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Abstrakt: 

Tento článek se věnuje potvrzení či vyvrácení hypotézy, že kvalita obytného prostředí sídla má 

vliv na cenu nemovitostí pro bydlení, tedy rodinných domů a bytů. Kvalita obytného prostředí 

je hodnocena pomocí vybraných indikátorů z indikátorové sady CIVITAS a je zkoumána u 

vybraného vzorku měst České republiky.  

Abstract: 

This article is dedicated to confirm or refute the hypothesis of influence of the quality of the 

residential environment seat on the price of real estate for housing, i.e. houses and apartments. 

The quality of the residential environment is evaluated using selected indicators from a set of 

indicators CIVITAS and is examined in a sample of cities in the Czech Republic.  

 

Úvod 

Bydlení můžeme zařadit mezi základní lidské potřeby. Prostředí, ve kterém se samotný objekt 

bydlení nachází, můžeme označit jako obytného prostředí. Ne každé takové obytné prostředí je 

ideálním místem z hlediska své kvality. Tato kvalita může být posuzována mnoha způsoby, 

protože je subjektivního charakteru a pro každého jedince může být projevem kvality něco 

jiného.[4,7] Cílem tohoto příspěvku je na základě identifikace základních prvků „kvality“ 

obytného prostředí provést porovnání s cenami nemovitostí pro bydlení. Základní otázkou, 

která má tedy být zodpovězena je, zda kvalita obytného prostředí sídla ovlivňuje cenu 

nemovitostí pro bydlení. 
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Metodika, rešerše 

Kvalita obytného prostředí může být měřena na základě různých indikátorů, nicméně neexistuje 

žádná ucelená a obecně používaná či použitelná sada, kterou by se kvalita obytného prostředí 

hodnotila.[5,6,8] Pro potřeby této práce byla zvolena pomocí indikátorová sada CIVITAS, která 

se věnuje hodnocení sídel z hlediska udržitelného rozvoje. Protože se jedná o jednu 

z nejnovějších indikátorových sad, která byla v ČR vyvinuta, byla zvolena právě tato sada. 

Z této sady pak byly vybrány ty indikátory, které se přímo vztahují ke kvalitě prostředí. 

Podrobný popis a konstrukce jednotlivých indikátorů jsou obsaženy v [5,6]. Jedná se o 

následující indikátory: 

URB 3: Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 

ENV 1: Kvalita ovzduší 

 hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM10/rok a NOx/rok); 

ENV 3: Pohoda prostředí sídla 

 produkce komunálního odpadu na hlavu (t/osoba); 

 koeficient ekologické stability; 

SOC 1: Sociálně – demografická struktura 

 vývoj počtu obyvatel; 

SOC 2: Kvalita sociálního prostředí 

 výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků; 

 kvalita bydlení – počet domů nezpůsobilých pro bydlení. 

Zkoumání bylo provedeno na vzorku měst České republiky nad 50 000 obyvatel.[2] Ve 

zkoumaném výběru tedy bylo 19 největších měst v ČR (s výjimkou Prahy). Zde byl sledován 

vývoj průměrných cen nemovitostí pro bydlení a byla hodnocena kvalita obytného prostředí. 

Posléze byla provedena komparativní analýza vlivu kvality obytného prostředí sídla na cenu 

nemovitostí pro bydlení v roce 2012. 

 

Vývoj průměrných kupních cen nemovitostí pro bydlení 

Vliv kvality obytného prostředí na cenu nemovitostí pro bydlení, tedy rodinných domů a bytů, 

byl sledován pro rok 2012. Zdrojem dat byla přiznání k dani z převodu nemovitostí, která jsou 

povinni podávat vlastníci (prodejci) nemovitostí místně příslušným finančním úřadům. 

Finanční úřady zadávají z daňových přiznání do databáze vybrané údaje o prodejích 

nemovitostí, vytvořené soubory pak obdrží ČSÚ.[1] 
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Ceny rodinných domů 

Níže uvedené ceny jsou průměrné kupní ceny, které jsou u rodinných domů vyjádřeny v Kč/1 

m3. Z grafu č. 1 je patrné, že nejnižší cena za m2 v případě rodinných domů je ve městě Děčín 

a nejvyšší je v Brně. 

Obrázek 1: Ceny rodinných domů v roce 2012  

 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [1] 

Ceny bytů 

U bytů jsou sledované průměrné kupní ceny, stejně jako u rodinných domů, ale jsou 

vyjadřovány v Kč / 1 m3. Ceny v jednotlivých městech v roce 2012 zobrazuje graf č. 2, který 

zobrazuje, že ceny jsou nejnižší ve městě Most a naopak nejvyšší, stejně jako v případě cen 

rodinných domů, jsou v Brně. 

Obrázek 2: Ceny bytů v roce 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [1] 
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Vyhodnocení vlivu kvality obytného prostředí na cenu nemovitostí pro bydlení 

Samotné vyhodnocení vlivu kvality obytného prostředí na cenu rodinných domů a bytů 

v jednotlivých městech bylo provedeno pomocí paprskových grafů. Jednotlivé zjištěného údaje 

byly převedeny na stejné jednotky, a to na procenta, a poté byl vypočten obsah plochy grafu, 

podle nějž bylo vytvořeno pořadí měst s nejkvalitnějším obytným prostředím až po méně 

kvalitní. 

Tabulka č. 1 zobrazuje už přepočítané hodnoty v %, které byly použity při tvorbě samotných 

grafů. Minimum a maximum osy bylo nastaveno od -100 % do 100 %. V případě měst Karlovy 

Vary, Karviná, Ostrava byl pokles obyvatel v % tak vysoký, že by škála na ose musela být od 

-300 do 100 a proto byly tyto hodnoty nahrazeny pouze -100 %, protože je jasné, že ať je to -

100 nebo -300, tak je na tom dané město v této kategorii nejhůře. 

Tabulka 1: Zdrojová data pro tvorbu grafů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následující grafy zobrazují příklady výše zmíněných údajů prostřednictvím paprskových grafů 

a ukazují plochu, u které byl následně vypočítán obsah, aby bylo možné určit pořadí měst dle 

kvality. Obecně platí, že čím větší plocha, tedy větší obsah, tím je kvalita obytného prostředí 

větší. 

Město Dostupnost NOx PM10 KO KES Obyvatelstvo
Výdaje 

za kulturu

Nezpůsobilé 

byty

Brno 73,81 26,01 53,07 - 5,56 17,72 - 26,09 84,53 6,12

České Budějovice 62,64 84,35 87,28 - 11,09 11,65 - 25,31 41,50 22,86

Děčín 59,91 50,52 61,80 0,85 100,00 - 6,83 77,82 35,82

Frýdek - Místek 53,70 67,13 70,32 - 34,55 20,76 - 60,25 10,89 100,00

Hradec Králové 50,64 41,72 72,36 - 40,81 14,68 - 75,62 100,00 38,10

Jihlava 50,00 100,00 100,00 - 37,95 18,99 - 21,74 22,56 55,81

Karlovy Vary 50,00 32,61 78,04 70,96 39,49 - 100,00 52,74 50,00

Karviná 50,00 54,34 43,45 - 1,79 14,18 - 100,00 23,33 100,00

Kladno 47,62 72,39 94,76 30,19 18,73 - 29,66 24,24 34,78

Liberec 47,62 52,01 78,66 100,00 51,65 16,46 38,50 24,00

Most 46,43 51,19 60,30 - 27,76 7,09 100,00 36,10 16,44

Olomouc 44,44 47,20 59,58 - 33,67 7,34 - 9,01 76,48 34,29

Opava 41,67 82,20 62,97 - 2,33 4,56 - 60,40 73,96 38,71

Ostrava 40,40 53,59 48,18 55,11 11,14 - 100,00 62,38 8,42

Pardubice 35,19 72,93 72,89 - 23,83 8,35 - 14,75 37,19 24,24

Plzeň 26,98 88,18 81,22 3,42 13,16 15,84 99,92 16,67

Teplice 21,90 68,55 70,07 - 25,28 9,37 - 16,61 33,66 39,34

Ústí nad Labem 20,83 45,97 67,23 - 23,23 28,35 - 84,16 25,51 9,45

Zlín 18,63 97,49 69,58 57,72 32,66 - 21,58 65,34 19,67
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Obrázek 3: Hodnocení kvality v Liberci Obrázek 4: Hodnocení kvality v Ústí n.L.

  

Zdroj: vlastní zpracování 

KES – koeficient ekologické stability, KO – komunální odpad 

 

Vyhodnocení vlivu kvality obytného prostředí na cenu nemovitostí pro bydlení 

Na základě zjištěné úrovně kvality obytného prostředí jednotlivých měst a cen rodinných domů 

a bytů může byl proveden poslední krok směřující k naplnění cíle této práce, a to vyhodnocení 

vlivu kvality obytného prostředí na cenu zmíněných nemovitostí. 

Obr. 5: Vliv kvality na cenu RD 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kvalita Cena
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Ze zjištění vyplynulo a na grafu je patrné, že dle zvolených indikátorů naměřená „vyšší kvalita 

obytného prostředí“ nemá vliv na vyšší cenu nemovitostí pro bydlení v daném městě. 

Podíváme-li se na město Liberec, které je hodnoceno dle zvolené indikátorové sady jako město 

s nejkvalitnějším obytným prostředím, vidíme, že cena nemovitostí pro bydlení mezi 

srovnávanými městy není zdaleka nejvyšší a dokonce se pohybuje pod průměrnou cenou, která 

je 2 845 Kč. Na opačném pólu hodnocení kvality obytného prostředí sledovanými indikátory je 

město Ústí nad Labem, které vychází jako s nejhorší kvalitou obytného prostředí, ale cena 

rodinných domů je oproti ceně v Liberci nižší pouze o 208 Kč za m2 tj. zcela nepatrně. 

Obrázek 6: Vliv kvality na cenu bytů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Obdobně jako u cen rodinných domů i zde platí, že i přes indikátory nejlépe hodnocené obytné 

prostředí v Liberci není cena bytů nejvyšší. V případě Ústí nad Labem, (z hlediska hodnocení 

kvality nejhoršího z hodnocených měst), jsou ceny bytů třetí nejnižší, přičemž úplně nejlevnější 

jsou byty v Mostě, který je v žebříčku kvality na osmém místě z devatenácti. Stejně tomu je i u 

rodinných domů, kde má město Brno i přes čtvrtou nejhorší pozici v hodnocení kvality nejvyšší 

ceny bytů. 

 

Závěr 

Pro přesnější určení závislosti mezi indikátory naměřenou kvalitou obytného prostředí a cenou 

nemovitostí pro bydlení byla provedena korelační analýza. Závislost byla sledována u každého 

indikátoru k ceně samostatně, jak ukazuje tabulka 2. 

 

  

Kvalita Cena
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Tabulka 2: Korelační analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z rozboru hodnocení celkové kvality obytného prostředí (souhrn všech 8 indikátorů) a ceny 

nemovitostí pro bydlení je na první pohled patrné, že zvolený způsob hodnocení kvality 

obytného prostředí nemá žádný vztah k ceně nemovitostí pro bydlení v daném městě. Město 

Liberec bylo hodnoceno jako město s nejkvalitnějším obytným prostředím a i přesto ceny 

rodinných domů u něho dosahují pouze průměrných hodnot a podobně je to i v případě bytů. 

Naopak nejhorší kvalita obytného prostředí byla zvolenými indikátory zjištěna v Ústí nad 

Labem, kde se cena rodinných domů oproti Liberci liší jen minimálně. Zajímavým zjištěním 

bylo, že město Brno, které je v hodnocení kvality na čtvrtém nejhorším místě, disponuje 

nejvyššími hodnotami cen rodinných domů i bytů.[3] Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 

zvolené indikátory měření kvality obytného prostředí jsou pro cenu nemovitostí pro bydlení 

irelevantní. Ostatně to potvrzují i srovnání grafy 3 a 4. Otázkou zůstává, zda nepotvrzení 

hypotézy o vlivu kvality obytného prostředí na cenu nemovitostí pro bydlení je způsobeno 

nevhodným výběrem indikátorů pro hodnocení této kvality (a jaké by pak měly být ty „správné“ 

indikátory) nebo zda skutečně žádná objektivně měřitelná závislost mezi kvalitou obytného 

prostředí a cenou nemovitostí pro bydlení neexistuje a cena je konstruována na základě jiných 

kritérií. 
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