesl rychlý rozvoj obuvnického 

a kožedělného průmyslu. V 80. letech zajišťoval n.p. Oděvní průmysl 80 % veškeré 

oděvní výroby v republice. Změnu nastolily 90. léta, kdy docházelo k zásadním změnám 

v důsledku privatizace, restitucí a vzniku tržního prostředí v oblasti průmyslu. V roce 

2010 nicméně největší oděvní společnost v Prostějově, symbol oděvního průmyslu nejen 
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v okrese, ale celé republice, upadla do konkurzu a o čtyři roky později došlo k demolici 

objektů, ve kterých sídlila. Tradice výroby oděvů na Prostějovsku, tak přišla o svého 

největšího zástupce. Nicméně nevymizela úplně, textilní a oděvní průmysl tak má na 

Prostějovsku stále své zástupce v podobě menších soukromých firem. Významnou pozici 

pak v Prostějově zaujímá strojírenský průmysl a stavebnictví. 

 

Obr. č. 9: Mapa administrativního rozdělení okresu Prostějov, zdroj: www.czso.cz 

Dalšími většími městy prostějovského okresu jsou bezesporu Plumlov a Konice. V obou 

těchto městech je možné navštívit krásné zámky. Nedaleko Plumlova si pak přijdou na 

své milovníci rybolovu na Plumlovské přehradě, která slouží také k rekreačnímu vyžití. 

Roku 1970 byl přidělen statut města obci Němčice na Hané a jsou v současnosti centrem 

kulturního života, školství, zdravotních služeb, obchodů a pracovních příležitostí v jižní 

části okresu Prostějov.  
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Posledním, pátým městem okresu je město Kostelec na Hané, které je spjaté s básníkem 

Petrem Bezručem, jenž sem jezdil za svým bratrem. Kromě toho je Kostelec také 

železničním uzlem v okrese, trať se zde rozděluje do dvou směrů, kde v jednom pokračuje 

do olomouckého okresu a ve druhém do okresu Svitavy v Pardubickém kraji. [27] 

 

Graf č. 6: Demografické údaje za okres Prostějov v letech 2010-2017, zdroj: 

www.czso.cz, úpravy vlastní 

Prostějovský okres má v posledních osmi letech migrační přírůstek značně kolísavý, 

nicméně převažují roky, kdy počet přistěhovalých do okresu Prostějov převyšuje ty, co 

se odstěhovali. Poslední dva roky jsou toho důkazem. Přirozený přírůstek je v případě 

tohoto okresu záporný, v průměru za posledních osm let v okrese zemře ročně o 150 lidí 

více, než se narodí. Celkový přírůstek na 1000 obyvatel se tak pohybuje jen pár desetin 

procenta pod nulou.  

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 1189 1096 1055 1048 1096 1112 1113 1103

zemřelí 1335 1210 1197 1199 1212 1307 1265 1294

přistěhovalí 1082 1059 1091 1139 1096 1084 1301 1287

vystěhovalí 968 957 1141 1112 1166 1133 1187 1184

přírůstek přirozený -146 -114 -142 -151 -116 -195 -152 -191

přírustek migrační 114 102 -50 27 -70 -49 114 103

přírůstek celkový -32 -12 -192 -124 -186 -244 -38 -88

celkový přírůstek na 1000 obyvatel -0,3 -0,1 -1,8 -1,1 -1,7 -2,2 -0,3 -0,8
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Specifika trhu nemovitostí v okrese Prostějov 

Z hlediska ekonomického rozvoje Olomouckého kraje patří okres Prostějov společně se 

sousedním okresem Olomouc do rozvinutější hanácké části a dlouhodobě tvoří z hlediska 

ekonomiky poměrně stabilní a rozmanité území. 

V případě trhu nemovitostí je to obdobné. Nicméně zvýšený zájem o bydlení je přece jen 

v okrese s krajským městem. Poptávka po nemovitostech je ovšem hned po jmenovaném 

Olomouckém okrese nejvyšší v kraji. To dlouhodobě dokazují i vyšší ceny za tyto 

nemovitosti. Například v případě průměrných cen stavebních pozemků téměř až do roku 

2014 držel Prostějov krok s cenami stavebních pozemků na Olomoucku a v dalších letech 

jsou nadále po okrese Olomouc nejvyšší v kraji.  

Do budoucna lze nadále očekávat zvýšený zájem o bydlení v Prostějove a jeho nejbližším 

okolí, který už lze pozorovat nyní. Městem prochází dálnice, která spojuje Olomouc a 

Brno a z hlediska vlakového spojení je poloha Prostějova ideální. Samotné město pak 

nabízí obyvatelům veškerou občanskou vybavenost a především je zde také pracovní 

uplatnění.  

6.2.6. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů  

Přehledné srovnání jednotlivých okresů Olomouckého kraje z hlediska jejich rozlohy a 

počtu obyvatel udává následující tabulka. Data jsou z konce roku 2017 ze statistik 

Českého statistického úřadu. 

Tab. č. 1: Srovnání okresů Olomouckého kraje podle počtu obcí a obyvatel (31. 12. 2017) 

okres 

počet obcí katastrální 

výměra 

(km2) 

počet obyvatel hustota 

obyvatel 

(obyv./km2) 
celkem 

z toho 

měst 
celkem 

ve věku 

15-64 

Jeseník 24 5 719 38 659 25 269 54 

Šumperk 78 8 1 313,1 120 991 78 033 92 

Olomouc 98 6 1 608 234 344 151 764 145 

Přerov 105 6 854,3 130 515 85 140 152 

Prostějov 97 5 777,1 108 669 70 130 139 

Olomoucký 

kraj 

402 30 5 721,5 633 178 410 336 110 

zdroj: data ČSÚ, vlastní úpravy 

Srovnání nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 

Již z výše uvedených charakteristik jednotlivých okresů Olomouckého kraje je zřejmé, že 

v případě míry nezaměstnanosti se jednotlivá území budou lišit. Níže uvedená tabulka 

skutečně dokazuje, že jednotlivé okresy ve sledovaném období 2010-2017 vykazovaly 

podstatné diference. Vývoj nezaměstnanosti je sledován prostřednictvím podílu 

nezaměstnaných osob, která obecně vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

ve věku 15 - 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
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Tab. č. 2: Srovnání míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v letech 2010-2017 

Podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 15–64 let), (v %) 

okres/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jeseník 13,20 11,38 11,70 11,88 10,69 9,47 8,54 7,18 

Šumperk 9,77 9,13 9,77 10,45 9,02 6,90 6,20 4,54 

Olomouc 8,17 7,58 8,13 9,21 8,51 6,96 5,75 3,89 

Přerov 9,62 8,87 9,58 10,74 10,21 8,17 6,94 5,43 

Prostějov 7,98 7,25 7,84 8,32 6,86 4,88 3,89 2,78 

Olomoucký 

kraj 
9,06 8,34 8,93 9,79 8,82 7,01 5,94 4,30 

zdroj: data ČSÚ, vlastní úpravy 

Z dlouhodobého hlediska nejvyšší podíl nezaměstnaných osob má okres Jeseník, v jehož 

případě je v některých letech tento podíl ve srovnání s ostatními okresy i dvakrát takový. 

Oproti tomu okresy Prostějov a Olomouc stabilně vykazují nejmenší nezaměstnanost 

v Olomouckém kraji. Tento fakt jen potvrzuje rozdíly mezi severní a jižní částí kraje, 

které se promítají nejen v podílu nezaměstnaných osob, ale také v nabídce volných 

pracovních míst. 

Podíl nezaměstnaných osob v krajích České republiky 

Pro úplnost je vhodné srovnat míru nezaměstnanosti z hlediska celé republiky. Z níže 

uvedené tabulky je patrné, že Olomoucký kraj patří v České republice k těm z vyšší 

nezaměstnaností. Na konci loňského roku byl čtvrtým krajem s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v naší zemi. Toto procento v případě Olomouckého kraje výrazně 

navyšuje právě Jesenicko a částečně některé oblasti v okresech Přerov a Šumperk.  

Tab. č. 3: Podíl nezaměstnaných osob v krajích České republiky ke konci roku 2017 

Míra nezaměstnanosti v krajích České republiky 

k 31. 12. 2017 

Území Podíl nezaměstnaných 

osob (v %) 

Česká republika 3,7 

v tom kraje:  

hl. město Praha 2,2 

Středočeský 2,9 

Jihočeský 3,1 

Plzeňský 2,5 
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Karlovarský 3,5 

Ústecký 5,0 

Liberecký 3,5 

Královéhradecký 2,8 

Pardubický 2,9 

Vysočina 3,8 

Jihomoravský 4,5 

Olomoucký 4,3 

Zlínský 3,6 

Moravskoslezský 6,0 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

6.3. Analýza trhu nemovitostí Olomouckého kraje 

Samotná analýza trhu nemovitostí v Olomouckém kraji se zabývá dvěma 

z nejrozšířenějších segmentů trh nemovitostí realitního trhu – trhu s byty a trhu se 

stavebními pozemky. Postupně tedy bude analyzován trh s byty v rámci kraje a taktéž trh 

se stavebními pozemky v Olomouckém kraji. Jednotlivé aspekty budou následně 

srovnány s ostatními kraji České republiky v rámci celorepublikového měřítka. Pro 

zpracování této analýzy byla použita data převážně ze statistických údajů Českého 

statistického úřadu, statistiky České národní banky či nabídkové a realizované případně 

nabídkové ceny prodejů nemovitostí od realitních kanceláří. V některých případech byla 

v práci použita data pro srovnání za roky 2016 a 2017, jelikož především v případě bytové 

výstavby a cen nemovitostí nebyla data za rok 2018 statistickým úřadem ještě zpracována. 

Vybrané ukazatele Olomouckého kraje k 31. 12. 2017 

Pro následující tabulku, která přehledně zobrazuje vybrané základní a důležité ukazatele 

za celý Olomoucký kraj, byla použita data ze Statistické ročenky Olomouckého kraje 

2018, kterou na konci každého roku vydává Český statistický úřad. Statistická ročenka 

obsahuje data vesměs z předchozího roku a taktéž srovnání z lety předešlými, proto byla 

pro následující tabulku a další analýzy použita především data ke konci roku 2017. 

Tab. č. 4: Vybrané ukazatele Olomouckého kraje (k 31. 12. 2017) 

VYBRANÉ UKAZATELE OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2017 

 
Měřící 

jednotka 

Olomoucký 

kraj 

Podíl na ČR 

v %, 

průměr ČR 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE    

Rozloha km2 5 272 6,7 

Počet obcí  402 6,4 
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Hustota obyvatelstva osoby/km2 120,1 134,5 

OBYVATELSTVO    

Počet obyvatel osoby 633 178 6,0 

Průměrný věk roky 42,6 42,2 

Na 1000 obyvatel    

- Přistěhovalí % 7,0 - 

- Vystěhovalí % 8,2 - 

- Celkový přírůstek/úbytek % -1,3 - 

MAKROEKONOMICKÉ 

UKAZATELE 

   

Hrubý domácí produkt mil. Kč 219 892 4,6 

- Na jednoho obyvatele Kč 346 789 451 785 

TRH PRÁCE    

Zaměstnaní tis. osob 304,7 5,8 

- Zemědělství, lesnictví % 3,5 2,8 

- Průmysl a stavebnictví % 42,2 38,1 

- Tržní a netržní služby % 54,3 59,1 

Obecná míra nezaměstnanosti % 3,1 2,9 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 

úřadu práce 

osoby 19 519 7,0 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce osoby 8 696 4,0 

ORGANIZAČNÍ STATISTIKA    

Registrované subjekty  142 182 5,0 

- Obchodní společnosti  15 566 3,2 

- Fyzické osoby  112 714 5,3 

ZEMĚDĚLSTVÍ    

Osevní plochy celkem ha 175 177 7,1 

PRŮMYSL    

Tržby z prodeje výrobků a služeb 

(podn. se 100 a více zaměstnanci) 

mil. Kč, b. c. 136 599  3,7 

STAVEBNICTVÍ    

Stavební práce provedené v kraji mil Kč, b. c. 12 218 5,0 

Nová výstavba, rekonstrukce a 

modernizace 

mil Kč, b. c. 10 412  

z toho:    

- Bytové budovy mil Kč, b. c. 1 526 - 

- Nebytové budovy mil Kč, b. c. 5 117 - 

- Inženýrské stavby mil Kč, b. c. 3 584 - 

Opravy a údržba mil Kč, b. c. 1 806 - 

VYDANÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ ks 4 258  

- Budovy ks 2 653 - 



66 
 

 v tom:     

- Bytové ks 1 646 - 

- Nebytové ks 1 007 - 

Orientační hodnota povolených staveb mil. Kč 18 298 - 

BYTOVÁ VÝSTAVBA    

Zahájené byty celkem  2 413 - 

v tom:    

- V rodinných domech  1 021 - 

- V bytových domech  781 - 

Dokončené byty celkem  1 479 - 

v tom:    

- V rodinných domech  772 - 

- V bytových domech  555 - 

zdroj: data ČSÚ; vlastní úpravy 

6.3.1. Trh s pozemky 

Analýza trhu s pozemky bude vesměs zaměřená na pozemky stavební, jakožto 

specifickou skupinu nemovitostí. Vzhledem k jejich omezenému množství, kdy 

stavebních pozemků v Olomouckém kraji celkově příliš nepřibývá a nelze předpokládat, 

že by mělo přibývat, konstantně rostou jejich ceny. Na druhou stranu jsou stavební 

pozemky vhodnou investicí v dlouhodobější perspektivě. Pro uložení volných finančních 

prostředků se tak často stávají ideální volbou. 

Druhy pozemků v Olomouckém kraji 

Olomoucký kraj zaujímá celkovou výměru 527 156 ha, z toho 277 525 ha tvořily ke konci 

roku 2017 zemědělské plochy. V zemědělské půdě má největší zastoupení orná půda 

s 204 951 hektary. Další největší celky tvoří lesní pozemky a ostatní plochy. Jednotlivé 

druhy pozemků v Olomouckém kraji a jejich celkovou výměru obsahuje následující 

tabulka. 

Tab. č. 5: Úhrnné hodnoty druhů pozemků v Olomouckém kraji (k 31. 12. 2017) 

Olomoucký kraj – druhy pozemků (ha) 

Druh pozemku Výměra (ha) 

Zemědělská půda 277 525 

Orná půda 204 951 

Trvalý travní porost 56 830 

Zahrada 12 137 

Ovocný sad 2597 

Chmelnice 995 

Vinice 16 
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Nezemědělská půda 249 631 

Lesní pozemek 186 153 

Ostatní plocha 48 999 

Zastavěná plocha a nádvoří 8 392 

Vodní plocha 6 087 

Celková výměra 527 156 

zdroj: ČÚZK, www.cuzk.cz, úpravy vlastní 

Graf č. 7: Podíl druhů pozemků v % na celkové rozloze Olomouckého kraje,  

zdroj: www.cuzk.cz; vlastní tvorba 

Porovnání průměrných cen stavebních pozemků 

Na základě realizovaných prodejů stavebních pozemků byly stanoveny pro jednotlivá 

období průměrné ceny těchto pozemků. Český statistický úřad tyto ceny dále rozčlenil 

dle velikosti jednotlivých obcí v daných okresech. Následující tabulka nabízí srovnání 

průměrných cen stavebních pozemků v okresech a obcích Olomouckého kraje mezi roky 

2010 až 2016. Pro úplnost je tabulka doplněna ještě srovnáním počtu převodů těchto 

pozemků v jednotlivých okresech v daném období. 

Tab. č. 6: Průměrné ceny stavebních pozemků v Olomouckém kraji 

PRŮMĚRNÉ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI 

PODLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ (v Kč/m2) 

Název okresu/ 

velikost obcí 

Období 

2010 2011 2012 2013 

Kupní cena (Kč/m2) 

Jeseník     

do 1 999 obyv.  102 89 96 79 

2 000-9 999 ob. 138 257 128 171 

10 000-49 999 ob. 940 780 1 617 947 

38,88%

35,31%

10,78%

9,29%

2,30%
1,59%

1,15%

0,49% 0,19%
0,00%

Druhy pozemků - Olomoucký kraj

Orná půda

Lesní pozemek

Trvalý travní

porost
Ostatní plocha

Zahrada

Zastavěná plocha a

nádvoří
Vodní plocha

http://www.cuzk.cz/
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Olomouc     

do 1 999 obyv.  261 201 296 225 

2 000-9 999 ob. 413 373 520 400 

10 000-49 999 ob. 530 425 320 630 

50 000 osob a více 1 589 1 687 1 723 1 509 

Prostějov     

do 1 999 obyv.  147 120 95 110 

2 000-9 999 ob. 224 216 164 191 

10 000-49 999 ob. 1 413 1 416 1 379 1 345 

Přerov     

do 1 999 obyv.  150 165 131 110 

2 000-9 999 ob. 144 155 294 273 

10 000-49 999 ob. 809 908 671 732 

Šumperk     

do 1 999 obyv.  178 156 113 137 

2 000-9 999 ob. 416 234 266 282 

10 000-49 999 ob. 1 239 1 321 1 059 1 030 

 

PRŮMĚRNÉ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI 

PODLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ (v Kč/m2) 

Název okresu/ 

velikost obcí 

Období 

2014 2015 2016 2017 

Kupní cena (Kč/m2) 

Jeseník     

do 1 999 obyv.  210 198 247 232 

2 000-9 999 ob. 352 354 423 392 

10 000-49 999 ob. 788 799 734 738 

Olomouc     

do 1 999 obyv.  591 655 668 530 

2 000-9 999 ob. 834 976 1 012 921 

10 000-49 999 ob. 1 081 1 166 1 042 1 233 

50 000 obyv. a více 1 791 1 909 2 356 2 076 

Prostějov     

do 1 999 obyv.  320 323 342 314 

2 000-9 999 ob. 632 637 489 417 

10 000-49 999 ob. 1 565 1 471 1 451 1 357 

Přerov     

do 1 999 obyv.  191 190 207 159 

2 000-9 999 ob. 447 444 435 319 

10 000-49 999 ob. 1 102 1 093 1 126 994 

Šumperk     

do 1 999 obyv.  311 393 346 325 

2 000-9 999 ob. 500 744 660 888 

10 000-49 999 ob. 1 222 1 144 1 069 1 147 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 
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Z tabulky je zřejmé, že nejdražší jsou pozemky především v okresních městech, 

konktrétně městech nad 10 000 obyvatel, což se dalo předpokládat. Rozdíl v cenách za 

stavební pozemky je v případě menších měst a vesnic, s méně než deseti tisíci obyvateli, 

oproti těm větším či okresním v některých případech více než dvojnásobný. V případě 

okresu Prostějov je rozdíl průměrných cen stavebních pozemků v roce 2016 mezi 

jednotlivými kategoriemi dle osídlení obcí téměř trojnásobný, jelikož v tomto okrese je 

jedinou obcí nad 10 000 obyvatel respektive nad 3000 obyvatel samotné okresní město 

Prostějov. V obcích z kategorie do dvou respektive deseti tisíc obyvatel jsou tak 

v Prostějovském okrese tyto ceny daleko nižší. Obdobný případ je i v sousedním okrese 

Přerov.  

Z hlediska vývoje uvedených průměrných cen lze říct, že nynější fáze růstu začala v roce 

2014. Zde meziročně došlo k obrovskému nárůstu cen stavebních pozemků respektive 

nemovitostí celkově ve všech okresech Olomouckého kraje, což potvrzuje výše uvedená 

tabulka. V následujícím roce 2015 došlo k viditelnějšímu nárůstu cen za stavební 

pozemky v okrese Olomouc, v případě ostatních ceny spíše stagnovaly či rostly jen mírně 

a v některých případech dokonce byly nižší než v roce 2014. Nárůst cen stavebních 

pozemků v roce 2016 nejvíce pocítili opět v okrese Olomouc. Důvodem je vysoká 

poptávka po těchto pozemcích v okolí krajského města či přímo v něm, kde byl nárůst 

meziročně nejvyšší v celém kraji. Nabídka stavebních pozemků v této oblasti je již značně 

omezená a ty, které město v územním plánu vyčlenilo jako rozvojové plochy pro 

výstavbu, často končí v rukou developerů jako pozemky pro investiční výstavbu. 

Tab. č. 7: Počet převodů stavebních pozemků v Olomouckém kraji 

POČET PŘEVODŮ STAVEBNÍCH POZEMKŮ DLE OKRESŮ A 

VELIKOSTI OBCÍ  

Název okresu 

Období 

2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 

Počet převodů 

Jeseník      

do 1 999 obyv.  60 68 112 252 321 

2 000-9 999 ob. 110 94 144 224 322 

10 000-49 999 ob. 109 101 90 126 126 

Olomouc      

do 1 999 obyv.  256 279 568 1 032 1 226 

2 000-9 999 ob. 253 259 453 601 652 

10 000-49 999 ob. 75 79 161 277 342 

50 000 obyv. a více 1 422 1 491 1 310 1 155 748 

Prostějov      

do 1 999 obyv.  181 161 543 1 045 1 274 

2 000-9 999 ob. 24 16 55 115 148 

10 000-49 999 ob. 251 215 202 240 230 

Přerov      
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do 1 999 obyv.  74 81 249 536 721 

2 000-9 999 ob. 36 23 73 168 207 

10 000-49 999 ob. 88 87 131 276 324 

Šumperk      

do 1 999 obyv.  146 146 373 624 740 

2 000-9 999 ob. 115 109 303 443 490 

10 000-49 999 ob. 237 245 248 239 228 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

Při pohledu na tabulku s počtem provedených převodů stavebních pozemků 

v jednotlivých obdobích mezi roky 2010 a 2016 v rámci Olomouckého kraje je evidentní, 

že k nejvíce převodům došlo v období 2014-2016, tedy paradoxně v době, kdy ceny za 

stavební pozemky rostly. Nicméně vyšší počet převodů se téměř ve všech okresech týkal 

obcí do 2 000 respektive 10 000 obyvatel. V případě okresních měst a měst nad deset tisíc 

obyvatel v rámci Olomouckého kraje, již vesměs nedocházelo k nárůstu počtu převodů 

stavebních pozemků. Důvodem v tomto případě je zřejmě již zmíněná omezená nabídka 

pozemků v těchto větších městech a konktrétně v případě okresu Olomouc i vysoké ceny.   

6.3.2. Trh s byty 

Porovnání cen bytů vychází stejně jako v případě pozemků z údajů Českého statistického 

úřadu (dále ČSÚ), který využívá ceny realizovaných obchodů v jednotlivých oblastech, 

v tomto případě okresech Olomouckého kraje.  

Tab. č. 8: Průměrné ceny bytů v Olomouckém kraji dle okresů 

PRŮMĚRNÉ CENY BYTŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI PODLE OKRESŮ  

(v Kč/m2) 

Název 

okresu 

Období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kupní cena (Kč/m2) 

Jeseník 10 393 11 005 10 525 10 051 8 944 8 465 8 550 12 252 

Olomouc 20 183 20 217 18 427 19 108 19 012 21 820 24 902 27 934 

Prostějov 16 414 15 298 13 657 13 240 14 713 14 643 16 005 20 115 

Přerov 13 713 12 556 12 316 10 996 11 745 11 438 13 913 13 672 

Šumperk 13 459 13 073 12 857 12 848 12 428 12 815 15 346 15 751 

Olomoucký 

kraj 

17 689 17 533 16 421 16 455 15 618 16 527 18 699 17 944 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

Při pohledu na tabulku vývoje průměrných cen bytů v Olomouckém kraji by se dalo říct, 

že tyto ceny v jednotlivých okresech reflektují vývoj již výše uvedených tabulek 

s demografickým srovnáním jednotlivých okresů. Minimálně v případě porovnání cen 

v jednotlivých okresech tomu tak skutečně je. 
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V letech 2010-2012 došlo postupně k poklesu tržních cen bytů v Olomouckém kraji oproti 

předchozím rokům. Z tabulky je patrné, že téměř ve všech okresech došlo mezi roky 

2010-2012 k postupnému snížení průměrných cen bytů, nejvíce je tento pokles vidět 

v roce 2012. Došlo k cenovému propadu z důvodu ekonomické recese v daném roce. 

V roce 2012 došlo k propadu české ekonomiky, který trval téměř celý rok. Důvodem byla 

slabá domácí poptávka. Domácnosti omezovaly útraty a stejně jako firmy se nehrnuly do 

žádných investic. Dle ČSÚ se na poklesu podílela také slábnoucí stavební výroba a 

průmysl. K poklesu cen bytů tak nedošlo jen v rámci Olomouckého kraje, ale ve všech 

krajích v České republice. Z dat ČSÚ vyplývá, že v letech 2009-2012 poklesly tržní ceny 

bytů v Olomouckém kraji o 12 %, což odpovídalo 2. nejvyššímu poklesu mezi všemi 

kraji. Nejvyšší pokles cen nastal v kraji Libereckém (o 17 %), nejnižší pokles zaznamenal 

kraj Jihomoravský (o 3 %), Ústecký (o 4 %) a Královéhradecký (o 4 %). 

V roce 2013 ceny bytů v Olomouckém kraji nadále mírně klesaly či byly přibližně stejné 

s rokem 2012. Výjimkou byl okres Olomouc, kde po roce 2013 docházelo opět 

k postupnému zvyšování průměrných cen bytů. Na ceny v tomto okrese má výrazný vliv 

krajské město Olomouc, kde jsou ceny bytů a nemovitostí celkově výrazněji vyšší než 

v ostatních městech okresu či celého kraje. 

V ostatních okresech Olomouckého kraje došlo k nárůstu cen bytů až po roce 2015. Mezi 

lety 2015 a 2016 došlo k meziročnímu zvýšení cen bytů v Olomouckém kraji o více jak 

12 %. Trend růstu mají ceny bytů v Olomouckém kraji nadále. Největší podíl na tomto 

růstu cen má v rámci kraje samotné město Olomouc. V případě okresu Jeseník, který se 

potýká s větší mírou odlivu svých obyvatel a poptávka po nemovitostech zde není tak 

vysoká, jsou pro změnu průměrné ceny nejnižší v celém kraji.  

S příchodem roku 2017 opět došlo k růstu cen bytů a trend zvyšování cen tak pokračoval. 

K meziročnímu navýšení došlo výrazně téměř ve všech okresech v kraji. Výrazné 

navýšení průměrných cen bytů pocítili především v Olomouci, ale také v Jeseníku, kde 

předešlé tři roky ceny spíše stagnovaly. Nejméně pocítili nárůst cen bytů mezi roky 2016 

a 2017 v okrese Šumperk. V případě Přerovského okresu došlo dokonce k mírnému 

meziročnímu snížení těchto cen. 
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Graf č. 8: Vývoj průměrných cen bytů v Olomouckém kraji dle okresů, zdroj: 

www.czso.cz, úpravy vlastní 

Vývoj cen bytů zachycuje uvedený graf. Nejlépe je vývoj vidět v případě okresu 

Olomouc, kdy s nástupem recese v roce 2012 došlo k poklesu cen bytů a nemovitostí 

celkově a pro změnu s nástupem roku 2014 opět docházelo k postupnému nárůstu cen 

nemovitostí, který se nejvíc podepsal právě na cenách bytů. Obdobný vývoj byl i 

v případě ostatních okresů, již však nebyl tak patrný. Jedinou výjimkou byl dlouhodobě 

okres Jeseník, kde během předchozích let došlo ke stabilizaci cen a kvůli menší poptávce 

se až do roku 2017 nezvyšovaly. 

6.3.3. Bytová výstavba v Olomouckém kraji 

V roce 2017 se na území Olomouckého kraje začalo stavět 2 413 bytů. Tento počet je dle 

ČSÚ nejvyšší od roku 2000. V porovnání s ostatními kraji byl v tom Olomouckém 

meziročně nejvyšší nárůst zahájené výstavby bytů v republice. Pod tímto mimořádným 

nárůstem byla podepsána zvýšená stavební aktivita jak u rodinných, tak především u 

bytových domů. V rámci kraje je největším tahounem bytové výstavby okres Olomouc a 

především samotné krajské město. Dle statistických dat bylo v roce 2017 zahájeno 

v okrese Olomouc nejvíce bytů za posledních 25 let. 
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Graf č. 9: Bytová výstavba v Olomouckém kraji, zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 

Olomouckého kraje - 2018 

V roce 2017 byl v Olomouckém kraji zaznamenán suverénně nejvyšší meziroční růst 

bytové výstavby a to o 74,1 %. Celkově kraj překonal meziroční přírůstky ostatních krajů 

včetně Prahy a Středočeského kraje. Samotný okres Olomouc měl v daném roce 2. 

nejvyšší počet zahájených bytů v České republice po Praze. 

Tab. č. 9: Zahájená a dokončená bytová výstavba v Olomouckém kraji 2010-2017 

Zahájená a dokončená bytová výstavba podle okresů Olomouckého kraje v 

letech 2010 až 2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Zahájená bytová výstavba 

Olomoucký kraj 1 163 1 264 1 176 1 207 1 065 1 468 1 386 2 413 

v tom okresy:                 

Jeseník 93 65 86 80 76 48 69 40 

Olomouc 486 454 379 454 519 886 663 1 469 

Prostějov 203 287 327 178 235 228 306 390 

Přerov 189 244 226 190 106 180 205 297 

Šumperk 192 214 158 305 129 126 143 217 

  Dokončená bytová výstavba  

Olomoucký kraj 1 648 1 305 1 490 1 231 1 420 1 095 1 337 1 478 

v tom okresy:                 

Jeseník 112 88 112 70 70 105 70 29 

Olomouc 887 652 708 603 893 534 733 859 

Prostějov 289 245 287 258 168 207 249 297 

Přerov 147 210 208 167 155 138 148 145 

Šumperk 213 110 175 133 134 111 137 148 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 
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Zkolaudováno bylo v roce 2017 v okrese Olomouc, kde byla nejvyšší koncentrace bytové 

výstavby, celkem 859 bytů, což ze všech dokončených bytů v kraji představovalo 58,1 %. 

Po okrese Olomouc byl nejvyšší počet dokončených bytů v okrese Prostějov (20,1 %) 

dále následovaly okresy Šumperk (10,0 %) a Přerov (9,8 %). S nejmenším počtem a taktéž 

podílem dokončených bytů v kraji byl okres Jeseník (2,0%), kde bylo dle statistik ČSÚ 

dokončeno nejméně bytů od roku 1996. 

6.3.4. Shrnutí situace na trhu nemovitostí v Olomouckém kraji 

Již na první pohled je ze vzájemného porovnání okresů Olomouckého kraje zřejmé, který 

z pětice okresů bude nad ostatními v jistých ohledech dominovat, a který naopak ve více 

hlediscích pokulhává za ostatními. Právě okres Olomouc je zejména díky městu Olomouc 

a dalším relativně větším městům jako je Šternberk, Uničov či Litovel nejvyspělejším 

okresem v kraji. 

Dalo by se říct, že od vyspělosti a ekonomického rozvoje daného okresu se odvíjí také 

situace na trhu nemovitostí v dané oblasti. V případě okresu Jeseník nelze očekávat do 

budoucna nějaké výrazné změny oproti nynějšímu stavu na tamním realitním trhu. Pokud 

se výrazně nezmění hospodářský vývoj v této oblasti a nepřibude nové pracovní 

uplatnění, bude se nadále okres potýkat s odlivem svých obyvatel a o nemovitosti na 

Jesenicku tak nadále nebude zvýšený zájem.  

Odlišná je situace v jižních okresech Olomouckého kraje. Především pak v okrese 

Olomouc, kde se zejména v krajském městě potýkají s nedostatečnou nabídkou téměř 

všech hlavních segmentů trhu nemovitostí. Nicméně obrovský nárůst bytové výstavby 

v roce 2017 by měl tento problém částečně vyřešit.  

Nárůst bytové výstavby byl ve větší míře zaznamenán v posledních dvou letech také 

v ostatních okresech Olomouckého kraje a především vyšší počet zahájené výstavby 

v případě okresu Prostějova nasvědčuje tomu, že i o bydlení v této oblasti je zjevný zájem. 

Zvýšenou poptávku po nemovitostech dokazuje v případě Prostějovska i obrovský 

meziroční nárůst cen nemovitostí mezi roky 2016 a 2017, zejména v případě bytů. 

Okres Přerov by se dalo v určitých ohledech připodobnit k okresu Jeseník. Také je zde 

jen jedno velké město, dlouhodobě je zde zvýšená nezaměstnanost v rámci kraje a ceny 

nemovitostí tu poslední roky spíše stagnují. Každopádně v dopravní dostupnosti a 

blízkosti Olomouce má tento okres oproti tomu severnímu výrazně navrch.  

6.4.  Mezikrajské srovnání vybraných aspektů trhu nemovitostí 

Srovnání jednotlivých krajů České republiky naváže na výše zmíněnou bytovou 

výstavbu, kde byl v rámci všech krajů sledován vývoj zahájené a dokončené výstavby 

v období 2010-2017. Dále budou pro stejné období celorepublikově porovnány ceny 

určitých druhů nemovitostí, jejichž vývoj bude následně srovnán s hospodářským 

vývojem respektive s průběhem HDP v jednotlivých krajích a celé republice. 
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Bytová výstavba v České republice  

Při porovnání zahájené a dokončené bytové výstavby podle krajů České republiky 

v období 2010 až 2017 lze sledovat návaznost na hospodářský vývoj v zemi. Zejména 

zahajování výstavby nových bytů je s vývojem hospodářství velmi těsně spjato, a to 

především v ekonomických centrech a jejich zázemí.  

Vlivem finanční krize s počátkem v roce 2008 došlo k částečnému snížení cen 

nemovitostí a mnoho Čechů tak využilo v té době extrémně lákavých úrokových sazeb 

hypotečních úvěrů a pořídilo si vlastní bydlení. Došlo tak také k růstu zahájené bytové 

výstavby v rámci celé republiky. Počet dokončených bytů celkově však od roku 2009 

spíše klesá. K poklesu počtu dokončených bytů došlo ve všech krajích v roce 2011. 

Výjimkou byl Ústecký kraj, kde byla bytová výstavba jedna z nejnižších dlouhodobě. 

Tab. č. 10: Dokončené byty v krajích České republiky v letech 2010 – 2017 

Dokončené byty v krajích České republiky v letech 2010 - 2017 

Území/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 25 095 27 322 28 569 

z toho kraj:                 

Hl. m. Praha 6 151 3 480 4 024 3 844 4 848 5 211 6 092 5 846 

Středočeský  7 405 6 376 5 900 5 295 4 226 4 872 4 860 5 449 

Jihočeský  2 137 2 028 1 983 1 311 1 287 1 246 1 244 1 253 

Plzeňský  1 903 1 457 1 444 1 445 1 362 1 208 1 561 1 647 

Karlovarský  866  626 543  430 326 408 501 375 

Ústecký  1 097 1 239 1 271 935 743 816 780 1 012 

Liberecký  1 256 957 1 252 774 681 628 786 670 

Královéhradecký  1 807 1 320 1 384 1 046 1 035 1 059 1 064 1 215 

Pardubický  1 644 1 274 1 295 1 021  996 1 096 1 224 1 136 

Vysočina 1 773 1 347 1 276 1 194 1 039 997 969 1 014 

Jihomoravský  4 454 3 608 3 770 3 516 3 242 3 338 3 833 4 236 

Olomoucký  1 648 1 305 1 490 1 231 1 420 1 095 1 337 1 479 

Zlínský  1 403 1 090 1 137 792 806 934 975  976 

Moravskoslezský  2 898 2 523 2 698 2 404 1 943 2 187 2 096 2 261 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

Ekonomický růst v posledních letech provázelo taktéž oživení bytové výstavby. Počet 

zahájených bytů se celostátně zvyšuje již od roku 2014 a počet dokončených bytů od roku 

2015. Z hlediska krajů počet zahájených bytů vzrostl v roce 2014 výrazněji ve 

Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji. V případě hlavního města Prahy 

k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů docházelo nepřetržitě od roku 2011 do 

roku 2015. V roce 2016 pro změnu v Praze došlo k největšímu propadu v republice 

v počtu zahájené bytové výstavby. Dokončených bytů přibývalo každoročně od roku 

2015 v Jihomoravském, Královéhradeckém a Zlínském kraji, v posledních dvou letech 
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taktéž v kraji Olomouckém a Plzeňském. Z hlediska druhů vystavovaných bytů výrazně 

převažuje ve všech krajích výstavba v bytů v rodinných domech. Jedinou výjimku tvoří 

hlavní město Praha, kde převažuje výstavba bytových domů. 

Nejvíce bytů se staví v hlavním městě, Středočeském a Jihomoravském kraji. Tyto tři 

kraje se na celorepublikovém počtu dokončených bytů v letech 2012 až 2017 podílely 

více než polovinou a z hlediska zahájené výstavby bytů 47 %. V intenzitě dokončování 

bytové výstavby po přepočtu na počet obyvatel jsou tyto kraje s výrazným náskokem před 

ostatními. Naopak kraje s nejnižší intenzitou bytové výstavby v dlouhodobém pohledu 

jsou Karlovarský a Ústecký.     

Tab. č. 11: Zahájené byty v krajích České republiky v letech 2010 – 2017 

Zahájené byty v krajích České republiky v letech 2010 - 2017 

Území/Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 28 135 27 535 23 853 22 108 24 351 26 378 27 224 31 521 

z toho kraj:                 

Hl. m. Praha 2 878 2 733 2 827 3 352 4 481 5 227 2 758 3 734 

Středočeský  6 448 5 846 4 914 3 831 4 239 4 706 5 547 6 514 

Jihočeský  1 793 2 193 1 485 1 481 1 484 1 312 1 979 1 703 

Plzeňský  2 031 1 630 1 420 1 413 1 300 1 548 2 170 2 356 

Karlovarský  608 728 607 614 638 492 484 619 

Ústecký  1 220 1 197 1 147 846 1 019 1 031 1 299 1 196 

Liberecký  1 152 839 747 637 749 704 737 859 

Královéhradecký  1 254 1 272 1 216 1 061 935 874 1 301 1 428 

Pardubický  1 251 1 376 1 096 1 062 1 060 1 045 1 259 1 504 

Vysočina 1 154 1 238 991 881 859 970 1 154 1 354 

Jihomoravský  3 414 3 380 3 008 2 807 3 650 3 841 3 776 4 027 

Olomoucký  1 163 1 264 1 176 1 207 1 065 1 468 1 386 2 413 

Zlínský  1 228 1 128 1 145 854 941 1 043 1 123 1 261 

Moravskoslezský  2 541 2 711 2 074 2 062 1 931 2 117 2 251 2 553 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

V roce 2017 se ve vybraných oblastech Olomouckého kraje projevil výrazný stavební 

boom. Jak už bylo výše zmíněno, tak Olomoucký kraj se suverénně nejvyšším 

meziročním nárůstem zahájené bytové výstavby téměř pětinásobně překonal průměrné 

republikové tempo. Celkově se počet zahájených bytů v kraji mezi roky 2016 a 2017 

zvýšil o 1 027 jednotek, čímž předčil meziroční přírůstky všech krajů včetně Prahy 

(+976), Středočeského (+967), Moravskoslezského (+302) nebo Jihomoravského 

kraje (+251). 

V případě Olomouckého kraje došlo taktéž v roce 2017 k opětovnému růstu dokončených 

bytů díky vyšší rozestavěnosti z posledních let. V roce 2017 bylo dokončeno 

v Olomouckém kraji 1 479 bytových jednotek, což je o 10,6 % více než v roce 2016. 

V mezikrajském pohledu byl tento zjištěný růst čtvrtý nejvyšší. Procentuálně nejvyššího 

meziročního růstu dosáhl v roce 2017 Ústecký kraj (29,7%). Za ním pak následují kraje 

Královéhradecký (14,2%) a Středočeský (12,1%). K meziročnímu poklesu dokončené 
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bytové výstavby naopak došlo v Karlovarském (-25,1 %), Libereckém (-14,8 %) a 

Pardubickém kraji (-7,2 %), k poklesu meziročně v roce 2017 došlo také v Praze, kde se 

dokončená bytová výstavba meziročně snížila o 4,0 %. Z hlediska celé republiky bylo na 

celém jejím území v roce 2017 dokončeno 28 569 bytů při průměrném meziročním 

růstu 4,6 %. 

Ceny vybraných druhů nemovitostí v České republice 

Jednou z možností jak srovnat ceny nemovitostí a cenový vývoj v rámci celé republiky a 

jednotlivých krajů je pomocí cenového indexu vybraných druhů nemovitostí, jenž vydává 

Statistický úřad na základě a je podílem dvou průměrných jednotkových kupních cen ze 

dvou různých časových období. Zdrojem dat jsou přiznání k dani z nabytí nemovitých 

věcí z databáze finančních úřadů.  

Vývoj cen bytů v České republice 

Nejvíce patrný je cenový vývoj bytů a ten nejlépe zachycuje právě cenový index. Ten dle 

statistik roste v případě bytů stále od roku 1998, výjimkou byly krizové roky, kdy od 

konce roku 2008 zhruba do roku 2013 nedocházelo k jeho růstu, ale naopak ceny klesaly. 

V roce 2016 se cenová hladina téměř rovnala té z roku 2008. Následující rok byla tato 

hladina překonána a ceny bytů tak překonaly maximální cenovou hladinu, která byla 

téměř před deseti lety. 

Pro úplnost jsou v další tabulce uvedeny průměrné ceny bytů v jednotlivých krajích České 

republiky za stejné sledované období od roku 2010 do roku 2017.  

Tab. č. 12: Indexy cen bytů v ČR 

Indexy cen bytů 2010-2017 v ČR (průměr 2010=100) 

Území 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 100,0 99,8 98,4 98,0 100,4 103,5 115,0 129,6 

Hlavní město Praha 100,0 98,3 97,2 98,1 101,0 105,5 121,6 134,0 

Středočeský kraj 100,0 99,1 99,2 99,7 101,7 101,8 106,8 125,5 

Jihočeský kraj 100,0 99,7 98,6 99,6 101,0 106,3 112,7 130,1 

Plzeňský kraj 100,0 100,1 99,2 97,5 101,7 105,9 119,6 137,3 

Karlovarský kraj 100,0 98,2 97,8 92,9 95,5 96,4 100,6 115,9 

Ústecký kraj 100,0 106,6 103,0 93,1 90,7 90,5 92,4 102,5 

Liberecký kraj 100,0 96,6 95,1 95,4 95,0 94,2 101,0 122,9 

Královéhradecký 

kraj 100,0 104,2 100,9 102,2 103,5 105,7 114,8 131,4 

Pardubický kraj 100,0 102,1 100,0 98,0 99,8 106,0 116,2 124,5 

Kraj Vysočina 100,0 100,4 99,1 98,1 102,6 101,7 112,4 132,3 

Jihomoravský kraj  100,0 100,4 99,6 100,6 105,1 107,9 120,7 138,1 

Olomoucký kraj 100,0 99,2 95,8 96,6 100,1 104,9 122,3 135,7 

Zlínský kraj 100,0 100,4 97,3 96,9 98,5 101,3 111,7 120,0 

Moravskoslezský 

kraj  100,0 101,1 99,2 95,5 95,3 98,6 105,8 117,6 
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 zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní   

Tab. č. 13: Průměrné ceny bytů v letech 2010-2017 v ČR 

Průměrné ceny bytů v letech 2010-2017 v ČR (v Kč/m2) 

Území 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 20 373 20 544 19 604 18 343 18 717 19 771 21 790 23 924 

Hlavní město Praha 45 739 44 619 43 863 42 798 44 856 49 289 57 370 56 039 

Středočeský kraj 22 529 21 347 20 703  19 878 21 136 21 537 22 554 25 764 

Jihočeský kraj 16 749 16 769 15 988 15 837 15 624 16 383 17 447 17 060 

Plzeňský kraj 19 268 18 552 17 948 16 854 17 966 19 157 22 465 22 852 

Karlovarský kraj 13 415 13 147 13 021 12 737 12 606 12 139 12 273 12 267 

Ústecký kraj 8 241 9 617 8 857 8 054 7 130 7 097 7 197 7 810 

Liberecký kraj 15 439 13 188 13 344 13 138 13 022 14 522 16 008 18 059 

Královéhradecký 

kraj 19 775 19 114 18 122 18 054 18 600 20 576 18 775 22 086 

Pardubický kraj 18 948 18 616 18 200 17 821 19 425 20 782 22 495 22 824 

Kraj Vysočina 16 176 16 093 15 794 15 176 15 399 16 221 17 670 18 756 

Jihomoravský kraj  26 186 25 853 25 198 24 689 25 155 27 075 29 711 33 908 

Olomoucký kraj 17 689 17 533 16 419 16 449 15 579 16 527 17 595 17 864 

Zlínský kraj 18 676 18 279 17 135 17 278 16 990 16 802 19 129 19 588 

Moravskoslezský 

kraj  14 983 14 831 13 584 12 717 12 976 13 578 14 613 15 620 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

K růstu cen bytů dochází od roku 2014, poté co pominula doba ekonomické recese, téměř 

ve všech krajích České republiky. V některých případech počáteční nárůst ve zmíněném 

roce není tak patrný, někde k viditelnému růstu cen bytů dojde až v roce 2015. 

V následujících letech byl meziroční nárůst cen bytů v případě některých krajů až 

extrémní a to zejména mezi lety 2015 a 2016.  

 Vývoj cen stavebních pozemků v České republice 

Tab. č. 14: Indexy cen stavebních pozemků v ČR 

Indexy ceny stavebních pozemků 2010-2017 v ČR (průměr 2010=100) 

Území 
Období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 100,0 100,3 102,6 104,2 107,5 110,6 113,6 117,7 

Hlavní město Praha 100,0 93,6 99,9 100,5 104,2 108,4 108,8 117,3 

Středočeský kraj 100,0 101,5 101,5 104,6 111,1 115,2 116,5 114,5 

Jihočeský kraj 100,0 104,5 103,2 104,3 107,4 108,3 107,3 107,2 

Plzeňský kraj 100,0 101,7 103,1 103,8 106,8 112,3 110,7 111,9 

Karlovarský kraj 100,0 116,2 118,3 111,1 122,1 121,2 123,9 124,4 

Ústecký kraj 100,0 100,2 99,4 110,3 111,7 110,2 107,1 111,5 



79 
 

Liberecký kraj 100,0 103,1 106,2 102,6 106,7 105,2 101,5 106,5 

Královéhradecký 

kraj 100,0 95,5 92,9 93,7 94,4 95,8 95,7 103,9 

Pardubický kraj 100,0 99,2 105,7 102,2 106,6 111,4 116,6 121,9 

Kraj Vysočina 100,0 100,0 97,3 93,4 99,4 99,2 101,0 104,2 

Jihomoravský kraj  100,0 106,0 104,1 110,5 113,2 118,0 132,0 132,7 

Olomoucký kraj 100,0 104,0 105,0 103,0 106,6 110,7 111,0 105,0 

Zlínský kraj 100,0 100,8 102,5 106,2 108,7 109,8 109,8 103,7 

Moravskoslezský 

kraj  100,0 107,0 110,0 109,1 108,2 107,9 108,0 115,5 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

V případě cen stavebních pozemků byl vývoj obdobný jako v případě cen bytů. Pro 

všechny kraje byl opět zlomový rok 2014, kde meziročně došlo k výraznému zvýšení cen 

pozemků po celé republice. Růst nebyl tak výrazný v dalších letech jako v případě výše 

uvedených cen bytů, nicméně v některých krajích a především krajských a větších 

městech kvůli jejich nedostatku rostou ceny často do extrémů. 

Dle statistik jsou nejdražší stavební pozemky dlouhodobě v Praze a taktéž v Brně. 

Z hlediska okresů jsou naopak dlouhodobě nejlevnější stavební pozemky na Bruntálsku 

a v okresech Pelhřimov a Svitavy. 

Vývoj cen vybraných druhů nemovitostí v České republice 

 

Graf č. 10: Indexy cen vybraných druhů nemovitostí v ČR, zdroj: data ČSÚ, úpravy 

vlastní  

Z celorepublikového pohledu byl v období 2010 – 2017 nejdynamičtější vývoj cen 

bytových domů a bytů, v jejichž případě ceny během posledních tří sledovaných let ceny 

rapidně vzrostly. Rekordně nízké hypotéky v roce 2016 a celkový ekonomický růst 
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v posledních letech navýšily poptávku na realitním trhu a vzrostly tak i ceny nemovitostí. 

Jejich růst pokračoval i v následujících letech a nejvíce se podepsal právě na bytech. 

V posledních dvou letech dynamika růstu cen nabrala rychlé tempo, což je z výše 

uvedeného grafu patrné.      

Vývoj HDP v České republice 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje realitní trh je HDP (hrubý domácí produkt), neboli 

hospodářská výkonnost země. Vývoj HDP má značný vliv na trh s nemovitostmi. 

S růstem HDP je často spojen také růst poptávky po nemovitostech, jenž způsobí tlak na 

růst cen. Na opačné straně pokles HDP způsobí, že lidé méně vydělávají a logicky klesne 

i poptávka po nemovitostech. V takovém případě jsou časté i situace, kdy se lidé kvůli 

poklesu příjmů či vyšší nezaměstnanosti dostávají do finančních problémů a jsou často 

nuceni prodat svou nemovitost, čímž se v tom okamžiku zvýší nabídka na trhu. To 

dohromady s poklesem poptávky vyvolá impuls k poklesu cen nemovitostí. 

O tom, že zákon nabídky a poptávky je naprosto neúprosný jsme se přesvědčili v letech 

2009 až 2013, kdy s nástupem ekonomické krize přišlo také snížení cen nemovitostí. 

Opětovný růst HDP pak postupně od roku 2014 přinesl tlak na růst cen nemovitostí, který 

byl ve velkém měřítku obzvlášť v letech 2016 a 2017. 

Srovnání vývoje HDP a vývoje cen nemovitostí v České republice zobrazuje následující 

graf. Vývoj cen nemovitostí takřka kopíruje vývoj HDP. Jde vidět, jak po období 

ekonomické krize od roku 2013 obě křivky strmě rostou vzhůru. 

 

Graf č. 11: Srovnání indexu cen nemovitostí s vývojem HDP v ČR, zdroj: data ČSÚ, 

úpravy vlastní 
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6.5.  Analýza trhu nemovitostí města Olomouc 

Tato část práce je věnována samotnému městu Olomouc. V rámci krajského města, které 

bylo potřeba nejdříve obecně popsat a charakterizovat, bude v této práci analyzován vývoj 

cen vybraných druhů nemovitostí a podrobněji analyzována aktuální situace nabídky bytů 

v jednotlivých částech města. V závěru jsou blíže popsány nové plánované developerské 

projekty bytové výstavby v Olomouci, které výrazně navýší nabídku bytů ve městě, jež 

je v současné době značně omezená. 

6.5.1. Charakteristika města Olomouc 

Město Olomouc je statutárním, krajským městem Olomouckého kraje a zároveň 

metropolí oblasti Střední Moravy. Ve městě, ležícím na řece Moravě žije přibližně 100 

tisíc obyvatel, a s rozlohou 10 336 ha je tak šestým nejlidnatějším městem České 

republiky. Podél řeky Moravy se v jižní části Olomouckého kraje a Olomouce samotné 

rozkládá rovinatá oblast, nazývaná již od 16. století Haná, jejíž hlavní metropolí je právě 

Olomouc. Díky své úrodné půdě, která je odedávna obdělávána, proslula tato oblast jako 

bohatý zemědělský region. Město, jakožto centrum Olomouckého kraje, je sídlem 

Olomouckého arcibiskupství, nachází se zde Univerzita Palackého a například Sloup 

Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. Po Praze je Olomouc 

díky svým významným a historickým stavbám druhou největší památkovou rezervací 

v celé republice.   

Správní území města se člení do dvaceti-šesti katastrálních území (řazeno abecedně): 

Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chomoutov, 

Chválkovice, Klášterní Hradisko, Svatý Kopeček, Lazce, Lošov, Nedvězí u Olomouce, 

Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, 

Olomouc - město, Pavlovičky, Povel, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Slavonín, Topolany 

u Olomouce, Týneček. 
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Obr. č. 10: Katastrální území města Olomouc, zdroj: wikipedia.org 

Občanská vybavenost města 

Město Olomouc disponuje plnou občanskou vybaveností. Jako šesté nejobydlenější město 

v České republice tak nabízí svým obyvatelům všechny potřebné úřady veřejné správy. 

Olomoucký kraj spravuje krajský úřad a jeho odbory a správu vlastního města vykonává 

Magistrát statutárního města Olomouce. Olomouc je sídlem České lékařské komory, 

Agrární komory České republiky, Národního památkového ústavu či zde sídlí taktéž 

Hasičský záchranný sbor České republiky. Z justičních institucí je významným Vrchní 

soud v Olomouci a nachází se zde taktéž Okresní soud v Olomouci spolu s příslušným 

okresním státním zastupitelstvím. U Okresního soudu je umístěna vazební věznice. 

Z pohledu školství a vzdělání je v Olomouci možné nalézt přes 30 mateřských škol a 

téměř stejný počet škol základních, dále 10 středních odborných učilišť a 17 odborných 

a praktických středních škol. Ve městě jsou 4 gymnázia, stejný počet vyšších odborných 

škol a už výše bylo zmíněno, že je Olomouc sídlem Univerzity Palackého. Z hlediska 

sportovního vyžití vyjde Olomouc vstříc téměř každému. Přímo v centru města se nachází 

Krytý bazén, který sousedí na jedné straně s hokejovým stadionem a na straně druhé 

s fotbalovým areálem místní týmu a také centrem sportu, kde si na své přijde každý. 

Některé z městských částí disponují svým fotbalovým týmem a také stadionem a 

sportovním areálem. Ve městě je několik zdravotních zařízení a 2 nemocnice. Za 

kulturou, zážitky a poznáním je pak v Olomouci možné vyrazit do tří divadel či kin, téměř 

20 galerií, 18 knihoven, 5 muzeí či výstavišť a v letních měsících do letního kina či 

zoologické zahrady. Na tak velké město jako je Olomouc je samozřejmostí nespočet 
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marketů a nejen místní mohou nakupovat ve 4 velkých obchodních centrech, z nichž 

jedno je téměř v centru města. 

Dopravní obslužnost města 

Dopravní obslužnost Olomouce lze označit za více než dobrou. V Olomouci jsou 

zastoupeny všechny druhy dopravy, významnou roli hraje však především silniční, 

železniční doprava a MHD. Ostatní druhy dopravy (tj. vodní, letecká, příměstská a 

případně cyklistická) slouží převážně k rekreačním a turistickým účelům. Významnými 

silničními sítěmi, které procházejí Olomoucí, jsou D35, spojnice Hradce Králové a 

Lipníku nad Bečvou, D46, která vede dále přes Prostějov do Vyškova, a také silnice I. 

třídy I/55 (D55), která spojuje Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Z hlediska 

železniční dopravy je železniční uzel Olomouc považován za hlavní moravskou tepnu 

spojující východní a západní část České republiky. Olomoucké nádraží je tak jedno 

z nejvytíženějších v naší zemi. Spojuje nejen hlavní město, ale i Ostravu a Brno. Městská 

hromadná doprava (MHD) je v Olomouci zajišťována Dopravním podnikem města 

Olomouce, a.s. Olomouc a příměstské části jsou obsluhovány za pomoci Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). [28] 

Územní plán města 

V roce 2006 byly vzhledem tehdy připravovanému novému stavebnímu zákonu zahájeny 

přípravy k pořízení nového územního plánu města. Nový stavební zákon totiž počítal 

s omezením platností ÚP pořízených před velkou novelou zákona v roce 1998. 

Zastupitelstvo města Olomouce rozhodlo dne 15. 09. 2008 o pořízení nového ÚP. 

Zpracovaný koncept plánu byl veřejně projednán v roce 2010. V průběhu dalších let došlo 

k několika připomínkám a námitkám, po nichž byl ÚP upraven. Opatření obecné povahy, 

kterým se ÚP vydává, nabylo účinnosti 30. 09. 2014. 

6.5.2. Cenové mapy města a rozbor místního trhu s pozemky 

Statutární město Olomouc pro rok 2018 vydalo k oceňování stavebních pozemků na 

území města Cenovou mapu stavebních pozemků. Ta je k dispozici k nahlédnutí v budově 

Magistrátu města Olomouce a případně online na webových stránkách města. Zde je 

možnost prohlédnout si i cenové mapy z předchozích let, konkrétně od roku 2006. 

Cenová mapa stavebních pozemků na území města Olomouce (dále jen Cenová mapa) 

byla zpracována dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., provedení zákona o oceňování 

majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Její účinnost je 

předpokládána na období roku 2018 a zároveň tato cenová mapa navazuje na její 

předchozí vydání z loňského roku. Město Olomouc vydává cenové mapy již od roku 

1992. 

Pro vytvoření současné cenové mapy města Olomouc byly nové ceny stavebních 

pozemků, sjednané v kupních smlouvách, které byly na území města uzavřeny v období 

druhé poloviny roku 2015, roku 2016 a začátku roku 2017. Hlavním principem mapy je 

diferencovat ceny stavebních pozemků v jednotlivých katastrálních územích města 
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Olomouce, souběžně s vývojem na místním trhu s nemovitostmi a poskytnout tak všem 

zájemcům možnost jednoduchého zjištění těchto cen. 

Rozbor místního trhu s pozemky 

Většina stavebních pozemků, které jsou předmětem ocenění cenové mapy města 

Olomouc, jsou v katastru nemovitostí vedeny většinou v druhu pozemků zastavěná plocha 

a nádvoří (včetně způsobu využití společný dvůr a zbořeniště). Dále byly oceněny některé 

pozemky druhu ostatní plochy a zahrada, které jsou zpravidla v jednotném funkčním 

celku se stavbou a pozemkem prvně zmíněného druhu.  

Tab. č. 15: Druhy pozemků města Olomouc (k 31. 12. 2017) 

Druhy pozemků města Olomouc (ha) 

Druh pozemku Výměra (ha) 

Zemědělská půda 5 758 

Orná půda 4 856 

Trvalý travní porost 338 

Zahrada 527 

Ovocný sad 34 

Chmelnice 3 

Vinice 0 

Nezemědělská půda 4 575 

Lesní pozemek 1 166 

Ostatní plocha 2 422 

Zastavěná plocha a nádvoří 747 

Vodní plocha 240 

Celková výměra 10 333 

zdroj: ČÚZK, www.cuzk.cz, úpravy vlastní 

V následující tabulce je přehledná sumarizace údajů za jednotlivá katastrální území města 

Olomouce. Z uvedených údajů je při pohledu na poměr celkové výměry města a výměry 

pozemků druhu zastavěná plocha a nádvoří zřejmé, že podstatná část správního území 

města je tvořena intenzivně využívanou zemědělskou půdou a to především 

v katastrálních územích původních venkovských sídel, které byly k městu dodatečně 

připojeny. Jako příklad porovnání lze uvést k.ú. Olomouc – město, kde je podíl pozemků 

druhu zastavěna plocha a nádvoří téměř 30 % a oproti tomu v okrajové části k.ú. Lošov 

tento podíl nedosahuje ani jednoho procenta. Největším procentem se na zemědělské 

ploše ve městě Olomouc podílí orná půda, téměř 85 % zemědělské plochy a na celkové 

rozloze města se podílí cca 47 %1. 

 

http://www.cuzk.cz/
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Tab. č. 16: Vybrané údaje z katastru nemovitostí  

Katastrální území 
Počet 

parcel 

Výměr parcel 

celkem (km2) 

Výměra pozemků využití 

zastavěná plocha a 

nádvoří (km2) 

Bělidla 711 0,463 0,116 

Černovír 3 066 5,517 0,172 

Droždín 2 954 6,710 0,138 

Hejčín 1 820 1,559 0,158 

Hodolany 4 998 4,241 0,876 

Holice u Olomouce 6 079 15,813 1,017 

Chomoutov 2 076 3,845 0,141 

Chválkovice 4 494 7,633 0,502 

Klášterní Hradisko 850 0,947 0,142 

Svatý Kopeček 850 2,012 0,104 

Lazce 1 492 1,062 0,202 

Lošov 2 258 9,839 0,088 

Nedvězí u Olomouce 931 3,336 0,084 

Nemilany 2 102 6,382 0,226 

Neředín 3 589 3,621 0,326 

Nová Ulice 5 133 4,130 0,744 

Nové Sady u Olomouce 2 450 2,187 0,292 

Nový Svět u Olomouce 472 0,188 0,040 

Olomouc – město 2 669 2,709 0,805 

Pavlovičky 495 0,686 0,091 

Povel 1 799 1,259 0,186 

Radíkov u Olomouce 859 0,780 0,041 

Řepčín 2 462 5,372 0,562 

Slavonín 3 426 5,763 0,288 

Topolany u Olomouce 945 4,782 0,066 

Týneček 997 2,477 0,063 

Celkem město Olomouc 59 977 103,335 7,471 

zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 

2018 – textová část, www.edeska.olomouc.eu, úpravy vlastní 

Celkový vývoj ekonomiky České republiky ovlivňuje také územní rozvoj města 

Olomouce, jehož území prochází kontinuálním rozvojem. Ve městě je stále množství 

rozvojových lokalit, které budou blíže dále popsány. Vztah mezi poptávkou a nabídkou 

u stavebních pozemků v Olomouci je příměrný významu města a odpovídá současnému 

stavu na trhu nemovitostí.  

Velké množství investorů jeví zájem o plochy pro bytovou výstavbu, tak i o území 

s komerčním zaměřením staveb. Poptávka po stavebních pozemcích tak v posledních 

letech roste stejně jako jejich ceny. Těchto pozemků tak v současnosti rychle ubývá a 

jejich ceny stále rostou vzhledem k velké poptávce a malé nabídce. V případě města 

Olomouc trh se stavebními pozemky celkově reflektuje aktuální společensko-

http://www.edeska.olomouc.eu/
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ekonomický význam města. Pro místní i externí investory je město se svými rozvojovými 

plochami zajímavým místem pro realizaci investičních záměrů.  

Najít v současné době v Olomouci stavební pozemek pro individuální výstavbu rodinného 

domu je nadlidský úkon. Na trhu jsou totiž většinou stavební pozemky, které jsou součástí 

developerských investičních celků a ty jsou cílem výše jmenovaných investorů.  

Tab. č. 17: Porovnání průměrných cen stavebních pozemků v CM 2016-2017 a CM 2018 

Katastrální území 

Průměrná 

jednotková cena 

v CM 2016-2017 

(Kč/m2) 

Průměrná 

jednotková cena 

v CM 2018 

(Kč/m2) 

Růst v % 

Bělidla 1158 1238 4,47 

Černovír 958 978 2,09 

Droždín 1333 1388 4,13 

Hejčín 1694 1694 0,00 

Hodolany 1296 1304 0,62 

Holice u Olomouce 1087 1137 4,60 

Chomoutov 943 949 0,64 

Chválkovice 1222 1238 1,31 

Klášterní Hradisko 1248 1264 1,28 

Svatý Kopeček 1616 1616 0,00 

Lazce 1973 2028 2,79 

Lošov 1025 1025 0,00 

Nedvězí u Olomouce 1311 1311 0,00 

Nemilany 1338 1340 0,15 

Neředín 1677 1721 2,62 

Nová Ulice 1779 1836 3,20 

Nové Sady u Olomouce 1741 1744 0,17 

Nový Svět u Olomouce 2100 2100 0,00 

Olomouc – město 3890 3897 0,18 

Pavlovičky 1742 1743 0,06 

Povel 1511 1556 2,98 

Radíkov u Olomouce 931 967 3,87 

Řepčín 1537 1546 0,59 

Slavonín 1449 1531 5,66 

Topolany u Olomouce 1388 1396 0,58 

Týneček 711 729 2,53 

Celkem město Olomouc 1581 1610 1,83 

zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 

2018 – textová část, www.edeska.olomouc.eu, úpravy vlastní 

Výše uvedená tabulka sleduje vývoj cen stavebních pozemků v jednotlivých správních 

územích města Olomouc za poslední rok. V některých případech ceny stavebních 

pozemků stagnovaly a zůstaly téměř na stejné úrovni jako minulý rok. K neznatelnému 

nárůstu či přímo stagnaci cen došlo konkrétně v k.ú. Hejčín, Svatý Kopeček, Lošov, 

http://www.edeska.olomouc.eu/
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Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, 

Olomouc – město a Pavlovičky. Oproti tomu k nejvyššímu nárůstu cen došlo v k.ú. 

Slavonín, a to o více než 5,5 %. V této čtvrti se nachází několik rozvojových lokalit. 

Nejvýznamnější rozvojovou lokalitou na území Slavonína je v současné době okolí ulic 

Hraniční a Arbesova. Ceny výrazněji rostly dále v k.ú. Holice u Olomouce, konkrétně 

v lokalitách ulic Ječmínkova, Přerovská a Sladkovského, jež jsou v novém územním 

plánu plochy určené k zastavění. Ke stejnému případu, tedy nárůstu cen stavebních 

pozemků v rozvojových lokalitách došlo taktéž v případě k.ú. Bělidla, Droždín, Nová 

Ulice a Radíkov u Olomouce. [29] 

Ceny jednotlivých druhů pozemků dle zařazení v územním plánu a jejich srovnání 

s předchozím rokem zobrazuje následující tabulka: 

Tab. č. 18: Vývoj cen stavebních pozemků podle jejich zařazení dle ÚP města 

Vývoj cen stavebních pozemků podle jejich zařazení dle územního plánu města 

Druh plochy 

Průměrná 

jednotková cena 

v CM 2016-2017 

(Kč/m2) 

Průměrná 

jednotková cena 

v CM 2018 

(Kč/m2) 

Růst v % 

Plochy smíšené obytné 1 755 1 784 1,65 

Plochy smíšené výrobní 1 032 1 065 3,20 

Plochy individuální rekreace 322 343 6,52 

zdroj: Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro 

rok 2018 – textová část, www.edeska.olomouc.eu, úpravy vlastní 

6.5.3. Trh s byty a bytová výstavba 

Na začátku analýzy tohoto segmentu je v následující tabulce přehledný vývoj 

dokončených bytů mezi roky 2010 a 2017. V případě krajského města v předchozích 

letech 2016 a 2017 došlo k nárůstu počtu dokončených bytů. V roce 2017 dokonce tento 

počet překonal všechny dokončené byty v roce 2014. Mnohem vyšší počet se dá očekávat 

v následujících letech, jelikož, jak už je výše zmíněno, v okrese Olomouc byla zahájena 

2. největší výstavba bytů ze všech okresů v republice a největší podíl na celkem 1469 

zahájených bytech v okrese Olomouc má samotné okresní město.  

Hlavním tahounem zahájené bytové výstavby byly v případě okresu Olomouc a města 

Olomouc nové rodinné domy a bytové domy. V Olomouci převažovala výstavba 

bytových domů, což bylo způsobeno mohutnou developerskou aktivitou v krajském 

městě. Z údajů stavebního úřadu Magistrátu města Olomouce vyplývá, že největší 

projekty, v rámci kterých byla zahájená bytová výstavba stovek nových bytů, se řadí další 

etapa rozvoje Holandské čtvrti v Řepčíně, nové bytové domy na ulici Topolová v městské 

části Slavonín, dále revitalizace areálu bývalé sladovny v širším centru města s bytovými 

projekty Nová Wolkerova a Zlaté Terasy nebo novostavba bytového domu na ulici 

Stupkova na Nové ulici. Všem plánovaným developerským projektům v Olomouci je 

věnována samostatná část této kapitoly. Ty, které již byly zmíněny, jsou znázorněny 

v níže uvedené mapě města Olomouc. 

http://www.edeska.olomouc.eu/
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Tab. č. 19: Počet dokončených bytů v Olomouckém kraji 

POČET DOKONČENÝCH BYTŮ V LETECH 2010–2017 

Území 

Období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dokončené byty 

Olomouc 350 223 282 253 480 217 425 482 

Okres 

Olomouc 
887 652 708 603 893 893 733 859 

Olomoucký 

kraj 
1 648  1 305 1 490 1 231 1 420 1 095 1 337 1 478 

Česká 

republika 
36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 25 095 27 322 28 575 

zdroj: data ČSÚ, úpravy vlastní 

 

Obr. č. 11: Nová výstavba bytových domů v Olomouci, zdroj: mapy.cz, úpravy vlastní 

Ceny bytů ve městě Olomouc 

Za pomocí dat ČSÚ byla sestavena tabulka s přehledným vývojem průměrných cen bytů 

ve městě Olomouc v Kč za metr čtverečný jejich podlahové plochy. Zároveň jsou 
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jednotlivé byty rozděleny do kategorií dle opotřebení. Tabulka je doplněna také počtem 

převodů bytů v jednotlivých pásmech opotřebení, který částečně značí, s jakými byty je 

nejčastěji obchodováno. 

Tab. č. 20: Průměrné ceny bytů ve městě Olomouc v závislosti na stupni opotřebení 

PRŮMĚRNÉ CENY BYTŮ VE MĚSTĚ OLOMOUC V ZÁVISLOSTI NA 

STUPNI OPOTŘEBENÍ (v Kč/m2) 

Pásmo 

opotřebení 

Období 

2010-

2012 

2011-

2013 

2012-

2014 

2013-

2015 

2014-

2016 

2015-

2017 

Kupní cena (v Kč/m2) / Počet převodů 

0 – 5 % 25 966 25 788 24 942 25 167 25 942 27 811 

Počet 

převodů 
440 357 330 364 343 217 

5 – 20 % 19 978 19 795 19 291 20 594 22 465 25 487 

 Počet 

převodů 
1699 1724 1307 736 290 175 

20 – 45 % 19 286 19 097 18 793 19 089 21 304 23 035 

Počet 

převodů 
351 396 318 237 92 70 

45 – 100 % 11 948 13 154 13 507 14 085 - 16 183 

Počet 

převodů 
49 59 49 29 - 4 

zdroj: data ČSÚ, www.czso.cz, úpravy vlastní 

Z tabulky je patrné, že ceny od roku 2010 nejvíce rostly v případě bytů z pásma opotřebení 

5-20 %, což jsou zachovalé byty, které případně prošly rekonstrukcí. S byty z této 

kategorie bylo také od roku 2010 do roku 2014 nejvíce obchodováno. Snížení počtu 

převodů bytů z této kategorie ovlivnila v posledních letech především omezenější nabídka 

a zvýšení cen z důvodu zvýšené poptávky. V období 2014-2016 je počet převodů nejvyšší 

u bytů nových, jenž byly s největší pravděpodobností nabízeny v rámci některých 

z developerských projektů. Podobnou situaci bude zřejmě možné sledovat i v průběhu 

následujících let. Vzhledem k vysokému meziročnímu nárůstu zahájené bytové výstavby 

v minulém a především předminulém roce, lze v budoucích letech očekávat zájem o tyto 

dokončené byty, které se už často nabízí, aniž by začala samotná jejich výstavba. 

Pro další porovnání cen bytů v Olomouci byla použita data Hanácké realitní kanceláře, 

která se specializuje na realitní trh v Olomouci a nejbližším okolí. V tabulce jsou 

porovnány ceny bytů dle velikosti, stáří a druhu konstrukce za rok 2016. 

 

 

http://www.czso.cz/
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Tab. č. 21: Ceny bytů v Olomouci v roce 2016  

Prodej bytů v Olomouci v Kč v roce 2016 

Velikost bytu 

/metráž bytu 

(m2) 

Novostavby 
Původní zástavby - 

panel 

Původní zástavby - 

cihla 

1 + 0 / 27 - 40 1 350 000 - 1 750 000 1 200 000 - 1 350 000 1 300 000 - 1 500 000 

1 + 1 / 35 - 40 1 550 000 - 1 850 000 1 250 000 - 1 550 000 1 350 000 - 1 650 000 

2 + 1 / 45 - 65 1 900 000 - 2 900 000 1 500 000 - 2 000 000 1 750 000 - 2 200 000 

3 + 1 / 57 - 95 2 600 000 - 4 500 000 2 000 000 - 2 800 000 2 300 000 - 3 500 000 

4 + 1 / 85 - 120 3 800 000 - 6 000 000 2 300 000 - 3 300 000 2 700 000 - 4 500 000 

zdroj: Hanácká realitní kancelář, úpravy vlastní 

Od roku 2014 vzrostla cena bytů v Olomouci až o 60 %, tento růst pokračoval téměř do 

poloviny roku 2018, kdy postupně docházelo ke stagnaci těchto cen. Na růstu se nejvíce 

podepsal rok 2016. Tento růst byl nejvíce ovlivněn malou nabídkou nemovitostí a 

především v případě bytů, které jsou ve městě skutečně nedostatkovým zbožím, se růst 

cen projevil nejvíce. V roce 2016 byla také velmi nízká úroková sazba a poptávka tak 

zaznamenala obrovský nárůst. Nová developerská výstavba zahájená v minulých dvou 

letech by měla částečné navýšit nabídku bytů ve městě a zároveň ovlivní i trh starších 

bytů. Rodiny a lidé, kteří mají v plánu pořízení nového bydlení z developerských 

projektů, často jejich financování řeší prodejem původního bytu, který už jim určitým 

způsobem nevyhovoval. Developerské projekty, které v minulém roce byly umístěny na 

trh v Olomouci, čítají nové byty v řádu tisíců. I tak vysoká poptávka po bytech, jaká 

v Olomouci je, nebude nejspíše schopna absorbovat více jak tisíc bytů. Při aktuálním 

cenovém růstu by tak nebylo možné tyto byty prodat. Tento fakt se již začal projevovat 

v průběhu roku 2018, kdy během podzimu docházelo ke stagnaci cen nemovitostí a 

především bytů. Aby developeři udali všechny byty, museli slevit ze svých cenových 

požadavků. Cenový limit totiž už dosáhl takového limitu, že nad něj na dané nabídky 

nereagovala ani zmíněná masivní poptávka.  

Na straně poptávky se poté, co ČNB zpřísnila podmínky pro poskytnutí hypoték během 

roku 2018, dají očekávat také určité změny. Kvůli zmíněnému zpřísnění, kdy maximální 

hodnota hypotečního úvěru může byt 90 % z odhadu ceny nemovitosti a 10 % musí tvořit 

úspory žadatele, odpadne určitá skupina lidí, která mít 10 % z vysokých cen nemovitostí 

nebude mít našetřeno. Tím lze tedy očekávat částečný pokles na straně poptávky po 

nemovitostech. Tento fakt se netýká jen města Olomouc, ale celého trhu nemovitostí 

v České republice. 

Analýza nabídky bytů realitních kanceláří 

Pro zpracování této části byla použita aktuální nabídka bytů k prodeji z inzerce realitních 

kanceláří, konkrétně ze serveru Sreality.cz. Nabízená inzerce byla sledována v průběhu 

listopadu a prosince roku 2018, výše nabízených cen je tak z konce roku 2018.  Dle těchto 

nabízených bytů byla následně zpracována analýza, jejímž účelem bylo zjistit, jaká je 
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nabídka bytů ve městských částech města Olomouce a jak rozdílné jsou jejich ceny 

v jednotlivých částech města. Jednotlivé byty byly dále rozčleněny podle dispozice a 

následně mezi sebou cenově porovnány. Do vzájemného porovnání byly zařazeny jen ty 

byty, které se svými vlastnostmi, vybavením a stavem extrémně nelišily od ostatních.  

Byty 1+1, 1+kk 

Pokud by se nepočítaly byty nabízené z developerských projektů, které ještě nebyly 

realizovány, ale v nabídce realitních kanceláří již jsou, bylo během posledních měsíců 

roku 2018 nabízeno v různých částech města Olomouc celkem 14 bytů o dispozici 1+1. 

Nejvíce bytů o těchto dispozicích se nabízelo v městské části Povel (4), kde je poměrně 

vysoká hustota zástavby bytových domů. Čtyři byty se nabízely také v okrajové části 

Neředín. Dva zástupce měla část Nová Ulice, jež leží přesně mezi dříve zmíněnými částmi 

a do centra města je to z této čtvrti nejblíže, když se nebere v úvahu samotná čtvrť 

Olomouc město. Dva byty byly v nabídce v části Olomouc město, oba nedaleko hlavního 

nádraží, na jehož druhé straně se však již v části Hodolany nabízel také jeden byt 

dispozice 1+1. 

Ceny jednotlivých bytů, jejich stav a typ konstrukce popisuje následující tabulka. Byty 

jsou ohodnoceny od 1 do 5, podle toho zda již prošly rekonstrukcí, případně jak jsou 

vybaveny, jaké další příslušenství mají. Byty po rekonstrukci, případně úplně nové jsou 

hodnoceny 1. Nejhorší známku, tedy 5 dostaly ty byty, kde bude potřeba kompletní 

přestavba a náklady tak značně vzrostou. Ohodnocení 3 dostaly byty, u nichž je potřeba 

částečná rekonstrukce. 

Byty 1+1, 1+kk 

Tab. č. 22: Nabídka bytů 1+1, 1+kk v Olomouci 

Ulice Městská část 
Plocha 

(m2) 
Hodnocení Konstrukce Cena 

Jiráskova Hodolany 36,0 5 Cihla 1 200 000,- 

Dr. Milady 

Horákové 

Olomouc-město 42,0 2 Cihla 1 980 000,- 

Dukelská Olomouc-město 44,0 3 Cihla 1 840 000,- 

Stiborova Neředín 33,0 2 Panel 1 525 000,- 

Stupkova Neředín 31,0 2 Panel 1 850 000,- 

Okružní Neředín 32,0 1 Cihla 1 780 000,- 

Karafiátová Neředín 38,0 3 Cihla 1 640 000,- 

Kmochova Nová Ulice 42,0 3 Panel 1 700 000,- 

Resslova Nová Ulice 53,0 3 Cihla 2 399 000,- 

Jánského Povel 24,0 3 Panel 1 090 000,- 

Jánského Povel 33,0 1 Cihla 1 750 000,- 

Jánského Povel 33,0 1 Cihla 1 690 000,- 

Jeremiášova Povel 37,0 2 Cihla 1 848 000,- 

zdroj: sreality.cz; úpravy vlastní 
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Pokud by se pro porovnání vzaly v úvahu byty s ohodnocením 1 a 2, bylo by cenové 

rozpětí za tyto byty od 1 525 000,- do 1 980 000,- Kč. V případě nejdražšího bytu je na 

snaze jeho vyšší cenu přisuzovat, pominou-li se ostatní faktory, jeho lokalitě. Daný byt 

se nachází v městské části Olomouc – město, v níž leží samotné centrum města. Oproti 

tomu v městské části Neředín, která je jednou z okrajových částí a do centra je to ze všech 

uvedených nabídek nejdál, lze předpokládat nižší ceny za dané byty. 

Pokud by se zprůměrovaly ceny za novostavby, průměrná cena za nový byt 1+1 o ploše 

33,0 m2 je v aktuální nabídce 1 740 000,- Kč. V porovnání s cenami za byty o dispozici 

1+1 z roku 2016, jejichž průměrná výše je uvedena v předchozí tabulce, je vidět evidentní 

nárůst těchto cen. Před dvěma lety by dle uvedených cen z databáze prodejů Hanácké 

realitní kanceláře takový nový byt stál v průměru 1 500 000,- Kč. 

Byty 2+1, 2+kk 

Nabídka bytů o dispozici 2+1 a 2+kk již byla mnohem pestřejší. V případě této kategorie 

byly vyhledány pouze nabídky bytů ve velmi dobrém stavu, bytů po rekonstrukci a 

případně novostaveb. V celkovém součtu by tak nabízených bytů těchto dispozic bylo 

daleko více. Stejně tak nebyly opět brány v potaz nabídky bytů z developerských projektů, 

které ještě nebyly realizovány. 

Tab. č. 23: Nabídka bytů 2+1, 2+kk v Olomouci 

Městská část Konstrukce Plocha Cena 

Nová Ulice (11x) 

Nová Ulice Panel 54,0 1 990 000,- 

Nová Ulice Cihla 76,0 3 550 000,- 

Nová Ulice Cihla 103,0 3 490 000,- 

Nová Ulice Cihla 58,0 3 878 000,- 

Nová Ulice Cihla 56,0 3 666 000,- 

Nová Ulice Cihla 66,0 4 265 000,- 

Nová Ulice Cihla 46,0 3 085 000,- 

Nová Ulice Cihla 51,0 2 090 000,- 

Nová Ulice Cihla 53,0 2 655 000,- 

Nová Ulice Cihla 44,0 2 150 000,- 

Nová Ulice Skelet 56,0 2 680 000,- 

Nové Sady (7x) 

Nové Sady Panel 44,0 1 890 000,- 

Nové Sady  Panel 54,0 2 295 000,- 

Nové Sady Panel 45,0 1 950 000,- 

Nové Sady Cihla 64,0 4 240 000,- 

Nové Sady Cihla 65,0 3 490 000,- 

Nové Sady Panel 45,0 1 990 000,- 

Nové Sady Cihla 42,0 1 990 000,- 

Povel (5x) 

Povel Cihla 55,0 2 590 000,- 
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Povel Panel 45,0 2 355 000,- 

Povel Cihla  48,0 2 200 000,- 

Povel Cihla  47,0 2 250 000,- 

Povel Cihla 57,0 2 650 000,- 

Holice (4x) 

Holice Panel 58,0 2 100 000,- 

Holice Panel 58,0 2 285 000,- 

Holice Cihla 61,0 2 340 000,- 

Holice Cihla 77,0 2 700 000,- 

Bělidla (3x) 

Bělidla Cihla 48,0 2 495 000,- 

Bělidla Cihla 45,0 2 360 000,- 

Bělidla Cihla 71,0 3 200 000,- 

Olomouc-město (2x) 

Olomouc-město  Cihla 70,0 2 600 000,- 

Olomouc-město  Cihla 64,0 2 545 000,- 

Neředín (2x) 

Neředín Panel 56,0 2 230 000,- 

Neředín Panel 53,0 2 090 000,- 

Lazce 

Lazce Panel 55,0 2 380 000,- 

Chválkovice 

Chválkovice Cihla 55,0 2 121 000,- 

Hodolany 

Hodolany Cihla 56,0 2 055 800,- 

Nedvězí 

Nedvězí Cihla 74,0 2 886 000,- 

Klášterní Hradisko 

Klášterní Hradisko Panel 60,0 2 280 000,- 

zdroj: sreality.cz; úpravy vlastní 

Tab. č. 24: Cenové rozpětí bytů 2+kk; 2+1 – 2018 

Cenové rozpětí bytů 2+kk; 2+1 – 2018 

Městská část Konstrukce Cenové rozpětí (Kč) 

Nová Ulice Cihla 2 090 000 – 4 265 000 

Nová Ulice Panel 1 990 000 

Nové Sady Cihla  1 990 000 – 4 240 000 

Nové Sady Panel 1 890 000 – 1 990 000 

Povel Cihla 2 200 000 – 2 650 000 

Povel Panel 2 355 000 

Holice Cihla 2 340 000 – 2 700 000 

Holice Panel  2 100 000 – 2 285 000 

Bělidla Cihla 2 360 000 – 3 200 000 
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Olomouc-město  Cihla 2 545 000 – 2 600 000 

Neředín Panel 2 090 000 – 2 230 000 

Lazce Panel 2 380 000 

Chválkovice Cihla 2 121 000 

Hodolany Cihla 2 055 800 

Nedvězí Cihla 2 886 000 

Klášterní Hradisko Panel 2 280 000 

zdroj: sreality.cz, úpravy vlastní 

Nejvíce nabízených bytů bylo v případě této dispozice v městské části Nová Ulice, jež je 

z hlediska své polohy velmi lukrativní, navazuje přímo na městské centrum a dostupnost 

do středu města je bez problému do pár minut i pěšky. V nabídce bylo nejvíce bytů 

z nedávno dokončeného nového bytového domu Nová Stupkova, který se nachází právě 

v části Nová Ulice. Ceny za nové byty z tohoto projektu tak často za dispozici 2+1 

přesahovaly hranici 3 500 000,- Kč. V případě starší zděné zástavby byla cena v průměru 

okolo 2 600 000,- Kč. Ceny obdobných bytů v roce 2016 přitom nepřekročily hodnotu 

3 000 000,- Kč respektive 2 000 000,- Kč. To jen dokazuje obrovský nárůst cen bytů ve 

městě během posledních dvou let. 

V případě Nových Sadů, které sousedí s částí Nová Ulice a jedná se o katastrální území, 

kde je největší podíl bytové, převážně panelové zástavby v Olomouci. Na území Nových 

Sadů se nachází sídliště panelových bytových domů ze 70. let, kde většina z nich však 

prošla revitalizací. Některé byty z těchto panelových bytů byly také součástí sledované 

inzerce. Nabídka zděných a panelových bytů tak byla v případě Nových Sadů poměrně 

vyrovnaná. Cena za nabízený panelový byt v části Nové Sady o dispozici 2+1 byla 

v průměru 1 900 000,- Kč. V případě zděných bytů byla cena za nabízené byty v průměru 

3 000 000,- Kč. 

Ve městské části Povel bylo v posledních letech dokončeno několik nových bytových 

domů. Některé byty z těchto domů byly ve sledované nabídce. Cenové rozpětí těchto 

zděných bytů bylo od 2 200 000,- do 2 650 000,- Kč, což je ve srovnání s cenami bytů 

ve výše jmenovaných městských částech cena úměrná poloze tohoto území.  

Nabídky s pouze jedním zástupcem není příliš vhodné do nějakého celkového srovnání 

uvádět, proto za zmínku stojí snad jen nabízené byty v cihlové novostavbě v městské části 

Bělidla, což je jedna z okrajových části města. Byt o dispozici 2+1 a výměře cca 46 m2 se 

zde nabízel v průměru za 2 400 000,- Kč. Nižší cena zde v porovnání s jinými částmi 

města odpovídala lokaci katastrálního území Bělidla. 

Byty 3+1, 3+kk 

V případě bytů o dispozici 3+1 (3+kk) byla nabídka ještě o něco větší než v případě bytů, 

který má o pokoj méně. O tyto byty je nejčastější zájem ze strany rodin. 
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Tab. č. 25: Nabídka bytů 3+1, 3+kk v Olomouci 

Městská část Konstrukce Plocha Cena 

Nová Ulice (15x) 

Nová Ulice Panel 61,0 2 490 000,- 

Nová Ulice Panel 75,0 3 100 000,- 

Nová Ulice Panel 78,0 2 790 000,- 

Nová Ulice Panel 80,0 3 080 000,- 

Nová Ulice Cihla 80,0 4 230 000,- 

Nová Ulice Cihla 84,0 4 347 000,- 

Nová Ulice Cihla 87,0 4 344 000,- 

Nová Ulice Cihla 95,0 5 322 000,- 

Nová Ulice Cihla 108,0 4 770 000,- 

Nová Ulice Cihla 115,0 5 990 000,- 

Nová Ulice Cihla 104,0 4 300 000,- 

Nová Ulice Cihla 72,0 3 988 000,- 

Nová Ulice Cihla 83,0 4 315 000,- 

Nová Ulice Cihla 87,0 4 439 000,- 

Nová Ulice Cihla 89,0 5 085 000,- 

Nové Sady (12x) 

Nové Sady Cihla 65,0 2 890 000,- 

Nové Sady Cihla 75,0 4 800 000,- 

Nové Sady Cihla 79,0 3 500 000,- 

Nové Sady Panel 71,0 2 725 000,- 

Nové Sady Panel 72,0 2 650 000,- 

Nové Sady Panel 72,0 2 990 000,- 

Nové Sady  Panel 73,0 2 790 000,- 

Nové Sady Panel 74,0 2 970 000,- 

Nové Sady Panel 75,0 2 700 000,- 

Nové Sady Panel 68,0 2 757 300,- 

Nové Sady Panel 70,0 2 800 000,- 

Nové Sady Panel 67,0 2 990 000,- 

Olomouc-město (11x) 

Olomouc-město Cihla 63,0 2 695 000,- 

Olomouc-město Cihla 75,0 3 890 000,- 

Olomouc-město Cihla 80,0 3 250 000,- 

Olomouc-město Cihla 82,0 3 270 000,- 

Olomouc-město  Cihla 88,0 3 350 000,- 

Olomouc-město  Cihla 86,0 3 300 000,- 

Olomouc-město  Cihla 86,0 3 400 000,- 

Olomouc-město  Cihla 95,0 3 299 900,- 

Olomouc-město  Cihla 95,0 3 500 000,- 

Olomouc-město Cihla 105,0 4 190 000,- 

Olomouc-město  Cihla 83,0 3 290 000,- 

Povel (5x) 
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Povel Panel 68,0 3 150 000,- 

Povel Panel 74,0 2 600 000,- 

Povel Cihla 93,0 3 999 999,- 

Povel Cihla 82,0 3 780 000,- 

Povel Cihla 152,0 4 800 000,- 

Bělidla (3x) 

Bělidla Cihla 87,0 3 390 000,- 

Bělidla Cihla 68,0 3 355 000,- 

Bělidla Cihla 127,0 5 100 000,- 

Lazce (3x) 

Lazce Panel 70,0 2 820 000,- 

Lazce Cihla 84,0 3 750 000,- 

Lazce Cihla 151,0 3 980 000,- 

Hodolany (2x) 

Hodolany Cihla 79,0 3 500 000,- 

Hodolany Cihla 64,0 2 800 000,- 

Neředín (2x) 

Neředín Panel 68,0 2 699 900,- 

Neředín Cihla 90,0 4 900 000,- 

Holice (2x) 

Holice Panel 68,0 2 600 000,- 

Holice Panel 62,0 2 620 000,- 

Klášterní Hradisko 

Klášterní Hradisko Panel 68,0 2 499 000,-  

Nový Svět 

Nový Svět Panel 78,0 2 650 000,- 

Řepčín 

Řepčín Cihla 85,0 3 899 000,- 

Hejčín 

Hejčín Cihla 63,0  2 880 000,- 

Chválkovice 

Chválkovice Panel 66,0 3 181 500,- 

Nedvězí 

Nedvězí Cihla 76,0 2 890 000,- 

zdroj: sreality.cz; úpravy vlastní 

Tab. č. 26: Cenové rozpětí bytů 3+kk; 3+1 – 2018  

Cenové rozpětí bytů 3+kk; 3+1 – 2018 

Městská část Konstrukce Cenové rozpětí (Kč) 

Nová Ulice Cihla 3 988 000 - 5 990 000 

Nová Ulice Panel 2 490 000 - 3 080 000 

Nové Sady Cihla  2 890 000 – 4 800 000 

Nové Sady Panel 2 700 000 – 2 990 000 
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Povel Cihla 3 780 000 – 4 800 000  

Povel Panel 2 600 000 – 3 150 000  

Holice Panel  2 600 000 – 2 620 000 

Bělidla Cihla 3 355 000 – 5 100 000 

Olomouc-město  Cihla 2 695 000 – 4 190 000 

Neředín Panel 2 699 900 

Neředín Cihla 4 900 000 

Lazce Panel 2 820 000 

Lazce Cihla 3 750 000 -  3 980 000 

Chválkovice Cihla 3 181 500 

Hodolany Cihla 2 800 000 – 3 500 000 

Nedvězí Cihla 2 890 000 

Klášterní Hradisko Panel 2 499 000 

zdroj: sreality.cz, úpravy vlastní 

Nabídka bytů je v případě této dispozice skutečně ještě vyšší, nicméně nabízené byty se 

ve větším počtu nacházejí ve stejných částech města jako v případě kategorie menších 

bytů.  

Stejný případ jako u výše uvedené nabídky bytů v části Nová Ulice je i v rámci nabídky 

bytů 3+1 (3+kk). Převážná většina nabízených bytů je opět z nedávno dokončeného 

bytového domu. Ceny za tyto byty jsou opět poněkud nadprůměrné, proto nejspíš stále 

tyto byty ještě nemají svého majitele. V případě starší panelové zástavby je průměrná 

nabízená cena za byt 3+1 v části Nová Ulice okolo 2 800 000,- Kč.  

V Nových sadech převažovala nabídka bytů z již zmíněného panelového sídliště. Na 

konci roku 2018 bylo v nabídce hned 9 takových bytů o dispozici 3+1 z této lokality. 

Jejich průměrná cena byla cca 2 800 000,- Kč, což v průměru odpovídá cenám za podobné 

nabízené byty v sousední části Nová Ulice.  

 

Poměrně bohatá byla nabídka bytů v městské části Olomouc – město. Jednalo se výhradně 

o starší, revitalizované, zděné byty o průměrné výměře cca 80 m2. Jejich průměrná 

nabízená cena byla 3 300 000,- Kč. Cena v tomto případě vzhledem k výborné lokaci 

v rámci města je v porovnání s cenami ostatních nabízených bytů průměrná.  

Z uvedené nabídky vyplývá, že výši cen výrazně navyšují ceny bytů z nových 

developerských projektů. V případě některých ještě nerealizovaných projektů jsou byty, 

které se prodávají za průměrné ceny, často již všechny rozprodané. O nové byty, které se 

tak stále nachází v nabídce RK, není kvůli jejich vyšším cenám dostatečný zájem a 

developer bude muset do budoucna zvážit jejich snížení, aby byty prodal. Tento případ je 

jasně vidět u uvedených bytů na Nové Ulici či Nových Sadech. 

 

Developerské projekty ve městě Olomouc 

Navýšit značně omezenou nabídku bytů mají za snahu nové developerské projekty na 

výstavbu bytových a rodinných domů v Olomouci. Během následujících tří a čtyř let by 



98 
 

měla být realizována výstavba více než deseti takových projektů. V případě některých 

z nich se jedná již o 2. či 3. etapu výstavby na daném místě. V rámci této kapitoly jsou 

uvedeny ty největší z nich.  

Některé projekty byly zdárně dokončeny na konci roku 2018, konkrétně bytový dům 

v části Nová Ulice, kde jak dokazuje výše uvedená nabídka bytů z konce roku 2018 je tak 

nyní tato nabídka v případě počtu bytů nejvyšší.  

 Developerský projekt Tovární, bytový dům; ulice Tovární, městská část 

Hodolany 

Tento projekt by měl přinést obyvatelům Olomouce možnost klidného bydlení v těsné 

blízkosti tř. Kosmonautů, jedné z hlavních olomouckých ulic. Bytový dům by se měl 

nacházet na ulici Tovární, odkud je to pěší chůzí pár minut na vlakové nádraží či na 

druhou stranu k OC Šantovka či Kauflandu.  

Termín dokončení výstavby je plánován na konec roku 2020, následné předání bytů 

je zatím plánováno od ledna roku 2021. 

Bytový dům přinese celkem 48 nových bytových jednotek, jejichž cena je v závislosti 

na dispozici od 1 420 000,- do 3 650 000,- Kč. 

 Byty Šibeník; ulice na Šibeníku, městská část Hejčín 

Bytový projekt Šibeník vzniká v městské části Hejčín mezi ulicemi Na Šibeníku a 

Litovelská. Koncepce 3 bytových domů o čtyřech nadzemních podlažích by novým 

obyvatelům měla poskytnout zázemí pro klidný život v nových bytových jednotkách, 

kterých má být celkem 181. 

Výstavba by měla být zahájena v prvním čtvrtletí roku 2019 a noví majitelé by se 

mohli následně nastěhovat v první polovině roku 2021. 

Budoucí majitelé mohou vybírat z bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk s výměrami od 

42 do 119 m2. Byty se již nabízejí od 2 143 240,- do 6 588 380,- Kč. 

 Nová Sladovna I. a II. etapa; ulice Wolkerova, městská část Olomouc-město 

Již v dubnu roku 2019 by měla být dokončena první etapa výstavby bytových domů 

na pozemcích bývalé sladovny v blízkosti ulice Wolkerova nedaleko centra města. 

Vzhledem k lukrativní poloze je již téměř 80 % bytů prodáno. Bytový dům Nová 

Sladovna má k dispozici celkem 210 bytových jednotek. V rámci první etapy by jich 

v dubnu letošního roku mělo být dokončeno 96. 

Dokončení druhé etapy je plánováno na březen roku 2020. Příští rok tak přibyde 

dalších 114 nových bytových jednotek. 

V nabídce jsou byty o dispozicích 1+kk až 4+kk, jejichž cena se pohybuje od 

1 610 000,- do 6 500 000,- Kč. 
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 Byty Slavonínské zahrady; ulice Slavonínská, městská část Povel 

V klidnější městské části Povel v rámci projektu vzniká celkem 6 bytových domů ve 

dvou etapách. Nedaleko bytových domů je zastávka MHD, odkud je to do centra 10 

minut. Projekt byl stejně jako v předchozím případě rozdělen na více etap. Byty 

v rámci první etapy jsou již více méně obydleny novými majiteli. Dokončení druhé a 

třetí etapy je plánováno na konec letošního roku respektive roku 2020. 

Dohromady tento developerský projekt přinese téměř 100 nových bytů od dispozicích 

1+kk a 3+kk. Ceny za jednotlivé byty se pohybují od 1 900 000,- do 4 800 000,- Kč. 

 Atraktivní bydlení Jánského; ulice Jánského, městská část Povel 

V případě výstavby na ulici Jánského se jedná již o třetí etapu, v rámci které dojde 

k výstavbě sedmipodlažního bytového domu s 70 bytovými jednotkami. Z této 

městské části je sice dostupnost do centra možná prostřednictvím MDH, nicméně 

samotná část má veškerou občanskou vybavenost včetně základních a mateřských 

škol, supermarketů a zdravotního střediska. 

I když je dokončení výstavby plánováno až na konec listopadu 2019, jsou již byty 

víceméně vyprodané. S dalšími 82 bytovými jednotkami by měl přijít bytový dům 

navazující na již zmíněný. Jeho dokončení se plánuje na podzim roku 2020. 

V nabídce jsou byty o dispozicích 1+kk až 3+kk v cenovém rozmezí od 1 200 000,- 

do 3 500 000,- Kč. 

 Bydlení Šantova 

V centru Olomouce v těsné blízkosti nákupního centra Šantovka začala v loňském 

roce na pozemcích bývalých kasáren výstavba bytových domů s více než 300 

bytovými jednotkami. Jedná se tak o jeden z největších developerských projektů 

aktuálně realizovaných v Olomouci. V rámci celého komplexu jsou i nebytové 

prostory pro obchody a podnikání. 

Realizace projektu proběhne ve třech etapách s plánovaným celkovým dokončením 

do konce roku 2021. První byty by měly být zkolaudovány na konci letošního roku. 

V nabídce je široké spektrum typů bytů, od dispozice 1+kk, přes 2+kk a 3+kk, až po 

atypické bydlení v mezonetech na střeše. 

Jednotlivé ceny jsou vzhledem k umístění bytových domů nadprůměrné. V případě 

nízké poptávky po těchto bytech lze očekávat snížení cen ze strany developerů. Byty 

1+kk o výměře cca 30 m2 se nabízejí od 1 600 000,- Kč, za byt stejné dispozice o 

výměře 53 m2 je již požadováno 2 450 000,- Kč. Byty o dispozici 2+kk se nabízejí od 

3 250 000,- Kč do 3 400 000,- Kč. Rozmezí cen za byty o dispozici 3+kk je pak od 

3 500 000,- Kč do 4 770 000,- Kč, kde užitná plocha těchto bytů je 70 m2 respektive 

88 m2. [30] 
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6.5.4. Shrnutí situace na trhu nemovitostí ve městě Olomouc 

Dle statistik patří Olomouc mezi města, která v uplynulých pěti letech nejvíce pocítila 

růst cen nemovitostí. Největší bylo navýšení cen v případě bytů. Při pohledu na uvedené 

porovnání cen, je i přesto, že jsou tyto ceny uváděny v průměru, již na první pohled 

zřejmé, že k výraznému nárůstu oproti minulým rokům skutečně došlo. 

Zvýšený zájem o bydlení v Olomouci jen dokazuje trvale se zvyšující počet 

přistěhovalých osob, jak ukazuje uvedený demografický vývoj. Tento fakt výrazně 

navýšil poptávku na realitním trhu ve městě a vzhledem k omezené nabídce vyvolal silný 

nárůst cen nemovitostí v Olomouci. 

V případě bytů trvalý růst cen dále jen potvrdilo srovnání průměrných cen z inzerce RK 

z let 2016 a 2018. Ceny bytů v Olomouci také výrazně navyšují některé rádoby 

nadstandartní developerské projekty, kde často developeři požadují částky, které již 

naráží na strop již tak vysokých cen za tento segment na trhu nemovitostí. Starší zástavba 

se však cenám nových bytů často snaží přizpůsobit. To jen dokazují ceny za byty 

z panelových sídlišť z porovnání aktuálních nabídek, které často nejsou o tolik nižší než 

ceny nových zděných bytů. 

Po dokončení všech avizovaných developerských projektů, které jsou nyní v Olomouci 

realizovány, lze očekávat určité změny na trhu s byty v Olomouci. Nové byty by měly 

navýšit nabídku, která nyní není schopna vyhovět vysoké poptávce po bytech ve městě. 

Za druhé pak lze očekávat také určité snížení cen na trhu s byty, které nyní už nemají kam 

stoupat. Také nárůst úrokových sazeb hypotečních úvěrů by měl částečně snížit poptávku 

po nemovitostech všeobecně a to nejen v případě Olomouce. 

Kde však lze očekávat růst cen i v budoucnu, jsou v případě Olomouce stavební pozemky. 

Jak ukazuje porovnání cen z cenové mapy stavebních pozemků města, byl meziroční 

nárůst v posledním roce v případě některých městských částí více než pět procent. 

Olomouc již trpí nedostatkem volných stavebních pozemků. Hodně z nich bylo využito 

pro výstavbu developerských projektů a najít tak v současné době v Olomouci vhodný 

stavební pozemek je téměř nemožné. Částečně ovlivnit tuto situaci by tak do budoucna 

mohli snad jen místní politici, kteří změnou územního plánu vytyčí nové plochy pro 

výstavu ve městě.  
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7. ZÁVĚR 

V práci je uvedeno srovnání vývoje cen nemovitostí společně s růstem ekonomiky. Roky 

ekonomické krize jsou výrazným důkazem vzájemné spojitosti těchto dvou vývojů. 

V momentě, kdy došlo k poklesu či stagnaci HDP, nastalo i snižování cen nemovitostí a 

naopak se zvýšila jejich nabídka. Ve spojení s tímto faktem je tak možné udělat i jakousi 

prognózu vývoje cen nemovitostí pro nejbližší roky. 

V posledních dvou letech byl růst cen nemovitostí opravdu enormní. Zvýšená poptávka 

vyvolala obrovský tlak na ceny nemovitostí, jejichž růst se zhruba od roku 2014 ve většině 

případů ještě nezastavil. V roce 2018 byla zaznamenána rekordně nízká nezaměstnanost, 

HDP nadále slušně rostlo a vzrostly také mzdy a platy. Na druhou stranu to přineslo také 

růst cen nemovitostí, jež v průběhu roku již kulminovaly, a v případě určitých segmentů 

docházelo k jejich stagnaci. ČNB, ministerstvo financí a řada ekonomů v roce 2019 

očekává nadále růst HDP, kde hlavním tahounem má být domácí spotřeba, kde se odráží 

právě nízká nezaměstnanost a optimismus spojený s růstem mezd. V případě cen 

nemovitostí lze růst také očekávat, ovšem už ne tak rapidní jako v posledních dvou, třech 

letech.  

Pád cen nemovitostí nás tak v tomto roce velmi pravděpodobně ještě nečeká. Vývoj cen 

je samozřejmě spojen s danou lokalitou a segmentem nemovitostí, bude se tedy odvíjet 

také na základě těchto aspektů. U některých segmentů trhu nemovitostí lze v tomto roce 

očekávat již spíše stagnaci cen, ke které docházelo již na konci roku 2018. Po zpřísnění 

pravidel a limitů pro poskytování hypoték ze strany ČNB se očekává pokles objemů 

poskytnutých úvěrů. Na trhu se tak předpokládá úbytek kupců a klesající poptávka by 

ceny nemovitostí měla spíše stabilizovat. 

Jedním ze stěžejních cílů práce bylo analyzovat vývoj cen nemovitostí v dané lokalitě. 

Tento vývoj byl pomocí tabulek a grafů znázorněn za období 2010 – 2017 v jednotlivých 

okresech Olomouckého kraje, které se v řadě aspektů výrazně liší. Následně byl 

v celorepublikovém měřítku porovnán ve stejném období také vývoj cen nemovitostí 

v rámci celého kraje.     

Porovnáním specifik jednotlivých okresů Olomouckého kraje se dospělo k závěru, že 

dlouhodobě nejnižší jsou ceny nemovitostí v okrese Jeseník, který se výrazně liší od 

ostatních čtyř okresů. Tento severní okres Olomouckého kraje trpí dlouhodobě nejvyšší 

nezaměstnaností a také odlivem svých obyvatel do ostatních okresů. Poptávka po 

nemovitostech zde tak není nijak závratná a ceny nemovitostí již stagnují. 

Přesným opakem je okres Olomouc a samotné okresní, krajské město Olomouc. Jak 

dokazuje analyzovaný vývoj cen, tak právě v okrese Olomouc ceny nemovitostí za 

poslední tři roky výrazně vzrostly. V případě města Olomouce pak současné ceny 

nemovitostí atakují přední příčky v porovnání cen nemovitostí s ostatními městy České 

republiky. Zejména v případě cen bytů patří Olomouc v současné době mezi čtyři města 

České republiky s nejvyššími cenami bytů za poslední roky. Olomouc se potýká 

s omezenou nabídkou bytů, kterou by měla navýšit nová výstavba developerských 

projektů, jejichž přehled je uveden v rámci analýzy města Olomouce. Otázkou však 
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zůstává, zda v některých případech bude o tyto byty zájem. Jelikož jsou za tyto nové byty 

často požadovány až nadprůměrně vysoké částky. V takových případech se do budoucna 

dá očekávat snížení cen těchto nabízených bytů. Mírné snížení cen bytů se v budoucnu 

v případě Olomouce může očekávat právě z důvodu zvýšené nabídky, kterou by měla 

navýšit právě realizace nových projektů s bytovými domy. Naopak v případě cen 

pozemků ceny klesat nejspíš nebudou. Stavební pozemky v Olomouci mizí jako pára nad 

hrncem, jejich nabídka je tak téměř nulová. U těch zbývajících tak nelze očekávat nějaký 

pokles nabídkových cen. 

Rok 2019 lze označit za vhodný pro prodej nemovitosti. Kdo o takovém prodeji uvažuje, 

se již zřejmě nějakého vyššího nárůstu cen až na výjimky nedočká. Pro kupující je 

současně za určitých podmínek stále ještě zajímavé koupit nemovitost na hypotéku. 

Přicházející období pak již bude spíše ve znamení růstu úrokových sazeb, který tak sníží 

poptávku po nemovitostech a také zájem o další výstavbu.    
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