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Abstrakt 
 

 Diplomová práce popisuje současnou bytovou situaci v lokalitě města Olomouc. 

Zabývá se porovnáním výše obvyklého nájemného z bytů v jednotlivých městských 

částech a posuzuje změny nájmu z hlediska faktorů, které je ovlivňují. Zjištěné údaje 

jsou rozděleny pro byty o různých dispozicích. Analýza trhu je provedena textově i 

graficky.  

 

 

Klí čová slova 

 Nájem, trh, bytová jednotka, rekonstrukce, občanská vybavenost, bytová 

politika, vlastnictví, dispozice. 

 

 

 

 

Abstract 

 This master’s thesis is a summary describing the situation of current rents of 

flats in area of Olomouc town. It deal with comparison of rents of  flats in town districts 

and factors which influences them. The figures are divided for flat of diferent 

dispozitions. Market analyse is done both text and graphics. 
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1 ÚVOD 

 

 Bydlení je základní lidská potřeba a je nepostradatelnou součástí takřka všech 

lidí ve společnosti. Bydlení je z ekonomického hlediska také nenahraditelný statek. Je 

třeba věnovat sektoru nájemního bydlení pozornost, protože jde o jednu z hlavních 

forem bydlení. Bydlení je tedy otázkou ekonomickou, právní, politickou, geografickou 

a sociální. Vývoj bydlení v tom kterém státě určují širší okolnosti, kterými je bezesporu 

bytová politika státu, což je způsob, jakým daný stát reguluje trh s byty. 

 Cílem práce je zanalyzovat prostřednictvím průzkumu trhu výši obvyklého 

nájemného v jednotlivých lokalitách města Olomouce a určit faktory, které ji ovlivňují. 

 Práce je tedy rozdělena do dvou částí. V první části nejprve vymezím základní 

pojmy, pro lepší pochopení dané problematiky. Dále se v druhé praktické části zaměřím 

na analýzu výše obvyklého nájemného ve městě Olomouci a na faktory které ji 

ovlivňují. Detailněji se zaměřím dispozice a vzdálenost bytů od centra. 

 Reálná data pro analýzu budou obstarána od realitních makléřů, z nájemních 

smluv a z realitních serverů. Analyzovaná data matematicky a graficky zpracuji. 

Výsledkem bude ucelený přehled o výši obvyklého nájemného v různých částech města 

a pro jednotlivé bytové dispozice. Dále pak výše obvyklého nájemného ve městě 

Olomouci pro jednotlivé bytové kategorie.    
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů  

 

2.1 Definice bydlení  

 Mezi základní pojmy bezesporu patří byt a bydlení. „Bytem se rozumí místnost 

nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úadu určeny k 

bydlení.“1 

 

 Bydlení je jevem právním, technickým, sociálním, psychologickým, a 

ekonomickým. Jde o oblast dynamicky se rozvíjející a v určitých směrech také 

rozporuplnou. Příkladem jsou střety mezi vlastnickým právem a právem na bydlení.  

 

 Bydlení také patří k základním potřebám člověka, které nelze nahradit. Právo na 

bydlení je proto formulováno v řadě mezinárodních dokumentů. „Každý má právo na 

životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svého i své rodiny včetně výživy, ošacení, 

bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb…“2.  

 Takto formulovaná práva ovšem nelze chápat jako právo jednotlivce nárokovat 

přidělení bydlení státem, nýbrž definuje odpovědnost veřejných institucí vzhledem k 

občanům. Právo na bydlení je tedy nenárokové a nevymahatelné. Současně ovšem 

existují zákonné prvky, jejichž naplnění je zajišťováno právními normami, obvykle 

definované jako ochrana obydlí coby soukromého prostoru či ochrana před násilným 

vystěhováním nebo jinými formami diskriminace. 

 

 Mimo společenských efektů s sebou bydlení nese i nezanedbatelný ekonomický 

význam. Rozvoj bytového fondu, jeho regenerace a reprodukce se významně podílí na 

národním bohatství společnosti. Investice do bydlení oživují růst stavebnictví, které 

obvykle pomáhá nastartovat růst ekonomiky v ostatních sektorech. Do sektoru bydlení 

by se měly proinvestované prostředky vracet ve formě veřejných výdajů do bydlení a 

pozitivně se tak odrážet ve zlepšování technické infrastruktury i bydlení jako takového. 

 

 

                                                 
1 Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. § 2 odst. c) 
2 Všeobecná deklarace lidských práv, článek 25 (přijata valným shromážděním OSN v prosinci 
1948) 
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2.2  Bydlení jako specifický statek 

 

 Bydlení je velmi specifickým druhem zboží. Pochopení jeho specifik je nutným 

východiskem při řešení problémů v této oblasti. Využívají se následující charakteristiky 

bydlení.  

 Bydlení je velmi heterogenním a komplexním zbožím. Domy i byty určené k 

bydlení se navzájem liší v široké škále charakteristik – např. ve velikosti užitné plochy 

atd. Cena bydlení je do velké míry určována kvalitou silnic, chodníků, dostupností do 

zaměstnání apod.[1] 

 Determinuje uspokojování řady dalších potřeb (např. zdraví, vzdělávání, 

práce apod.) a vytváří prostředí pro rozvíjení rodinného života, řady aktivit, postojů, 

chování atd. Může tak přinášet významné celospolečenské profity (např. kvalita 

partnerských vztahů, výchovu dětí apod.) a pravděpodobně i možnost spořit prostředky 

v jiných oblastech sociální politiky (např. sebevzdělávání, možnosti mezigeneračního 

soužití). 

 Bydlení je typem dlouhodobě trvanlivého zboží nebo také zbožím dlouhodobé 

spotřeby. Stává se tak specifickou investicí domácnosti (zejména jedná-li se o 

vlastnické bydlení). Vysoká nákladnost bydlení motivuje domácnosti k úsporám a 

ovlivňuje tak tvorbu a akumulaci kapitálu ve společnosti. 

 Významnou charakteristikou bydlení je rovněž jeho fixace v prostoru tím, že 

nemůže být jednoduše „přeneseno“ někam jinam. Z tohoto důvodu je nutné pečlivě volit 

mezi kvalitou služeb spojených s bydlením v příslušném místě a dostupností svého 

zaměstnání (škol pro děti apod.). 

 Bydlení se vyznačuje rovněž značnou mírou setrvačnosti a neměnnosti nejen 

díky fixaci v prostoru, ale také vzhledem k postojům lidí. Ti se velice často chovají 

podle předchozích zděděných vzorů. Dosavadní paternalistický přístup státu v otázce 

řešení bydlení způsobil nezkušenost či spíše nechuť jednotlivců (i domácností) k 

samostatnému a odpovědnému řešení této problematiky. Přetrvává tak jejich 

přesvědčení, že o bydlení se jim musí postarat stát. 

 Dalším podstatným znakem bydlení jsou vysoké transakční náklady 

případných stěhování. Jedná se především o nalezení, zařízení a přestěhování do nového 

bydlení. Tyto náklady se mohou pohybovat mezi 5 – 10 % celkové ceny poptávaného 
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vlastnického bydlení, zejména pak v případě, kdy koupě nového bydlení předpokládá 

prodej starého bydlení. Transakční náklady tak do jisté míry ovlivňují i samotný výběr 

budoucího bydlení. 

 Ani kupující ani prodávající nemohou mít na tak rozptýleném trhu dokonalou 

znalost o všech nabízených cenách nejrůznějších bytových služeb. Dalším důležitým 

specifikem bydlení je tak nemožnost perfektní znalosti situace trhu. Relativně vysoká 

míra „vm ěšování“ státu do trhu s bydlením souvisí s přijatou veřejnou bytovou 

politikou, která v moderních vyspělých zemích sleduje cíl zajistit adekvátní bydlení 

všem příjmovým skupinám obyvatel, ochránit nájemníky před „necivilizovaným“ 

jednáním majitelů, ochránit vlastníky před přílišnými výkyvy v úrocích hypoték či 

nájemníky před přílišnými výkyvy ceny nájemného; tj. zajistit všem minimální standard 

uspokojení základní lidské potřeby. [2] 

 

 

 

Graf č. 1: Podíl nákladů na bydlení (zdroj: Český statistický úřad ČSÚ) 
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2.3 Formy bydlení 

 Bydlení je velmi heterogenní statek. Liší se typem nemovitosti, kvalitou, cenou, 

typem vlastnictví apod. Základní členění forem bydlení je odvozeno od právního 

důvodu užívání nemovitosti. Jednotliví autoři se ovšem často rozcházejí jak ve způsobu 

odlišení jednotlivých forem bydlení, tak i v používané terminologii. Pro účely této práce 

je využito upravené členění, které vychází z koncepce bytové politiky Ministerstva pro 

místní rozvoj (dále jen MMR). 

 

 

2.3.1  Nájemní bydlení 

 Podstatou nájemního bydlení je oddělení práva vlastnického a práva užívacího. 

„Jedná se o situaci, kdy vlastník nemovitosti pronajímá, na základě nájemní smlouvy a 

za úplatu, dům či byt lidem, kteří jej po stanovenou dobu užívají.“3
 Na území ČR se 

nacházelo v roce 2001 téměř 1,1 milionu bytů, z nichž se naprostá většina (93%) 

nacházela v bytových domech. Zbytek připadá na rodinné a ostatní domy. Sektor 

nájemního bydlení tvoří podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů cca 29 procent 

bytového fondu, z čehož přibližně 17 procent připadá na nájemní byty ve vlastnictví 

obcí a zhruba 12 procent na nájemní byty ve vlastnictví soukromých pronajímatelů. 

 

 

2.3.1.1  Soukromý nájemní sektor 

 Soukromý nájemní sektor je obvykle vlastněn soukromými právnickými nebo 

fyzickými osobami a to z důvodů podnikatelských, tj. za účelem dosahování zisku. 

Bývá tak často označován jako ziskový nájemní sektor. Toto označení ovšem není až 

tak úplně správné. Tento sektor se potýká s mnoha problémy a můžeme říci, že se 

nachází v mnoha zemích v dlouhodobém úpadku. Tak se ziskový nájemní sektor často 

stává ztrátovým a nezajímavým pro potenciální investory. 

 

 

 

                                                 
3 Konce bytové politiky, www.mmr.cz (8.11.2009) 
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 Důvody pro tento nelichotivý stav jsou podle Odboru koncepce bytové politiky 

ministerstva pro místní rozvoj4 především: 

• regulace nájemného, která byla ve většině zemí zaváděna koncem I. světové 

 války s cílem udržet dostupnost bydlení v podmínkách deficitního trhu, a 

 přetrvala mnohdy až do 70. let, 

• tvorba a rozšiřování zákonů na ochranu nájemníků, které omezují určitým 

způsobem vlastnická práva pronajímatele a tím i výnosnost tohoto typu 

podnikání, 

• změna preferencí směrem k vlastnickému bydlení, 

• většinou nízká kvalita nájemních domů. 

 

 

 Soukromý sektor bydlení byl v ČR obnoven především na základě restitucí 

majetku, probíhajících od roku 1991. Majetek byl vrácen původním vlastníkům či jejich 

potomkům. 

 

 

2.3.1.2  Veřejný nájemní sektor 

 Kromě soukromého nájemního sektoru existuje také veřejný nájemní sektor, 

označovaný taktéž jako neziskové nebo sociální bydlení. Vlastníkem tohoto typu 

bydlení jsou až na výjimky obce. V praxi jsou ovšem byty vlastněny i neziskovými 

organizacemi, které mají formu soukromoprávních organizací. 

 Úkolem veřejného nájemního sektoru je plnit tzv. sociální úkoly, tj. poskytnout 

bydlení těm rodinám, které vzhledem ke svým příjmům nemohou dosáhnout na jiný 

druh bydlení. Nájemné bývá obvykle stanoveno na úrovni nákladů či je odvozeno od 

příjmů nájemců. Aby bylo neziskové nájemní bydlení dostupné, snižuje se 

prostřednictvím nějaké formy podpory výstavby a financování (nevratné dotace, 

úrokové dotace k úvěru, úvěr od státu apod.) nebo, méně často, prostřednictvím dotací 

na provoz domu. Poptávka po tomto bydlení převyšuje především v atraktivních 

lokalitách nabídku, což v kombinaci s přídělovým systémem vytváří prostor pro korupci 

a obchody s odstupným z bytu apod. 

                                                 
4 http://old.mmr.cz/index.php?show=001026049002 (8.11.2009) 
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 Primárním cílem není využívání tohoto druhu bydlení pouze problematickými a 

nízkopříjmovými domácnostmi. Obce nejsou většinou ochotny pronajímat své byty 

problematickým rodinám, proto je tento problém často delegován na neziskové 

organizace či dokonce na soukromé subjekty. Podstatou nájemního bydlení je oddělení 

práva vlastnického a práva užívacího. 

 

  

2.3.2  Vlastnické bydlení 

 Jedná se o způsob bydlení, kdy uživatel bytu je současně vlastníkem domu či 

bytu. Do vlastnického bydlení patří individuální výstavba rodinných domů, činžovní 

domy v soukromém vlastnictví a jednotlivé byty ve vlastnictví. „Z hlediska domácností 

i politiků se jedná o ideální formu bydlení, zvláště jsou-li splaceny úvěry 

spojené s pořízením nemovitosti“5. Pro domácnosti je vlastnické bydlení vhodnou 

investicí a komfortním způsobem bydlení zároveň, pro stát představuje menší zátěž na 

straně veřejných výdajů než výstavba nájemního nebo regulace stávajícího bydlení. 

Proto je růst vlastnického bydlení podporován státem. Na základě údajů Českého 

statistického úřadu – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001 tvořil sektor vlastnického bydlení téměř 47 procent bytového fondu. „Podle 

průzkumu, provedeného agenturou Faktum invenio bydlelo v polovině roku 2007 ve 

vlastním bytě již 62 procent rodin. Česká republika tak za posledních 5 let předběhla 

např. Švédsko, Dánsko nebo Francii, kde bydlí ve svém zhruba polovina rodin. Zdrojem 

tohoto růstu jsou především: nová bytová výstavba, privatizace obecních bytů do 

vlastnictví stávajících nájemců, převod družstevních bytů do osobního vlastnictví, ale 

také změna preferencí směrem k vlastnickému bydlení z důvodu nefunkčnosti sektoru 

nájemního bydlení. Pořízení vlastnického bydlení je velice nákladné, proto se na něj 

orientují převážně středně a vysokopříjmové domácnosti. 

 V důsledku deformací na trhu nájemního bydlení, kdy tržní nájemné mnohdy 

několikanásobně překračuje úroveň státem regulovaného nájemného, si vlastní bydlení 

pořizují i domácnosti s nižšími příjmy. Pakliže by trhy nájemního bydlení fungovaly 

efektivně, větší množství domácností by upřednostňovalo pronájem bytu.[5] 

                                                 
5 Donner Ch. – Bytové politiky v zemích Evropské unie – stručný výtah z první části studie 
zpracovala Valentová B., uveřejněno na www.mmr.cz (08.11.2009) 
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2.3.3  Družstevní bydlení 

 Z velké části je tvořen domy postavenými panelovou technologií ve vlastnictví 

bývalých stavebních bytových družstev. Součástí tohoto sektoru jsou také byty 

vlastněné bývalými lidovými bytovými družstvy a byty ve vlastnictví právnických osob, 

převážně družstev, která byla založena nájemníky bytů za účelem privatizace domu. 

 Vzhledem k legálním úplatným převodům členských práv a povinností se 

bydlení v družstevním bytě velmi blíží vlastnickému bydlení. Úkolem státu v této 

oblasti je vytvářet příznivé podmínky pro fungování družstevního sektoru. 

Definice družstva dle Obchodního zákoníku (§ 221) zní: „Družstvo je společenstvím 

neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování 

hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.“  

Zajišťuje-li družstvo bytové potřeby svých členů, jedná se o družstvo bytové. Podle 

výše citovaného zákona musí družstvo tvořit nejméně pět členů, to neplatí, jsou-li jeho 

členy alespoň dvě právnické osoby. 

 

 

 

Graf č. 2: Struktura bytového fondu podle právního důvodu užívání bytu (zdroj: Český 

statistický úřad ČSÚ) 
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2.4 Bydlení v nájemním bytě  

 Nájemní bydlení spočívá v oddělení vlastnického a užívacího práva. Na základě 

nájemní smlouvy pronajímá vlastník svou nemovitost za úplatu nájemci, který ji užívá 

po stanovenou dobu. Tento typ bydlení využívají především středněpříjmové a 

nízkopříjmové domácnosti (např. mladé rodiny, starší lidé), protože nemají dostatek 

finančních prostředků k pořízení vlastnického bydlení nebo jejich příjmy nedosahují 

takové výše, aby mohli splácet poskytnutý hypotéční úvěr. V případě 

vysokopříjmových domácností jsou v nájemním sektoru středem zájmu spíše luxusní 

nájemní byty s komfortními službami. 

 

 

 

2.4.1  Vznik nájmu bytu 

 Vznik právního vztahu nájmu bytu je založen na smluvním principu, tzn. že 

nájem bytu jako občanskoprávní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká 

uzavřením nájemní smlouvy v písemné podobě. Základním pilířem právní úpravy 

nájmu bytů je občanský zákoník, který obsahuje v osmé části obecnou úpravu 

závazkového práva. 

 Charakteristickými znaky nájemní smlouvy jsou užívání najaté věci, dočasnost, 

úplatnost tohoto užívání a specifikace předmětu nájmu. Tato smlouva musí splňovat 

obecné náležitosti, které jsou uvedeny v §34 ObčZ: 

- nájemní smlouva musí být uzavřena svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je 

neplatná, 

- zároveň nesmí odporovat zákonu nebo jej obcházet anebo se příčit dobrým mravům 

(pojem „dobrých mravů“ není v zákoně definován a jeho naplnění je svěřeno právní 

praxi). 
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Nájemní smlouva musí dle zákona obsahovat následující údaje: 

• označení bytu a jeho příslušenství a rozsah jejich užívání, 

• způsob výpočtu nájemného a úhrad za služby, 

• způsob placení nájemného a úhrad za služby, 

• dobu, na kterou se smlouva uzavírá, 

• jakákoliv zvláštní ujednání, na nichž se pronajímatel s nájemcem dohodne: 

� způsob placení oprav v bytě, 

� úklid prostor mimo byt, 

� možnost a podmínky prodloužení nájemní smlouvy 

 

V ustanovení § 685 občanského zákoníku se lze mimo jiné dočíst: „Nájem bytu vzniká 

nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, 

a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájem bytu je chráněn, pronajímatel 

jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně.“ 

 

 

Jako přílohy nájemní smlouvy se obvykle sepisují také následující dokumenty: 

- evidenční list, který slouží pro výpočet nájemného a zároveň jsou v něm napsány 

osoby, jež s nájemcem v bytě bydlí. U smluv uzavřených na dobu určitou je možné, že 

evidenční list není sepsán. 

- protokol o předání bytu, v němž je uveden den předání bytu a stav bytu (např. 

vybavení bytu, stav měřičů vody apod.). 

 

 

 

2.4.2  Vztahy pronajímatele a nájemce 

 V této podkapitole se zaměřím na práva a povinnosti jak pronajímatele, tak i 

nájemce bytu, které souvisí s užíváním bytu a prováděním údržby, oprav a stavebních 

úprav. Předmětem této práce není podrobný výklad všech práv a povinností plynoucích 

z nájmu bytu, a proto se tedy budu orientovat, alespoň podle mého názoru, na ty 

nejpodstatnější a v největší míře diskutované oblasti daného právního vztahu. 
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A) Práva a povinnosti pronajímatele 

 

 Podle § 687 odst. 1 ObčZ je pronajímatel povinen odevzdat byt nájemci ve stavu 

způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených 

s užíváním bytu. Povinnost předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání znamená předat jej se vším příslušenstvím a s příslušným vybavením. Splnění 

této povinnosti se může nájemce domáhat i soudní cestou, a to i v případě, že se do bytu 

již nastěhoval. Základní vybavení bytu a vymezení příslušenství bytu je upraveno 

výměrem MF č. 01/2002. Nájemce je oprávněn za určitých podmínek uplatnit právo na 

slevu z nájemného, příp. odstranit závady po předchozím upozornění pronajímatele na 

vlastní náklady a požadovat tyto náklady zpět. Dle § 679 ObčZ nájemce může odstoupit 

od již uzavřené smlouvy. 

 Na odevzdací povinnost navazuje povinnost pronajímatele zajistit nájemci plný 

a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Jedná se o povinnost 

pronajímatele 

udržovat byt v takovém stavu, aby bylo možné jej řádně užívat, provádět řádnou 

údržbu domu a jeho zařízení a řádně poskytovat služby spojené s užíváním bytu. Zde je 

třeba rozlišovat mezi údržbou domu a údržbou bytu. Na nákladech spojených s údržbou 

domu nejsou nájemci povinni se nikterak podílet, je to věcí pronajímatele. Na údržbě 

bytu se po dobu trvání nájemního vztahu podílí i nájemce. U nedružstevních bytů je 

rozdělení oprav mezi nájemce a pronajímatele obsaženo v nájemní smlouvě. Nájemce 

hradí drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu v rozsahu vymezeném 

nařízením vlády č. 258/1995 Sb. Na základě tohoto ustanovení se za drobné opravy 

považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a 

je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. 

 

Podle věcného vymezení6 se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: 

 

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a 

výměny prahů a lišt, 

                                                 
6 § 5 odst. 2 vládního nařízení č. 258/1995 Sb.; Výčet skupin oprav a výměn je taxativní a nelze jej 
rozšiřovat. Za drobné se považují bez ohledu na výši nákladů. 
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b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, 

kování, klik, rolet a žaluzií, 

c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích 

telefonů, včetně elektrických zámků, atd. 

 

Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a 

výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v § 5 

odst. 2 a 3 tohoto nařízení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300 Kč. 

 Podle § 691 ObčZ, nesplní-li pronajímatel svou povinnost odstranit závady 

bránící řádnému užívání bytu nebo jimiž je ohrožen výkon nájemcova práva, má 

nájemce bytu právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v 

nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Toto 

ustanovení tedy poskytuje nájemci právo odstranit závadu na náklady pronajímatele. 

Toto právo zaniká, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závady (jde o 

zánik práva prekluzí). V občanském zákoníku není určena lhůta, v níž má nájemce 

zaslat upozornění je však vhodné, aby upozornění bylo zasláno v písemné formě a bez 

zbytečného odkladu. Pokud však nájemce neoznámí včas potřebu oprav, pak nese sám 

odpovědnost za škodu, která vznikla pronajímateli a již nemá nárok na úhradu 

vynaložených nákladů. 

 Splnění povinnosti pronajímatele provádět řádnou údržbu bytu se lze domáhat i 

soudní cestou (jedná se o žalobu na plnění), tj. praktické zejména u závady většího 

rozsahu, např. při zatékání do bytu vadnou střechou. 

Pronajímatel je na základě § 695 ObčZ oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné 

podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Nájemce může odepřít souhlas 

pouze z vážných důvodů. Pokud však pronajímatel má provést úpravy na základě 

rozhodnutí orgánu státní správy (např. stavební úřad), je nájemce povinen umožnit 

provedení úprav. V případě, že tak neučiní, odpovídá za škodu, která 

nesplněním této povinnosti vznikla. 
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B) Práva a povinnosti nájemce 
 

 Základní právo nájemce bytu a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti, je 

užívat byt a společné prostory a zařízení domu a zároveň i požívat plnění, jejichž 

poskytování je s užíváním bytu spojeno (upraveno v § 688 ObčZ). Pojem společných 

prostor není v současné době taxativně vymezen v žádném právním předpise. V praxi 

lze však vycházet z příkladného výčtu těchto prostor uvedených v § 2 zákona č. 72/1994 

Sb7. Za společné prostory domu se považují části domu, určené pro společné užívání, 

zejména vchody, schodiště, průjezdy, chodby, společné prádelny a sušárny, společné 

půdní a sklepní prostory, kočárkárny, společné balkóny a terasy a všechny další 

prostory a vedlejší místnosti v domě, které nejsou podle nájemní nebo jiné smlouvy 

užívány výlučně nájemcem nebo některými nájemci. Za společné zařízení domu lze 

považovat zejména ústřední topení, vodovod, kanalizaci, společné rozvody elektřiny a 

plynu, společné rozhlasové a televizní antény, zařízení domovních prádelen včetně 

příslušenství domu (studny, oplocení, klepadla). 

 Výše uvedeným právům nájemce odpovídá také povinnost dodržovat určité 

povinnosti podle § 689 ObčZ, včetně novelizace tohoto ustanovení zákonem č. 

107/2006 Sb. Tedy podle platného znění jsou nájemce a osoby, které žijí s nájemcem v 

bytě, povinny řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat 

plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Řádné užívání znamená 

především takové užívání bytu, jeho vybavení a společných prostor i zařízení domu, 

které je v souladu s jejich určením, šetrně a s náležitou péčí. Nájemce má povinnost 

písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s ním v bytě, a 

to do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně. Pokud tak neučiní do jednoho měsíce, 

považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2, písm. b), což znamená 

naplnění výpovědního důvodu. Dle § 692 odst. 1 ObčZ je nájemce povinen oznámit 

pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu těch oprav v bytě, které má hradit 

pronajímatel a umožnit jejich provedení. Nesplní-li tuto oznamovací povinnost, 

odpovídá nájemce za škodu, která tím vznikla. Povinností pronajímatele je oznámit 

nájemci předem termín k provedení opravy, aby mohl zajistit zpřístupnění bytu. 

                                                 
7 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé 
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví 
bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Další povinností nájemce je umožnit přístup pronajímateli do bytu za účelem 

kontroly , zda je byt užíván řádným způsobem (upraveno v § 665 odst. 1 ObčZ). Výkon 

tohoto oprávnění nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zároveň je třeba, aby 

pronajímatel oznámil nájemci termín prohlídky v dostatečném časovém předstihu. Po 

předchozí písemné výzvě pronajímatele je nájemce povinen umožnit pronajímateli 

nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a 

regulaci tepla, teplé i studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot (dle § 692 odst. 

3 ObčZ). Také je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením pokud jsou 

součástí bytu a patří pronajímateli (např. uzávěry domovního vedení, komínové otvory). 

Podle § 693 ObčZ nájemce bytu je povinen odstranit závady a poškození, které 

způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí (členové rodiny, podnájemníci). Nájemce 

neodpovídá za poškození, které způsobily osoby, které byly u něho na návštěvě nebo z 

jiného důvodu a přitom s ním nebydlí. Např. nájemce neodpovídá za rozbití okna na 

schodišti, jenž rozbili pracovníci stěhovací firmy při stěhování jeho nábytku. Nájemce 

smí provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem 

pronajímatele, toto platí i v případě, kdy nájemce provádí úpravy na svůj náklad (viz. § 

694 ObčZ). V případě, že nájemce provede stavební úpravy nebo změny v bytě bez 

souhlasu pronajímatele, ten je pak oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy 

a změny bez odkladu  na své náklady odstranil. Porušení této povinnost může být 

důvodem pro výpověď nájmu ze strany pronajímatele. Při skončení nájmu je nájemce 

povinen odevzdat pronajímateli nebo jím pověřené osobě byt ve stavu, v jakém jej 

převzal, s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení (upraveno v § 682 ObčZ). 

Zároveň musí být provedeny i drobné opravy, pokud jejich potřeba vznikla v průběhu 

užívání bytu. Rozsah služeb, které poskytuje pronajímatel bytu spolu s jeho užíváním: 

 

• dodávka vody z vodovodů a vodáren, 

• odvádění odpadních vod kanalizacemi, 

• ústřední (dálkové) vytápění, 

• dodávka teplé vody, 

• úklid společných prostor v domě, 

• osvětlení společných prostor v domě, 

• užívání výtahu, 

• kontrola a čištění komínů, 
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• odvoz a likvidace komunálního odpadu, 

• odvoz splašků a čištění žump, 

• vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, 

• užívání domovní prádelny, 

• popř. další služby, na kterých se pronajímatel s nájemci dohodne. 

 

  

 Z výše uvedeného výčtu služeb je patrné, že mezi plnění poskytovaná 

pronajímatelem nepatří dodávka plynu a elektrické energie, kterou si nájemce sjednává 

s příslušným dodavatelem sám. 

 Konkrétní rozsah poskytovaných služeb a jejich ceny, pokud nejsou stanoveny 

cenovým předpisem, by měl být uveden v nájemní smlouvě, včetně splatnosti 

nájemného i služeb. Podle ustanovení § 697 ObčZ platí, že pokud nájemce nezaplatí 

nájemné nebo zálohy na služby do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit 

pronajímateli poplatek z prodlení8. 

 

 

 

2.4.3  způsoby zániku nájemního vztahu 

 Jak uvádí komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., jenž byl vypracován odborem 

bytové politiky MMR, způsoby zániku nájmu bytu jsou upraveny dle § 710 ObčZ. Dále 

je také v komentáři k výše uvedenému zákonu řečeno, že nájem bytu může zaniknout na 

základě písemné dohody mezi nájemcem a pronajímatelem nebo písemnou výpovědí9. 

V případě, že byl nájem bytu sjednán na určitou dobu, skončí nájem také uplynutím této 

doby, přičemž po účinnosti novely, tj. po 31. březnu 2006, již nedochází k jeho 

obnovování. Výčet způsobů zániku nájemního vztahu není v tomto paragrafu 

vyčerpávající. 

 

 
                                                 
8 Výše poplatku z prodlení se stanoví dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se určí výše úroku 
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. 
 
9 V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší 
než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. 
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Nájem bytu může zaniknout: 

- v důsledku odstoupení od smlouvy (podle § 679), 

- smrtí nájemce, pokud nedochází ve smyslu § 706, § 707 a § 708 k přechodu 

nájmu bytu na osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti po dobu 

stanovenou zákonem a nemají vlastní byt, 

- zánik předmětu nájmu (byt nebo nemovitost) – např. v důsledku živelní pohromy nebo 

v případě stavebních úprav (§ 680 odst. 1) 

 

Zánik nájmu bytu na základě písemné výpovědi: 

- výpověď musí obsahovat lhůtu, ve které nájemní vztah skončí 

- výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci 

kalendářního měsíce 

- výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi nájemního vztahu. 

Zákon také uvádí, že nájemce je povinen vyklidit byt do 15 dnů po zajištění 

odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování. Nárok na bytovou náhradu 

vzniká obvykle za předpokladu předchozí existence práva nájmu bytu. 

Nadále platí, že pronajímatel může dát výpověď z bytu pouze z důvodů uvedených v 

zákoně, a to jednak v případě výpovědi s přivolením soudu nebo v případě výpovědi 

bez přivolení soudu. 

 

 

a) Výpovědní důvody pronajímatele bez přivolení soudu 

(důvody spočívají výhradně v osobě nájemce) 

• porušení dobrých mravů v domě, 

• hrubé porušování povinností nájemce, 

• nájemce má dva nebo více bytů, 

• nájemce byt bez vážných důvodů neužívá nebo jen občas, 

• byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. 
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b) Výpovědní důvody pronajímatele s přivolením soudu 

• potřeba pronajímatele bytu pro sebe či blízké osoby, 

• výpověď ze služebního bytu, 

• veřejný zájem na opravách v domě a bytě, 

• byt souvisí s prostory pro podnikání. 

 

2.5 Státní intervence 

 Základním cílem v bytové politice je vytvoření předpokladu, aby každá 

domácnost mohla na bytovém trhu najít a udržet finančně dostupné bydlení v 

odpovídající kvalitě. 

 Jak již bylo několikrát řečeno, bydlení se řadí mezi základní lidské potřeby a je 

nutné pro prožití každého lidského jedince. Jako volně obchodovatelný statek by se 

mohlo bydlení stát předmětem spekulace. Cílem většiny bytových politik je zajistit 

přiměřené bydlení všem skupinám obyvatel. Odtud tedy plyne potřeba, aby stát 

zasahoval do trhu s bydlením. 

 

 Mezi základní nástroje bytové politiky, kterými stát intervenuje do trhu s byty, 

lze zahrnout: 

 

a) regulace 

b) podpora výzkumu a poskytování informací 

c) posilování konkurence 

d) subvencování 

 V oblasti legislativních omezení se jedná zejména o regulaci nájemného, pod 

kterou spadají nájemní smlouvy uzavřené před 1. lednem 1994. Druhým neméně 

významným bodem je zákonná ochrana nájemce bytu, jež specifikuje práva a 

povinnosti pronajímatele a nájemce bytu, zejména omezení možnosti výpovědi, bytové 

náhrady, možnost nájemce vyměnit nájemní smlouvu a možnost jejího předání dědici. 

 Pokud si položíme klíčovou otázkou, pro koho je regulace nájemného výhodná a 

pro koho naopak nevýhodná? „Z logiky věci vyplývá, že regulace nájemného je 

výhodná pro ty občany, kteří jsou nájemníky bytů s regulovaným nájemným. 

Vzhledem k tomu, že nájemce má právo směnit nájemní smlouvu, a právo 
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pronajímatele na výpověď je značně omezené, stává se vlastník v podstatě rukojmím 

nájemce a regulace potom vede k transferu z kapsy vlastníka k nájemci. Dalším 

důsledkem regulace nájemného je vznik černého trhu s byty, kde se obchoduje s 

nájemními smlouvami. 

 Regulace nájemného není nevýhodná pouze pro majitele domů, ale v důsledku 

pro všechny, kteří nájemné regulované nemají. Mladé rodiny, které přístup 

k regulovanému nájmu nemají, si musí pronajímat byt za nájemné výrazně vyšší, 

protože omezená nabídka vede k růstu cen. 

 Jedním druhem zásahu státu do cenového systému je stanovování cenových 

stropů, neboli maximálních cen. Znamená to, že prodávající nesmí požadovat cenu 

vyšší, než je státem stanovený cenový strop, který se stává maximální cenou. Cenovým 

stropem chtějí politikové pomoci spotřebitelům a chránit je před vysokými cenami 

některých statků – zejména takových, které uspokojují základní lidské potřeby. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Cenový strop (zdroj: vlastní) 
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 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že cenový strop vyvolává neefektivnost. Ta 

spočívá v tom, že poskytované množství statku J  je menší než optimální E. Mezní 

užitek je vyšší než mezní náklady. Obecně můžeme konstatovat, že cenové stropy 

vyvolávají na trhu nerovnováhu – nedostatek. Mnoho lidí je ochotno nést tzv. nepeněžní 

náklady. Stojí dlouhé hodiny ve frontách nebo ztrácejí čas hledáním zboží na 

vzdálených trzích. Ale čas je vzácný a možná by raději zaplatili vyšší cenu. 

 Z grafu je dále zřejmé, že ovlivňování výše nájmu je problém, který má za 

následek deformaci trhu. Regulace nájemného by do vývoje trhu neměla vstupovat 

vůbec, nebo jen minimálně. V případě existence i minimální regulace nájemného není 

obvyklé nájemné zcela korektní, protože trh je zdeformovaný. 

 

 

Graf. č. 4: Regulované nájemné pro rok 201010   

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://byznys.lidovky.cz/volny-trh-s-byty-se-blizi-a-nastane-velke-stehovani-vite-kolik-budete-platit-
176-/foto.asp?foto1=NEV35cddf_najmy2_bmp.jpg 
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2.6 Výše obvyklého nájemného  

  

 Ke stanovení obvyklého nájemného v současnosti neexistuje žádný závazný 

právní předpis. K jeho určení je k dispozici pouze odborná literatura v podobě 

znaleckých standardů, která umožňuje použít postup ke stanovení obvyklého nájemného 

následujícími způsoby: 

 

1. porovnávacím způsobem. 

2. procentním podílem z ceny budovy a pozemku oceněné dle oceňovacího předpisu. 

3. stanovením ekonomického nájemného. 

  

 Na základě uvedených tří způsobů je potom stanoven odborný odhad obvyklé ceny 

nájemného. 

 

2.6.1  Porovnávací způsob 

  

 V případě porovnávacího způsobu se při výpočtu nájmu vychází ze známých 

inzerovaných pronájmů u obdobných nemovitostí v dané, či srovnatelné lokalitě. 

Provede se porovnání, které se následně použije na předmětnou nemovitost. 

Nejobjektivnější zjištění obvyklého nájemného je zjištění přímo z realitního trhu – z 

uzavřených nájemních smluv u podobných nemovitostí. Důležité je však ověřit, zda 

uzavřené nájemní smlouvy jsou uzavřeny jen na nájemné z daných prostor, nebo zda 

smlouva obsahuje doplňkové služby, pronájem věcí movitých nebo jiné položky, které 

by za jiných okolností běžně hradil pronajímatel nemovitosti zvlášť. 

 Pokud nejsou k dispozici smlouvy o pronájmu, je možné použít realitní inzerci, z 

internetových serverů, zde je ovšem třeba zvážit, že se jedná o nájemné požadované, 

kterého nemusí být vždy dosaženo. V případě zrealizované inzerované ceny, lze tuto 

cenu považovat nadsazenou nebo nejvyšší možnou. 

 Vlastní stanovení obvyklých cen nájemného je provedeno cenovým srovnáním 

na základě jednotkové porovnávací ceny. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně 

cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně 

pronajímatelnými byty. 
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2.6.2 Nájemné stanovené procentuálním podílem z ceny a pozemku 

 

 V tomto případě se stanovuje nájemné ve formě procentního podílu ceny 

budovy oceněné dle oceňovacího předpisu uvedeného v zákoně č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, spolu s platnou prováděcí vyhláškou. Nemovitost se ocení dle 

uvedené vyhlášky, s použitím koeficientu prodejnosti. V případě stanovení obvyklého 

nájemného pouze z části budovy se tento roční celkový nájem přepočítá na poměrnou 

plochu k pronajímané části. 

 

 

2.6.3  Ekonomické nájemné  

 

 V ekonomickém nájemném jsou zahrnuty veškeré náklady vlastníka na 

nemovitost s přičtením přiměřeného zisku. „Výpočet ekonomického nájemného je 

obráceným výpočtem k výnosové hodnotě.“11 

Výnosová hodnota je rovna ceně pronajímané stavby. K hodnotě je přičtena cena 

pozemku, na kterém příslušná stavba stojí, v případě, že mají stejného vlastníka. 

Z tohoto součtu je vypočten čistý roční příjem. Je zde použit vzorec pro věčnou rentu, 

kterou tvoří vztah: 

 

CV = z / i = C 

z toho 

z = C × i 

Tento zisk je roven hrubým ročním příjmům mínus roční výdaje: 

z = P - V 

Z toho pak nutné celkové hrubé roční příjmy z nájemného: 

P = z + V = ( C x i ) + V 

 

Kde: 

 
                                                 
11 Bradáč, A. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, s. 636 
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P  roční celkové příjmy z nájemného nutné ke splnění podmínky, aby nemovitost 

 vynášela ročně čisté nájemné ve výši u (% za rok) z její ceny, 

C cenu celé pronajímané nemovitosti vč. příslušenství, nutného k pronájmu, 

i míru kapitalizace roční setinnou i= u (%) / 100 

V Průměrné roční výdaje na dosažení příjmů z nájemného (daň z nemovitosti, 

 pojištění nemovitosti živelní a odpovědnostní, preventivní údržba a běžné 

 opravy, správa nemovitosti, amortizace). [3] [6] 

 

 

 

Jako výdaje na dosažení příjmu je nutno uvažovat: 

 

• daň z nemovitostí, 

• pojištění stavby, 

• průměrné roční výdaje na opravy a údržbu (zpravidla se při řádné údržbě 

pohybují průměrně ročně ve výši 0,75 až 1,0 % z výchozí reprodukční ceny), 

• výdaje spojené s osvětlováním, vytápěním a úklidem společných prostor (pokud 

nejsou hrazeny nájemci zvlášť v pronajatých prostorách si tyto náklady hradí 

samozřejmě nájemci mimo uvažované nájemné, 

• náklady na správu nemovitosti jako např. sjednávání smluv, výběr a vymáhání 

nájemného, služba pro zajišťování oprav včetně náhlých závad, prohlídky 

nemovitosti, vedení účetnictví aj., 

• amortizace (odpisy). Je třeba upřesnit, že v daném případě tato položka nemá 

nic společného s odpisy účetními. U amortizace pro výpočet výnosové hodnoty 

je třeba uvažovat stav, kdy vlastník každoročně ukládá určitou částku - tak 

velikou, aby na konci životnosti stavby zde byla částka na její novou realizaci 

Uvažujeme přitom se složeným úrokováním, tedy s tím, že úroky se přičítají a 

zůstávají do dalších let, žádná částka se z tohoto fiktivního účtu nevybírá.  

 

 

 Výše uvedené výdaje je třeba přiměřeně uvažovat i v případech, kdy je vlastník 

v době oceňování neplatí. Dosažené čisté příjmy se nesnižují o daň z příjmu (ze zisku), 

toto by přicházelo v úvahu pouze při výpočtu podnikatelského záměru a při ocenění 
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podniku, kdy se cena platí z jeho zisku. I v těchto případech však by bylo zapotřebí 

rozlišit, které položky jsou odečitatelné jako náklady na dosažení a udržení příjmů a 

které je třeba zdanit. Pokud nebude nájemné sjednáno s inflační doložkou (tedy nebude 

se každoročně zvyšovat o inflaci), pak se použije míra kapitalizace nominální, v úrovni 

úrokové míry terminovaných vkladů. Pokud zde inflační doložka bude sjednána, je 

třeba nominální úrokovou míru upravit o vliv inflace na míru kapitalizace reálnou. [4]  

 

 

 

2.6.4  Odborný odhad ceny nájemného  

 

 Obvyklá cena nájemného, která byla zjištěna jedním z výše uvedených způsobů, 

může být také ovlivněna závěrečnou úvahou znalce. V úvahu je brána nejen prioritně 

výše vypočtené ceny, ale také veškeré okolnosti, které mají na výši ceny vliv. 

 V této části diplomové práce byla nastíněna oblast bydlení a bytové politiky pro 

lepší orientaci v problematice, se snahou o vytvoření uceleného pohledu na trh 

s bydlením. 
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3 ANALÝZA TRHU  

 

3.1 Regionální vymezení  

 Olomouc patří mezi nejvýznamnější centra v České republice. Díky své bohaté 

historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální 

poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a 

podnikatele.  

 Vnější dopravní napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu 

vynikající a dobudováním dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35 se ještě zlepší a 

vzroste význam města - jako jediného kromě Prahy - na křižovatce dvou klíčových 

vnitrostátních a mezistátních komunikací. Z ekonomického pohledu je město Olomouc 

možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami.  

 Díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle má město 

výrazný potenciál růstu. Olomouc leží na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních a 

mezistátních komunikací. Nachází se na střední Moravě, na půli cesty mezi Vídní a 

Krakovem.  

 

 

evropská m ěsta   km   česká m ěsta   km   

Berlín  500  Brno  76  

Bratislava  197  Český Krumlov  320  

Budapešť  389  Hradec Králové  141  

Krakov  276  Ostrava  100  

Vídeň  198  Praha  277  

Tab. 1: Vzdálenost od vybraných evropských center a vybraných českých měst 
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 Město Olomouc leží v nivě řeky Moravy. Rovinatý charakter města je na západě 

ale hlavně na východě výrazně ohraničen vyšším georeliéfem, takže město je uzavřeno 

do protáhlé sníženiny otevřené ve směru SZ - JV. 

 Hydrologickou osu města představuje část středního toku řeky Moravy, která je 

přítokem Dunaje. Levým přítokem Moravy je řeka Bystřice ve východní části města. V 

jižní části města tvoří pravý přítok Moravy Mlýnský potok. 

 

 

 

Logo města:       

        

Kód obce:      500496 

Katastrální plocha:      10 336,1 ha  

Z toho: 

 zemědělská půda    5871,7 ha 

 orná půda     4963,0 ha 

 zahrady     536,1 ha 

 lesní plochy     1152,1 ha 

 zastavěné plochy    709,1 ha  

Počet obyvatel (k 31.12.2002):    101 624  

Poloha zeměpisné souřadnice středu města:  49°45´ severní zeměpisné šířky  

       17°15´    východní zeměpisné délky 

Nadmořská výška:     374  m.n.m. 

Počet katastrů:     26 

Počet částí obce:     26 

Počet ZSJ:      82 

Počet ÚTJ:      26 

Veřejná knihovna:     18 

Zdravotnické zařízení:    41 

Lékárna:      37 

Mateřská škola:     24 

Základní škola:     21 
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Střední škola:      25 

Průměrný věk:     40,5 roku 

Hustota obyvatelstva:     971,2 ob./km2 

 

Počet subjektů v RES:    24546  

 z toho: 

  fyzické osoby    17671 

  právnické osoby   6875 

 z toho podle odvětví: 

  zemědělství, lesnictví, rybolov 499 

  průmysl, stavebnictví   4685 

  ostatní     19362 

 

Magistrát města: 

 IČO:      00299308 

 Adresa:     Horní náměstí 583 

       Olomouc 

       77127 

 Web:      www.olomoucko.cz 
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3.1.1 Olomoucký kraj  

 

Ukazatel 
Měřicí 
jednotka Období 

Hodnota  
ukazatele 

Růst  
(pokles) 
v % 

Datum 
poslední 
aktualizace 

Počet obyvatel  -  k 31.12.2010 641 681 -0,1 14. 03.2011  

Regionální HDP  
mil. Kč 
b.c. 

2009 167 195 -4,8 30. 11.2010  

Tvorba hrubého 
fixního kapitálu 
na obyvatele  

Kč, b.c. 2008 49 467 -1,4 30. 11.2010  

Disponibilní důchod 
domácností 
na obyvatele  

Kč, b.c. 2009 166 159 -0,3 30. 11.2010  

Vývoz  
mil. Kč 
b.c. 

1.-4. čtvrtletí 
2010 

78 992 10,4 14. 02.2011  

Průměrná mzda  Kč 
1.-4. čtvrtletí 
2010 

20 793 +3,2 16. 03.2011  

Míra registrované 
nezaměstnanosti  

% k 31.3.2011 12,10 -0,64 08. 04.2011  

Obecná míra 
nezaměstnanosti  

% 4. čtvrtletí 2010 9,0 +1,1 14. 02.2011  

Počet ekonomických 
subjektů  

  k 31.12.2010 136 229 +2,2 14. 01.2011  

Počet stavebních 
ohlášení a povolení  

  rok 2010  5 259 -5,0 07. 02.2011  

Zahájené byty    rok 2010 1 163 -36,8 07. 02.2011  
Dokončené byty    rok 2010 1 648 -18,7 07. 02.2011  
Základní stavební 
výroba  

mil. Kč 
b.c. 

rok 2010 4 853 -9,4 14. 03.2011  

Mzdy v průmyslu  Kč rok 2010 22 332 +5,9 18. 03.2011  
Tržby v průmyslu  mil. Kč rok 2010 85 847 -1,8 18. 03.2011  
Počet hostů v 
hromadných 
ubytovacích 
zařízeních  

 - rok 2010 383 976  1,8 10. 02.2011  

Tab. 2: Nejnovější ekonomické údaje pro Olomoucký kraj12   

 

 

                                                 
12 http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xm 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Zahájené byty 1 793 2 167 2 280 1 840 1 163 

Rozestavěné byty  
(k 31. 12.) 10 280 10 681 11 122 . . 

Dokončené byty 1 307 1 766 1 839 2 026 1 648 
Tab. 3: Bytová výstavba v Olomouckém kraji13 

                                                 
13 http://www.olomouc.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/bydleni-xm 
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Obr. 1:Administrativní členění Olomouckého kraje14 

 

 

                                                 
14 http://www.olomouc.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/spravni_rozdeleni_kraje/$File/13-710108m002.gif 
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3.2 Historie Olomouce  

 Založení města je připisováno Gaiu Juliovi Caesarovi a jméno města pochází z 

Latiny - Juliova hora = Juliomons. První písemná zmínka o Olomouci pochází z roku 

1055. Kosmas se ve své kronice zmiňuje o Olomouckém hradě, sídle Přemyslovské 

dynastie.  

 

11. - 12. století  

 Olomouc se stává nejdůležitějším centrem náboženství, kultury a politiky na 

Moravě. V roce 1063 kníže Vratislav II založil biskupství v kostele sv. Petra, který už 

bohužel neexistuje. Biskupství bylo přesunuto v roce 1131 do katedrály sv. Václava. V 

roce 1078 založil Olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný klášter Hradisko, které se stalo 

náboženským centrem a také pohřebním místem.  

 

Vláda Přemyslovské dynastie  

 Olomoucká knížata byla významnými reprezentanty Přemyslovské moci na 

Moravě v průběhu 11. a 12. století. Po jejich vymření ztratila Olomouc statut sídelního 

města. Ve 12. století byla založena katedrála sv. Václava biskupem Jindřichem Zdíkem 

(biskup 1126-1150), nejvýznamnějším biskupem té doby. Olomouc se skládala z 

několika roztroušených částí okolo kostela sv. Mořice nebo kostela sv. Michala a 

dalších. Poslední přemyslovský král Václav III. byl v roce 1306 zavražděn u 

Přemyslovského paláce během jeho kampaně proti Polsku.  
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15. - 17. století  

 Olomouc stála v průběhu husitských válek v 15. století proti Husitům. V roce 

1469 vyústila opozice v korunovaci maďara Matiáše Korvína českým protikrálem. 

Biskup Vilém Prusínovský povolal v roce 1566 Jezuity. V témže roce byla založena 

jezuitská škola a o několik let později, v roce 1573, založili druhou univerzitu v zemi. 

Město bylo okupováno Švédskými vojskyv letech 1642-1650 během Třicetileté války 

(1618-1648). V této době ztratila Olomouc své výsadní postavení na Moravě a byla 

značně poškozena. Poté, co švédská vojska opustila Olomouc, se město pomalu 

vzpamatovávalo, snažilo se o opravu obecních budov a pozvednutí kulturního života. 

Olomouc získala titul 'hlavní město Moravy' (Brno používá tento titul od roku 1782) a v 

průběhu 17. a 18. století byly postaveny hradby a městské opevnění.  

 

 

18. - 19. století  

 V roce 1746 byla založena nejstarší vědecká a vzdělávací společnost (Societas 

incognitorum), v roce 1770 byl postaven sál pro divadelní představení, v roce 1777 bylo 

biskupství pozvednuto na arcibiskupství, v letech 1770-1781 existoval hudební spolek 

Collegium musicum a v roce 1830 bylo postaveno nové divadlo.  

Univerzita byla v roce 1773 zesvětštěna a v roce 1778 přesunuta do Brna a o 4 roky 

později se vrátila jako lyceum. Bouřlivý rok 1848 přivedl do poklidné Olomouce 

Vídeňský dvůr. V olomoucké arcibikupství byl korunován císař František Josef I.  

Pevnost neznamenala jen opevnění města, ale také vězení. Mnoho významných mužů 

zde bylo vězněno. Opevnění pomohlo lidem pouze v roce 1758, až do 19. století bylo 

nefunkční a poté bylo rozebráno. Po zrušení městských hradeb se město značně zvětšilo 

a historická část Olomouce byla obklopena nádhernými parky.  
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20. století  

 Po 2. světové válce byla v roce 1947 znovuotevřena univerzita a přejmenována 

na Universitu Palackého dne 21. 2. 1946. Měla 4 fakulty - filozofickou, lékařskou, 

pedagogickou a teologickou.   

 V letech 1949-1960 byla Olomouc krajským městem. Střed města byl několikrát 

vyhlášen městskou památkovou rezervací.  Po roce 1989 musela překonat mnoho 

finačních problémů - špatný stav budov a památek, městská doprava, nedostatek 

pakovacích míst a také plán rozvoje města.  

 

3.3 Organizační členění města  

 

Obr. 2:Katastrální území Olomouce15 

  

                                                 
15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa_Olomouce.png 
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 Olomouc se člení na 26 městských částí (katastrální území), v podstatě 

odpovídají původním historickým obcím, i když katastrální hranice se již poněkud liší. 

Komise městských částí nejsou komisemi správních celků v pravém slova smyslu, ale 

poradní orgány rady města Olomouce. 
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číslo 

MČ 
Název místní části KÚ 

1. Bělidla Bělidla 

3. Černovír Černovír 

2. Droždín Droždín 

4. Hejčín Hejčín 

5. Hodolany Hodolany 

6. Holice Holice u Olomouce 

7. Chomoutov Chomoutov 

8. Chválkovice Chválkovice 

9. Klášterní Hradisko Klášterní Hradisko 

10. Lazce Lazce 

11. Lošov Lošov 

12. Nedvězí u Olomouce Nedvězí u Olomouce 

13. Nemilany Nemilany 

14. Neředín Neředín 

15. Nová Ulice Nová Ulice 

16. Nové Sady (Olomouc) Nové Sady u Olomouce 

17. Nový Svět Nový Svět u Olomouce 

18. Olomouc-město Olomouc-město 

19. Pavlovičky Pavlovičky 

20. Povel Povel 

21. Radíkov Radíkov u Olomouce 

22. Řepčín Řepčín 

23. Slavonín Slavonín 

24. Svatý Kopeček Svatý Kopeček 

25. Topolany Topolany u Olomouce 

26. Týneček Týneček 

 

Tab. 4: Členění města16  

 

                                                 
16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc#.C4.8Clen.C4.9Bn.C3.AD_m.C4.9Bsta 
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3.4 Městské části 

 

Bělidla  je část krajského města Olomouc. Nachází se na východě Olomouce. V roce 

2009 zde bylo evidováno 229 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 763 obyvatel. 

 

Černovír je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na severu statutárního 

města Olomouce. 

 

Droždín je velká vesnice, část krajského města Olomouc. Nachází se asi 6,5 km na 

severovýchod od centra Olomouce. V roce 2009 zde bylo evidováno 541 adres. V roce 

2001 zde trvale žilo 992 obyvatel. 

 

Hejčín (německy Hejcin) je historické město, městská čtvrť a katastrální území na 

severozápadě statutárního města Olomouce s cca 2 500 obyvateli. Od roku 1919 je 

součástí Olomouce, jako její městská část. 

 

Hodolany jsou městská čtvrť a katastrální území na východě statutárního města 

Olomouce s cca 9 000 obyvateli. 

 

Holice (Olomouc) (německy Holitz) je historické město, městská čtvrť a katastrální 

území na východě statutárního města Olomouce s cca 4 000 obyvateli. Od roku 1974 je 

součástí Olomouce, jako její městská část. Je zde umístěno mnoho podniků, firem, byl 

zde Olomoucký Pivovar. 

 

Chomoutov je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na severu statutárního 

města Olomouce s cca 1 000 obyvateli. Leží cca 10 km od centra. 

 

Chválkovice je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na severo-východně 

statutárního města Olomouce s cca 2 500 obyvateli. 

 

Klášterní Hradisko je historické město, klášter, městská čtvrť a katastrální území na 

severu statutárního města Olomouce s cca 2 000 obyvateli. 
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Lazce (Olomouc) je historické město, městská čtvrť a katastrální území na severu 

statutárního města Olomouce s cca 8 000 obyvateli.Nachází se zde nový baseballový 

stadion na kterém se konalo i Mistrovství Evropy v baseballu, Sportovní hala Univerzity 

Palackého a i jiná sportoviště. Každoročně se zde koná festival piva "Beerfest" neboli 

Pivní festival Česka (největší pivní festival v ČR). 

Lošov je velká vesnice, část krajského města Olomouc. Nachází se asi 5,5 km na 

východ od centra Olomouce. V roce 2009 zde bylo evidováno 333 adres.[1] V roce 

2001 zde trvale žilo 572 obyvatel. Lošov navazuje na olomouckou část sv. Kopeček a je 

to také název katastrálního území o rozloze 9,84 km 

Nedvězí je historická obec a v současnosti městská část statutárního města Olomouc. 

Od Olomouce je oddělena táhlým kopcem. Centrem městské části je malé náměstíčko s 

barokní kapličkou a Jednotou. Náměstí je využívané jako zastávka a parkoviště pro 

příměstský autobus a návštěvníky obchodu, případně další vozidla. Nedvězí je tvořeno 

převážně jednopatrovou zástavbou rodinných domů. Výjimku tvoří tzv. bytovky na 

kraji, postavené zřejmě někdy v šedesátých letech. V obci je zrenovované fotbalové 

hřiště. 

Nemilany (německy Nimlau) je část krajského města Olomouc. Prochází tudy 

železniční trať Nezamyslice - Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 355 adres.[1] 

V roce 2001 zde trvale žilo 884 obyvatel. 

Neředín je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na západě statutárního 

města Olomouce. V roce 2009 zde bylo evidováno 932 adres. 

Nová Ulice (německy Neugasse) je historické město, městská čtvrť a katastrální území 

na západě statutárního města Olomouce s cca 20 000 obyvateli. Je tedy největší 

městskou čtvrtí. 

Jsou zde dvě železniční stanice: 

• Olomouc - Nová ulice 

• Olomouc - město 
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Nové Sady jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu statutárního města Olomouce 

s cca 15 000 obyvateli. Je tedy 2. největší městskou čtvrtí. Nachází se zde městská 

čistírna odpadních vod. 

Nový Svět (německy Neue Welt) nebo Salzergut je historické město, městská čtvrť a 

katastrální území na jihu statutárního města Olomouce s cca 1 000 obyvateli. 

Pavlovičky je část krajského města Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 106 

adres. V roce 2001 zde trvale žilo 436 obyvatel. Byla zde i točna tramvají. V novém 

územním plánu města Olomouce zde znovu bude točna tramvají. 

Povel je část krajského města Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 407 adres. V 

roce 2001 zde trvale žilo 8917 obyvatel. 

Radíkov je část města Olomouce. Je vzdálen asi 10 km severovýchodně od středu 

Olomouce. Dříve to byla samostatná obec Radíkov.Radíkov je v nadmořské výšce 360 - 

444 m n. m. Je ze všech stran obklopen lesy. V katastru obce je více než 100 chatových 

objektů. Oblast je bez průmyslové výroby. 

Řepčín (v latinském originálu Repsin, Repsine) je historické město, městská čtvrť a 

katastrální území na severozápadě statutárního města Olomouce s cca 700 obyvateli. Od 

roku 1919 je součástí Olomouce, jako její městská část. 

Slavonín (německy Schnobolin) je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na 

jihu statutárního města Olomouce s cca 1 500 obyvateli. 

Svatý Kopeček je historické město, městská čtvrť a katastrální území na severovýchodě 

statutárního města Olomouce. Je vzdálen 8 km od centra Olomouce, nadmořská výška: 

382 m n. m. Slouží jako rekreační místo Olomoučanů a od roku 1952 se zde nachází 

olomoucká zoologická zahrada. 

Topolany je historické město, městská čtvrť a katastrální území na západě statutárního 

města Olomouce s cca 300 obyvateli. Rozprostírají se v údolí sprašové vypoukliny 

zabírající prostor mezi řekou Moravou a říčkou Blatou, na potoku Strousce, který 

pramení na jižním úpatí Dílového vrchu západně od obce Křelov. Větší část vesnice leží 

v nadmořské výšce 240 metrů nad mořem. Půdorys obce je újezdního typu. 
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Týneček (německy Tynau) je historická obec, městská čtvrť a katastrální území asi 1km 

severovýchodně od statutárního města Olomouce s cca 462 (2005) obyvateli. 

  

3.5 Analýza výše obvyklého nájemného ve vybraných oblastech města 

 

 Databázi informací o reálně pronajímaných bytech jsem získal převážně ze 

smluv z realitních kanceláří. Další data jsem čerpal z realitních serverů, kde bylo třeba 

inzerované ceny upravit koeficientem 0,85, protože reálná cena většinou není shodná 

s cenou inzerovanou. Na serverech se často objevují fiktivní inzeráty, díky kterým 

dochází ke zvyšování nabízených cen. Je třeba brát v úvahu i provize realitních 

kanceláří. Dále jsem z každé kategorie vyloučil jednu nejvyšší nabídku a jednu nejnižší 

nabídku.    

 Jak již je zřejmé z předchozí kapitoly, město Olomouc je členěno do 26 

městských částí. Pro účely této práce ovšem postačí 6 lokalit, které se velkým 

množstvím faktorů ovlivňujících cenu bydlení, podobají. Proto jsem pro zjednodušení 

město rozdělil takto: 
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Obr. 3: Rozdělení města na 6 oblastí (zdroj vlastní) 

 

 

 Západní část Olomouce je poměrně klidná lokalita zastavěná převážně vilami, 

rodinnými a bytovými domy.  Výhodou je blízkost centru města a zároveň na druhé 

straně hranice s chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, které s městem 

spojuje cyklostezka. Do této lokality jsem zařadil městské části Hejčín, Řepčín, Neředín 

a Nová Ulice. 

 

 

 Východní část  města je zastavěna z velké míry panelovými domy. Například 

městské části Povel a Lazce jsou panelová sídliště. Městská část Nový svět je 

zrekonstruované sídliště po Ruských okupantech. Výhodou je dostupnost centru města a 
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dobré spojení městskou hromadnou dopravou. Dále jsem do této lokality zařadil 

Hodolany, Nove Sady, Bělidla, Pavlovičky, Klášterní Hradisko. 

 

 

 Severovýchodní okraj se charakterem zástavby velmi podobá západní části 

města. Jde o velmi klidnou lokalitu protkanou cyklostezkami, kde bychom je těžko 

hledali negativní faktory ovlivňující bydlení. Do této oblasti jsem zařadil městské části 

Týneček, Černovír a Chválkovice. 

 

 

 Okolí Svatého Kopečku u Olomouce. Jde o odlehlou část vzdálenou asi 10km 

od centra města. Svatý Kopeček je první výběžek Nízkého Jeseníku, takže oblast se 

rozprostírá v kopcovitém terénu. Výhodou je čistý vzduch, blízkost lesa. Nevýhodou je 

bezesporu vzdálenost centra. Výstavba výhradně rodinných domů vil. Do oblasti spadá 

Lošov, Droždín, Svatý Kopeček. 

 

 

 Okrajové části jsou Chomoutov, Topolany u Olomouce, Slavonín, Nemilany, 

Holice u Olomouce. Jde o vesnice, které byly k městu připojeny jako poslední. Zástavbu 

tvoří převážně zemědělská stavení a rodinné domy. Výhodou je příroda v okolí, naopak 

nevýhoda je vzdálenost od centra do 10 km. 

 

 

 

 

3.5.1 Historická část města – centrum 

 Centrum města bývá bezpochyby k nejdražším lokalitám k bydlení. V případě 

města Olomouce tomu překvapivě není jinak. Není se čemu divit, protože Olomouc je 

staré město disponující ve svém centru zástavbou historických budov s krásnými byty. 

  Nabízeny jsou převážně jednopokojové byty a byty dispozice 4+kk a větší. 

V menších bytech dříve žilo služebnictvo a ve větších měšťanstvo. 
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1  
 

 
Tab. č. 5: Nájmy v oblasti centrum pro dispozice 1+1 a 1+kk 

 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 

 
Tab. č. 6: Nájmy v oblasti centrum pro dispozice 2+1 a 2+kk 

 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 7: Nájmy v oblasti centrum pro dispozice 3+1 a 3+kk 

 
 

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 1+1 44 Olomouc - město Žílinská 1. ANO 8 000 Kč 182 Kč

2. 1+1 45 Olomouc - město Blahoslavova 4. ANO 7 350 Kč 163 Kč

3. 1+1 40 Olomouc - město Zeyerova 5. ANO 7 000 Kč 175 Kč

4. 1+1 40 Olomouc - město Zeyerova 3. NE 6 200 Kč 155 Kč

5. 1+1 39 Olomouc - město Na Vozovce 4. NE 7 000 Kč 179 Kč

6. 1+1 46 Olomouc - město Uhelná 1. NE 9 000 Kč 196 Kč

7. 1+1 70 Olomouc - město Hálkova 2. NE 8 000 Kč 114 Kč

8. 1+1 54 Olomouc - město Dobrovského 2. ANO 8 000 Kč 148 Kč

9. 1+1 50 Olomouc - město Resslova 5. ANO 6 900 Kč 138 Kč

10. 1+kk 38 Olomouc - město Resslova 2. NE 5 900 Kč 155 Kč

7 335 Kč 161 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+kk 44 Olomouc - město Štítného 3. ANO 5 500 Kč 125 Kč

2. 2+kk 49 Olomouc - město Starodružníků 2. ANO 6 500 Kč 133 Kč

3. 2+1 42 Olomouc - město Ztracená 2. NE 6 500 Kč 155 Kč

4. 2+1 52 Olomouc - město Masarykova 1. NE 6 500 Kč 125 Kč

5. 2+kk 50 Olomouc - město Starodružníků 1. NE 7 000 Kč 140 Kč

6. 2+kk 67 Olomouc - město Tř. 1. Máje 1. NE 7 000 Kč 104 Kč

7. 2+1 70 Olomouc - město Lafayettova 3. ANO 7 000 Kč 100 Kč

8. 2+1 63 Olomouc - město Komenského 3. ANO 7 900 Kč 125 Kč

9. 2+1 60 Olomouc - město Kaštanova 2. ANO 8 000 Kč 133 Kč

10. 2+1 76 Olomouc - město Slovenská 1. NE 8 000 Kč 105 Kč

6 990 Kč 125 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+1 98 Olomouc - město Ztracená 1. NE 8 400 Kč 86 Kč

2. 3+1 100 Olomouc - město Havlíčkova 3. ANO 9 900 Kč 99 Kč

3. 3+1 100 Olomouc - město Vodární 3. NE 11 500 Kč 115 Kč

4. 3+1 100 Olomouc - město Bezručova 1. ANO 13 000 Kč 130 Kč

5. 3+kk 140 Olomouc - město Mariánská 1. ANO 22 000 Kč 157 Kč

6. 3+kk 108 Olomouc - město U Hradeb 2. ANO 12 000 Kč 111 Kč

7. 3+kk 85 Olomouc - město Na Střelnici 3. ANO 12 000 Kč 141 Kč

8. 3+1 100 Olomouc - město Bezručova 2. NE 13 000 Kč 130 Kč

9. 3+1 90 Olomouc - město Polívkova 1. ANO 15 000 Kč 167 Kč

10. 3+1 150 Olomouc - město Dolní Náměstí 4. ANO 20 000 Kč 133 Kč

13 680 Kč 127 Kč



 

Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a v
 

Tab. č. 8: Nájmy v oblasti centrum pro 

 
 
 
Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu
 

Dispozice 

1+kk, 1+1 

2+kk, 2+1 

3+kk, 3+1 

4+kk a větší 

∑/x 

Tab. č. 9: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro oblast centrum 
 

 

Graf č. 5: Výše obvyklého nájemného v

Číslo Dispozice  [m2]

1. 4+1 110 Olomouc - město

2. 4+1 130 Olomouc - město

3. 4+1 120 Olomouc - město

4. 4+1 130 Olomouc - město

5. 4+kk 110 Olomouc - město

6. 4+1 125 Olomouc - město

7. 4+1 120 Olomouc - město

8. 4+1 118 Olomouc - město

9. 4+kk 105 Olomouc - město

10. 5+1 130 Olomouc - město

1+kk, 1+1
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 

oblasti centrum pro dispozice 4+kk a větší 

ost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu

průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/byt]

161 Kč 7 335 Kč 

125 Kč 6 990 Kč 

127 Kč 8 920 Kč 

108 Kč 12 450 Kč 

130 Kč 8 924 Kč 

. 9: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro oblast centrum 

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro centrum

Městská část Adresa Poschodí Vybavení

Olomouc - město Krapkova 2. NE

Olomouc - město Tř. Svobody 1. NE

Olomouc - město Masarykova 3. ANO

Olomouc - město Mozartova 4. ANO

Olomouc - město Štítného 4. NE

Olomouc - město Starodružníků 1. ANO

Olomouc - město Ztracená 2. ANO

Olomouc - město Masarykova 1. ANO

Olomouc - město Starodružníků 5. ANO

Olomouc - město Tř. 1. Máje 6. NE

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

161 Kč

125 Kč 127 Kč
108 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici (centrum)

 

ost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu 

průměrná cena [Kč/byt] 

 

 

 

 

 

. 9: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro oblast centrum  

 

závislosti na dispozici pro centrum 

Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

6 500 Kč 59 Kč

9 000 Kč 69 Kč

ANO 12 000 Kč 100 Kč

ANO 17 000 Kč 131 Kč

11 000 Kč 100 Kč

ANO 14 000 Kč 112 Kč

ANO 19 000 Kč 158 Kč

ANO 12 900 Kč 109 Kč

ANO 13 000 Kč 124 Kč

15 500 Kč 119 Kč

12 990 Kč 108 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 
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3.5.2 Západní oblast  

 Západní oblast přímo hraničí s chráněnou krajinou rezervací Litovelské 

Pomoraví, jde o klidnou lokalitu s dobrou dostupností jednak do centra a také do 

CHKO, které je protkáno množstvím cyklostezek Tyto faktory bezesporu pozitivně 

ovlivňují výši obvyklého nájemného, které se v této lokalitě blíží cenám v centru města. 

Oblast disponuje převážně zástavbou bytových a rodinných domů. 

 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1 
 

 
 Tab. č. 10: Nájmy v západní oblasti pro dispozice 1+1 a 1+kk 

 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 

 
Tab. č. 11: Nájmy v západní oblasti pro dispozice 2+1 a 2+kk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo Dispozice  [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 1+1 40 Nová Ulice I.P.Pavlova 3. ANO 7 000 Kč 175 Kč

2. 1+kk 33 Nová Ulice Mošnerova 2. ANO 7 500 Kč 227 Kč

3. 1+kk 47 Nová Ulice Bacherova 5. NE 6 000 Kč 128 Kč

4. 1+kk 40 Neředín gen. Píky 1. NE 5 500 Kč 138 Kč

5. 1+kk 36 Hejčín J. Glazarové 2. NE 6 800 Kč 189 Kč

6. 1+1 45 Neředín Foerstrova 2. NE 7 000 Kč 156 Kč

7. 1+1 38 Nová Ulice Tabulový vrch 6. ANO 5 300 Kč 139 Kč

8. 1+1 45 Nová Ulice Hraniční 5. NE 5 900 Kč 131 Kč

9. 1+1 40 Řepčín Řepčínská 1. ANO 5 500 Kč 138 Kč

10. 1+kk, 1+1 36 Hejčín Dolní hejčínská 1. NE 5 500 Kč 153 Kč

6 200 Kč 157 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+1 56 Neředín Karafiátová 1. ANO 6 000 Kč 107 Kč

2. 2+1 50 Řepčín Pešinova 1. ANO 6 000 Kč 120 Kč

3. 2+kk 47 Neředín Politických vězňů 1. ANO 7 000 Kč 149 Kč

4. 2+1 56 Neředín Heyrovského 3. NE 7 000 Kč 125 Kč

5. 2+1 56 Hejčín Jarmily Glazarové 2. ANO 7 400 Kč 132 Kč

6. 2+1 42 Hejčín Urxova 7. ANO 7 500 Kč 179 Kč

7. 2+kk 55 Řepčín Máchova 2. NE 7 000 Kč 127 Kč

8. 2+1 60 Řepčín Mojmírova 1. ANO 7 000 Kč 117 Kč

9. 2+kk 42 Neředín Karafiátová 5. ANO 7 000 Kč 167 Kč

10. 2+1 48 Nová Ulice Hraniční 6. ANO 7 000 Kč 146 Kč

6 890 Kč 137 Kč



53 
 

 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 12: Nájmy v západní oblasti pro dispozice 2+1 a 2+kk 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 
 

 
Tab. č. 13: Nájmy v západní oblasti pro dispozice 4+kk a větší 
 
 
 
Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu 
 

Dispozice průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/byt] 

1+kk, 1+1 157 Kč 6 200 Kč 

2+kk, 2+1 137 Kč 6 890 Kč 

3+kk, 3+1 122 Kč 8 820 Kč 

4+kk a větší 105 Kč 12 150 Kč 

∑/x 130 Kč 8 515 Kč 

Tab. č. 14: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro západní oblast  

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+1 61 Neředín Karafiátová 5. NE 6 900 Kč 113 Kč

2. 3+1 62 Neředín Dělnická 3. ANO 8 000 Kč 129 Kč

3. 3+1 68 Hejčín Jasmily Glazarové 1. ANO 8 400 Kč 124 Kč

4. 3+KK 90 Neředín Polívkova 2. NE 12 000 Kč 133 Kč

5. 3+1 90 Neředín Polívkova 1. ANO 12 000 Kč 133 Kč

6. 3+1 72 Neředín Svornosti 3. NE 11 000 Kč 153 Kč

7. 3+1 70 Neředín Svornosti 3. ANO 8 500 Kč 121 Kč

8. 3+1 73 Nová Ulice Za Vodojemem 7. NE 6 500 Kč 89 Kč

9. 3+1 62 Neředín Karafiátová 5. NE 6 900 Kč 111 Kč

10. 3+1 73 Nová Ulice Čajkovského 2. ANO 8 000 Kč 110 Kč

8 820 Kč 122 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 4+kk 110 Nová Ulice Horní Lán 2. ANO 15 000 Kč 136 Kč

2. 4+1 123 Neředín Polívkova 3. ANO 12 000 Kč 98 Kč

3. 4+1 120 Nová Ulice Hraniční 8. ANO 11 000 Kč 92 Kč

4. 4+1 115 Neředín Karafiátová 4. NE 14 000 Kč 122 Kč

5. 4+kk 98 Nová Ulice Hraniční 6. ANO 11 500 Kč 117 Kč

6. 4+1 110 Neředín Svornosti 5. ANO 12 000 Kč 109 Kč

7. 4+1 130 Hejčín Jarmily Glazarové 2. NE 12 500 Kč 96 Kč

8. 4+1 120 Neředín Heyrovského 4. ANO 11 500 Kč 96 Kč

9. 4+kk 130 Neředín Politických vězňů 3. ANO 11 000 Kč 85 Kč

10. 4+1 110 Neředín Heyrovského 6. ANO 11 000 Kč 100 Kč

12 150 Kč 105 Kč



 

Graf č. 6: Výše obvyklého nájemného v

 

 

3.5.3 Východní 

 

 Ve východní oblasti je hustá 
Bezprostřední hranice s
průmyslových podniků 
nájemné v této oblasti. 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1 
 

Tab. č. 15: Nájmy ve východní oblasti pro dispozice 1
 
 

1+kk, 1+1
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Číslo Dispozice  [m2] Městská část

1. 1+1 40 Nový Svět u Ol.

2. 1+kk 35

3. 1+1 52

4. 1+kk 44

5. 1+1 34

6. 1+1 37

7. 1+kk 30

8. 1+1 36

9. 1+1 44

10. 1+1 36

54 

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro západní oblast

Východní oblast 

Ve východní oblasti je hustá zástavba převážně z panelových dom
ední hranice s centrem města, výborná dostupnost MHD 

 na východ od centra, to jsou nejdůležitější 

Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1  

ýchodní oblasti pro dispozice 1+kk a 1+1 

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

157 Kč
137 Kč

122 Kč
105 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici

Městská část Adresa Poschodí Vybavení

Nový Svět u Ol. Kanadská 3. ANO

Bělidla Kavaleristů 5. ANO

Povel Schweitzerova 1. ANO

Povel Peškova 2. ANO

Nové Sady Rooseveltova 2. NE

Hodolany Hodolanská 2. NE

Povel Heyrovského 3. ANO

Povel Družební 2. NE

Hradisko U podjezdu 1. NE

Bělidla U cukrovaru 3. ANO

 

závislosti na dispozici pro západní oblast 

panelových domů. 
sta, výborná dostupnost MHD a množství 

ů ější faktory ovlivňující 

 

4+kk a větší

105 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

 [Kč/byt] [Kč/m2]

7 500 Kč 188 Kč

6 000 Kč 171 Kč

7 000 Kč 135 Kč

5 800 Kč 132 Kč

5 000 Kč 147 Kč

6 280 Kč 170 Kč

5 500 Kč 183 Kč

5 000 Kč 139 Kč

6 000 Kč 136 Kč

5 300 Kč 147 Kč

5 938 Kč 155 Kč
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 

 
Tab. č. 16: Nájmy ve východní oblasti pro dispozice 2+kk a 2+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 17: Nájmy ve východní oblasti pro dispozice 3+kk a 3+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 
 

 
Tab. č. 18: Nájmy ve východní oblasti pro dispozice 4+kk a větší 
 
 
 
 

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+kk 65 Bělidla U podjezdu 2. ANO 6 000 Kč 92 Kč

2. 2+1 55 Hodolany Fibichova 3. ANO 6 000 Kč 109 Kč

3. 2+1 62 Hradisko Charkovská 1. ANO 6 000 Kč 97 Kč

4. 2+kk 49 Nový svět Sudova 2. ANO 7 400 Kč 151 Kč

5. 2+1 58 Hradisko Černá cesta 3. ANO 7 500 Kč 129 Kč

6. 2+kk 55 Povel Schweitzerova 3. ANO 8 000 Kč 145 Kč

7. 2+kk 98 Pavlovičky Za Školou 3. NE 8 000 Kč 82 Kč

8. 2+1 57 Nový svět Přichystalova 4. NE 7 000 Kč 123 Kč

9. 2+1 53 Nový svět Blanická 3. ANO 7 000 Kč 132 Kč

10. 2+kk 76 Peškova Peškova 5. ANO 9 000 Kč 118 Kč

7 190 Kč 118 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+1 70 Povel Fischerova 1. ANO 8 000 Kč 114 Kč

2. 3+1 68 Povel Trnkova 6. ANO 8 000 Kč 118 Kč

3. 3+1 75 Lazce Jiříčkova 1. ANO 8 400 Kč 112 Kč

4. 3+1 70 Hradisko Černá cesta 4. ANO 8 500 Kč 121 Kč

5. 3+1 77 Lazce Řezáčova 1. ANO 8 000 Kč 104 Kč

6. 3+1 60 Povel Trnkova 3. ANO 8 000 Kč 133 Kč

7. 3+1 78 Povel Voskovcova 6. NE 8 000 Kč 103 Kč

8. 3+1 79 Nový s vět Velkomoravská 5. NE 8 900 Kč 113 Kč

9. 3+kk 73 Nový s vět Novosadský dvůr 6. NE 10 000 Kč 137 Kč

10. 3+1 70 Hradisko Černá cesta 3. ANO 10 000 Kč 143 Kč

8 580 Kč 120 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 4+kk 110 Povel Rooseveltova 3. ANO 12 000 Kč 109 Kč

2. 4+1 110 Povel Trnkova 3. ANO 10 500 Kč 95 Kč

3. 4+1 108 Nový s vět Velkomoravská 2. ANO 10 000 Kč 93 Kč

4. 4+1 120 Nový s vět Velkomoravská 1. NE 14 000 Kč 117 Kč

5. 4+kk 115 Hradisko Černá cesta 6. NE 14 000 Kč 122 Kč

6. 4+1 98 Povel Fischerova 3. NE 12 000 Kč 122 Kč

7. 4+1 90 Povel Trnkova 4. ANO 12 500 Kč 139 Kč

8. 4+1 108 Lazce Jiříčkova 5. ANO 12 000 Kč 111 Kč

9. 4+kk 90 Hradisko Černá cesta 6. ANO 10 500 Kč 117 Kč

10. 5+1 130 Lazce Řezáčova 6. NE 15 000 Kč 115 Kč

12 250 Kč 114 Kč



 

Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu
 

Dispozice 

1+kk, 1+1 

2+kk, 2+1 

3+kk, 3+1 

4+kk a větší 

∑/x 

Tab. č. 19: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro východní oblast

 

 

 

Graf č. 7: Výše obvyklého ná

 

 

3.5.4 Severovýchodní okraj

 Jde o převážně klidnou oblast s
vznikly nedávným připojením p
rodinné a bytové domy. Po
výrobních firem sídlících v
 

1+kk, 1+1

155 Kč
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Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu

průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/b

155 Kč 5 938 Kč 

118 Kč 7 190 Kč 

120 Kč 8 580 Kč 

114 Kč 12 250 Kč 

127 Kč 8 490 Kč 

. 19: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro východní oblast

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro východní oblast

Severovýchodní okraj 

ř ě klidnou oblast s horší dostupností do centra. M
řipojením původních vesnic k městu. Nachází se zde p

rodinné a bytové domy. Pozitivním, ale i negativním faktorem mů
výrobních firem sídlících v okolí těchto částí.  

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

155 Kč

118 Kč 120 Kč 114 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici

Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu 

průměrná cena [Kč/byt] 

 

 

 

 

 

. 19: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro východní oblast 

 

závislosti na dispozici pro východní oblast 

horší dostupností do centra. Městské části 
stu. Nachází se zde převážně 

zitivním, ale i negativním faktorem může být přítomnost 

4+kk a větší

114 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1  
 

 
Tab. č. 20: Nájmy v severovýchodní oblasti pro dispozice 1+kk a 1+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 
 

 
Tab. č. 21: Nájmy v severovýchodní oblasti pro dispozice 2+kk a 2+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 22: Nájmy v severovýchodní oblasti pro dispozice 3+kk a 3+1 
 
 
 

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 1+1 48 Chválkovice Chválkovická 1. NE 6 000 Kč 125 Kč

2. 1+kk 24 Chválkovice Švabinského 1. ANO 5 500 Kč 229 Kč

3. 1+1 28 Chválkovice Selské nám. 1. ANO 5 500 Kč 196 Kč

4. 1+1 70 Chválkovice Týneček 1. NE 5 000 Kč 71 Kč

5. 1+1 48 Týneček Ševčíkova 2. ANO 6 500 Kč 135 Kč

6. 1+1 36 Týneček Bohuslava Malinů 1. NE 5 500 Kč 153 Kč

7. 1+kk 40 Černovír Petříkova 2. NE 5 500 Kč 138 Kč

8. 1+1 55 Černovír U Staré Moravy 3. ANO 6 000 Kč 109 Kč

9. 1+1 37 Chválkovice Chválkovická 1. ANO 5 000 Kč 135 Kč

10. 1+1 50 Černovír Na Hrázi 1. NE 5 500 Kč 110 Kč

5 600 Kč 140 Kč

Číslo Dispozice  [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+1 53 Černovír U Háje 1. ANO 6 000 Kč 113 Kč

2. 2+1 56 Černovír Hlušovická 1. ANO 6 000 Kč 107 Kč

3. 2+kk 57 Chválkovice Chválkovická 1. ANO 5 800 Kč 102 Kč

4. 2+1 60 Týneček Bohuslava Malinů 1. NE 5 500 Kč 92 Kč

5. 2+1 62 Týneček Blodkovo nám. 1. NE 6 000 Kč 97 Kč

6. 2+kk 55 Chválkovice Švabinského 2. ANO 5 000 Kč 91 Kč

7. 2+kk 49 Chválkovice Chválkovická 1. NE 5 000 Kč 102 Kč

8. 2+1 60 Týneček Ševčíkova 1. ANO 6 500 Kč 108 Kč

9. 2+1 63 Týneček Šternberská 1. ANO 6 700 Kč 106 Kč

10. 2+kk 65 Černovír Hlušovická 1. ANO 6 000 Kč 92 Kč

5 850 Kč 101 Kč

Číslo Dispozice  [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+kk 86 Chválkovice Chválkovická 1. NE 12 500 Kč 145 Kč

2. 3+1 90 Pavlovičky Za Školou 1. ANO 12 500 Kč 139 Kč

3. 3+kk 80 Týneček Chaloupky 1. ANO 7 500 Kč 94 Kč

4. 3+1 78 Černovír Heydukova 2. NE 8 500 Kč 109 Kč

5. 3+kk 85 Černovír Na Hrázi 1. ANO 8 500 Kč 100 Kč

6. 3+1 87 Pavlovičky Chodolská 1. NE 9 000 Kč 103 Kč

7. 3+1 90 Pavlovičky Na Zákopě 1. NE 9 000 Kč 100 Kč

8. 3+1 76 Pavlovičky Skopalíkova 1. ANO 8 900 Kč 117 Kč

9. 3+kk 69 Chválkovice Švabinského 2. ANO 8 500 Kč 123 Kč

10. 3+1 90 Chválkovice Pastoušky 1. NE 10 000 Kč 111 Kč

9 490 Kč 114 Kč



 

Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a v
 

Tab. č. 23: Nájmy v severovýchodní oblasti pro dispozice 4
 
 
 
Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu
 

Dispozice 

1+kk, 1+1 

2+kk, 2+1 

3+kk, 3+1 

4+kk a větší 

∑/x 

Tab. č. 24: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro severovýchodní 
oblast 
 
 

Graf č. 8: Výše obvyklého nájemného v

oblast 

Číslo Dispozice [m2] Městská část

1. 4+1 145

2. 4+kk 120 Chválkovice

3. 4+kk 110

4. 4+1 98

5. 4+1 105

6. 4+1 98

7. 4+1 115

8. 4+1 122

9. 4+kk 100

10. 5+1 123 Chválkovice

1+kk, 1+1

140 Kč
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 

severovýchodní oblasti pro dispozice 4+kk a větší

Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu

průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/byt]

140 Kč 5 600 Kč 

101 Kč 5 850 Kč 

114 Kč 9 490 Kč 

99 Kč 11 240 Kč 

114 Kč 8 045 Kč 

. 24: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro severovýchodní 

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro severovýchodní 

Městská část Adresa Poschodí Vybavení

Pavlovičky Za Školou 1. ANO

Chválkovice Švabinského 1. ANO

Pavlovičky Za Školou 1. ANO

Týneček Šternberská 2. NE

Černovír Na Hrázi 1. ANO

Černovír Hlušovická 1. NE

Pavlovičky Na Zákopě 3. NE

Pavlovičky Na Zákopě 1. ANO

Pavlovičky Chodolská 1. ANO

Chválkovice Chválkovická 1. NE

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

140 Kč

101 Kč
114 Kč

99 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici

 
ětší 

Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu 

průměrná cena [Kč/byt] 

. 24: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro severovýchodní 

 

závislosti na dispozici pro severovýchodní 

Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

15 000 Kč 103 Kč

12 000 Kč 100 Kč

10 500 Kč 95 Kč

9 900 Kč 101 Kč

10 500 Kč 100 Kč

11 000 Kč 112 Kč

10 500 Kč 91 Kč

12 000 Kč 98 Kč

9 500 Kč 95 Kč

11 500 Kč 93 Kč

11 240 Kč 99 Kč

4+kk a větší

99 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 
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3.5.5 Okolí Svatého Kopečku  

 Okolí Svatého Kopečku tvoří sice městské části, ale geograficky se nachází 
10km od centra Olomouce a je tak nejvzdálenější oblastí. Nabídka pronájmů v těchto 
částech je výrazně nižší než v ostatních částech Olomouce, protože je zde velmi řídká 
zástavba. Nejen tyto faktory ovlivňují cenu bydlení v této oblasti směrem nahoru 
v porovnání s ostatními okrajovými částmi. Získávání dat bylo pro tuto oblast velmi 
náročné, proto tabulky obsahují pouze 5 řádků. 
  
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1  

 
Tab. č. 25: Nájmy v oblasti Svatého Kopečku pro dispozice 1+kk a 1+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 

 
Tab. č. 26: Nájmy v oblasti Svatého Kopečku pro dispozice 2+kk a 2+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 27: Nájmy v oblasti Svatého Kopečku pro dispozice 3+kk a 3+1 
 
 
 
 
 
 

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 1+kk 40 Droždín Gagarinova 1. NE 6 000 Kč 150 Kč

2. 1+1 45 Sv. Kopeček Dvorského 1. ANO 7 000 Kč 156 Kč

3. 1+1 35 Sv. Kopeček Radíkovská 1. ANO 7 500 Kč 214 Kč

4. 1+1 55 Droždín Horní Úleha 2. ANO 6 750 Kč 123 Kč

5. 1+1 45 Lošov Strmá 1. NE 6 000 Kč 133 Kč

6 650 Kč 155 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+kk 55 Droždín Gagarinova 2. ANO 6 500 Kč 118 Kč

2. 2+1 60 Droždín Horní Úleha 1. ANO 7 000 Kč 117 Kč

3. 2+1 68 Sv. Kopeček Strmá 1. ANO 7 000 Kč 103 Kč

4. 2+kk 53 Lošov Svolinského 2. NE 6 800 Kč 128 Kč

5. 2+kk 60 Lošov Kovářská 1. NE 7 000 Kč 117 Kč

6 860 Kč 117 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+kk 68 Droždín Horní Úleha 2. ANO 6 000 Kč 88 Kč

2. 3+1 90 Droždín Na Heku 1. NE 8 900 Kč 99 Kč

3. 3+1 90 Sv. Kopeček Dvorského 1. ANO 13 000 Kč 144 Kč

4. 3+1 72 Lošov Strmá 2. NE 6 500 Kč 90 Kč

5. 3+kk 70 Lošov Svolinského 1. ANO 7 000 Kč 100 Kč

8 280 Kč 104 Kč



 

Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a v
 

Tab. č. 28: Nájmy v oblasti Svatého Kope
 
 
 
Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblast
 

Dispozice 

1+kk, 1+1 

2+kk, 2+1 

3+kk, 3+1 

4+kk a větší 

∑/x 

Tab. č. 29: Závislost výše obvyklého nájemného
Kopečku 

 

 

Graf č. 9: Výše obvyklého nájemného v

Kopečku 

Číslo Dispozice  [m2]

1. 4+kk 110

2. 4+1 130

3. 4+1 120

4. 4+1 130

5. 5+1 110

1+kk, 1+1

155 Kč
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 

. 28: Nájmy v oblasti Svatého Kopečku pro dispozice 4+kk a 4

Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu

průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/byt]

155 Kč 6 650 Kč 

117 Kč 6 860 Kč 

104 Kč 8 280 Kč 

111 Kč 13 400 Kč 

122 Kč 8 798 Kč 

. 29: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro oblast Svatého 

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro oblast Svatého 

Městská část Adresa Poschodí Vybavení

Droždín Gagarinova 1. ANO

Sv. Kopeček Dvorského 1. NE

Sv. Kopeček Radíkovská 1. NE

Sv. Kopeček Kopecká 2. ANO

Lošov Strmá 1. NE

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

155 Kč

117 Kč
104 Kč 111 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici

 
kk a 4+1 

i na dispozici bytu 

průměrná cena [Kč/byt] 

na dispozici bytu pro oblast Svatého 

 

závislosti na dispozici pro oblast Svatého 

 [Kč/byt] [Kč/m2]

11 000 Kč 100 Kč

16 000 Kč 123 Kč

14 500 Kč 121 Kč

15 500 Kč 119 Kč

10 000 Kč 91 Kč

13 400 Kč 111 Kč

4+kk a větší

111 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 
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3.5.6 Okrajové části 

 
 V okrajových částech města je převážně zástavba starších rodinných domů, ale 
s rozrůstáním města se zde v posledních letech začínají objevovat také bytové domy a 
satelitní městečka. Jde o bývalé vesnice, které byly připojeny v pořadí jako poslední. 
Výše tržního nájemného je zde nejnižší, protože jde o kompromis mezi městem a 
vesnicí. 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 1+ kk, 1+1  
 

 
Tab. č. 30: Nájmy v okrajových částech pro dispozice 1+kk a 1+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 2+ kk, 2+1 
 

 
Tab. č. 31: Nájmy v okrajových částech pro dispozice 2+kk a 2+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo Dispozice  [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 1+1 60 Chomoutov Hrachoviská 1. NE 6 000 Kč 100 Kč

2. 1+1 48 Holice Holická 2. ANO 6 000 Kč 125 Kč

3. 1+1 38 Holice Hamerská 2. NE 5 000 Kč 132 Kč

4. 1+kk 45 Holice Náves Svobody 1. NE 6 000 Kč 133 Kč

5. 1+1 30 Chomoutov Horecká 1. NE 5 500 Kč 183 Kč

6. 1+kk 27 Chomoutov Lužická 1. NE 5 000 Kč 185 Kč

7. 1+1 37 Slavonín Za Kostelem 1. ANO 6 500 Kč 176 Kč

8. 1+1 50 Slavonín Slavonínská 1. NE 5 000 Kč 100 Kč

9. 1+1 56 Holice Přerovská 1. NE 5 000 Kč 89 Kč

10. 1+1 32 Nedvězí u Ol. Jilemnického 1. ANO 5 000 Kč 156 Kč

5 500 Kč 138 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 2+1 50 Holice Hamerská 2. ANO 6 000 Kč 120 Kč

2. 2+1 54 Nemilany Sportovní 1. NE 6 000 Kč 111 Kč

3. 2+kk 59 Slavonín Kyselovská 1. NE 6 500 Kč 110 Kč

4. 2+kk 60 Holice Přerovská 1. ANO 7 000 Kč 117 Kč

5. 2+kk 57  Topolany U Parčíku 1. ANO 5 500 Kč 96 Kč

6. 2+1 60 Slavonín Zolova 1. ANO 6 000 Kč 100 Kč

7. 2+1 65 Chomoutov Horecká 1. ANO 7 500 Kč 115 Kč

8. 2+1 63 Holice Náves Svobody 1. NE 7 000 Kč 111 Kč

9. 2+1 65 Slavonín Kyselovská 1. NE 6 500 Kč 100 Kč

10. 2+kk 62 Neminany Lidická 1. ANO 7 000 Kč 113 Kč

6 500 Kč 109 Kč
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Nájmy ve vybrané oblasti po byty 3+ kk, 3+1 
 

 
Tab. č. 32: Nájmy v okrajových částech pro dispozice 3+kk a 3+1 
 
 
 
Nájmy ve vybrané oblasti po byty 4+ kk a větší 
 

 
Tab. č. 33: Nájmy v okrajových částech pro dispozice 4+kk a větší 
 
 
 
Závislost výše obvyklého nájemného ve vybrané oblasti na dispozici bytu 
 
 

Dispozice průměrná cena [Kč/m2] průměrná cena [Kč/byt] 

1+kk, 1+1 138 Kč 5 500 Kč 

2+kk, 2+1 109 Kč 6 500 Kč 

3+kk, 3+1 97 Kč 8 440 Kč 

4+kk a větší 104 Kč 12 180 Kč 

∑/x 112 Kč 8 155 Kč 

Tab. č. 34: Závislost výše obvyklého nájemného na dispozici bytu pro v okrajových 
částech 

 

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 3+1 80 Holice Hamerská 1. NE 7 000 Kč 88 Kč

2. 3+1 90 Slavonín Machátova 2. ANO 10 900 Kč 121 Kč

3. 3+1 86 Holice Náves Svobody 1. ANO 10 000 Kč 116 Kč

4. 3+1 66 Holice Slunečná 3. ANO 6 500 Kč 98 Kč

5. 3+1 150 Holice Barákova 1. ANO 8 000 Kč 53 Kč

6. 3+1 80 Holice Hamerská 1. NE 7 500 Kč 94 Kč

7. 3+1 90 Slavonín Machátova 1. NE 11 000 Kč 122 Kč

8. 3+kk 80 Chomoutov Horecká 1. ANO 7 000 Kč 88 Kč

9. 3+1 84 Topolany U Parčíku 3. ANO 7 500 Kč 89 Kč

10. 3+kk 90 Slavonín Za Kostelem 1. NE 9 000 Kč 100 Kč

8 440 Kč 97 Kč

Číslo Dispozice [m2] Městská část Adresa Poschodí Vybavení  [Kč/byt] [Kč/m2]

1. 4+1 110  Topolany Nedbalova 2. NE 11 500 Kč 105 Kč

2. 4+1 123 Slavonín Machátova 1. ANO 12 000 Kč 98 Kč

3. 4+1 120 Chomoutov Hrachoviska 1. NE 12 000 Kč 100 Kč

4. 4+1 115 Holice Hamerská 1. NE 11 000 Kč 96 Kč

5. 4+kk 98 Slavonín Kyselovská 1. NE 10 000 Kč 102 Kč

6. 4+1 110 Neminany Lidická 1. NE 12 500 Kč 114 Kč

7. 4+1 130 Holice Přerovská 1. ANO 14 000 Kč 108 Kč

8. 4+1 120 Nemilany Raisova 1. NE 13 000 Kč 108 Kč

9. 4+kk 130 Slavonín Na Stráni 1. NE 14 500 Kč 112 Kč

10. 5+1 110 Holice Stará Přerovská 1. ANO 11 300 Kč 103 Kč

12 180 Kč 104 Kč



 

Graf č. 10: Výše obvyklého nájemného v

 

 

3.6 Analýza faktorů

 
 V této kapitole se pokusím 

nájemného v Olomouci a v jednotlivých oblastech. Jde v

negativních externalit pů

podmínek nájemné. 

 

 

3.6.1 Dispozice bytu jako faktor ovliv

 

 Z níže uvedené tabulky

a cenou místně obvyklého nájemného. P

dispozice, tím vyšší je obvyklé nájemné za m

menších dispozic, ceny e

domácností uskromnit se a šet
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: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici pro okrajové 

Analýza faktorů ovlivňujících výši obvyklého nájemného 

kapitole se pokusím nastínit faktory ovlivňující výši

Olomouci a v jednotlivých oblastech. Jde v podstatě o urč

negativních externalit působících na nájemníka a na jeho vůli  

Dispozice bytu jako faktor ovlivňující výši obvyklého nájemného 

uvedené tabulky a grafu jasně vyplývá nepřímá úměra mezi velikostí bytu 

ě obvyklého nájemného. Přesněji lze říci, že čím menší je bytová 

dispozice, tím vyšší je obvyklé nájemné za m2.  Důvodem je jednak nedostatek byt

menších dispozic, ceny energií, ale i ekonomická krize a s ní související snaha 

domácností uskromnit se a šetřit. 

1+kk, 1+1 2+kk, 2+1 3+kk, 3+1 4+kk a větší

138 Kč

109 Kč
97 Kč

104 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti 

na dispozici

 

závislosti na dispozici pro okrajové části 

 

ňující výši obvyklého 

ě o určení pozitivních a 

 platit za určitých 

ující výši obvyklého nájemného  

ěra mezi velikostí bytu 

čím menší je bytová 

vodem je jednak nedostatek bytů 

ní související snaha 

4+kk a větší

104 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti 



 

Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici

Dispozice 

1+kk, 1+1 

2+kk, 2+1 

3+kk, 3+1 

4+kk a větší 

Tab. č. 35: Výše obvyklého nájemného v
 

 

 

Graf č. 11: Výše obvyklého nájemného v
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Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici 

obvyklá cena [Kč/m2] obvyklá cena [Kč/byt]

151 Kč 

118 Kč 

113 Kč 

107 Kč 12 278 Kč

. 35: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici 

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na dispozici 

2+kk, 2+1
3+kk, 3+1

4+kk a větší

118 Kč
113 Kč

107 Kč

Dispozice

Výše obvyklého nájemného v závislosti na 

dispozici

 

obvyklá cena [Kč/byt] 

6 204 Kč 

6 713 Kč 

8 755 Kč 

12 278 Kč 

 

4+kk a větší

107 Kč

Výše obvyklého nájemného v závislosti na 



 

Graf č. 12: Výše obvyklého nájemného z

 

 Z grafu č. 11 je č

obvyklého nájemného z

s rostoucí vzdáleností od centra m

kde je poptávka po bydlení tak vysoká, že se výše obvyklého nájemného n

dispozic rovná nájemnému v

markantní rozdíl výše obvyklého nájemného mezi dispozicemi 1

 

 

3.6.2 Vzdálenost od centra jako faktor ovliv

  

 Pravidlem bezesporu je, že ceny nájemného souvisí mimo jiné i se vzdáleností 

dané lokality od centra. Ani v

připadá centrální oblasti

kde se výše nájemného odchyluje jen velmi nepatrn

vykazuje severovýchodní oblast a okrajové 

Svatého Kopečku, které paradoxn

skutečnost je pravděpodobn

0 Kč
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: Výše obvyklého nájemného z bytů za m2 pro jednotlivé disp

č. 11 je čitelný výstup analýzy výše obvyklého nájemného z

obvyklého nájemného z bytů tedy klesá s rostoucí dispozicí bytu a zárove

rostoucí vzdáleností od centra města. Výjimku tvoří oblast okolí Svatého Kope

kde je poptávka po bydlení tak vysoká, že se výše obvyklého nájemného n

dispozic rovná nájemnému v centrálních částech města. Za povšimnutí také stojí 

rozdíl výše obvyklého nájemného mezi dispozicemi 1+kk, 

t od centra jako faktor ovlivňující výši obvyklého nájemného

Pravidlem bezesporu je, že ceny nájemného souvisí mimo jiné i se vzdáleností 

dané lokality od centra. Ani v tomto případě tomu není jinak, a nejvyšší nájemné 

oblasti. V těsném závěsu jsou sousedící západní a východní oblasti, 

kde se výše nájemného odchyluje jen velmi nepatrně. Nejnižší obvyklé nájemné 

vykazuje severovýchodní oblast a okrajové části města. Nejvzdáleně

čku, které paradoxně nevykazuje nejnižší obvyklé nájemné. Tato 

ěpodobně zapříčiněna dobrou dopravní dostupností a vysokou 

2+kk, 2+1
3+kk, 3+1

4+kk a větší

Výše obvyklého nájemného z bytů  za m

pro jednotlivé dispozice a oblasti 

centrum

západní oblast

východní oblast

severovýchodní oblast

okolí Svatého Kopečku

okrajové části

 

pro jednotlivé dispozice a oblasti 

itelný výstup analýzy výše obvyklého nájemného z bytů. Výše 

bytu a zároveň klesá 

í oblast okolí Svatého Kopečku, 

kde je poptávka po bydlení tak vysoká, že se výše obvyklého nájemného některých 

sta. Za povšimnutí také stojí 

+kk, 1+1 a 2+kk, 2+1. 

ující výši obvyklého nájemného 

Pravidlem bezesporu je, že ceny nájemného souvisí mimo jiné i se vzdáleností 

 tomu není jinak, a nejvyšší nájemné 

su jsou sousedící západní a východní oblasti, 

. Nejnižší obvyklé nájemné 

sta. Nejvzdálenější oblast je okolí 

je nejnižší obvyklé nájemné. Tato 

na dobrou dopravní dostupností a vysokou 

Výše obvyklého nájemného z bytů  za m2

pro jednotlivé dispozice a oblasti 

centrum

západní oblast

východní oblast

severovýchodní oblast

okolí Svatého Kopečku

okrajové části



 

kvalitou prostředí pro bydlení. Tato lokalita je obyvateli Olomouce 

jako „Beverly Hills“.   

 

 

Tab. č. 36: Závislost výše o
 

 

 

Graf č. 13: Výše obvyklého nájemného v
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edí pro bydlení. Tato lokalita je obyvateli Olomouce nezř

. 36: Závislost výše obvyklého nájemného na vzdálenosti od centra

: Výše obvyklého nájemného v závislosti na vzdálenosti od centra

Index vzdálenosti od centra průměrná cena [Kč/m2]

1 130 Kč

2 127 Kč

3 130 Kč

4 114 Kč

5 112 Kč

6 122 Kč

127 Kč
130 Kč

114 Kč
112 Kč

3 4

Index vzdálenosti od centra

Závislos výše obvyklého nájemného na 

vzdálenosti od centra

nezřídka přezdívána 

 

bvyklého nájemného na vzdálenosti od centra 

 

na vzdálenosti od centra 
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Obr. č. 3: Cenová mapa Olomouce pro šest oblastí  

 

3.6.3 Další významné faktory 

 

Troufnu si tvrdit, že faktorů ovlivňujících výši obvyklého nájemného je neomezené 

množství, pokud budeme vycházet z toho, že každý jednotlivec je individuum 

s odlišnými názory, požadavky a prioritami. Není snadné všechny tyto faktory definovat 

a případně změřit. Pro úplnost se pokusím dále uvést alespoň některé. 

 

 

• délka trvání nájemní smlouvy 

• vybavení bytu 

• faktor času (sezónnost) 

• typ konstrukce domu 

• typ lokality 
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• občanská vybavenost 

• vzdálenost od zaměstnání 

• čistota ovzduší 

• orientace na určitou světovou stranu 

• sklep 

• balkon 

• lodžie 

• velikost koupelny 

• výška stropů 

• velikost oken 

• atd. 
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ZÁVĚR 
 
 Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat trh s nájemním bydlením ve městě 

Olomouci a určit faktory které jej ovlivňují. Trh s nemovitostmi je stejně jako většina 

současných trhů neustále v pohybu. Ceny a požadavky ze strany nabídky a poptávky se 

neustále aktualizují a zjištěná data jsou použitelná maximálně jeden rok. Dlouhodobější 

užitečnost zjištěných informací vidím především v rozhodování o lukrativnosti 

jednotlivých lokalit. Věřím ovšem, že tato práce bude účelná a poslouží jako podklad 

pro rozhodování v oblasti realitního trhu. 

 Jedním z cílů bylo také zjištění pohybů výše obvyklého nájemného v 

jednotlivých oblastech. Vzhledem k charakteru města nelze jednoznačně vymezit 

oblasti s odlišnou výší nájemného. Grafické znázornění poukazuje na skutečnost, že se 

jednotlivé oblasti prolínají. Vymezení konkrétních hranic je prakticky nerealizovatelné. 

Z grafického znázornění je ovšem patrné, že závislost vzdálenosti od centra na výši 

obvyklého nájemného je velmi znatelná. Výjimkou je oblast v okolí Svatého Kopečku, 

kterou tvoří nejvzdálenější městské části a obvyklé nájemné zde není nejnižší. Tato 

skutečnost je zapříčiněna bezesporu vysokou poptávkou po bydlení v dané lokalitě, 

řídkou zástavbou a vysokou kvalitou prostředí k bydlení. 

 Rozdíly ve výši obvyklého nájemného v daných lokalitách jsou u centrálních 

oblastí zanedbatelné, ovšem v porovnání s okrajovými částmi jsou rozdíly velmi 

znatelné.  

 V případě rozdílů vzhledem k dispozicím bytů stojí za zmínku fakt, že nejvyšší 

obvyklé nájemné za metr čtverečný je u bytů s nejmenší dispozicí a naopak. Důvodem 

je vysoká poptávka po „levném“ nájemním bydlení. Na straně nabídky jsou ovšem 

většinou byty o větších dispozicích. Malé byty jsou tedy v současné době v podstatě 

nedostatkovým zbožím. 

 Přínosem této práce je bezpochyby orientace v dané problematice a na trhu 

s nájemním bydlením ve městě Olomouci. Z hlediska budoucího vývoje lze tedy 

předpokládat developerské investice do výstavby spíše menších bytů. Důvodem je 

současná hospodářská situace, vývoj na trhu práce a také stav současné bytové zástavby 

na tomto území. Bydlení je záležitostí mnoha významných i méně významných faktorů, 

které se navzájem prolínají a tvoří tak realitní trh. 
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PŘÍLOHY 
 
 
Příloha č. 1: Výše nájemného v bytech s regulovanou výší nájmu 
v Olomouci – zvýšení od 1.1.2010  

 
 
 

Současná sazba nájmu Maximální 
nájemné od 

1.1.2010 
(Kč/m2/měsíc) 

Typ bytu K č/m2/měs. 

Dříve označovaná zóna C 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

52,43 61,34 
48,80 58,46 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

42,35 51,37 
38,90 48,55 

Dříve označovaná zóna B 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

54,31 62,78 
50,53 59,88 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

43,87 52,6 
40,29 49,58 

Dříve označovaná zóna A 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

54,92 63,27 
51,08 60,27 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

44,33 52,97 
40,71 50,03 

Zdroj: http://www.sno.cz/ 
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Příloha č. 2: Výše nájemného v bytech s regulovanou výší nájmu 
v Olomouci – zvýšení od 1.1.2009  
 

Současná sazba nájmu Maximální 
nájemné od 

1.1.2009 
(Kč/m2/měsíc) 

Typ bytu K č/m2/měs. 

Dříve označovaná zóna C 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

38,84 52,43 
33,61 48,80 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

28,16 42,35 
23,75 38,90 

Dříve označovaná zóna B 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

41,65 54,31 
36,04 50,53 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

30,19 43,87 
25,47 40,29 

Dříve označovaná zóna A 
Standard - bývalá I.kategorie 
               - bývalá II.kategorie 

42,57 54,91 
36,83 51,08 

Snížená kvalita - bývalá III. kategorie 
                          - bývalá IV.kategorie 

30,83 44,33 
26,01 40,71 

Zdroj: http://www.sno.cz/ 
 

  


