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ABSTRAKT

Z vývoje nabídkových cen nemovitostí je patrný růst ve sledovaném období. Tento růst je 
relevantně vyšší oproti růstu mezd. Dalším sledovaným a ovlivňujícím faktorem poptávky po 
bytových jednotkách je cena peněz, která zejména v posledních deseti letech klesá. Vzhledem 
k rozevírajícím se nůžkám mezi vývojem nabídkových cen bytových jednotek a vývojem 
mezd je možné specifikovat nepoměrný vývoj obou proměnných. Při analýze velikosti 
poptávky a s tím spojeným objemem prodejů a zároveň nejvyšší sledované cenové hladině 
v letech 2007 a 2008, je patrné, že na poptávku mají vliv další proměnné a těmi jsou zejména 
cena peněz a demografický vývoj obyvatel. Sledováním růstu objemu úvěrů poskytnutých na 
bydlení je patrný trend výrazného navýšení objemu úvěrů na bydlení, a to zejména od roku 
2006. 
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Determination of demands on housing units in comparison with buying 
ability of inhabitants and other relevant factors

ABSTRACT

From evolving costs of properties we can notice slight increase of them during the period. But 
this increase is more significant than increase of salaries. Inflation is the next factor that can 
have an influence on the demand of properties and in the last decade is getting higher. 
According to increasing difference between the evolving  costs of flats and the salaries, we 
can determine unequal development of each of them. From amount of demands, amount of 
sales and the highest price of properties in 2007-2008 is noticeable that there are other factors 
than inflation, for example a demographic change of inhabitants. In the last few years, 
specially from 2006, there is also increasing number of mortgages.
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Vývoj na trhu s bytovými jednotkami ve sledovaných lokalitách

Determinace vývoje na trhu s nemovitostmi

Základním problémem identifikace reálného vývoje na trhu s bytovými jednotkami ve 
sledovaných lokalitách, je způsob zajištění relevantních dat o trhu. Obecně lze dohledat 
zveřejněné články a publikace, které cíleně a směrově hovoří o vývoji na trhu s nemovitostmi. 
U daných publikací a článků je v prvé řadě nutné zaměřit se na autora publikace a na cílenost 
informací, které daná analýza přináší. Je vhodné posoudit, aby spíše než o relevantní analýzu 
nešlo o cílenou zprávu, která by měla mít motivační charakter, mířící na potenciální zájemce 
o pořízení bytové jednotky. Mezi uveřejněné analýzy patří například publikace od developera 
Skanska reality a to konkrétně developerem uveřejněnou Analýzu developerského trhu 
(http://www.skanskareality.cz/news.php?id=93). Pro získání relevantních výstupů je nutné 
zajištění nezávislých vstupních dat. Pro stanovení dat o vývoji trhu s bytovými jednotkami a 
to jak pro nově vybudované bytové jednotky tak pro již užívané bytové jednotky je 
optimálním a nejlépe vypovídajícím zdrojem dat je počet řízení vedených Katastrálním 
úřadem ohledně převodů nemovitostí. Dalším relevantním zdrojem dat pro sledování situace 
na stavebním trhu jsou výstupní údaje Českého statistického úřadu. O vývoji prodejů 
bytových jednotek vypovídají následující tabulky a grafy:

Tab. 1: Vývoj stavebnictví ve sledovaných lokalitách

Vybrané údaje za Ústecký kraj -
stavebnictví, byty

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stavebnictví
Ústecký kraj - Stavební práce  
provedené v kraji (mil. Kč b. c.)1)

13 326 16 399 18 670 18 102 18 570 21 341 22 296 25 997 23 198 26 129 22 887 22 527 15 845 

Vydaná stavební ohlášení a 
povolení ks 7 756 7 210 7 470 7 795 8 170 7 831 7 354 6 624 6 761 7 389 6 627 6 309 6 261 
Průměrná hodnota na 1 stavební 
povolení (tis.Kč) 2 244 2 749 2 124 1 741 1 765 2 533 5 500 2 594 3 563 3 960 4 340 5 271 6 900 

Byty

Ústecký kraj - Zahájené byty 1 602 1 600 1 406 1 129 1 262 1 385 1 798 1 913 1 829 1 631 1 220 1 197 1 147 
Ústecký kraj - Dokončené byty 1 026 979 852 1 226 888 1 042 1 119 1 153 993 1 087 1 097 1 239 1 271 
Průměrná obytná plocha 
dokončeného bytu (m2) 64,9 68,0 76,2 61,7 80,0 77,3 66,8 77,3 90,3 87,8 90,5 79,7 80,9 
Průměrná užitková plocha 
dokončeného bytu (m2) 98,5 101,5 113,6 91,8 120,6 108,9 96,3 111,3 128,3 124,3 123,2 109,1 113,0 
Vybrané údaje za Liberecký 
kraj - stavebnictví, byty

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stavebnictví

Liberecký kraj - Stavební práce  
provedené v kraji (mil. Kč b. c.)1) 6 385 6 891 6 474 7 856 8 147 8 476 8 379 8 289 9 873 8 973 8 607 8 231 7 579 
Vydaná stavební ohlášení a 
povolení 5 107 4 726 5 099 5 679 6 233 5 513 5 014 3 896 4 286 4 171 4 202 4 130 3 785 
Průměrná hodnota na 1 stavební 
povolení (tis.Kč) 1 253 1 329 1 507 1 134 1 199 1 348 2 193 2 535 2 032 2 446 2 976 3 734 2 793 

Byty
Liberecký kraj - Zahájené byty 1 135 917 1 400 1 838 1 435 961 1 595 1 244 1 591 1 535 1 152 839 747 
Liberecký kraj - Dokončené byty 1 001 869 983 1 143 1 316 1 133 1 024 1 198 1 355 1 480 1 256 957 1 252 
Průměrná obytná plocha 
dokončeného bytu (m2) 63,8 65,7 63,7 59,7 61,4 66,3 67,2 73,5 71,0 75,7 82,1 83,2 74,7 
Průměrná užitková plocha 
dokončeného bytu (m2) 99,0 99,6 96,0 89,0 93,5 95,6 94,8 101,3 95,2 101,2 109,4 114,3 97,6 

Zdroj: ČSU (http://www.liberec.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xl, 
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xu)

Komentář k tabulce č.1:



Dané tabulky popisují vývoj objemu výstavby ve sledovaných lokalitách. Pro relevantnost 
absolutních hodnot je třeba výstupní hodnoty interpretovat na jednotku jednoho obyvatele. 

1) V libereckém kraji žije 438 560 obyvatel (zdroj: ČSU,
http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/home), 

2) V Ústeckém kraji žije 826 023 obyvatel (zdroj: ČSU, 
http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/home). 

Při daném přepočtu vývoje stavebnictví na normativní základnu je jasně patrné, že oba kraje 
mají řádově obdobnou „výkonnost“ stavebnictví. Oproti tomu ve výstavbě bytů má Liberecký 
kraj téměř dvakrát více dokončených bytů na jednoho obyvatele oproti Ústeckému kraji a to 
konkrétně 0,00285 bytu na jednoho obyvatele oproti Ústeckému kraji kde to bylo pouze 
0,00154 bytu na jednoho obyvatele. (Jedná se o dokončené byty za kalendářní rok). 
S ohledem na obdobný trend v celém sledovaném období, dá se z toho usuzovat, že v 
Libereckém kraji je po bydlení v bytech vyšší poptávka. Tato poptávka může mít několik 
odůvodnění. Konkrétní specifikace struktury poptávky je autorem řešena a je součástí 
výzkumu publikovaném jako součást disertační práce. Vyšší poptávka v Libereckém kraji má 
další efekt, který je způsoben vyšší nabídkovou cenou. Tímto efektem je v průměru o 7% 
menší užitná plocha dokončené bytové jednotky v porovnání s bytovou jednotkou v Ústeckém 
kraji.

Obr. 1: A) Počty zahájených a dokončených bytů – Ústecký kraj 

Obr. 1: B) zahájených a dokončených bytů–Liberecký kraj

Zdroj: ČSU (http://www.liberec.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xl, 
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xu)



Komentář ke grafu č.1:

V uvedených grafech je jasně patrný vývoj který koresponduje s trendy vývoje ekonomiky a 
to jak regionálně, tak i na celorepublikové úrovni. Z grafů je patrné, jak v období silné 
ekonomické konjunktury podporované dluhovou politikou, tedy v letech 2002 až 2008, byla 
výstavba poznamenána optimistickými očekáváními a počet zahájených bytů o zhruba 13% 
převyšoval počty bytů dokončených. Tento trend se změnil v roce 2009, kdy stavebnictví jako 
odvětví s nejrychlejší reakční dobou na ekonomické změny (zhruba 0,5 roku), zareagovalo 
postupným omezováním nově zahájených projektů. Od roku 2009 převládá trend, kdy jsou 
z větší části pouze dokončovány zahájené projekty ale to prioritně v závislosti na lokalitě 
výstavby. Hospodářská recese znamenala změnu přístupu potenciálních kupujících při 
pořízení nemovitosti. Aktuální, autorem článku publikovaný výzkum, aktuálních 
cenotvorných kritérií značí jasný trend, kdy kupující s omezenými zdroji (způsobeno 
hospodářskou recesí – stagnací) více než kdykoliv před tím, optimalizuje své rozhodnutí o 
koupi byt s důrazem na prioritu kvality, dopravní dostupnosti, občanské vybavenosti a dalších 
kritérií, které v období ekonomické konjunktury nebyly prioritní. Lze uvažovat o změně 
priorit potenciálních kupujících. Toto se celkově odrazilo na zvyšujících se disproporcích 
v cenové hladině nabídkových cen bytových jednotek a to i v rámci jednoho města. Disparita 
v rámci jednoho krajského města může být i ve výši 58%. Konkrétně v lokalitě Ústí nad 
Labem lze pořídit byt 2+1 o výměře 52m2 za cenu 270 000,- ale také obdobný byt v jiné 
lokalitě o výměře 53m2 za cenu 640 000,- Tato disproporce byla detekována v inzertní 
nabídce realitní kanceláře v období 6/2013.

Obr. 2: Vývoj objemu stavebních prací – Ústecký kraj a Liberecký kraj

Zdroj: ČSU (http://www.liberec.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xl, 
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/stavebnictvi-xu)

Komentář ke grafu č.1:

Daný graf svou relevancí spíše než o poptávce po bytových jednotkách vypovídá a rámcovém 
vývoji stavebnictví ve sledovaných lokalitách. Při determinaci vývoje stavebnictví v segmentu 
bytové výstavby, lze z grafu determinovat vývoj realizace nově dokončených bytů. Obdobně, 
leč s nižší relevancí jako ve výše uvedené tab.1 , kde jsou dokončené bytové jednotky exaktně 
specifikovány. Je ovšem nesystémové analyzovat pouze poptávku po nové bytové výstavbě. 
Pro determinaci celkové poptávky po bytě je nezbytné do sledování zahrnout také již dříve 
vybudované bytové jednotky. Tedy komplex bytových jednotek v různých fázích životního 
cyklu stavby. 



Tab. 2: Vývoj počtu řízení o převodu nemovitostí – Ústecký kraj

Ústecký kraj
Počet 
řízení

celkem
celkem 

[%] 
k pozemk. 
parcelám

ke staveb. 
parcelám

k budovám
k rozest. 
budová

m

k 
jednotkám

k rozest. 
jednotk

ám

k 
vodním 
dílům

2006 43640 45681 71,02% 39297 8754 5396 51 11945 63 0

2007 46328 48153 69,47% 41025 8768 5251 37 11508 50 0

2008 51039 53439 70,87% 45612 8150 4847 71 14052 169 0

2009 45120 48131 67,01% 37928 6833 4521 58 11763 79 8

2010 47946 53883 64,24% 34178 6723 4152 54 19169 28 2

2011 45970 51706 61,28% 30362 5629 3954 59 12671 181 1

2012 40570 42898 62,85% 31403 5517 3695 31 4750 50 19

2013 17918 18737 60,21% 28810 4820 3490 46 4056 52 2

Zdroj: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STATISTIKY

Obr. 3: Vývoj vlastnického práva – Ústecký kraj 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STATISTIKY

Tab. 3: Vývoj počtu řízení o převodu nemovitostí – Liberecký kraj

Liberecký kraj
Počet 
řízení

celkem
celkem 

[%] 

k 
pozemk. 
parcelá

m

ke
staveb. 

parcelám
k budovám

k 
rozest. 
budová

m

k 
jednotká

m

k 
rozest. 
jednotk

ám

k 
vodním 
dílům

2006 26648 27589 69,76% 25969 5223 3600 52 5088 451 0

2007 28853 29784 67,31% 26365 5870 3341 58 5745 360 0

2008 30054 31567 68,47% 28085 5089 3382 59 7229 354 0

2009 27187 28802 66,58% 24086 4972 3250 56 5592 460 1

2010 25790 27140 63,68% 22593 4096 2859 66 5624 265 0

2011 25321 26589 59,76% 19003 3819 2793 61 4015 293 2

2012 24058 25228 58,41% 18106 3649 2807 41 2639 117 4

2013 12020 12622 55,16% 16746 3220 2692 36 2636 42 4

Zdroj: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STATISTIKY



Obr. 4: Vývoj vlastnického práva – Liberecký kraj 

Zdroj: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-STATISTIKY

Komentář k vývoji vlastnického práva pro Liberecký kraj.

Data, která jsou výstupem z výše uvedených grafů a tabulek popisují, jak v Libereckém kraji 
od  roku 2006 stoupal počet bytových jednotek z počtu 5088 prodaných bytů až do roku 2008
kdy počet dosáhl vrcholu a tím bylo 7729 změn majitele. Posléze s nástupem ekonomické 
recese a s tím spojeným faktorům,  jako je zvyšující se nezaměstnanost, pesimistické odhady 
vývoje a další, se objem převodů vlastnických práv snížil na hodnotu 2639 za rok 2012.

Zde je velmi zajímavý fakt, že když srovnáme snižující se počet převodů bytových jednotek 
na nové majitele v rozmezí let 2008 a 2012, tak se jednalo o pokles  z 7729 na 2639 bytových 
jednotek v roce 2012, to je pokles na 34% původní hodnoty. Dalším zajímavým faktem je, že 
i přes pokles změn vlastnických práv od roku 2008 až po rok 2013 (odhad, známá jsou data 
do konce 6/2013) se objem zadlužení domácností v úvěrech na bydlení zvýšil z 691,7mld 
v roce 2008 na 831,5mld v roce 2012. Vzhledem k tomu, že sledování zadluženosti 
domácností (obr. 4) v úvěrech na bydlení je k běžně dispozici pouze v agregované podobě, 
předpokládat, že nárůst zadlužení spočívá například v orientaci občanů na zkvalitnění 
stávajícího bydlení a dále pak na pořízení jiných druhů nemovitostí a pozemků, o čemž svědčí 
trend nárůstu průměrné hodnoty nemovitosti vztažené na jedno stavební povolení.



Obr. 5: Vývoj zadluženosti domácností

Zdroj: ČSU (Zdroj: ČSU (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace_spotrebitelske_ceny) , 
vlastní výpočty

Komentář k vývoji vlastnického práva pro Ústecký kraj.

Ústecký kraj se při datech vztažených na směrodatnou jednotku vyvíjí v obdobných trendech 
jako Liberecký kraj. Ústecký kraj za rok 2012 vykazoval 4,9 převodu vlastnického práva na 
1000 obyvatel. Oproti tomu v Libereckém kraji to bylo 6,0 převodu vlastnického práva na 
1000 obyvatel a to je o 20% vyšší hodnota. Tato hodnota svědčí, o tom že v Ústeckém kraji je 
relativně nižší fluktuace majitelů bytových jednotek (vztaženo k roku 2012) a to i při 
přihlédnutí k možných odchylkám plynoucích, z vyjádřených datových výstupů, které nelze 
pro sledování dané problematiky využívat exaktně, bez přihlédnutí ke relevanci výstupů.

Dané tabulky a grafy mají nejvyšší možnou vypovídací schopnost, co se týče zjistitelných 
údajů o prodejích bytových jednotek ve sledovaných lokalitách. Výstupy z těchto grafů a 
tabulek popisují s reálný průběh trhu s bytovými jednotkami a to jak nově dokončenými tak i 
již dokončenými. Jedním ze zkreslujících faktorů výstupních dat o převodech nemovitostí, 
jsou nemovitosti darované nebo odkázané v rámci dědických řízení a další externality jako 
vynucené prodeje. Nicméně pro účely výzkumu byly tyto externality zanedbány s ohledem na 
to že tvoří v čase konstantní sumu převodů a nezpůsobují významné poptávkové výkyvy. 
S ohledem na preference poptávajících a skutečnou analýzu poptávky v segmentu trhu s byty, 
je poptávka po bytech dokončených a to v jakékoliv fázi jejich životního cyklu důležitá. 
Existuje nespočet možných děleni preferencí poptávajících jakou bytovou jednotku by si 
preferovali pořídit. Mezi nejobvyklejší členění můžeme řadit:



a) Poptávka po nové bytové jednotce

b) Poptávka po bytové jednotce v „novostavbě“ (bytový dům do stáří 5let s ohledem na 
DPH)

c) Poptávka po bytové jednotce v revitalizovaném bytovém či rodinném domě a to:

C1) ve zrekonstruované bytové jednotce

C2) v bytové jednotce bez rekonstrukce (doba od poslední rekonstrukce déle jak 10let)

d) Poptávka po bytové jednotce v bytovém či rodinném domě před rekonstrukcí a to:

D1) ve zrekonstruované bytové jednotce

D2) v bytové jednotce bez rekonstrukce (doba od poslední rekonstrukce déle jak 10let)

Z daného členění plynou další výběrové preference „nižšího řádu“, které autor popisuje ve 
svém výzkumu prezentovaném v disertační práci a agregovaný výstup dále v článku. 

Analýza vývoje nabídkových cen bytových jednotek 

„Jádrem Analýzy vývoje cenové hladiny nabídkových cen bytových jednotek, je vlastní 
databáze obsahující v součtu přes 6000 inzerátů na prodej a pronájem bytových jednotek“[1].

„Proto, aby výstupy analýzy nabídkových cen bytových jednotek vykazovaly co možná 
nejvyšší míru objektivnosti, je nezbytné aby:

1) Vstupní data (jednotlivé inzeráty konkrétních bytových jednotek) byly zadány 
stanoveným – standardizovaným způsobem, který bude pro všechny vstupní data 
jednotný. To konkrétně znamená, aby každý inzerát obsahoval požadované údaje. 
Požadovanými údaji jsou například: Konkrétní přesná lokace bytové jednotky, užitná 
plocha jednotky, druh prodeje, nabídková cena

2) Eliminování opakování jednotlivých prodávaných bytových jednotek. V praxi je 
obvyklé, že nabízená bytová jednotka je inzerována v období po několik týdnů nebo i 
déle. V tomto období ve většině případů dochází ke korekcím nabídkové ceny 
s ohledem na cenotvorná kritéria. Pro objektivnost výstupů je žádoucí, aby došlo 
k eliminování opakování konkrétní bytové jednotky v databázi. Výsledným údajem 
v databázi by měl být inzerát s cenou, která odpovídá nabídkové ceně, vedoucí  
k prodeji bytové jednotky nebo ke stažení inzerátu z jiného důvodu, například 
přehodnocení úmyslu nabízenou bytovou jednotku prodat. 

3) Stanovení objemu dat (inzerovaných bytových jednotek) v databázi. Pro dosažení 
optimální vypovídající hodnoty databáze nabídkových cen bytových jednotek je 
důležité maximalizovat počet vstupních dat. Maximalizací počtu vstupů v databázi lze 
dosáhnout eliminaci nežádoucích extrémů.

4) Standardizovaný způsob zpracování datových vstupů na požadované výstupy. To 
znamenalo rozčlenění bytových jednotek, do dvou základních skupin a to dle výměry 
bytové jednotky

A) První skupina: bytové jednotky do celkové užitné plochy 45m2. 

B)  Druhá skupina operuje s byty, které mají užitnou plochu 45m2 a více.“

„Tímto rozdělením je pokryto širší spektrum možností pro pořízení bydlení. V první skupině 
jsou obsaženy malometrážní (,,startovací“) byty, které jsou důležitým segmentem trhu, 
protože je poptáván silně zastoupenou skupinou zájemců. Zde jsou hlavními elementy 



tvořícími poptávku lidé ve věku okolo 25.let a také ta část obyvatel, která nedosahuje úrovně 
průměrných příjmů. Druhá skupina představuje byty o střední velikosti. Jedná se o 
nejvýznamnější segment trhu, a to díky plošné velikosti bytových jednotek,  která již 
umožňuje plnohodnotné využití ve smyslu potřeb rodiny.  Hlavním faktorem pro členění byla 
tudíž půdorysná plocha bytu. Samozřejmě že by bylo možné databázi třídit podle 
podrobnějších nebo úplně jiných kritérií, ale to by bylo pro potřeby této práce nadbytečné“.[1]

„Tímto konečným rozčleněním se stala databáze snadno přehledně použitelnou jako výchozí 
zdroj pro aplikaci a zkoumání vytyčených cílů a hypotéz.“[1]

„Základním výstupem z databáze je vývoj cenové hladiny bytových jednotek ve 
sledovaných lokalitách, který je určen v jednotce: koruny za metr čtverečný. Zvolený výstup 
je optimální vzhledem k jeho implementaci do predikčního modelu, ve kterém se bude ve 
vstupu zadávat celková užitná plocha konkrétní sledované bytové jednotky, u které bude 
požadována predikce budoucího vývoje cenové hladiny.“[1]

Konkrétní výstupy z databáze jsou vyjádřeny v níže uvedených grafech:

Obr. 6: Vývoj mediánu nabídkových cen bytových jednotek 

Zdroj: vlastní databáze a výpočty



Tab. 4: Vývoj mediánu nabídkových cen bytových jednotek ve sledovaných lokalitách

Obr. 7: Vývoj mediánu nabídkových cen bytových jednotek 

Zdroj: vlastní databáze a výpočty

Medián vývoje nabídkových cen v 
nominálních cenách (Kč/m2) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liberecká lokalita byty do 45m2
9 230 9 988 11 808 15 000 15 167 16 250 19 474 28 571 34 170 25 946 24 286 20 690 19 143 20 405

Liberecká lokalita byty nad 
45m2

7 998 8 740 10 110 12 500 13 962 14 444 20 162 23 683 28 939 23 000 21 264 21 250 17 525 16 304

Ústecká lokalita-byty do 45m2
4 930 5 143 4 881 6 196 8 636 9 000 9 420 11 089 16 586 15 035 12 332 10 972 8 636 10 854

Ústecká lokalita - byty nad 
45m2

4 340 4 435 5 222 6 162 7 778 9 063 9 455 10 801 12 626 13 846 12 332 10 972 11 750 11 011

Průměrný  vývoj
6 624 7 076 8 005 9 965 11 386 12 189 14 628 18 536 23 080 19 457 17 553 15 971 14 263 14 644



Komentář k výše uvedeným grafům a tabulkám:

Z daných výstupů je patrný vývoj korespondující s trendem  vývoje národního hospodářství. 
Konjunktura je patrná od počátku sledovaného období, tedy od roku 2001, kdy byla průměrná 
nabídková cena ve sledovaných lokalitách v úrovni 6624Kč/m2. Následná konjunktura 
nabídkových cen bytových jednotek pokračovala až do roku 2008, kdy nabídkové ceny 
dosáhly svých maximálních hodnot a to konkrétně průměrné hodnoty 23 080 kč/m2. Posléze 
od roku 2009 je patrný pokles nabídkových cen až na úroveň průměrných nabídkových cen až 
na hodnotu 14 263Kč/m2 v roce 2012. Období roku 2013 prozatím nelze hodnotit 
jednoznačně s ohledem na jeho trvání, nicméně předběžná data vykazují setrvalý stav 
nabídkových cen s tendencí mírné konjunktury v řádu jednotek procent.  

Pro nezkreslení sledovaných hodnot průměrem, je vhodné vyjádření v kvantilovém rozpětí. 
(Tím se autor zabývá ve své disertační práci) a dále dle jednotlivých podskupin a to s ohledem 
na nelineární narůst nabídkové ceny bytové jednotky při rostoucí výměře užitné plochy 
bytové jednotky. 

Specifikace vývoje koupěschopnosti obyvatel ve sledovaných lokalitách

Koupěschopnost obyvatel se skládá z mnoha dílčích faktorů. Mezi ty nejzákladnější můžeme 
řadit nabídkovou cenu bytové jednotky. Cena je samozřejmě, jak stanovuje základní 
ekonomické dogma, průsečíkem nabídky, poptávky a doplňkových externalit. Pro základní 
představu o vývoji koupěschopnosti obyvatel je nutné porovnat příjmy obyvatel s vývojem 
nabídkových cen bytových jednotek to vše v nominálních hodnotách. Následující tabulky a 
graf s takovouto úvahou kalkulují, porovnávají tedy, jednak jak vysokou mzdu musel zájemce 
pobírat, aby splnil podmínky pořízení bytové jednotky a také jaké množství pracujících tuto 
podmínku v čase splňovalo. A dále se výpočet zabývá nutným počtem průměrných mezd, 
které byly v řešených letech nutné vynaložit na pořízení bytové jednotky o konstantní užitné 
ploše 60m2. Jedná se o smyšlenou modelovou bytovou jednotku splňující medián potřeb 
potenciálních kupujících. Potřebami kupujících, respektive požadavky na potenciální bytovou 
jednotku se budeme podrobněji zabývat dále.

Pro určení vývoje koupěschopnosti obyvatel v porovnání k vývoji mezd je nutné determinovat 
základní proměnné:

1)
Bytová jednotka o užitné ploše 60m2, stáří do 20let, případně v rozmezí 20-50let po celkové 
revitalizaci

2) Bytová jednotka je v nabídkové hodnotě 36 mezd.

3) Platnost struktury výše mezd s ohledem na množství zaměstnanců

4) Specifikace lokalit 

5)

Průměrná hodnota mzdy musí být na úrovni minimálně 96% celorepublikového průměru v 70% 
sledovaného období a není zohledněno zachování 1,35 násobku životního minima při zaplacení 
veškerých mesíčních výdajů, tedy podmínka pro získání hypotéčního úvěry

6) Výchozí nabídkové ceny bytových jednotek jsou v cenách daného roku.

7)
Nabídkové ceny bytových jednotek jsou relevantní k ověřeným celorepublikovaným databázím 
sledujícím ceny bytových jednotek

Základní výstupy vývoje dle výše specifikovaných proměnných lze sledovat v základních 
grafech:



Obr. 8: Vývoj množství průměrných mezd nutných pro pořízení 
modelového bytu o velikosti 60m2.

Zdroj: vlastní výpočty

Obr. 9: Vývoj množství průměrných mezd nutných pro pořízení 
modelového bytu o velikosti 60m2.

Zdroj: vlastní výpočty



Obr. 10: Vývoj množství zaměstnanců splňujících podmínku  pro pořízení 
modelového bytu o velikosti 60m2.

Výstupy pro obr. 8,9 a 10:

Z výše uvedených grafů je jasně patrné jak se vyvíjela teoretická koupěschopnost 
zaměstnanců. Která i přes růst nominálních mezd od počátku sledovaného období, tedy od 
roku 2002 trendově klesala. Důvodem byl v porovnání s růstem nominálních mezd násobně 
vyšší růst nabídkových cen bytových jednotek ve sledovaných lokalitách. Tento růst byl 
v mnoha letech vyšší než růst inflace. S nástupem ekonomické recese, konkrétně od roku 
2008 se trend nárůstu nominální ceny bytové jednotky zastavil respektive obrátil k poklesu, 
oproti tomu nominální mzdy zůstaly řádově na stejné úrovni, dokonce v řádu jednotek tisíc 
rostly. Tento jev způsobený ekonomickou recesí, měl významný vliv na zvýšení poměru výše 
mzdy ku ceně bytové jednotky. S ohledem na růst nabídkových cen bytových jednotek ve 
sledovaném období se v obou sledovaných lokalitách snižoval počet pracujících, kteří 
vyhovovali nastaveným teoretickým podmínkám pro pořízení modelové bytové jednotky. 
Například pro oblast Libereckého kraje si mohlo při nastavených parametrech pořídit bytovou 
jednotku teoreticky až 16,64% pracujících. Oproti tomu, v roce 2008 to bylo „jen“ 4,37% 
pracujících. V roce 2012 to bylo 5,74% pracujících. Vývoj od roku 2008 po současnost svědčí 
o trendu růstu počtu zaměstnanců, kteří by si za nastavených podmínek mohli modelový byt 
pořídit.Dané sledování vzniklo na základě vlastní databáze sledující vývoj nabídkových cen 
bytových jednotek a dále na základě analýzy vývoje struktur mezd ve sledovaném období.
Dané grafy jsou velice zjednodušeny a nedeterminují reálnou koupěschopnost obyvatel. Tyto 
grafy ale dokazují trendy vývoje v segmentu trhu s byty. Pro zvýšení relevantnosti výstupů, 



kdy se „pouze“ neporovnává poměr mzdy zaměstnanců ku nabídkové ceně bytových 
jednotek, by bylo žádoucí do výpočtů zahrnout například osoby samostatně výdělečně činné, 
soukromé lékaře a další obyvatele, kteří nejsou zahrnuti v segmentu zaměstnanců, ale jejich 
příjmy jsou dostatečné, aby modifikovali výsledky výše uvedených výpočtů. Dále by bylo 
žádoucí do výpočtu zahrnout druhy financování a to zejména formou hypotéčních úvěrů.

Pro vytvoření rozšířeného spektra vývoje koupěschopnosti je nutné zohlednit zejména:

a) Externí poptávku po bydlení, reprezentovanou zahraničními kupujícími a to jak
fyzickými, tak i právnickými osobami.

b) Možnost získání úvěru na bydlení respektive vývoj zadlužení domácností úvěry na 
bydlení.

Zohlednění daného kritéria otevírá možnosti pro teoretický růst poptávky po bydlení a to 
zejména při porovnání zadlužení českých domácností k těm evropským. Následující graf 
vykresluje vývoj zadlužení v rámci Evropské unie a to včetně České republiky. Jedná se o 
poměr debt to income ratio:

Obr. 10: Zadluženost domácnosti v poměru ku jejich disponibilnímu 
příjmu

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00104



Daný graf popisuje hrubý dluh k výnosům domácností, je definován jako úvěry (ESA95 kód: 
AF4), tedy závazky dělené hrubým disponibilním důchodem (B6G). Podrobné údaje 
http://ec.europa.eu/eurostat/sectoraccounts. Dle výše uvedeného grafu se celková zadluženost 
Českých domácností v poměru k jejich diponabilnímu příjmu, zvedla z 14,2% v roce 2001 až 
na 56,2% v roce 2011. Je zde tedy patrný výrazný nárůst zadluženosti a to o 42% za 
sledované období. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi se drží Česká republika mezi 
4 nejméně zadlužené země v Evropě, vztaženo k dluhům domácností. Z toho vyplývá 
teoretický poptávkový potenciál, při respektování demografického vývoje, pro pořízení 
bytové jednotky prostřednictví dluhového financování. Je zde ovšem jeden neopomenutelný 
fakt.

 Daný ukazatel vyjadřuje poměr dluhů k příjmům. Lze tedy uplatnit polemiku, zda se jedná o 
relevantní porovnání s ohledem na to, že na straně možné výdajové stránky, tedy možného 
navýšení dluhů, jsou při pořízení nemovitostí Evropané včetně ČR cenově na porovnatelné 
úrovni ovšem na straně důchodové, tomu již tak není. Jako příklad lze poskytnout údaj z roku 
2012 o průměrné mzdě ve Spolkové republice Německo, kde mzda byla na úrovni 91 600Kč. 
Oproti tomu v ČR se nacházela na úrovni 25 109Kč. ČR Je tedy na 27,4% německé mzdy.

Tato reálná disporpoce na příjmové stránce může způsobit relativně rychlý zvrat optimisticky 
vyhlížejícího se vývoje zadlužeností v poměru k příjmům domácností. To nastane při 
neuváženém dluhovém hospodářství a nadměrném dluhovém financování. S tímto problémem 
se bez větších výsledků již potýká Řecko, kde ovšem tento problém nastal prioritně díky 
národnímu-státnímu dluhovému financování. 

Identifikace a verifikace vybraných faktorů působících na poptávku po 
bytových jednotkách.

Globální faktory první fáze 

Jedná se o makroekonomické veličiny sledující vývoj národního hospodářství. U těchto 
veličin je dále, pro zachování relevantnosti výstupů, žádoucí sledovat je i v úrovni krajů. Pro 
stanovení závislosti jednotlivých veličin na vývoji poptávky, je nutné realizovat nejprve 
základní hodnocení souboru dat pomocí Korelačního koeficientu. Pro zjednodušení je možné
uvažovat o lineární závislosti. Tato úvaha je nutná s ohledem na vztahovou složitost a 
mnohdy nejednoznačnost dílčích vazeb sledovaných veličin. 

Mezi konkrétní faktory na „globální úrovni patří zejména:

1) Inflace

2) Hrubý domácí produkt (sledování výkonnosti ekonomiky)

3) Průměrná mzda

4) Míra nezaměstnanosti:

5) Legislativní externality

6) Demografický vývoj

7) Indikátor důvěry spotřebitelů

8) Státní politika bydlení 

9) Struktura koupěschopnosti obyvatel v poměru k možnosti pořízení bydlení



10)Cena peněz na kapitálovém trhu

11)Cena nájemního bydlení

„Pro stanovení vazeb mezi dílčími cenotvornými tržními činiteli a vývojem nabídkových cen 
bytových jednotek je jako výchozí matematickou metodu vhodné použít částečnou 
statistickou analýzu, konkrétně korelační koeficient.

„Výpočet korelačního koeficientu se liší podle typu zkoumaných statistických proměnných. V 
případě, že náhodné veličiny X a Y jsou kvantitativní náhodné veličiny se společným 
dvourozměrným normálním rozdělením, je pro konkrétní hodnoty (x1,y1), (x2,y2), ... (xn,yn) 
výběrový korelační koeficient dán vztahem“ [2]
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Pearsonův korelační koeficient

„Součty čtverců ve jmenovateli jsou n-1 násobkem výběrových rozptylů. Proto se často 
setkáváme s jednodušším vyjádřením Pearsonova korelačního koeficientu“ [2]
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„kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka proměnné Y a sxy 

takzvaná kovariance proměnných X a Y“ [2]
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„Správná interpretace Pearsonova korelačního koeficientu předpokládá, že obě proměnné jsou 
náhodné veličiny a mají společné dvourozměrné normální rozdělení. Potom nulový korelační 
koeficient znamená, že veličiny jsou nezávislé. Pokud není splněn předpoklad dvourozměrné 
normality, z nulové hodnoty korelačního koeficientu nelze usuzovat na nic víc, než že 
veličiny jsou nekorelované. “ [2]

Lokální faktory druhé fáze 

Daná fáze slouží k determinaci poptávky po konkrétní bytové jednotce na základě 
lokálních tržních charakteristik. Pro určení teoretické poptávky po konkrétní bytové jednotkce
je nutné determinovat dílčí cenotvorná kritéria, která mohou ovlivnit cenovou hladinu 
konkrétní bytové jednotky. Při verifikaci poptávky dle tržních charakteristik lze, při znalosti 
vývoje trhu na republikové úrovni, s relativní přesností optimalizovat nabídkovou cenu a 
predikovat její vývoj. Mezi cenotvorné činitele regionálního charakteru můžeme řadit 
zejména:

1) Dostupnost do správního centra s potenciálem budoucího rozvoje 

2) Občanská vybavenost 

3) Umístění v lokalitě výběru

4) Specifikum vlastníků okolních bytových jednotek.

5) Stavební provedení (druh výstavby):

6) Stáří objektu – fáze životního cyklu objektu 



7) Intenzita okolního hluku

8) Druh vlastnictví

9) Provozní náklady – způsob vytápění

10)Dispoziční řešení

11)Kritérium vnitřního vybavení jednotky

12)Podlaží ve kterém se bytová jednotka nachází

13)Počet volných bytových jednotek ve sledované lokalitě

14)Technická vybavenost objektu

Závěr

Bydlení jako potřeba, se řadí v hierarchii potřeb k těm základním. Analýza vývoje poptávky 
po bytových jednotkách, přináší bližší pohled na vývoj trhu s byty. Při analýze poptávky 
v kombinaci s vývojem nabídky vyplynou soustavnosti jednotlivých veličin. Vývoj nabídky 
bytových jednotek transparentně reprezentuje databáze mapující vývoj nabídkových cen 
bytových jednotek od roku 2000 až po současnost. V konfrontaci s nabídkou, poptávku 
reprezentují globální a lokální poptávkové faktory, které souhrnně s přihlédnutí k dalším 
externalitám tvoří, vývoj poptávky po bytech. Ve vývoji poptávky je dále nutné přihlédnout 
k faktům, které v čase poptávku ovlivnily. Důležitým faktorem majícím, vzhledem k vývoji 
nabídkových cen, je od doby deregulace nájemného, vliv financování bydlení, pomocí 
dluhového financování. Skutečný průsečík nabídky a poptávky po bytových jednotkách 
reprezentují zrealizované prodeje. Trend ve vývoji prodaných bytů nejvýstižněji reprezentuje 
databáze převodu vlastnických práv k nemovitosti. U dané databáze lze, i přes agregovaně 
vedené údaje, díky čemuž dochází ke zkreslení způsobenému netržními vlivy, dojít k řádově 
přesným relevantním výstupům o vývoji na trhu s bydlením. 
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