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ANOTÁCIA: 

Diplomová práca sa zaoberá analýzou realitného trhu v Prahe. Práca je rozdelená na 

teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti práce sú vysvetlené základné pojmy 

a definície z oblasti realitného trhu, oceňovania nehnuteľností a financovania 

nehnuteľností. Praktická časť je venovaná analýze realitného trhu v Prahe. Je priblížený 

vývoj jednotkových cien trhu s realitami v Prahe a jeho bytová výstavba. Hlavná časť 

práce je venovaná analýze realitného trhu v Prahe s bytmi v novostavbách, ktorá je 

vytvorená na základe zozbieraných dát a sledovania realitného trhu. Je skúmané, aký 

vplyv majú jednotlivé sledované faktory na ponukovú cenu bytov. Ďalšia časť práce je 

zameraná na financovanie bytu ku kúpe a vyhodnotenie návratnosti investície za účelom 

prenájmu kúpeného bytu.  

 

ANNOTATION: 

This diploma thesis focuses on the analysis of real estate market in Prague. The thesis 

consists of theoretical part and practical part. The theoretical part explains the basic 

concepts and definitions of the real estate market, real estate valuation and real estate 

financing. The practical part focuses on the analysis of real estate market in Prague. At 

the beginning it describes the development of prices in the real estate market. The main 

part is focused on the analysis of the real estate market in Prague with apartments in the 

new buildings, which is created of collected data and monitoring of the real estate market. 

It examines the influence of monitored factors on the price of apartments. The next part 

of the work is focused on financing the apartment for purchase and evaluating the return 

on investment for the purpose of renting the purchased apartment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 

Realitný trh, analýza, byt, financovanie, oceňovanie, investícia 

 

KEY WORDS: 

real estate market, analysis, a flat, financing, valuation, investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: 

Čestne prehlasujem, že som svoju diplomovú prácu vypracovala samostatne a všetky 

použité zdroje uvádzam v priloženom zozname literatúry. 

 

V Prahe, dňa 2.1.2021 Bc. Pavlína Trnovská 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí mi boli nápomocní pri tvorbe diplomovej práce. 

Obzvlášť by som chcela poďakovať vedúcej diplomovej práce prof. Ing. Renáte 

Schneiderovej Heralovej, Ph.D. za odborné vedenie, rady a ochotu, ktoré mi v priebehu 

vypracovania diplomovej práce poskytla. 

 

 

 

 



8 
 

Obsah 
Obsah ................................................................................................................................ 8 

Úvod ................................................................................................................................ 11 

1. Realitný trh ................................................................................................................. 12 

1.1 Základné pojmy a definície ................................................................................... 12 

1.2 Charakteristika realitného trhu .............................................................................. 13 

1.3 Realitný trh z hľadiska dopytu a ponuky .............................................................. 14 

1.3.1 Realitný trh z hľadiska dopytu ....................................................................... 14 

1.3.2 Realitný trh z hľadiska ponuky....................................................................... 15 

1.3.2.1 Trh s bytmi .............................................................................................. 15 

1.4 Formy predaja na realitnom trhu ........................................................................... 17 

1.4.1 Komisný predaj .............................................................................................. 17 

1.4.2 Arbitrážny predaj ............................................................................................ 18 

1.3 Fungovanie realitného trhu podľa modelu FDW .................................................. 18 

2. Oceňovanie nehnuteľností .......................................................................................... 20 

2.1 Základné pojmy z oceňovania nehnuteľností ........................................................ 20 

2.2 Kataster nehnuteľností .......................................................................................... 22 

2.3 Cena a hodnota ...................................................................................................... 23 

2.4 Tržné ocenenie ...................................................................................................... 25 

2.4.1 Porovnávacia metóda ...................................................................................... 26 

2.4.2 Výnosová metóda ........................................................................................... 28 

3.4.3 Nákladová metóda .......................................................................................... 29 

3. Financovanie nehnuteľností ........................................................................................ 31 

3.1 Spôsoby financovania z cudzích zdrojov .............................................................. 31 

3.1.1 Leasingové financovanie ................................................................................ 32 

3.1.2 Úverové financovanie ..................................................................................... 34 

3.1.2.1 Subjekty poskytujúce úvery v ČR .......................................................... 35 

3.1.2.2 Vhodné typy úverov pre financovanie nehnuteľností ............................. 36 

3.1.2.3 Základné parametre úveru ...................................................................... 37 

3.1.2.4 Hypotečný úver ....................................................................................... 39 

3.1.2.5 Úver zo stavebného sporenia .................................................................. 39 

4. Analýza realitného trhu v Prahe .................................................................................. 40 

4.1 Analýza realitného trhu v Prahe ............................................................................ 41 

4.1.1. Analýza vývoju ponukových cien na trhu s realitami v Prahe ...................... 41 

4.1.2 Bytová výstavba v Prahe ................................................................................ 43 



9 
 

4.2 Analýza realitného trhu v Prahe s bytmi v novostavbách ..................................... 44 

4.2.1 Analýza trhu s realitami v jednotlivých správnych obvodoch v Prahe .......... 45 

4.2.1.1 Praha 2 .................................................................................................... 45 

4.2.1.2 Praha 3 .................................................................................................... 46 

4.2.1.3 Praha 4 .................................................................................................... 47 

4.2.1.4 Praha 5 .................................................................................................... 49 

4.2.1.5 Praha 6 .................................................................................................... 50 

4.2.1.6 Praha 7 .................................................................................................... 51 

4.2.1.7 Praha 8 .................................................................................................... 52 

4.2.1.8 Praha 9 .................................................................................................... 53 

4.2.1.9 Praha 10 .................................................................................................. 54 

4.2.1.10 Praha 11 ................................................................................................ 55 

4.2.1.11 Praha 12 ................................................................................................ 56 

4.2.1.12 Praha 13 ................................................................................................ 57 

4.2.1.13 Praha 14 ................................................................................................ 58 

4.2.1.14 Praha 15 ................................................................................................ 59 

4.2.1.15 Praha 17 ................................................................................................ 60 

4.2.1.16 Praha 18 ................................................................................................ 61 

4.2.1.17 Praha 19 ................................................................................................ 62 

4.2.1.18 Praha 22 ................................................................................................ 63 

4.2.2 Analýza jednotkových cien bytov v novostavbách na predaj v Prahe 

a porovnanie v rámci ČR ......................................................................................... 64 

4.2.3 Faktory ovplyvňujúce jednotkovú cenu (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na 

predaj v Prahe .......................................................................................................... 66 

4.2.3.1 Lokalita ................................................................................................... 66 

4.2.3.2 Dispozícia ............................................................................................... 69 

4.2.3.3 Nadzemné podlažie ................................................................................. 70 

4.2.3.4 Byty v dokončenej novostavbe a vo výstavbe ........................................ 71 

4.2.3.5 Závery a zhodnotenie vplyvu sledovaných faktorov na cenu ................. 72 

4.2.4 Analýza ponúk a dopytu bytov v novostavbách na predaj ............................. 72 

5. Výber bytu ku kúpe a jeho financovanie .................................................................... 74 

5.1 Výber bytu ku kúpe ............................................................................................... 74 

5.2 Financovanie vybraného bytu ............................................................................... 76 

5.2.1 ČSOB .............................................................................................................. 77 

5.2.2 mBank ............................................................................................................. 77 

5.2.3 Komerční banka .............................................................................................. 78 

5.2.4 Splátkový kalendár ......................................................................................... 78 



10 
 

6. Investičný zámer vybraného bytu ............................................................................... 80 

6.1 Zistenie výšky prenájmu pomocou porovnávacej metódy .................................... 80 

6.1.1 Výber vzoriek ................................................................................................. 80 

6.1.2 Porovnanie nehnuteľností ............................................................................... 83 

6.2 Návratnosť investície kúpeného bytu za účelom prenájmu .................................. 84 

Záver ............................................................................................................................... 88 

Zoznam obrázkov ........................................................................................................... 91 

Zoznam tabuliek ............................................................................................................. 92 

Zoznam grafov ................................................................................................................ 93 

Zoznam použitých skratiek ............................................................................................. 94 

Zoznam použitej literatúry a internetových zdrojov ....................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Úvod 

Diplomová práca sa zaoberá analýzou realitného trhu v Prahe. Trh s realitami a ceny 

nehnuteľností na trhu patria medzi aktuálnu tému a často diskutovanú problematiku 

súčasnosti. Cieľom diplomovej práce je priblížiť aktuálnu situáciu trhu s realitami 

v Prahe. 

Prvá časť práce je venovaná základným pojmom a definíciám. Je charakterizovaný 

realitný trh a jeho fungovanie. Ďalej je priblížená téma oceňovania nehnuteľností 

a metódy oceňovania nehnuteľností. Práca je taktiež venovaná problematike financovania 

nehnuteľností, jeho spôsobom financovania a vhodným typom úverov na financovanie 

nehnuteľností. 

Ďalšia časť práce je zameraná na analýzu trhu s realitami v Prahe. Je zobrazený 

a popísaný vývoj cien na trhu s bytmi, rodinnými domami a stavebnými pozemkami 

v Prahe. Hlavná časť práce je venovaná analýze trhu s bytmi v novostavbách v Prahe, 

ktorá je vytvorená na základe sledovaných a zozbieraných dát za obdobie šiestich 

mesiacov od marca 2020 do septembra 2020. Analýza je zameraná na ponukové ceny 

bytov v novostavbách, na faktory ovplyvňujúce ponukové ceny bytov a na ponuky 

a dopyt bytov v novostavbách v Prahe.  

Ďalšia časť práce je venovaná kúpe nehnuteľnosti a jej financovaniu. Je definované, kto 

kupuje byt a následne je urobený prieskum, aké banky poskytujú najlepšie podmienky 

pre konkrétny príklad. Na základe týchto informácií je vytvorený splátkový kalendár. 

Posledná časť práce je zameraná na investiční zámer, kde je vyhodnotená návratnosť 

investície kúpeného bytu za účelom prenájmu. Výška prenájmu je stanovená pomocou 

porovnávacej metódy. 
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1. Realitný trh 

V tejto kapitole sú popísané a vysvetlené základné pojmy a definície, ktoré je potreba 

poznať pre pochopenie trhu s nehnuteľnosťami a fungovanie realitného trhu. 

 

1.1 Základné pojmy a definície 

Nehnuteľnosť  

Za nehnuteľné veci sú považované pozemky, stavby, bytové a nebytové jednotky a právo 

stavby. (5, § 498) 

Pozemok  

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu, ktorá je od susednej časti oddelená 

hranicou katastrálneho územia, vlastníckou hranicou, hranicou stanovenou regulačným 

plánom, územným rozhodnutím, spoločným povolením, verejnoprávnou zmluvou, ktorá 

nahradzuje územné rozhodnutie, územným súhlasom. (6, § 2) 

Stavba  

Stavbou je každé stavebné dielo bez ohľadu na účel užívania, dobru trvania stavby 

a stavebne konštrukcie. (1, s. 10) 

Stavba sa dá deliť na niekoľko druhov. Nasledujúce členenie je uvažované pre stavby 

pozemné: 

- Budova – je nadzemná stavba spojená so zemou pevných základom, ktorá je 

priestorovo sústredená a navonok prevažne uzavretá obvodovými stenami 

a strešnou konštrukciou. (3, s. 367) 

- Jednotka -  jednotkou môže byť bytový alebo nebytový priestor.  

o  Bytová jednotka – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené 

k bývaniu 

o  Nebytová jednotka – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú určené 

k iným účelom ako k bývaniu (nebytovým priestorom nie sú príslušenstvá 

bytu ani spoločné časti domu) (3, s. 370) 

Právo stavby 

Je jediné z vecných práv, ktoré je aj predmetom samostatnej evidencie v katastri. Je 

zapísané na liste vlastníctva v časti B vlastníka práva stavby a zároveň je zapísané 

u pozemku na liste vlastníctva v časti C vlastníka pozemku. (3, s. 373) 

 

 



13 
 

Súčasť nehnuteľnosti 

Súčasťou nehnuteľnosti je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené 

bez toho, že by sa tým vec znehodnotila (5, § 505) 

Príslušenstvo nehnuteľností 

Je vedľajšia vec vlastníka u veci hlavnej, ak je účelom vedľajšej veci, aby sa trvale užívala 

spoločne s vecou hlavnou v rámci ich hospodárskeho určenia. Ak bola vedľajšia vec od 

hlavnej veci prechodne odlúčená, neprestáva byť príslušenstvom. (5, § 510) 

 

1.2 Charakteristika realitného trhu 

Realitný trh sa dá definovať ako miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, kde sa 

tvorí cena, a predmetom vzájomného obchodu sú nehnuteľnosti a ďalšie služby 

s nehnuteľnosťami spojené. Realitný trh je neoddeliteľnou súčasťou systému tržnej 

ekonomiky. (1, s. 142) 

Špecifické stránky realitného trhu obecne: 

- Na realitnom trhu sa obchoduje s nehnuteľnosťami, čiže s typom majetku, ktorý 

je nepremiestniteľný, je jednoznačne určený a je determinovaný svojou polohou. 

- Predmetom obchodu je majetok vysokej hodnoty → V bežnej domácnosti tvoria 

nehnuteľnosti najväčšiu zložku hodnoty. 

- Malá početnosť predajov jednotlivým subjektom → Na rozdiel od potravín, 

automobilov, elektrických spotrebičov je početnosť obchodov s nehnuteľnosťami 

veľmi malá. Väčšina domácností kupuje a predáva nehnuteľnosť len jedenkrát za 

život.  

- Nízka likvidita → na rozdiel od obchodov s cennými papiermi alebo devízových 

obchodov, ktoré sú okamžite likvidné, je likvidita realitných obchodov pomerne 

malá. Často sa stáva, že nehnuteľnosť je na trhu ponúkaná niekoľko týždňov alebo 

mesiacov.  

- Obchody s realitami sú právne zložitejšie oproti obchodom s hnuteľnými vecami 

→ napr. musí byť vykonaný vklad do katastru nehnuteľností, je potrebná písomná 

zmluva apod.  

- Stavby sú veľmi technicky zložité na rozdiel od predmetov dennej alebo 

dlhodobej spotreby. → Napr. niektorú zo stavieb môžu patriť medzi najzložitejšie 

ľudské diela.  
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Keď porovnáme realitný trh dnes, s realitným trhom z 90. rokov minulého storočia, tak 

sa určite skvalitnil.  

Charakteristiky realitného trhu dnes (na rozdiel od realitného trhu 90. rokov minulého 

storočia): 

- Vstup veľkých medzinárodných realitných kancelárií, ktoré buď podnikajú 

samostatne alebo sú prepojené napr. na banky alebo developerov. 

- Začína sa rozvíjať franšízový spôsob vytvárania obchodu → jedná sa o podnikanie 

pod cudzou, osvedčenou značkou. 

- Rozvoj vzdelávania realitných maklérov (krátkodobé školenia, vysokoškolské 

vzdelania). 

- Novinkou je prejednávaný zákon o realitnom sprostredkovaní. (1, s. 143) 

 

1.3 Realitný trh z hľadiska dopytu a ponuky 

Dopyt a ponuka majú zásadný vplyv na cenu a dobu predaja nehnuteľnosti. Z hľadiska 

ponuky sa jedná o lokálny trh, čiže o nepremiestniteľné statky - nehnuteľnosti 

nedokážeme importovať ani exportovať a pozemky nedokážeme vyrábať.   

 

1.3.1 Realitný trh z hľadiska dopytu 

Dopyt po nehnuteľnostiach je tvorený všetkými záujemcami, ktorí v danej lokalite chcú 

nehnuteľnosť kúpiť za určité ceny a majú na to zdroje. 

 

Záujemcovia (domácnosť, štát, firmy, korporácie) si kupujú nehnuteľnosti zo 4 hlavných 

dôvodov: 

- Pre vlastnú potrebu 

- Pre očakávaný výnos (Return on Investment) 

- Pre zvýšenie hodnoty v čase (Return of Investment) 

- Dopyt verejného sektoru 

 

Pre vlastnú potrebu: 

Vlastnou potrebou môže byť zaistenie bývania pre rodinu alebo jednotlivca, u výrobného 

podniku to môžu byť sklady, administratívne alebo predajné priestory. (1, s. 63) 
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Pre očakávaný výnos: 

V tomto prípade investor kupuje nehnuteľnosť ako zdroj dlhodobých výnosov. 

Špecifikom trhu s nehnuteľnosťami je to, že takmer ako jediný typ trhu je schopný zaistiť 

„večnú rentu“ – napríklad pozemky, vinice. (1, s. 64) 

 

Pre zvýšenie hodnoty v čase: 

U väčšiny aktív na trhu, ich hodnota klesá v čase, a to z dôvodu opotrebenia alebo 

starnutia materiálu. Typickým príkladom sú automobily alebo spotrebná elektronika. Na 

druhú stranu, existujú aj výnimočné aktíva, kde ich hodnota v čase rastie a medzi takéto 

aktíva okrem umeleckých diel a starožitností patria aj nehnuteľnosti. Ak je na trhu 

s nehnuteľnosťami vyšší dopyt, ich hodnota bude rásť. Hodnota nehnuteľností bude 

stúpať niekoľko rokov, až kým sa dopyt neuspokojí. (1, s. 64) 

 

Dopyt verejného sektoru: 

Dôležitým klientom na trhu s nehnuteľnosťami je štát a obce. Od ostatných subjektov, 

ktoré sú dôležitou súčasťou tržného hospodárstva, sú odlišné tým, že dôvod ku kúpe nie 

je pre nich zisk z prenájmu alebo zhodnotenie majetku v čase, ale zaistenie verejných 

služieb – školy, nemocnice, objekty pre políciu, armádu alebo domovy dôchodcov. (1, 

s 65) 

 

1.3.2 Realitný trh z hľadiska ponuky 

Ponuka s nehnuteľnosťami sa dá rozdeliť do 3 častí: 

- Trh s pozemkami (stavebné pozemky, poľnohospodárske pozemky) 

- Trh so stavbami (byty, rodinné domy, rekreačné objekty, výrobné a skladové 

objekty, občianska vybavenosť, administratívne budovy,  

- Trh s nájmami (nájom pozemkov, nájom stavieb) (1, s. 66) 

Táto diplomová práca je prevažne zameraná na realitný trh s bytmi, preto v nasledujúcej 

časti bude vysvetlené fungovanie realitného trhu s bytmi. 

 

1.3.2.1 Trh s bytmi 

Poloha má obrovský význam pre stanovenie ceny. Záujemca je ochotný zaplatiť za 

nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na dobrej adrese, vyššiu cenu za m2 , ako by dal za 
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rovnaký byt v menej atraktívnej lokalite. Lokácia je obecne jeden z najdôležitejších 

faktorov, ktorý má vplyv na tržnú hodnotu a ich následnú predajnosť. 

Trh s bytmi vzhľadom na polohu sa dá členiť podľa jeho umiestnenia v rámci ČR a podľa 

lokácie v rámci mesta, kde sa jedná predovšetkým o byty v hlavnom meste a byty 

v štatutárnych mestách. 

 

Lokácia na území Českej republiky: 

o  Praha – na tomto trh v hlavnom meste a veľkomeste je špecifický trvalý previs 

dopytu nad ponukou 

o  Štatutárne mestá – mestá, kde je viac ako stotisíc obyvateľov  

o  Kúpeľné a rekreačné mestá – Karlovy Vary, Český Krumlov, Špindleruv 

Mlýn, Lipenská priehrada, Poděbrady 

o  Okresné mestá 

o  Ostatné mestá a obce 

 

Lokácia v rámci mesta: 

o  Byty v prémiových lokalitách – za tieto lokality môžeme obvykle označiť 

prémiové jadrá miest, širšie centrá a ustálené rezidenčné štvrte miest. V Prahe sú 

za prémiové lokality považované Praha 1, Praha 2, časť Prahy 6 a Praha 10. Pre 

tieto lokality je typické, že sú plne zastavané.. Nové byty sa tu objavujú len 

ojedinele. Z pohľadu trhu je táto lokalita finančne limitovaná. V týchto lokalitách 

kupujú byty skupiny finančne silných a väčšinou aj zahraničných klientov, ktorí 

očakávajú kombináciu výnosu z nájmu a predpokladané zvýšenie hodnoty v čase. 

o  Nové developerské projekty – jedná sa o byty v novostavbách v bytových 

domoch hlavne na hraniciach Prahy a veľkých miest na ešte voľných pozemkoch, 

ktoré sú aspoň v čiastočnom dosahu mestskej infraštruktúry. 

o  Byty v „panelákoch“ – sú to bytové domy, ktoré boli stavané technológiou na 

báze železobetónových plošných dielcov a na mieste stavby montované. Tento 

typ bytových domov sa v českej republike začal stavať v 50. rokoch 20. storočia. 

(1, s. 83 – 87) 

Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú cenu bytov sú: 

o  Štandardy 

o  Poschodie bytu 

o  Balkón, lodžia, terasa 
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o  Parkovanie 

o  Vlastníctvo bytu 

o  Technický stav 

o  Výťah 

o  Pivničná kója 

o  Spoločné časti domu 

 

1.4 Formy predaja na realitnom trhu 

1.4.1 Komisný predaj 

Komisný predaj je založený na predaji niečoho, čo sprostredkovateľ nevlastní. Podstatou 

tohto typu predaja je, že odmena komisionárovi (v prípade obchodu s realitami realitnému 

maklérovi) prebehne len v prípade, ak komisionár predá majetok klienta alebo ho nejak 

využije pre produkciu.  

Komisný predaj sa dá uskutočniť na základe zmluvy o sprostredkovaní predaja alebo na 

základe komisionárskej zmluvy. (1, s. 33), (7) 

 

Obrázok 1: Komisný predaj na realitnom trhu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (7) 
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1.4.2 Arbitrážny predaj 

Arbitráž je obchodná stratégia. Jej cieľom je generovať zisk z nepatrných rozdielov 

v cene medzi podobnými alebo identickými aktívami. Napríklad, ak ide nejaké zhodné 

aktívum (pozemok) kúpiť a predať za rozdielne ceny, zisk z tejto transakcie bude zaistený 

práve arbitrážou.  

Úlohou arbitráže na realitnom trhu je najmä porovnávať (arbitrovať) pomocou analýzy 

trhu vzťah ceny a kvality, konkrétne určitých nehnuteľností na určitých lokálnych trhoch. 

(1, s. 34), (8) 

 

1.3 Fungovanie realitného trhu podľa modelu FDW 

Jedným z najviac rozšírených modelov, ktorý popisuje fungovanie realitného trhu je 

FDW model (Fischer – Di Pasquale – Wheaton model). Model sa skladá zo 4 vzájomne 

závislých kvadrantov, ktoré by mali vytvárať rovnováhu. (9) 

Obrázok 2 znázorňuje fungovanie realitného trhu pomocou FDW modelu, na ktorom je 

popísaný a vysvetlený obsah a cieľ jednotlivých kvadrantov a ich vzájomný vzťah. 
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Obrázok 2: Fungovanie realitného trhu pomocou FDW modelu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (1, s. 43-46), (9) 
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2. Oceňovanie nehnuteľností 

2.1 Základné pojmy z oceňovania nehnuteľností 

Niektoré zo základných pojmov, ktoré je potreba poznať pre pochopenie problematiky 

oceňovania nehnuteľností (nehnuteľnosť, stavba, pozemok) sú vysvetlené v kapitole 1.1. 

Zastavaná plocha (ZP) 

Je plocha, ktorá je ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých 

konštrukcií všetkých nadzemných aj podzemných podlaží do vodorovnej roviny. (2, s. 9) 

Podlahová plocha (PP) 

Je plocha pôdorysného rezu miestností a priestoru stavebne upravených k účelovému 

využitiu v stavbe, vedeného v úrovni horného líca podlahy podlažia, v ktorom sa 

nachádzajú. Jednotlivé plochy sú vymedzené vnútorným lícom zvislých konštrukcií stien 

vrátane ich povrchových úprav (omietka).  

Podlahová plocha v bytovej jednotke je tvorená pôdorysnými plocha všetkých miestností 

bytu vrátane pôdorysnej plochy všetkých zvislých nosných aj nenosných konštrukcií 

(steny, stĺpy, piliere, komíny). Je vymedzená vnútorným lícom zvislých konštrukcií 

ohraničujúci byt vrátane ich povrchových úprav. Taktiež sa započítava podlahová plocha 

zakrytá vnútornými predmetmi, ako napríklad skrine v stenách alebo vane. (11) 

 

Obrázok 3: Podlahová plocha 

 

Zdroj: (9) 
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Úžitková plocha (ÚP) 

Je plocha súčtu všetkých miestností. Meria sa vnútri vonkajších stien, ale nezahrňuje 

konštrukčné plochy (podpory, stĺpy, šachty, komíny), funkčné plochy pre pomocné 

využitie (plochy, kde sú umiestnené zariadenia na kúrenie a klimatizáciu alebo 

energetické generátory) a priechodné priestory (schodiskové šachty, výťahy, eskalátory). 

(10) 

Obrázok 4: Úžitková plocha 

 

Zdroj: (9) 

 

Obostavaný priestor (OP) 

Vypočíta sa ako súčet obostavaných priestorov spodnej stavby, vrchnej stavby 

a zastrešenia. OP základov sa neuvažuje. 

OP spodnej stavby je ohraničený po stranách vonkajším plášťom bez izolácie, dole 

spodným lícom podlahy najnižšieho podzemného podlažia, alebo priestorom, ktorý nie je 

podlažím, ak sa nedá zmerať alebo podlahová konštrukcia chýba, pripočíta sa 0,1 m, a 

zhora je ohraničený spodným lícom podlahy prvého NP. 

OP vrchnej stavby je ohraničený dole spodným lícom podlahy 1.NP, zhora, tam kde je 

pôdy, horným lícom podlahy pôdy, ak sa jedná o plochú strechu alebo o strechu so 

sklonom bez pôdneho priestoru, vonkajším lícom strešnej krytiny, u terás horným lícom 

dlažby. 
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2.2 Kataster nehnuteľností 

Kataster nehnuteľností je verejný zoznam, ktorý obsahuje súbor údajov o nehnuteľných 

veciach zahrňujúci ich súpis, popis, ich geometrické a polohové určenie a zápis práv 

k týmto nehnuteľnostiam. (5, § 1) 

- Pozemky, v podobe parciel 

- Budovy, ktorým sa prideľuje č.p. , alebo č.e., ak nie sú súčasťou pozemku alebo 

práva stavby 

- Budovy, ktorým sa č.p. ani č.e. neprideľuje, ak nie sú súčasťou pozemku ani práva 

stavby, sú hlavnou stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby 

- Jednotky vymedzené podľa občianskeho zákonníka 

- Jednotky vymedzené podľa zákon č. 72/1994 Sb. 

- Právo stavby 

- Nehnuteľnosti, o ktorých to stanovuje iný právny predpis (6, § 3) 

 

Obsah katastru nehnuteľnosti ČR: 

- Geometrické a polohové určenie nehnuteľnosti a katastrálnych území 

- Druhy pozemkov, čísla a výmery parciel, údaje o budovách, ktorým sa prideľuje 

č.p. alebo č.e. vrátane čísel týchto budov, údaje o budovách, ktorým sa č.p. ani 

č.e. neprideľuje, ak sú hlavnou stavbou na pozemku, ak sa nejedná o drobné 

stavby, vybrané údaje o spôsobe ochrany a využitie nehnuteľnosti a čísla 

jednotiek 

- Cenové údaje, údaje pre daňové účely a údaje umožňujúce prepojenie s inými 

informačnými systémami, ktoré majú vzťah k obsahu katastru 

- U evidovaných budov údaj o tom, či sa jedná o občiansku stavbu 

- Údaj o právach vrátane údajov o oprávnených z iného práva, ktorý sa zapisuje do 

katastru 

- Upozornenie týkajúce sa nehnuteľnosti, ak iný právny predpis stanový povinnosť 

- Úplné znenie prehlásenia o rozdelení práva k domu a pozemku na vlastnícke 

právo k jednotkám 

- Dohody spoluvlastníkov o správe nehnuteľností 

- Údaje o bodoch potrebných polohových bodových polí 

- Miestne a pomiestne nadväznosti 
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Vklad do katastru nehnuteľností 

Vkladom sa do katastru zapisuje vznik, zmena, zánik, premlčanie a uznanie existencie 

alebo neexistencie týchto práv: 

- Vlastnícke právo 

- Právo stavby 

- Vecné bremeno 

- Záložné  právo 

- Budúce záložné právo 

- Podzáložné právo 

- Predkupné právo 

- Budúci výmenok 

- Prídavné spoluvlastníctvo 

- Správa zverenského fondu 

- Výhrada vlastníckeho práva 

- Výhrada práva spätnej kúpy 

- Výhrada práva spätného predaja 

- Zákaz scudzenia alebo zaťaženia 

- Výhrada práva lepšieho kupca 

- Zjednanie o kúpe na skúšku 

- Nájom, ak požiada o to vlastník alebo nájomca so súhlasom vlastníka 

- Pacht, ak požiada o to vlastník alebo pachýr so súhlasom vlastníka 

- Vzdanie sa práva na náhradu škody na pozemku 

 

2.3 Cena a hodnota 

Cena 

Je požadovaná, ponúkaná alebo skutočne zaplatená čiastka za veci alebo službu. (2, s. 13) 

Hodnota 

Nie je skutočne zaplatená, požadovaná ani ponúkaná cena. Vyjadruje peňažný vzťah 

medzi tovarom a službami, ktoré sa dajú kúpiť. Hodnota sa spravidla určuje odhadom. 

Existuje mnoho hodnôt podľa toho, ako sú definované (tržná hodnota, vecná hodnota, 

výnosová hodnota, stredná hodnota). (2, s. 13) 
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Tržná hodnota x tržná cena 

Tržná hodnota vyjadruje strednú hodnotu predpokladaných tržných cien. 

Tržná cena je dosiahnutá v určitom čase, konkrétnemu kupcovi, za konkrétny majetok 

(dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim). (2, s. 14) 

 

Obrázok 5: Cena a hodnota 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (2, s. 15) 

 

Cena zistená 

Podľa cenového predpisu ide o cenu administratívnu. Určuje sa pomocou zákona č. 

151/1997 Sb. o oceňování majetku, vyhlášky č 441/2013 Sb.  

Tržná hodnota 

Tvorí sa až pri konkrétnom predaji alebo kúpe. Od zistenej hodnoty sa môže výrazne 

odlišovať. 

Cena obstarávacia 

Je cena historická, za ktorú bolo vec možné zaobstarať v dobe jej zaobstarania (u 

nehnuteľnosti ide o cenu v dobe jej postavenia), bez odpočtu opotrebovania. 

Cena reprodukčná 

Cena, za ktorý by bolo možné rovnakú alebo zrovnateľnú nehnuteľnosť postaviť  v dobe 

ocenenia, bez odpočtu opotrebenia. 

Vecná hodnota 

Je reprodukčná cena stavby ponížená o opotrebenie, ktoré odpovedá priemernému 

opotrebeniu stavby rovnakého veku a primeranej intenzity užívania, vo výsledku znížená 

o náklady na odstránenie vážnych závad. 

Výnosová hodnota 

Je tvorená očakávanými výnosmi z nehnuteľnosti. 
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Obvyklá cena 

Je cena, ktorá by bola dosiahnutá pri predaji rovnakého alebo podobného majetku alebo 

služby k dňu ocenenia. Pri stanovení obvyklej ceny sa zvažujú všetky okolnosti, ktoré 

majú vplyv na cenu, ale nezapočítavajú sa vplyvy mimoriadnych okolností trhu, 

osobných pomerov predávajúceho alebo kupujúceho a vplyv zvláštnej obľuby. 

Mimoriadna cena 

Do tejto ceny sa zahrňujú mimoriadne okolnosti trhu, osobné pomery predávajúceho 

alebo kupujúceho alebo vplyv zvláštnej obľuby. 

Predvolená cena 

Pre výpočet niektorých vyššie uvedených cien (hodnôt), sa cena predvolená používa ako 

cena novej stavby bez odpočtu opotrebenia. Pri výpočte vecnej hodnoty sa od predvolenej 

ceny odčíta opotrebenie. (2, s. 13-14) 

 

2.4 Tržné ocenenie 

Tržná hodnota je cena, za ktorú by pozemky, budovy a iné stavby mohli byť predané 

medzi predávajúcim a kupujúcim v deň ocenenia.  

Tržnú hodnotu ovplyvňuje niekoľko faktorov: 

- Politicko-správne vplyvy (územné plánovanie, stavebný rad, daňová politika, 

životné prostredie, bezpečnosť a ochrana, verejné záujmy) 

- Ekonomické vplyvy (zamestnanosť, kúpna sila, životná úroveň, možnosti 

financovania, hospodársky rozvoj, situácia v stavebníctve) 

- Sociálno-demografické vplyvy (vývoj populácie, veľkosť rodín, vzdelanie, 

štandard bývania, životný štýl, sociálna politika) 

- Fyzikálne vplyvy (poloha, rozsah, veľkosť, spôsob zástavby, susedia, doprava, 

architektúra, životné prostredie, vybavenie, využiteľnosť, vek stavieb,...) (9) 

  

Pre zistenie tržnej hodnoty sa obvykle používa jedna z uvedených metód, alebo ich 

kombinácia: 

✓ Porovnávacia metóda 

✓ Nákladová metóda 

✓ Výnosová metóda 
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Obrázok 6: Metódy tržného ocenenia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (2, s. 17) 

 

2.4.1 Porovnávacia metóda 

Ako už bolo spomenuté v kapitole 2.4, ocenenie pomocou porovnávacej metódy 

vychádza z aktuálnej situácie na trhu a porovnania predajných cien so zrovnateľnými 

nehnuteľnosťami a ich úpravou v závislosti od odlišností od oceňovanej nehnuteľnosti. 

 

Postup ocenenia nehnuteľností porovnávacou metódou: 

1. Prípravná fáza 

o  Zber informácií  

▪ Priamo od účastníkov konkrétneho obchodu, alebo od 

sprostredkovateľov – realitné kancelárie, internetové realitné 

servery, časopisy s analýzou trhu 

▪ Katastrálne úrady – evidujú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, 

archivujú kúpne zmluvy 
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2. Porovnávacia fáza 

o Výber vzoriek – nehnuteľnosti pre porovnanie 

▪ Vybrané nehnuteľnosti by mali byť porovnateľné v: 

- Veľkosti sídla, významnosť polohy (mesto, dedina, 

samota,...) 

- Účel nehnuteľnosti (bývanie, administratíva, výroba, 

rekreácia) 

- Veľkosť, rozsah využitia (počet bytových jednotiek, 

nebytové priestory, priestory pre podnikanie) 

- Kvalita – spôsob prevedenia, vybavenie, komfort (bežná 

kvalita, exkluzívne) 

- Využiteľnosť (voľné, obsadené, s možnosťou ďalšieho 

rozvoja) 

- Hodnota (napríklad do 1 mil. Kč, do 5 mil. Kč) 

▪ Vybrané nehnuteľnosti by mali byť čo najpodobnejšie 

oceňovanej nehnuteľnosti (aj čo sa týka polohy), aby sa čo 

najmenej upravovala cena z dôvodu odlišností 

o  Voľba vhodného spôsobu a jednotky porovnania 

▪ U pozemku → Kč/m2 

▪ U nehnuteľnosti → Kč/nehnuteľnosť → prepočet na Kč/m2 

podlahovej plochy, Kč/m2 úžitkovej plochy, Kč/m2 

prenajímateľnej plochy 

o  Cenotvorné odlišnosti 

▪ Môžu byť spôsobené odlišnými podmienkami transakcií 

(preberanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, finančné 

podmienky, podmienky predaja, tržné podmienky, daňové 

podmienky) za ktorých boli ceny dohodnuté alebo odlišnými 

cenotvornými vlastnosťami nehnuteľností (poloha, technické 

faktory, ekonomické faktory, spôsob a možnosti využitia, 

nerealitné faktory) 

▪ Cena sa upravuje pomocou 

- Percentuálnych prípočtov, odpočtov 

- Koeficientov (násobenie, delenie) 

- Zrážkami, prirážkami absolútnych čiastok 
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Obrázok 7: Úprava ceny vzorku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (2, s. 25) 

 

o  Analýza porovnávacej hodnoty 

▪ Pri hľadaní porovnávacej hodnoty, získavame niekoľko 

rôznych výsledkov, ktoré treba zjednotiť do jedného čísla: 

- Prikloníme sa k výsledku, ktorý sa najviac zhoduje 

s oceňovacou vzorkou 

- Spočítame strednú hodnotu  

- Zvolíme porovnávaciu hodnotu odhadom v intervale, ktorý 

je vymedzený jednotlivými výsledkami (2, s. 21-32) 

3. Záverečná fáza 

o  Analýza a vyhodnotenie jednotlivých výsledkov 

 

2.4.2 Výnosová metóda 

Výnosová metóda alebo kapitalizácia výnosov je založená na ekonomickom pohľade na 

nehnuteľnosť, kde výslednou hodnotou je výnosový hodnota. Výnosová hodnota je súčet 

všetkých budúcich výnosov, ktoré plynú z nehnuteľnosti (kapitalizácia na súčasnú 

hodnotu), jej výpočet je založený na časovej hodnote peňazí a relevantnom riziku  

investície. 
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Obrázok 8: Výnosy z nehnuteľností a ich vzájomný vzťah 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (2, s. 34-37) 

 

Transformácia VM na súčasnú hodnotu: 

Čistý prevádzkový výnos po odčítaní splátok sa následne prevedie na súčasnú hodnotu 

pomocou:  

✓ Diskontovania – používame vtedy, ak máme k dispozícií jednotlivé budúce 

výnosy, ktoré je potreba odúročiť pomocnou diskontnej miery na ich súčasné 

hodnoty a potom sčítať. 

✓ Kapitalizovania – používame, ak máme k dispozícií jeden reprezentatívny výnos, 

ktorý kapitalizujeme pomocou kapitalizačnej miery. (2, s. 37) 

 

3.4.3 Nákladová metóda 

Predstavuje technický pohľad na nehnuteľnosť. Výsledkom je vecná hodnota, ktorá 

odpovedá výške súčasných celkových nákladov na znovuvybudovanie nehnuteľnosti 

v stave k dňu ocenenia vrátane nákladu na nákup pozemku. 
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Postup ocenenia nehnuteľnosti nákladovou metódou: 

1. Popis nehnuteľnosti 

2. Výpočet obostavaného priestoru – viz. kapitola 2.1 

3. Stanovenie typu objektu 

4. Výpočet reprodukčnej ceny 

Reprodukčná cena je cena, za ktorú by bolo v súčasnej dobe a pri použití súčasných 

technológií postaviť rovnakú stavbu. 

Výpočet reprodukčnej ceny: 

- Globálny spôsob – pomocou rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov, 

alebo pomocou ukazovateľov priemernej orientačnej ceny na mernú účelovú 

jednotku 

- Stavebnicový spôsob – s použitím agregovaných cien konštrukčných častí 

a funkčných dielov 

- Podrobný položkový rozpočet – pomocou smerných alebo orientačných 

jednotkových cien stavebných a montážnych prác 

5. Životnosť 

- Technická životnosť – od vzniku stavby až po jej schátranie a technický zánik; 

majú na ňu vplyv hlavne konštrukčné systémy, údržba, rekonštrukcia 

a modernizácia 

- Právna životnosť – od stavebného povolenia až po povolenie o odstránení stavby 

- Ekonomická životnosť – od vzniku stavby až po stratu ekonomickej užitočnosti 

a zmysluplnosti (tzn. Okamžik trvalej straty výnosov alebo strata využiteľnosti 

zmenou vonkajších podmienok bez možnosti iného využitia) 

- Morálna životnosť – od vzniku stavby až po zostarnutie stavby (dispozícia, štýl, 

trh, štandard, technológie) 

6. Opotrebenie 

Vyjadruje pokles kvality a ceny nehnuteľnosti vplyvom používania, zmenami 

v materiály, atmosférickými vplyvmi. Udáva sa v % z hodnoty novej stavby. 

7. Funkčné nedostatky 

Zohľadňuje morálne zastaranie stavby. Hodnota funkčných nedostatkov sa vypočíta 

ako rozdiel reprodukčnej ceny stavby bez funkčných nedostatkov a reprodukčnej 

ceny oceňovanej stavby. 

Výpočet funkčných nedostatkov: 

- Stanovíme parametre stavby bez funkčných nedostatkov 
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- Vypočítame objemové parametre oceňovanej stavby (obostavaný priestor, 

úžitková plocha) 

- Vypočítame reprodukčnú cenu (napríklad pomocou ukazovateľa za 1 m3 

obostavaného priestoru) 

- Vypočítame funkčné nedostatky 

8. Ekonomické nedostatky 

Pomer skutočne dosiahnutých cien nehnuteľnosti k ich vecnej hodnote. (2, s. 45-55) 

 

Obrázok 9: Tržná hodnota zistená pomocou nákladovej metódy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (2, s. 45-55) 

 

3. Financovanie nehnuteľností 

Kúpiť nehnuteľnosť je obrovská finančná záležitosť, ich financovanie sa dá uskutočniť 

z rôznych finančných zdroj, vlastných aj cudzích. Veľmi často však kombináciou 

vlastných príjmov investora a cudzích zdrojov veriteľa. Keďže investície do 

nehnuteľností sú veľmi nákladné, práve preto sa nezaobídu bez financovania cudzími 

zdrojmi. (3, s. 715-716) 

 

3.1 Spôsoby financovania z cudzích zdrojov 

Medzi najčastejšie spôsoby financovania nehnuteľností z cudzích zdrojov sa používajú 

bankové úvery, pôžičky alebo leasing. (4) 
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3.1.1 Leasingové financovanie 

Leasing 

Leasing je prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí užívateľovi za zjednané nájomné 

na určitú dobu. Prenajímateľ dáva nájomcovi právo užívať predmet za platbu stanovených 

leasingových splátok po zjednané časové obdobie.  

Leasing je druh financovania, kedy leasingová spoločnosť získa a financuje danú vec 

a prenajíma ju klientovi. (4) 

Leasingová zmluva 

Neoddeliteľnou súčasťou leasingovej zmluvy okrem platobných podmienok je predávací 

protokol a splátkový kalendár. Obsahuje taktiež omeškanie alebo odklad v úhrade 

splátok, predanie a prevádzku predmetu, predčasné zrušenie zmluvy a iné. (4) 

Leasingové splátky 

Obsahujú amortizáciu prenajatého predmetu, úroky vypočítané na základe úrokovej 

sadzby (po dobu trvania zmluvy je nemenná), náklady na servis, sprostredkovateľskú 

odmenu, ziskovú prirážku a iné. (4) 

 

Obrázok 10: Výhody a nevýhody leasingu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (4) 
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Druhy leasingu: 

- Finančný 

- Operatívny 

- Spätný 

 

Obrázok 11: Druhy leasingu 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (4) 
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3.1.2 Úverové financovanie 

Úverové financovanie je najčastejší spôsob financovania nehnuteľností z cudzích 

zdrojov. 

 

V Českej republike je zavedený dvojstupňový bankový systém – centrálna banka 

a obchodné banky. Centrálnou bankou sa rozumie Česká národná banka (ČNB), ktorá má 

dohľad nad celým bankovým a finančným trhom a zaisťuje bezpečné fungovanie a rozvoj 

celého finančného systému. Obchodnými bankami sú všetky ostatné, ktoré sa na trhu 

nachádzajú a delia sa na univerzálne a špecializované. Oba tieto typy bank sú 

ťažiskovými poskytovateľmi úveru na financovanie nehnuteľností. (12) 

 

Obrázok 12: Dvojstupňový bankový systém ČR 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1.2.1 Subjekty poskytujúce úvery v ČR 

Univerzálne banky 

Väčšina bánk, ktoré pôsobia na českom bankovom trhu majú univerzálny charakter. 

Takmer všetky univerzálne banky ponúkajú celú škálu produktov a služieb, ktoré sú 

vhodné pre financovanie nehnuteľností. (3, s. 720) 

 

Špecializované banky 

Niektoré zo špecializovaných bank sú charakteristické nielen tým, na ktoré operácie sa 

sústreďujú, ale aj spôsobom, ako realizujú operácie na finančnom trhu. Sú to napríklad: 

✓ Hypotečné banky 

Špecializujú sa na emisie zvláštnych druhov cenných papierov – hypotečné 

zástavné listiny, na poskytovanie dlhodobých hypotečných úverov – 

predovšetkým na financovanie investícií do nehnuteľností zaisťovaných 

k nehnuteľnostiam. V ČR sú to napr. Hypoteční banka, a.s.; Hypoteční banka 

Wustenrot, a.s. (3, s. 720) 

✓ Stavebné sporiteľne 

Umožňujú svojim klientom, ktorí u nich sporia, získať účelovo viazaný úver, 

ktorý sa dá použiť na predom dohodnuté potreby spojené s bývaním. Na českom 

bankovom trhu sú: Českomoravská stavebná sporiteľňa, a.s.; Modrá pyramída, 

a.s.; Raiffeisen stavební sporiteľňa, a.s.; Wustnrot stavebná sporiteľňa, a.s. (3, s. 

720) 

✓ Peňažné družstvá 

Od bankových inštitúcií sa podstatne líšia typom družstevného vlastníctva 

a princípom spolurozhodovaní a spoluzodpovednosti ich klientov 

(družstevníkov) za ich hospodárenie. (3, s. 720) 
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3.1.2.2 Vhodné typy úverov pre financovanie nehnuteľností 

 

Obrázok 13: Vhodnosť jednotlivých typov úverov pre financovanie nehnuteľností pre 

občanov/domácnosti 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (3, s. 722) 
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Z obrázku 13 vyplýva, že najvhodnejšie úvery na kúpu nehnuteľností sú hypotečný úver 

a úver zo stavebného sporenia. Ich charakteristika je popísaná v kapitole 3.1.2.4 a 3.1.2.5. 

 

3.1.2.3 Základné parametre úveru 

1. Účel úveru 

Z hľadiska účelovosti, banky rozlišujú úvery účelové a neúčelové. 

• Neúčelové úvery – Banka neskúma na aký účel chce klient úver použiť, účel 

úveru nie je uvedený ani v úverovej zmluve. Z hľadiska úrokovej sadzby sa jedná 

o úver drahší – sú úročené vyššou úrokovou sadzbou než úver účelový. 

• Účelové úvery – Majú presne vymedzený účel, ktorý je po dohode banky a klienta 

uvedený v úverovej zmluve. Banky kontrolujú účelovosť použitia vo fáze 

čerpania, keď sa uvoľňujú finančné prostriedky z úverového účtu, na základe 

faktúr alebo správy o stave nehnuteľnosti. (3, s. 733) 

 

2. Výška a mena úveru 

Maximálna výška úveru, ktorú je banka ochotná poskytnúť klientovi, je obvykle daná 

najnižšou hodnotou z kombinácie troch základných faktorov: 

✓ Schopnosť dlžníka splácať úver (bonita klienta) 

✓ Výška nákladu na investície (pri účelových úveroch) 

✓ Hodnota zaisťovacích inštrumentov (pri úveroch zaistených – hypotečné úvery) 

Väčšina úverov poskytovaných bankami je v domácej mene. V ktorej mene je úver 

poskytnutý a v ktorej mene bude klientom splácaný je uvedené v úverovej zmluve. (3, s. 

734) 

 

3. Splatnosť úveru 

Pre stanovenie maximálnej doby splatnosti úverov, banky vychádzajú z limitu doby 

poberania pravidelných príjmov v odpovedajúcej výške pre splácanie úveru (väčšinou do 

doby dosiahnutia dôchodkového veku).  

Splatnosť úveru môže byť krátkodobá (splatnosť do 1 roku), strednodobý (splatnosť 1 – 

5 rokov), dlhodobá (splatnosť nad 5 rokov). (3, s. 735) 
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4. Zaistenie úveru 

Banky poskytujú niektoré typy úverov ako nezaistené – jedná sa o malé spotrebné úvery, 

kontokorenty, úvery na kreditných kartách, drobné úvery zo stavebného sporenia. 

U väčšiny úverov je vyžadovaný nejaký druh zaistenia – napríklad úhrada pohľadávky 

bude zaisťovaná príjmami alebo majetkom fyzickej alebo právnickej osoby, výťažkom 

z predaja majetku. (3, s. 736) 

 

4. Úročenie úveru, úrokové sadzby 

Veriteľ má právo požadovať ako odškodnenie za požičané peniaze úrok. 

Výška úrokovej čiastky sa stanovuje pomocou úrokovej miery (úroková sadzba), ktorá 

vyjadruje podiel úroku na zapožičanej čiastke najčastejšie v percentách za 1 rok. 

Skutočné množstvo zaplatených úrokov závisí na: 

- Veľkosti dlžnej čiastky (istina) 

- Výška úrokovej sadzby vyjadrená v percentách z istiny 

- Dobe, po ktorú sa úverový obchod realizuje 

Úroková sadzba zahrňuje 3 zložky: 

- Inflačná – pokrýva straty veriteľa plynúce z inflačného vývoja a znehodnotením 

peňazí v dôsledku rastu cien 

- Nákladová – pokrýva náklady veriteľa spojené s opatrovaním zdrojov a s jeho 

vlastným fungovaním (úroková marža) 

- Riziková – pokrýva možné straty z prípadného neúspešného úverového obchodu 

RPSN – Ročná percentuálna sadzba nákladov.  Je najdôležitejší ukazovateľ v ČR, ktorý 

sa používa pre získanie úveru. Zahrňuje nielen úrokovú sadzbu, ale aj všetky ostatné 

náklady a poplatky, ktoré dlžník zaplatí nad rámec. (3, s. 748-749) 

 

5. Čerpanie úveru 

Niektoré úvery sa čerpajú jednorazovo – napr. kúpa nehnuteľností, iné sa čerpajú 

postupne – napr. rekonštrukcia, modernizácia, investície do technológií. (3, s. 750) 

 

6. Splácanie úveru 

Splácanie úveru môže byť jednorazové alebo postupné. Jednorazové splatenie úveru sa 

využíva v prípadoch, kedy úverovaný objekt je určený k predaji. Postupné splácanie je 

využívané, keď k realizácií hodnoty úverovaného objektu dochádza postupne v dlhšom 

období. 
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Splátka úveru sa skladá z : 

- Splátky vlastného dlhu, požičanej čiastky, istiny (úmor) 

- Splátky úroku 

 

3.1.2.4 Hypotečný úver 

Hypotečný úver je najčastejšia zvažovaná možnosť financovania nehnuteľnosti. Jedná sa 

o pôžičku, ktorú poskytuje banková inštitúcia. Zástavou je buď daná nehnuteľnosť alebo 

iný nehnuteľný majetok, ktorý odpovedá hodnote. 

Výška hypotečného úveru je limitovaná tromi faktormi: 

✓ Schopnosť klienta splácať úver 

✓ Výška bytového zámeru klienta 

✓ Zástavná hodnota zástavnej nehnuteľnosti 

 

Aktuálne nie je možné zobrať si hypotéku v 100 % výške ceny nehnuteľnosti. Banky 

poskytujú úvery do 80 % hodnoty nehnuteľnosti. 

 

Okrem úrokovej sadzby sú dôležité poplatky spojené so získaním úveru a celkové RPSN. 

(3, s. 763-767) 

 

3.1.2.5 Úver zo stavebného sporenia 

Stavebné sporiteľne sú súkromné banky, ktoré sa špecializujú na financovanie bytových 

potrieb.  

Činnosti, ktoré vykonávajú stavebné sporiteľne: 

- Prijímajú vklady účastníkov stavebného sporenia 

- Poskytujú účelové úvery na bytové potreby účastníkom stavebného sporenia 

- Poskytujú účelové preklenovacie úvery v dobre pred získaním nároku na úver zo 

stavebného sporenia až do výšky cieľovej čiastky 

- Sprostredkovanie štátnej podpory 

Úrokové rozpätie medzi úrokom z úveru a úrokom z vkladu môže činiť maximálne 3%.  

Fázy stavebného sporenia: 

1. Sporiaca fáza – niektorý účastníci len sporia 

2. Úverová fáza – nie všetci účastníci stavebného sporenia čerpajú úver 

 



40 
 

Účastníci stavebného sporenia: 

- Fyzická osoba 

- Právnická osoba (3, s. 770-771) 

 

a) Úver zo stavebného sporenia: 

- V dobe žiadosti o úver jeho zmluva trvá aspoň 24 mesiacov 

- Nasporil čiastku, ktorú požaduje stavebná sporiteľňa pre získanie úveru ( väčšinou 

to je 40% z cieľovej čiastky) 

- Dosiahol parameter ohodnotenia (hodnotiace číslo), ktoré požaduje stavebná 

sporiteľňa 

- Preukázal zaistenie úveru, návratnosť úveru, účel, na ktorý chce použiť 

prostriedky (3, s. 771) 

b) Preklenovací úveru: 

V prípade, že klient nesplňuje podmienky pre pridelenie klasického úveru zo 

stavebného sporenia, môže mu stavebná sporiteľňa poskytnúť preklenovací úver, 

ktorým sa „preklenie“ doba, dokým klient splní všetky podmienky pre získanie úveru zo 

stavebného sporenia. 

c) Podpora financovania bývania 

Jedná sa o možnosť daňového odpočtu úrokov. Podmienkou je, že sa musí jednať 

o úvery poskytnuté fyzickým osobám na bytové potreby. 

 

4. Analýza realitného trhu v Prahe 

Praktická časť diplomovej práce je venovaná analýze realitného trhu v Prahe.   

Prvá kapitola je zameraná na analýzu realitného trhu v Prahe pomocou získaných dát od 

ČSÚ. Je graficky znázornený a porovnaný vývoj ponukových cien bytov, rodinných 

domov a stavebných pozemkov v Prahe a vývoj bytovej výstavby bytov zahájených 

a dokončených. 

Ďalšia časť práce je venovaná analýze realitného trhu v Prahe s bytmi v novostavbách, na 

základe zozbieraných a sledovaných dát za obdobie od marca 2020 do septembra 2020. 

Posledná časť praktickej časti diplomovej práce je zameraná na investičný zámer 

konkrétneho bytu ku kúpe, možnosť jeho financovania, zistenie výšky prenájmu 

a výpočet návratnosti investície za účelom prenájmu. 
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4.1 Analýza realitného trhu v Prahe  

4.1.1. Analýza vývoju ponukových cien na trhu s realitami v Prahe 

Jeden z najviac diskutovaných problémov na trhu s nehnuteľnosťami v Prahe je prudký 

rast cien nehnuteľností. Vlastníci nehnuteľností sú spokojní, že dnes môžu predať svoju 

nehnuteľnosť za oveľa vyššiu cenu ako pred 10 rokmi, ale naopak, tí ktorý majú 

o nehnuteľnosť záujem spokojní nie sú. 

 

Graf nižšie zobrazuje rast indexov ponukových cien nových a starších bytov z dát 

získaných od ČSÚ. Je vidieť, že ceny nových aj starších bytov od roku 2010 do roku 2014 

sa nemenili alebo mierne klesali, ale v roku 2014 nastal prudký nárast ponukových cien 

nových aj starších bytov, ktorý stúpa až do dnes. 

Za posledných 5 rokov sa index cien nových bytov zvýšil takmer o 70 % a index cien 

starších bytov o necelých 65 %. 

 

Graf 1: Graf indexov cien nových a starších bytov v Prahe 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČSÚ 
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Nielen ceny bytov, ale aj ostatných nehnuteľností v Prahe stúpajú. Graf 2 zobrazuje vývoj 

indexov ponukových cien rodinných domov od roku 2015 do roku 2019. Je vidieť, že za 

tieto 4 roky ponukové ceny rodinných domov stúpli o necelých 20 %. V porovnaní 

s bytmi v tomto období od roku 2015 do roku 2019, ponuková cena bytov stúpla o takmer 

45 %. Z tohto faktu vyplýva, že ponukové ceny bytov stúpajú rýchlejšie ako ponukové 

ceny rodinných domov.  

 

Graf 2: Graf indexov ponukových cien rodinných domov v Prahe (2015 - 2019) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČSÚ 

 

Ďalším segmentom z trhu nehnuteľností v Prahe sú stavebné pozemky. Z dát získaných 

od ČSÚ, ktorý zverejnil dáta tohto segmentu len za obdobie od roku 2015 do roku 2018, 

je vytvorený graf, ktorý zobrazuje, že ponukové ceny aj tohto segmentu trhu v Prahe 

stúpajú. Počas tohto obdobia štyroch rokov, ponukové ceny stavebných pozemkov stúpli 

o necelých 30 %. V porovnaní s ostatnými segmentmi trhu v Prahe počas obdobia od roku 

2015 do roku 2018, ponukové ceny bytov stúpli takmer o 47 % a ponukové ceny 

rodinných domov stúpli o necelých 15 %. 
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Graf 3: Indexy ponukových cien stavebných pozemkov v Prahe (2015 - 2018) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČSÚ 

 

Z analýzy realitného trhu v Prahe bytov, rodinných domov a stavebných pozemkov, 

vytvorenej z dát od ČSÚ vyplýva, že ponukové ceny týchto segmentov trhu posledné roky 

nepretržite stúpajú. Najviac stúpajú ceny bytov, ktoré za posledných 5 rokov stúpli takmer 

o 70 %.  

 

4.1.2 Bytová výstavba v Prahe 

Podľa ČSÚ počas prvej polovice roku 2020 v hlavnom meste Praha bola zahájená 

výstavba 2 869 bytov. V porovnaní s minulým rokom 2019 v rovnakom období došlo 

k nárastu výstavby o 16,8 %. Z hľadiska typu výstavby sa v Prahe z 89% jednalo o novú 

výstavby a u ostatných 11 % išlo o zmenu dokončenej stavby, o rôzne nadstavby, 

prístavby a iné stavebné úpravy. 

Počet dokončených bytov v prvej polovici roku 2020 činil 2 296, čo predstavuje pokles 

oproti minulému roku o 12,8 %. Z hľadiska typu výstavby dominovala u dokončených 

bytov v Prahe nová výstavba (93 %), oproti zmene dokončených stavieb (7 %).  
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Graf 4: Zahájené a dokončené byty podľa štvrťrokov v Prahe (2015 - 2020) 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

4.2 Analýza realitného trhu v Prahe s bytmi v novostavbách 

Počas obdobia od marca 2020 do septembra 2020 bol sledovaný realitný trh s bytmi v 

novostavbách – s bytmi v dokončených novostavbách a vo výstavbe. V tomto období boli 

zhromažďované a sledované dáta 1 krát do mesiaca, ktoré boli získavané z inzertnej 

internetovej stránky www.sreality.cz.  

Analýza trhu s bytmi v novostavbách je zameraná na predajné ceny bytov v jednotlivých 

správnych obvodoch hlavného mesta Prahy (Praha 1 – Praha 22). Je vyhodnotená a 

porovnaná priemerná jednotková cena za 1 m2 podlahovej plochy v jednotlivých častiach 

Prahy a celej Prahy s ostatnými krajmi Českej Republiky, priemerná jednotková cena za 

1 m2 podlahovej plochy v závislosti na dispozícií bytu, v závislosti na nadzemnom 

podlaží a priemerná jednotková cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu v dokončenej 

novostavbe a v byte vo výstavbe. Je vyhodnotené, aké majú jednotlivé skúmané faktory 

vplyv na predajnú cenu bytu. 

Taktiež je skúmaná početnosť bytov v závislosti na dispozícií, počet dokončených bytov 

ponúkaných na predaj a počet ponúkaných bytov na predaj, ktoré sú vo výstavbe. 

Analýza realitného trhu je ďalej zameraná na sledovanie ponuky a dopytu po bytoch 

v novostavbách v Prahe. 

http://www.sreality.cz/
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Obrázok 14: Správne obvody Prahy 

 
Zdroj: (18) 

 

4.2.1 Analýza trhu s realitami v jednotlivých správnych obvodoch v Prahe 

4.2.1.1 Praha 2 

Praha 2 sa rozkladá v centrálnej časti Prahy na pravom brehu Vltavy. Zahŕňa celé 

katastrálne územie Vyšehrad, veľkú časť katastrálneho územia Nové Město a Vinohrady 

a malú časť katastrálneho územia Nusle. (13) 

 

Obrázok 15: Praha 2 

 

Zdroj: (14) 
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Za skúmané obdobie bolo v časti Praha 2 celkom 27 ponúkaných bytov na predaj. Keďže 

táto časť Prahy sa nachádza v centre Prahy, nie je tu taká intenzita výstavby ani priestor 

na výstavbu nových projektov. Väčšina bytov, ktoré boli v tomto období ponúkané na 

predaj sú súčasťou developerského projektu Depo Grébovka vo Vinohradech. 

 

Tabuľka 1: Praha 2 

Praha 2 – Vyšehrad, Vinohrady, Nové mesto, Nusle 

Rozloha: 4,19 km2 

Počet bytov na predaj: 27 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 133 992 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 10 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

4.2.1.2 Praha 3 

Správny obvod Praha 3 sa nachádza východne od historického centra. Je tvorený 

mestskou časťou Praha 3, ktorá zahŕňa takmer celé katastrálne územie Žižkov, severnú 

časť katastra Vinohrady a malé časti katastrov Strašnice a Vysočany. (13) 

 

Obrázok 16: Praha 3 

 

Zdroj: (15) 
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Počas skúmaného obdobia bolo v  časti Praha 3 celkom 109 ponúkaných  bytov na predaj. 

Väčšina ponúkaných bytov sú súčasťou developerských projektov v Žižkově – Žižkovské 

pavlače, Byty na Vackově a Byty u parku a v Strašnicích – developerský projekt Tulipa 

Třebešín a Zveřinova. 

 

Tabuľka 2: Praha 3 

Praha 3 – Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Vysočany 

Rozloha: 6,49 km2 

Počet bytov na predaj: 109 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 111 253 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 56 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

4.2.1.3 Praha 4 

Správny obvod Praha 4 sa rozprestiera južne od historického pražského centra, na pravom 

brehu Vltavy. Praha 4 zahŕňa cele katastrálne územie Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka 

a Podolí, väčšinu katastrálneho územia Nusle a Michle, veľkú časť Zábehlice a Sporilov 

a nepatrné časti Vinohrady a Vršovice, ktoré patria do mestskej časti Praha 4  a celé 

Kunratice. (13) 

 

Obrázok 17: Praha 4 

 

Zdroj: (16) 
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Počas skúmaného obdobia v Praha 4 bolo ponúkaných 218 bytov na predaj. Väčšina 

bytov na predaj sú súčasťou developerských projektov v obci Braník – Braník Residences 

a Bydlení Braník; v Nuslích – Nová Nuselská; v Záběhlicích – Záběhlické výhledy 

a View Spořilov; v obci Michle – Bohdalské Kvarteto. 

Priemernú jednotkovú cenu bytov zvýšili byty už zrealizovaného developerského 

projektu V Tower postaveného v roku 2018 v lokalite Krč. Za skúmané obdobie bolo 

z tohto projektu ponúkaných celkom 7 bytov na predaj, a ich priemerná jednotková cena 

za 1 m2 podlahovej plochy činí 203 226 Kč. Ak by sa do analýzy trhu v Prahe 4 nezahrnuli 

byty z developerského projektu V Tower, priemerná jednotková cena by činila 108 140 

Kč za 1 m2 podlahovej plochy.  

 

 

 

Tabuľka 3: Praha 4 

Praha 4 – Podolí, Nusle, Michle, Braník, Krč, Hodkovičky, 

Lhotka, Záběhlice, Vinohrady, Kunratice 

Rozloha: 32,32 km2 

Počet bytov na predaj: 218 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 111 193 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 75 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.4 Praha 5 

Správny obvod Praha 5 sa rozkladá na ľavom brehu Vltavy. Zahŕňa celé katastrálne 

územie Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a časť katastrálneho územia 

Břevnov, Jinonice, Malá Strana, ktoré patria do mestskej časti Praha 5 a celú časť 

Slivenec. (13) 

 

Obrázok 18: Praha 5 

 

Zdroj: (17) 

 

V skúmanom období od marca 2020 do septembra 2020 v Prahe 5 bolo ponúkaných 

najviac bytov na predaj zo všetkých častí Prahy a to 536 bytov. Väčšina ponúkaných 

bytov je súčasťou developerských projektov v časti Košíre – Victoria Košíře a Aalto 

Cibulka; v Hlubočepích – Ranta Barandov a Kaskýdy Barandov; na Smíchove – 

Erbenova Rezidence a Cisářská Vinice. 

 

Tabuľka 4: Praha 5 

Praha 5 – Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Košíře, Smíchov, 

Motol, Břevnov, Malá Strana, Slivenec 

Rozloha: 35,08 km2 

Počet bytov na predaj: 536 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 118 073 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 205 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.5 Praha 6 

Správny obvod Praha 6 sa rozprestiera v severovýchodnej časti hlavného mesta Prahy. 

Rozlohou je najväčší zo všetkých mestských častí Prahy. Zahŕňa mestskú časť Praha 6, 

do ktorej patria Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, Břevnov, 

Bubeneč a Hradčany a obce Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol. (13) 

 

Obrázok 19: Praha 6 

 

Zdroj: (19) 

 

V skúmanom období bolo v časti Praha 6 ponúkaných 67 bytov na predaj, ktoré sú 

súčasťou developerských projektov v obci Strešovice – Maison Ořechovka a Na 

Dračkých; v Ruzyně – Domovská a v časti Břevnov – Radimova. 

 

Tabuľka 5: Praha 6 

Praha 6 – Ruzyně, Liboc, Břevnov, Veleslavín, Dejvice, 

Strřešovice, Bubeneč, Sedlec, Suchdol, Lysolaje, Nebušice, 

Přední Kopanina 

Rozloha: 56,09 km2 

Počet bytov na predaj: 67 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 121 513 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 37 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.6 Praha 7 

Správny obvod Praha 7 leží severne od historického centra hlavného mesta Prahy, 

prevažne na ľavom brehu Vltavy, ale menšou časťou územia zasahuje aj na jej pravý breh. 

Zahŕňa takmer celé katastrálne územie Holešovice, asi polovicu územia Bubeneč a malú 

časť Libeň, ktoré patria do mestskej časti Praha 7 a celú časť Troja. (13) 

 

Obrázok 20: Praha 7 

 

Zdroj: (20) 

 

Počas skúmaného obdobia bolo v Prahe 7 ponúkaných celkom 57 bytov na predaj 

z developerských projektov v časti Holešovice – Byty Dělnická, Rezidence Pergamenka 

alebo Byty za vodou. V ostatných častiach Prahy 7 neboli ponúkané žiadne byty na predaj 

v dokončených novostavbách ani vo výstavbe.  

 

Tabuľka 6: Praha 7 

Praha 7 – Bubeneč, Holešovice, Libeň, Troja 

Rozloha: 12,53 km2 

Počet bytov na predaj: 57 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 116 889 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 26 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.7 Praha 8 

Správny obvod Praha 8 sa rozprestiera v severnej časti Prahy a zahŕňa celú mestskú časť 

Praha 8, kde patria Bohnice, Kobylisy, Čimice a Karlín, časť Libne, Troja, Střížkov, 

Nového Města a Žizkova a obce Ďáblice, Dolní Chabry, a Březiněves. (13) 

 

Obrázok 21: Praha 8 

 

Zdroj: (21) 

 

Počas skúmaného obdobia bolo v Prahe 8 na predaj celkom 253 bytov. Väčšina 

ponúkaných bytov na predaj je súčasťou developerských projektov v časti Čimice – 

Čimický Háj; v časti Dolní Chabry – Nové Chabry; v časti Karlín – U Sluncové a Rohan 

City. 

 

Tabuľka 7: Praha 8 

Praha 8 – Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín, Libeň, Troja, 

Střížkov, Nové Mesto, Žižkov, Ďáblice, Dolní Chabry, 

Březineves 

Rozloha: 37,56  km2 

Počet bytov na predaj: 253 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 117 554 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 101 

Zdroj: Vlastné Spracovanie 
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4.2.1.8 Praha 9 

Správny obvod Praha 9 zahŕňa celé katastrálne územie Prosek, takmer celé katastrálne 

územie Hrdlořezy, väčšinu katastrálnych území Vysočany a Střížkov, menšie časti 

katastrálnych území Hloubětín a Libeň a nepatrnú časť katastrálneho územia Malešice. 

(13) 

 

Obrázok 22: Praha 9 

 

Zdroj: (22) 

 

Počas skúmaného obdobia 6 mesiacov od marca 2020 do septembra 2020 bolo 

v správnom obvode Prahy 8 ponúkaných celkom 419 bytov na predaj. Väčšina 

ponúkaných bytov bola súčasťou developerských projektov v časti Vysočany – 

Rezidence Harfistka; Hlobětín – Soumi Hloubětín a Nová Elektra; Hrdlořezy – Rezidence 

u Rokytky, ktoré sú vo výstavbe a ich plánované dokončenie je v roku 2022 až 2023. 

 

Tabuľka 8: Praha 9 

Praha 9 – Prosek, Hrdlořezy, Vysočany, Střížkov, Hlobětín, 

Libeň, Malešice 

Rozloha: 13,31  km2 

Počet bytov na predaj: 419 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 105 640 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 121 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.9 Praha 10 

Správny obvod Praha 10 je tvorené katastrálnym územím Vršovice, časťou Vinohrady, 

väčšou časťou Strašnice, takmer celým územím Malešice, nepatrná časť 

Hrdlořezy, Hlobětín a Žižkov, časť Záběhlíc a časťou Michle. (13) 

 

Obrázok 23: Praha 10 

 

Zdroje: (23) 

 

Počas skúmaného obdobia bolo v časti Praha 10 ponúkaných celkom 181 bytov na predaj, 

ktoré sa nachádzajú v developerských projektoch v Strašnicích – Rezidence Silver Port 

a Green Port Strašnice, v Záběhlicích – Park Záhradní Město a vo Vršovicích – 

Rezidence u Vinohradu. 

 

Tabuľka 9: Praha 10 

Praha 10 – Vršovice, Vinohrady, Strašnice, Malešice, 

Hrdlořezy, Hloubětín, Žižkov, Záběhlice, Michle 

Rozloha: 18,6  km2 

Počet bytov na predaj: 181 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 109 567 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 109 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.10 Praha 11 

Správny obvod Praha 11 sa rozprestiera v južnej časti Prahy. Je tvorený katastrálnymi 

územiami mestskej časti Praha 11 – Chodov a Háje a celými časťami Křeslice, Šeberov 

a Újezd u Průhonic. (13) 

 

Obrázok 24: Praha 11 

 

Zdroj: (24) 

 

Počas skúmaného obdobia bolo v správnom obvode Praha 11 ponúkaných 35 bytov na 

predaj. Väčšina ponúkaných bytov sa nachádza v developerskom projekte v časti Chodov 

– Chodov 2018, ktorého výstavba má končiť na prelome rokov 2020 a 2021. 

 

Tabuľka 10: Praha 11 

Praha 11 – Chodov, Háje, Křeslice, Šeberov, Újezd u Průhonic 

Rozloha: 21,93  km2 

Počet bytov na predaj: 35 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 108 082 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 27 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.11 Praha 12 

Správny obvod Praha 12 sa nachádza v južnej časti hlavného mesta na pravom brehu 

Vltavy. Je tvorený územím mestskej časti Praha 12, kde patria celé katastrálne územie 

Modřany, Komořany, Točná, Cholupice a Kamýk a celá časť Libuš. (13) 

 

Obrázok 25: Praha 12 

 

Zdroj: (25) 

 

Počas skúmaného obdobia od marca 2020 do septembra 2020 bolo na inzertnej 

internetovej stránke www.sreality.cz ponúkaných celkom 73 bytov na predaj. Väčšina 

z ponúkaných bytov sa nachádzala v časti Modřany v developerskom projekte Záhalka 

a Riviera Modřany. Keďže správny obvod Praha 12 je lokalizovaný v okrajovej časti 

Prahy, predajná jednotková cena za 1 m2 PP je tu nižšia ako v Prahe 2 – Prahe 11. 

 

Tabuľka 11: Praha 12 

Praha 12 – Modřan, Komořany, Točná, Cholupice, Kamýk, 

Libuš 

Rozloha: 28,57  km2 

Počet bytov na predaj: 73 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 102 994 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 20 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

http://www.sreality.cz/
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4.2.1.12 Praha 13 

Správny obvod Praha 13 sa rozprestiera v západnej časti na okraji Prahy, v ktorom sa 

nachádzajú Řeporyje a mestská časť Praha 6 tvorená väčšinou katastrálneho územia 

Stodůlky, časťou katastrálneho územia Třebonice, a Jinonicami. (13) 

 

Obrázok 26: Praha 13 

 

Zdroj: (26) 

 

Za sledované obdobie bolo v správnom obvode Praha 13 ponúkaných 85 bytov na predaj. 

Takmer všetky byty sa nachádzali v časti Stodůlky v developerských projektoch Byty nad 

Jazerem, Britská čtvrť alebo Alfa Residence a pár bytov sa nachádza v časti Třebonice 

v developerskom projekte Park Zličín. 

 

Tabuľka 12: Praha 13 

Praha 13 – Stodůlky, Třebonice, Jinonice, Řeporyje 

Rozloha: 22,36  km2 

Počet bytov na predaj: 85 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 99 179 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 33 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.13 Praha 14 

Správny obvod Praha 14 sa nachádza na severovýchode hlavného mesta Praha. Zahŕňa 

katastrálne územie Černý Most, Kyje, Hostavice a časť katastrálneho územia Hlobětín, 

ktoré tvoria mestskú časť Praha 14 a Dolní Počernice. (13) 

 

 

Obrázok 27: Praha 14 

 

Zdroj: (27) 

 

Počas sledovaného obdobia od marca 2020 do septembra 2020 bolo v správnom obvode 

Praha 14 na predaj 41 bytov, ktoré sa nachádzali v časti Černý Most v developerskom 

projekte Greenside Praha Černý Most alebo v Dolních Počernicích.  

  

Tabuľka 13: Praha 14 

Praha 14 – Černý Most, Kyje, Hostavice, Hlobětín, Dolní 

Počernice 

Rozloha: 19,29  km2 

Počet bytov na predaj: 41 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 92 983 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 7 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 



59 
 

4.2.1.14 Praha 15 

Správny obvod Praha 15 sa rozprestiera juhovýchodnej časti Prahy. Je tvorený mestskou 

časťou Praha 15 v ktorej sa nachádza celé katastrálne územie Horní Měcholupy 

a Hostivař a obcami Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. (13) 

 

Obrázok 28: Praha 15 

 

Zdroj: (28) 

 

Počas sledovaného obdobia bolo v správnom obvode Praha 15 ponúkaných 54 bytov na 

predaj, ktoré sa vo väčšine nachádzali v obci Dolní Měcholupy v developerskom projekte 

Malý Háj, v obci Horní Měcholupy a v obci Štěrboholy v developerskom projekte 

Rezidence Štěrboholy.  

 

Tabuľka 14: Praha 15 

Praha 15 – Horní Měcholupy, Hostivař, Dolní Měcholupy, 

Dubeč, Petrovice, Štěrboholy 

Rozloha: 28,26  km2 

Počet bytov na predaj: 54 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 93 244 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 36 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.15 Praha 17 

Správny obvod Praha 17 sa nachádza v západnej okrajovej časti Prahy. Je tvorený 

mestskou časťou Praha 17, v ktorej sa nachádzajú Řepy a časťou Zličín. (13) 

 

Obrázok 29: Praha 17 

 

Zdroj: (29) 

 

Počas sledovaného obdobia sa v správnom obvode Praha 17 nachádzalo 22 bytov na 

predaj, ktoré boli ponúkané na inzertnej internetovej stránke www.sreality.cz. Všetky 

ponúkané byty sa nachádzali v časti Řepy v developerských projektoch Rezidence 

Želanského a Rezidence Fiakla, ktoré sú už dokončené a v developerskom projekte 

Rezidence u Boroviček, ktorého dokončenie výstavby je plánované v roku 2021. Napriek 

tomu, že Praha 17 sa nachádza na okraji hlavného mesta, jeho jednotková cena za 1 m2 

PP je pomerne vysoká, a to kvôli nie veľmi rušnej lokalite, dobrej dostupnosti do centra 

ale aj do prírody (Hostivice, Krivoklátsko).  

 

Tabuľka 15: Praha 17 

Praha 17 – Řepy, Zličín 

Rozloha: 10,46  km2 

Počet bytov na predaj: 22 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 118 909 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 7 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

http://www.sreality.cz/
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4.2.1.16 Praha 18 

Správny obvod Praha 18 sa rozprestiera v severovýchodnej časti Prahy a je tvorený 

jedinou obcou Letňany. (13) 

 

Obrázok 30: Praha 18 

 

Zdroj: (30) 

 

Počas skúmaného obdobia bolo v správnom obvode Praha 18 – Letňany ponúkaných na 

predaj 27 bytov z už zrealizovaných developerských projektov Rezidence Veslská III 

alebo Element Letňany.  

 

Tabuľka 16: Praha 18 

Praha 18 – Letňany 

Rozloha: 5,61  km2 

Počet bytov na predaj: 27 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 93 688 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 23 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.17 Praha 19 

Správny obvod Praha 19 sa nachádza v severovýchodnej okrajovej časti Prahy. Je tvorená 

mestskou časťou Praha 19, do ktorej patria Kbely a obcami Čakovice, Satalice a Vinoř. 

(13) 

 

Obrázok 31: Praha 19 

 

Zdroj: (31) 

 

Počas sledovaného obdobia bolo v správnom obvode Praha 19 ponúkaných na predaj 14 

bytov. Všetky ponúkané byty sa nachádzali v mestskej časti Kbely v už zrealizovaných 

developerských projektoch Rezidence Bleriot a Čakovický Park alebo v developerskom 

projekte, ktorý výstavbu ukončí v roku 2022 Albatros Kbely.  

 

Tabuľka 17: Praha 19 

Praha 19 – Kbely, Čakovice, Satalice, Vinoř 

Rozloha: 25,97  km2 

Počet bytov na predaj: 14 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 93 962 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 10 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.1.18 Praha 22 

Správny obvod Praha 22 sa nachádza v juhovýchodnej okrajovej časti Prahy, na ktorom 

sa rozprestierajú Benice, Kolovráty, Královice, Nedvězí a mestská časť Praha 22 tvorená 

obcami Hájek, Pitkovice a Uhřineves. 

 

 

Obrázok 32: Praha 22 

 

Zdroj: (32) 

 

Počas sledovaného obdobia od marca 2020 do septembra 2020 inzertná internetová 

stránka www.sreality.cz ponúkala v správnom obvode Praha 22 na predaj 11 bytov. 

Všetky ponúkané byty sa nachádzali v obci Uhříneves v už zrealizovanom projekte 

Uhřineves alebo v Pitkovicích v developerskom projekte Pitkovické záhrady, ktorý bol 

zrealizovaný v roku 2020.  

 

Tabuľka 18: Praha 22 

Praha 22 – Hájek, Pitkovice, Uhříněves, Benice, Kolovraty, 

Královice, Nedvězí 

Rozloha: 33,05  km2 

Počet bytov na predaj: 11 

Priemerná JC [Kč/m2 PP] 90 313 Kč/m2 PP 

Počet predaných bytov: 8 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

http://www.sreality.cz/
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4.2.2 Analýza jednotkových cien bytov v novostavbách na predaj v Prahe 

a porovnanie v rámci ČR 

Počas sledovaného obdobia šiestich mesiacov (od marca 2020 do septembra 2020) trhu 

s bytmi v už zrealizovaných novostavbách alebo vo výstavbe v hlavnom meste Praha, 

bolo na inzertnej internetovej stránke www.sreality.cz celkom ponúkaných 2 229 bytov 

na predaj. Priemerná predajná jednotková cena za  m2 podlahovej plochy za toto obdobie 

činila 107 724 Kč. Jedná sa o najvyššiu predajnú cenu za 1 m2 PP v rámci celej Českej 

Republiky. Podľa dát získaných od spoločnosti CeMap a portálu reality.iDNES.cz je na 

obrázku 23 zobrazená mapa Českej Republiky s priemernými predajnými jednotkovými 

cenami za 1 m2 PP bytov v novostavbách v jednotlivých krajoch.  

 

Obrázok 33: Mapa krajov ČR jednotkových cien Kč/m2 PP bytov v novostavbách na 

predaj  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

http://www.sreality.cz/
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Graf 5:Graf priemernej JC Kč/m2 PP bytov v novostavbách na predaj - kraje ČR 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z grafu 5 vyplýva, že hlavné mesto Českej Republiky má omnoho vyššiu jednotkovú 

cenu bytov v novostavbách na predaj za 1 m2 PP než ostatné kraje Českej Republiky. 

K jednotkovej cene Prahy sa najviac približuje Ústecký kraj, ktorého JC (Kč/m2 PP) je aj 

tak takmer až o 30 000 Kč/m2 PP nižšia. V porovnaní s ostatnými krajmi v Českej 

republike, jednotková cena bytov v novostavbách na predaj je v Prahe cca o polovicu 

vyššia ako v ostatný krajoch Českej Republiky. Najnižšia cena za 1 m2 podlahovej plochy 

je v Jihlavskom kraji, ktorá je o 58 % nižšia než v hlavnom meste. 
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4.2.3 Faktory ovplyvňujúce jednotkovú cenu (Kč/m2 PP) bytov 

v novostavbách na predaj v Prahe 

Z celkom 2 229 vzoriek, ktoré boli zbierané a sledované počas šiestich mesiacov, je 

vytvorená analýza zobrazujúca faktory a ich mieru ovplyvnenia jednotkovej ceny (Kč/m2 

PP) bytov na predaj v už zrealizovaných novostavbách a vo výstavbe v hlavnom meste 

Praha. 

 

4.2.3.1 Lokalita  

Lokalita je jedným z najviac ovplyvňujúcim faktorom jednotkovej ceny. Keďže analýza 

trhu je zameraná na byty v novostavbách, viac bytov bolo ponúkaných na okrajových 

častiach Prahy, kde je priestor na výstavbu.  

 

Graf 6: JC (Kč/m2) bytov na predaj v novostavbách v závislosti na lokalite - správne 

obvody Prahy 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 



67 
 

Obrázok 34: Mapa JC (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na predaj v jednotlivých 

správnych obvodoch Prahy 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Mapa a graf vyššie zobrazujú jednotkové ceny (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na 

predaj v jednotlivých správnych obvodoch Prahy. Vyššie ceny boli zaznamenané za byty 

nachádzajúce sa v centre alebo v okolí centra hlavného mesta a tie nižšie sú v okrajových 

častiach Prahy.  

Najvyššia predajná cena bytov bola zaznamenaná v správnom obvode Praha 2, kde patria 

Vinohrady, Nové Město, Vyšehrad a Nusle – 133 992 Kč/m2 a najnižšia cena bola 

zaznamenaná v Prahe 22, ktorú tvorí Uhřiněves, Královice, Nedvězí, Kolovraty a Benice, 

ktorá činí 90 313 Kč/m2. Treba brať do úvahy aj počet vzoriek, z ktorých bola 

vyhodnotená jednotková cena. V Prahe 22 bolo počas skúmaného obdobia ponúkaných 

na predaj iba 11 bytov, takže predajná jednotková cena sa nedá považovať za úplne 

relevantnú.  
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Najviac ponúkaných bytov na predaj počas skúmaného obdobia bolo v správnom obvode 

Praha 5 a to 536 bytov a v Prahe 9 - 419 bytov. 

Napriek tomu, že správny obvod Praha 17 sa nachádza v okrajovej časti Prahy, jeho 

predajná cena bytov v novostavbách patrí medzi vyššie. Dôvodom môže byť pokojná 

lokalita, veľmi dobrá dostupnosť do centra ale aj do prírody (Krivoklátsko, Hostivice). 

 

Graf 7: Počet bytov v novostavbách na predaj v jednotlivých správnych obvodoch 

Prahy (marec - september 2020) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf 7 zobrazuje počet ponúkaných bytov na predaj za obdobie od marca 2020 do 

septembra 2020 v jednotlivých správnych obvodoch Prahy. Z grafu vyplýva, že najväčšia 

bytová výstavba je v správnom obvode Praha 5, kde bolo na predaj celkom 536 bytov 

a v správnom obvode Praha 9, kde bolo ponúkaných 419 bytov na predaj. V Prahe 1, 16, 
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20 a 21 neboli žiadne byty na predaj. Najmenej bytov na predaj bolo v správnom obvode 

Prahe 22 a to celkom 11 bytov.  

 

4.2.3.2 Dispozícia 

Dispozícia je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje predajnú cenu bytov. Medzi tie drahšie byty 

patria jednoizbové, v ktorých sa nachádza jedna kúpeľňa na malú podlahovú plochu 

v porovnaní s dvoj alebo trojizbovými bytmi, a vyššiu cenu majú aj byty štvorizbové 

a väčšie. 

Nižšie ceny majú byty dvojizbové a trojizbové, ktoré sa na trhu ponúkajú s najväčšou 

početnosťou a je o ne aj najväčší záujem. 

 

Graf 8: Graf JC (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na predaj z hľadiska dispozície 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Graf 9: Početnosť bytov v novostavbách na predaj z hľadiska dispozície 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

4.2.3.3 Nadzemné podlažie 

Graf nižšie ukazuje, ako vplýva nadzemné podlažie na jednotkovú cenu bytov na predaj. 

Je potrebné  brať na vedomie, že jednotkovú cenu faktoru NP ovplyvňujú aj iné faktory, 

napríklad orientácia na svetovú stranu, štandard bytu alebo príslušenstvo k bytu (balkón, 

terasa, záhradka). Táto informácia nebola v každom inzeráte, preto nie je zahrnutá do 

analýzy.  

Graf 10: Graf JC (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na predaj z hľadiska NP 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Kebyže sme zo všetkých vzoriek vybrali byty s rovnakým štandardom, rovnakou 

dispozíciou, rovnakou podlahovou plochou, s rovnakým príslušenstvom a orientáciou na 

svetovú stranu, dalo by sa zistiť, aký veľký vplyv má NP na jednotkovú cenu bytov 

v novostavbách na predaj.  

Zo všetkých vzoriek boli vybraté byty, ktoré sa nachádzajú v správnom obvode Praha 5 

v časti Hlubočepy v developerskom projekte Ranta Barrandov a bolo zistené, že 

jednotková cena bytov s rovnakou dispozíciou, rovnakým štandardom, s rovnakou 

podlahovou plochou a s rovnakým príslušenstvom, úmerne rastie so stúpajúcim 

nadzemným podlažím. 

 

4.2.3.4 Byty v dokončenej novostavbe a vo výstavbe 

Graf nižšie vytvorený z 2 229 vzoriek zbieraných počas skúmaného obdobia zobrazuje, 

že byty v dokončenej novostavbe, do ktorého je možné nasťahovať sa hneď bez 

rezervácie alebo zaplatenej zálohy je drahší, ako byt v novostavbe, ktorého výstavba ešte 

neskončila, bol zarezervovaný vopred, bola zaplatená záloha alebo bol kúpený 

v predpredaji.  

 

Graf 11: Graf JC (Kč/m2 PP) bytov v novostavbách na predaj v závislosti na 

dokončenej novostavbe alebo vo výstavbe 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.2.3.5 Závery a zhodnotenie vplyvu sledovaných faktorov na cenu 

Za najviac ovplyvňujúci faktor ceny bytov v novostavbách v Prahe sa dá považovať 

lokalita. Byty s rovnakým štandardom a príslušenstvom sú drahšie v prémiových 

lokalitách Prahy, ktorými sú Praha 2 alebo Praha 6, kde nové byty sa vyskytujú len 

ojedinele. 

Druhým najviac ovplyvňujúcim faktorom ceny bytov v novostavbách sa dá považovať 

dispozícia. Z analýzy vyššie vyplýva, že najlacnejšie byty sú s dispozíciou 2+kk alebo 

3+kk, ktoré sú v Prahe ponúkané s najvyššou početnosťou a taktiež je o ne najvyšší 

záujem. Byty s dispozíciou 1+kk patria medzi tie drahšie, dôvodom môže byť jedna 

kúpeľňa na menšiu podlahovú plochu bytu. Medzi tie drahšie byty patria taktiež 

štvorizbové a väčšie. 

Pri skúmanom faktore nadzemné podlažie bolo zistené, že neovplyvňuje cenu bytov 

v novostavbách. Dôvodom sú rôzne štandardy ponúkaných bytov. Aby bolo zistené, ako 

moc nadzemné podlažie ovplyvňuje cenu bytu, boli vybrané vzorky bytov s rovnakým 

štandardom, rovnakou dispozíciou, rovnakým príslušenstvom a rovnakou podlahovou 

plochou a bolo zistené, že ceny bytov v novostavbách úmerne stúpajú so stúpajúcim 

nadzemným podlažím.  

 

4.2.4 Analýza ponúk a dopytu bytov v novostavbách na predaj 

Počas skúmaného obdobia šiestich mesiacov od marca 2020 do septembra 2020 inzertný 

internetový portál www.sreality.cz ponúkal celkom 2 229 bytov v dokončených 

novostavbách alebo vo výstavbe na predaj. Z celkových ponúkaných bytov bolo 

predaných 911, čo činí 40,87 %. 

Najviac bytov bolo ponúkaných v správnom obvode Praha 5 a to 536 bytov, z ktorých 

205 bolo predaných a v správnom obvode Praha 9, v ktorom bolo ponúkaných 419 bytov 

na predaj a 121 bolo predaných. 

 

http://www.sreality.cz/
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Graf 12: Ponuka a dopyt bytov v novostavbách na predaj v Prahe (Marec-September 

2020) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Graf vyššie zobrazuje celkový počet ponúkaných bytov (vrátane nepredaných v minulom 

mesiaci) po mesiacoch, počas skúmaného obdobia a počet predaných bytov 

v jednotlivých mesiacoch.  

 

Z grafu 12 je zrejmé, že počet ponúkaných bytov v novostavbách je vyšší v porovnaní 

s dopytom. Dôvodom môže byť sledované obdobie, z ktorého bola analýza vytvorená. 

Obdobie, ktoré bolo zasiahnuté pandémiou koronavírusu, počas ktorého väčšina ľudí 

s kúpou bytu počkala. 

 

Podľa analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá vytvorila štúdiu na základe 

zozbieraných dát od 40 developerských spoločností, developeri neočakávajú, že by sa 

koronavírusová kríza výraznejšie prejavila na ponukách ich nehnuteľností. Ponuka bytov 

na predaj v tomto roku oproti tomu minulému stúpla v Prahe o 2,3 % a v roku 2021 

developeri očakávajú taktiež rast ponúk a to o 2,5%.  

Na základe ďalšieho výskumu od spoločnosti CEEC Research, bolo preukázané, že sa 

jedná prvý krát o situáciu za posledných 5 rokov, kedy očakávaný dopyt je nižší než 

ponuka nehnuteľností. 
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5. Výber bytu ku kúpe a jeho financovanie 

Táto kapitola praktickej časti diplomovej práce je venovaná výberu bytu ku kúpe a jeho 

financovaniu. Na úvod je definované kto kupuje byt, jeho predstavy o veľkosti, 

dispozícií, lokalite a cene. Na základe týchto informácií je vybraný konkrétny byt 

z analýzy z kapitoly 4. Následne je urobený prieskum, aké banky poskytujú najlepšie 

podmienky pre tento konkrétny príklad. 

 

5.1 Výber bytu ku kúpe 

Hľadaný byt je pre mladý manželský pár – žena 27 rokov a muž 29 rokov. Preferujú 

bývanie v okrajovej južnej alebo západnej časti Prahy, ale s dobrou dostupnosťou do 

centra.  Byt by mal mať dispozíciu 2+kk, podlahová plocha okolo 60 m2, so záhradou 

alebo terasou, výhodou je orientácia okien na juh. Mladý pár preferuje byt v už postavenej 

novostavbe ale nie je to podmienkou. Maximálna cena nehnuteľnosti by nemala prekročiť 

6 miliónov Kč s DPH, takže jednotková cena by sa mala pohybovať okolo 100 000 Kč/m2 

podlahovej plochy.  

 

Je vybraný byt v mestskej časti Praha 4 v obci Michle, v developerskom projekte 

Bohdalecké kvarteto.  

Tabuľka 19: Vybraný byt ku kúpe 

Lokalita: Praha 4 – Michle 

Názov projektu: Bohdalecké kvarteto 

Dokončená novostavba/vo 

výstavbe: 

Vo výstavbe, predpokladaný 

dátum dokončenia 10/2022 

Dispozícia: 2+kk 

Nadzemné podlažie: 2 

Terasa/ balkón/ záhrada: Terasa 18,8 m2 

Podlahová plocha: 56,2 m2 

Orientácia: Juh 

Sklep: Áno 

Celková cena vrátane DPH: 5 605 236 Kč s DPH 

Jednotková cena Kč/m2 PP: 99 684 Kč 

Zdroj: (33) 
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Obrázok 35: Pôdorys vybraného bytu ku kúpe 

 

Zdroj: (33) 

 

Obrázok 36: Vybraný byt ku kúpe 

 

Zdroj: (38) 
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5.2 Financovanie vybraného bytu 

Ako je uvedené v kapitole 3, najvhodnejším typom úveru ku kúpe nehnuteľnosti je 

hypotečný úver. Je potreba brať na vedomie, že žiadna banka neposkytne úver v 100 % 

výške kupovanej nehnuteľnosti. Česká národná banka 1.4.2020 upravila limity úverových 

ukazovateľov pre nové hypotéky – limit pre nové hypotečné úvery sa v prípade LTV 

(loan-to-value = pomer medzi výškou hypotečného úveru a hodnotou nehnuteľnosti) 

zmierňuje na 90 % z doterajších 80 %. (34) 

Keďže byt kupuje manželský pár, žiadať o hypotéku budú vo dvojici. Veľkou výhodou 

žiadania o hypotéku spoločne je bonita, ktorá sa dokladá banke dohromady. Taktiež 

dvojica môže dosiahnuť oveľa výhodnejšie podmienky hypotečného úveru, ako keď žiada 

jednotlivec. Ďalšou výhodou je istota, že v prípade výpadku príjmu jedného z partnerov 

je v zálohe druhý, ktorý by určite krátkodobo zastal rolu splácania úveru. 

Obidvaja z manželského páru sú zamestnaný. Mesačný čistý príjem muža činí 32 000 Kč 

a ženy 25 000 Kč. Spoločne majú našetrených 1 125 236 Kč, čo zodpovedá 20 % 

z celkovej ceny nehnuteľnosti. Ich spoločné výdaje životného a existenčného minima 

činia 10 000 Kč mesačne. 

Manželský pár si chce požičať 4 480 000 Kč pri hodnote nehnuteľnosti 5 605 236 Kč, 

takže LTV je 80 %. 

 

Po podaní žiadosti manželského páru o hypotečný úver, banka posudzuje, preveruje 

a skúma žiadateľov. Každý žiadateľ je posudzovaný individuálne, neexistujú žiadne 

všeobecné podmienky hypotečného úveru, ktoré platia pre každého rovnako. Banka 

preskúma bonitu klienta a ostatné príslušné podmienky pre získanie hypotečného úveru.  

Vzhľadom na pomerne vysoký spoločný mesačný čistý príjem manželského páru, ktorý 

činí 57 000 Kč a výdaje 10 000 Kč mesačne na životné a existenčné minimum, žiadne iné 

výdaje na leasing alebo iné úvery, predpokladajme, že banka manželskému páru 

hypotečný úver schváli.  

 

Je urobený prieskum troch bánk, ktoré poskytujú hypotečný úver. Pri výbere hypotečného 

úveru sú dôležité štyri kritéria – úroková sadzba, fixácia úveru, mesačná výška splátky 

a doba, po ktorú sa bude úver splácať. 
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5.2.1 ČSOB 

Podmienkou získania úrokových sadzieb ako sú uvedené v tabuľke 20 je splácanie 

hypotečného úveru inkasom z bežného účtu vedeného v ČSOB alebo Poštovej sporiteľne 

minimálne 3 mesiace, poistenie nehnuteľnosti v ČSOB poisťovni, príjem na platobní účet 

musí byť minimálne 1,5 násobok mesačnej splátky úveru a o úver musia žiadať dve 

osoby.  

Tabuľka 20: ČSOB - výška mesačnej splátky 

          Fixácia,  

Doba       úrok 

splatnosti 

1 rok 3 roky 5 rokov 7 rokov 

1,99 % 1,99 % 2,09 % 2,19 % 

20 rokov 22 642 Kč 22 642 Kč 22 855 Kč 23 069 Kč 

25 rokov 18 967 Kč 18 967 Kč 19 186 Kč 19 406 Kč 

30 rokov 16 537 Kč 16 537 Kč 16 761 Kč 16 988 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (35) 

 

5.2.2 mBank 

Podmienkou získania úrokových sadzieb na hypotečný úver ako sú uvedené v tabuľke 

21, je mať zriadený účet v mBank, mať zjednané poistenie úveru v mBank a obrat na 

účte mkonto musí byť aspoň 15 000 Kč mesačne. 

 

Tabuľka 21: mBank - výška mesačnej splátky 

          Fixácia,  

Doba       úrok 

splatnosti 

1 rok 3 rokov 5 rokov 

2,74 % 2,69 % 1,64 % 

20 rokov 24 267 Kč 24 157 Kč 21 908 Kč 

25 rokov 20 644 Kč 20 529 Kč 18 213 Kč 

30 rokov 18 265 Kč 18 147 Kč 15 764 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (36) 
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5.2.3 Komerční banka 

Podmienkou získania úrokových sadzieb na hypotečný úver ako sú uvedené v tabuľke, 

22 je mať zriadený účet v Komerční banke a mať zjednané poistenie úveru v Komerční 

banke.  

Tabuľka 22: Komerční banka - výška mesačnej splátky 

          Fixácia,  

Doba       úrok 

splatnosti 

1 rok 3 roky 5 rokov 7 rokov 

2,49 % 2,29 % 2,29 % 2,29 % 

20 rokov 23 795 Kč 23 361 Kč 23 361 Kč 23 361 Kč 

25 rokov 20 124 Kč 19 677 Kč 19 677 Kč 19 677 Kč 

30 rokov 17 712 Kč 17 250 Kč 17 250 Kč 17 250 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (37) 

 

5.2.4 Splátkový kalendár 

Z vyššie uvedených možností je vybraná ponuka od mBank, ktorá manželskému páru 

ponúkla nasledujúce podmienky: fixácia na 5 rokov, doba splatnosti hypotéky 25 

rokov, úroková sadzba 1,64 % p.a. a výškou mesačnej splátky 18 213 Kč. Nevýhodou 

tejto ponuky je krátka doba fixácie, ktorá nezaručuje, že po uplynutí 5 rokov bude 

úroková sadzba stále 1,64 % p.a.. Predpokladajme, že úroková sadza sa po uplynutí 5 

rokov nezmení a bude rovnaká po celú dobu splácania úveru.  

 

Tabuľka 23: Získané podmienky hypotečného úveru od mBank 

Výška hypotečného úveru: 4 480 000 Kč 

Výška mesačnej splátky: 18 213 Kč 

Fixácia: 5 rokov 

Úroková sadzba: 1,64 % p.a. 

Doba splatenia HÚ: 25 rokov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje splátkový kalendár hypotečného úveru v rokoch, od 

spoločnosti mBank s predpokladom, že úroková sadzba 1,64 % p.a. bude rovnaká počas 

celej doby splácania úveru. 
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Tabuľka 24: Splátkový kalendár hypotečného úveru v rokoch 

Rok Ročná 

splátka 

Úmor Úrok Zostatok 

0       4 480 000,00 CZK 

1 218 556 CZK 146 183,58 CZK 72 376,44 CZK 4 333 816,42 CZK 

2 218 556 CZK 148 599,09 CZK 69 960,92 CZK 4 185 217,33 CZK 

3 218 556 CZK 151 054,52 CZK 67 505,50 CZK 4 034 162,82 CZK 

4 218 556 CZK 153 550,52 CZK 65 009,50 CZK 3 880 612,30 CZK 

5 218 556 CZK 156 087,76 CZK 62 472,25 CZK 3 724 524,54 CZK 

6 218 556 CZK 158 666,93 CZK 59 893,09 CZK 3 565 857,61 CZK 

7 218 556 CZK 161 288,72 CZK 57 271,30 CZK 3 404 568,90 CZK 

8 218 556 CZK 163 953,82 CZK 54 606,19 CZK 3 240 615,07 CZK 

9 218 556 CZK 166 662,97 CZK 51 897,04 CZK 3 073 952,10 CZK 

10 218 556 CZK 169 416,88 CZK 49 143,13 CZK 2 904 535,22 CZK 

11 218 556 CZK 172 216,30 CZK 46 343,72 CZK 2 732 318,92 CZK 

12 218 556 CZK 175 061,97 CZK 43 498,04 CZK 2 557 256,95 CZK 

13 218 556 CZK 177 954,67 CZK 40 605,35 CZK 2 379 302,28 CZK 

14 218 556 CZK 180 895,16 CZK 37 664,85 CZK 2 198 407,12 CZK 

15 218 556 CZK 183 884,24 CZK 34 675,77 CZK 2 014 522,87 CZK 

16 218 556 CZK 186 922,72 CZK 31 637,30 CZK 1 827 600,16 CZK 

17 218 556 CZK 190 011,40 CZK 28 548,62 CZK 1 637 588,76 CZK 

18 218 556 CZK 193 151,12 CZK 25 408,90 CZK 1 444 437,64 CZK 

19 218 556 CZK 196 342,71 CZK 22 217,30 CZK 1 248 094,93 CZK 

20 218 556 CZK 199 587,05 CZK 18 972,97 CZK 1 048 507,88 CZK 

21 218 556 CZK 202 884,99 CZK 15 675,02 CZK 845 622,89 CZK 

22 218 556 CZK 206 237,43 CZK 12 322,58 CZK 639 385,46 CZK 

23 218 556 CZK 209 645,26 CZK 8 914,75 CZK 429 740,20 CZK 

24 218 556 CZK 213 109,41 CZK 5 450,61 CZK 216 630,79 CZK 

25 218 556 CZK 216 630,79 CZK 1 929,22 CZK 0,00 CZK  
5 463 900 

CZK 

4 480 000,00 

CZK 

984 000,36 

CZK 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pri takýchto podmienkach hypotečného úveru od spoločnosti mBank a za predpokladu, 

že úroková sadzba zostane počas celej doby rovnaká, manželský pár pri výške hypotéky 

4 480 000 Kč celkom zaplatí 5 463 900 Kč, z ktorého úroky činia 984 000,36 Kč.  
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6. Investičný zámer vybraného bytu 

Táto kapitola je venované investičnému zámeru vybraného bytu z kapitoly 5 za účelom 

prenájmu, kde kupujúci kupuje byt pre očakávaný výnos. Financovanie bytu je 

predpokladané rovnaké ako je navrhnuté v kapitole 5.2. Výška čiastky mesačného 

prenájmu je zistená pomocou porovnávacej metódy.  

 

6.1 Zistenie výšky prenájmu pomocou porovnávacej metódy 

V tejto kapitole je zisťované, za koľko je možné prenajať podobný byt v rovnakej 

lokalite, kde sa kupovaný byt nachádza, pomocou porovnávacej metódy priblíženej 

v kapitole 2.4.1. Z trhu s bytmi k prenájmu budú vybrané 3 podobné byty a následne sa 

ich mesačná výška prenájmu upraví v závislosti od odlišností od kupovaného 

(oceňovaného) bytu pomocou indexov. 

 

6.1.1 Výber vzoriek  

1. Bytová jednotka – Michle – Magistrů 

Bytová jednotka sa nachádza v lokalite Praha 4 – Michle na ulici Magistrů. Jedná sa 

o novostavbu bytu, ktorý je dispozične riešený ako 2+kk s podlahovou plochou 65 m2. 

Byt sa nachádza v 4.NP. K bytu prislúcha aj veľká terasa s výmerou 68 m2 a sklep 

s veľkosťou 4 m2. Čistá výška prenájmu tohto bytu činí 22 000 Kč za mesiac. 

 

Obrázok 37: 1. vzorka - bytová jednotka - Michle - Magistrů 

 

Zdroj: (39) 
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2. Bytová jednotka – Michle – Baarova 

Bytová jednotka sa nachádza v lokalite Praha 4 – Michle na ulici Baarova. Jedná sa 

o rekonštruovaný byt s dispozíciou 2+kk a podlahovou plochou 56 m2, ktorý sa 

nachádza v 4.NP v bytovom dome z roku 2005. K bytu prislúcha terasa o veľkosti 4 m2 

a sklep. Čistý mesačný prenájom činí 20 000 Kč. 

 

Obrázok 38: 2. vzorka – bytová jednotka Michle - Baarova 

 

Zdroj: (40) 
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3. Bytová jednotka – Michle – Krumlovská 

Bytová jednotka sa nachádza v lokalite v Prahe 4 – Michle na ulici Krumlavská. 

Nachádza sa v bytovom dome z roku 2008. Byt je dispozične riešený ako 2+kk 

s podlahovou plochou 59 m2. Nachádza sa v 3. nadzemnom podlaží. K bytu prislúcha 

balkón s výmerou 3,5 m2. Čistá výška mesačného prenájmu činí 18 000 Kč. 

 

Obrázok 39: 3. vzorka - bytová jednotka - Michle - Krumlovská 

 

Zdroj: (41) 
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6.1.2 Porovnanie nehnuteľností 

 

Tabuľka 25: Porovnanie nehnuteľností 

Byt Kupovaný č. 1 č. 2 č. 3 

Lokalita Michle Michle Michle Michle 

Dispozícia 2+kk 2+kk 2+kk 2+kk 

Novostavba Áno Áno Nie – r. 2005 Nie – r. 2008 

Nadzemné podlažie 2 4 4 3 

Podlahová plocha (m2) 56,2 65 56 59 

Terasa/balkón T - 18,8 T - 68 T - 4  B - 3,5 

Sklep Áno Áno Áno Nie 

Výška nájmu (Kč/mes.)  22 000 20 000 18 000 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 26: Zistenie ceny porovnávacou metódou po korekcii 

Byt Kupovaný č. 1 č. 2 č. 3 

 Korekčné koeficienty 

Lokalita 1,0 1,0 1,0 1,0 

Dispozícia 1,0 1,0 1,0 1,0 

Novostavba 1,0 1,0 1,2 1,15 

Nadzemné podlažie 1,0 1,02 1,02 1,01 

Podlahová plocha (m2) 1,0 0,86 1,0 0,95 

Terasa/balkón 1,0 0,8 1,15 1,15 

Sklep 1,0 1,0 1,0 1,02 

Celkový korekčný koeficient 1,0 0,954 1,05 1,04 

Výška nájmu (Kč/mes.) - 22 000 20 000 18 000 

Výška nájmu po úprave korekčným 

koeficientom 
- 20 988 21 000 18 720 

Mesačná výška prenájmu zistená 

porovnávacou metódou 
20 240 Kč/mesiac 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľky vyššie zobrazujú porovnanie vybraných nehnuteľností s oceňovanou 

nehnuteľnosťou. Po úprave výšky prenájmu vybraných vzoriek pomocou korekčných 

koeficientov bola zistená mesačná výška prenájmu oceňovaného bytu. Výška mesačného 

prenájmu oceňovanej nehnuteľnosti zistená porovnávacou metódou činí 22 240 Kč.  

 

6.2 Návratnosť investície kúpeného bytu za účelom prenájmu 

Táto kapitola je venovaná návratnosti investície kúpeného bytu z kapitoly 5, za účelom 

prenájmu. Pomocou porovnávacej metódy je zistená mesačná výška prenájmu 

kupovaného bytu. Taktiež je vypočítané, koľko bude činiť mesačná splátka hypotečného 

úveru. Na základe týchto informácií je teda možné zistiť návratnosť investície do 

kúpeného bytu. 

 

Tabuľka 27 zobrazuje výdaje spojené s kúpeným bytom. Je potrebné brať do úvahy, že 

môže nastať výpadok mesačného nájomného spôsobený napríklad výmenou nájomníkov. 

Bude uvažované, že byt bude voľný v priemere pol mesiaca za rok. Podľa zákona 

289/1992 Sb. o daních z příjmu §9 Příjmy z nájmu je potrebné do výdajov zahrnúť aj daň 

z príjmu. Základ dane z príjmu sa určí buď ponížením príjmov o všetky výdaje 

v jednotlivých rokoch, alebo príjmy ponížené o výdaje, ktoré sa určia ako 30 % paušál 

z príjmov. Pre tento príklad je zvolený spôsob určenia výdajov 30 % paušálom. Taktiež 

je potreba uvažovať, že každých 15 rokov bude prebiehať oprava bytu vo výške 100 000 

Kč. Na drobné opravy bude potreba ročne 5 000 Kč. Ročné poistenie bytu bude vo výške 

2 100 Kč (42). Daň z nehnuteľnosti činí 680 Kč (43).  

Tabuľka 27: Výdaje spojené s vlastníctvom bytu 

Výdaje (Kč) Mesačné Ročné Ostatné 

Splátka hypotečného 

úveru: 
18 213,0 218 566,0 - 

Drobné opravy: - 5 000,0 - 

Poistenie bytu: - 2 100,0 - 

Daň z nehnuteľnosti: - 680,0 - 

Oprava (každých 15 

rokov): 
- - 100 000,0 

Výdaje celkom (Kč):  226 336,0 100 000,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 28: Príjmy z prenájmu bytu 

 Príjmy (Kč) 

Nájomné mesačné: 20 240,0 

Nájomné ročné: 242 880,0 

Výpadok nájomného ročne: -10 120,0 

Príjmy celkom (Kč): 232 760,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Nasledujúca tabuľka 29 zobrazuje príjmy a výdaje v rokoch investičného zámeru 

kúpeného bytu. V stĺpci príjmy sú zahrnuté príjmy z prenájmu bytu, ktoré sú ponížené 

o predpokladaný výpadok nájomného. Bytová jednotka je kupovaná začiatkom roku 

2021, ale príjmy z nájomného začínajú až v roku 2023, keďže bytový dom, v ktorom sa 

nachádza bytová jednotka bude dokončený až ku koncu roku 2022. Vo výdajoch sú 

zahrnuté vlastné zdroje, ktoré boli vynaložené na začiatku na kúpu bytu, splátky 

hypotečného úveru (úroky a úmory), daň z príjmu nájomného, daň z nehnuteľnosti, 

poistenie nehnuteľnosti, drobné opravy a oprava každých 15 rokov. 

Z predpokladu, že úroková sadzba pri splácaní úveru bude počas celej doby splácania 

rovnaká a bez zohľadnenia inflácie a predpokladu, že výška nájomného sa nezmení je 

zistené, že návratnosť investície nastane v 36. roku od kúpenia nehnuteľnosti a jeho 

následného prenájmu. 

Ďalej bolo zistené, že investícia do kúpy bytu sa bude splácať ešte 11 rokov po splatení 

hypotečného úveru. Je to spôsobené tým, že na začiatku bolo vynaložených  1 125 236 

Kč z vlastných zdrojov a súčet príjmov v rokoch je až o 18 020 Kč nižší než sú výdaje. 

Po dobe splatenia hypotečného úveru nastane stav, kedy príjmy presiahnu výdaje o 13 

570 Kč a behom 11 rokov dochádza k splateniu zostávajúcej čiastky. 
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Tabuľka 29: Návratnosť investície, vlastné spracovanie 

 Príjmy 

(Kč/rok) 
Výdaje (Kč/rok) Daň z príjmu 

Cashflow 
Kumulované 

cashflow 
Rok Nájomné 

Vlastné 

zdroje (Kč) 
Úmor Úrok 

Daň z 

nehnuteľnosti 
Poistenie 

Drobné 

opravy 

Oprava 

(po 15 

rokoch) 

30 % 

paušál 

Základ 

dane z 

príjmu 

(Kč) 

Daň z 

príjmu 

(15 %) 

0                - 1 125 236,0                -              -                -                -             -                -                -                -                - -1 125 236,0 -1 125 236,0 

1                -                - 146 183,6 72 376,4 680,0 2 100,0 5 000,0                -                -                -                - -226 340,0 -1 351 576,0 

2                -                - 148 599,1 69 960,9 680,0 2 100,0 5 000,0                -                -                -                - -226 340,0 -1 577 916,0 

3 232 760,0                - 151 054,5 67 505,5 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 595 935,8 

4 232 760,0                - 153 550,5 65 009,5 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 613 955,7 

5 232 760,0                - 156 087,8 62 472,3 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 631 975,5 

6 232 760,0                - 158 666,9 59 893,1 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 649 995,3 

7 232 760,0                - 161 288,7 57 271,3 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 668 015,1 

8 232 760,0                - 163 953,8 54 606,2 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 686 034,9 

9 232 760,0                - 166 663,0 51 897,0 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 704 054,7 

10 232 760,0                - 169 416,9 49 143,1 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 722 074,5 

11 232 760,0                - 172 216,3 46 343,7 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 740 094,4 

12 232 760,0                - 175 062,0 43 498,0 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 758 114,2 

13 232 760,0                - 177 954,7 40 605,3 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 776 134,0 

14 232 760,0                - 180 895,2 37 664,9 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 794 153,8 

15 232 760,0                - 183 884,2 34 675,8 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 812 173,6 

16 232 760,0                - 186 922,7 31 637,3 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 830 193,4 

17 232 760,0                - 190 011,4 28 548,6 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 848 213,2 

18 232 760,0                - 193 151,1 25 408,9 680,0 2 100,0 5 000,0 100 000,0 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -118 019,8 -1 966 233,1 

19 232 760,0                - 196 342,7 22 217,3 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -1 984 252,9 

20 232 760,0                - 199 587,0 18 973,0 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 002 272,7 

21 232 760,0                - 202 885,0 15 675,0 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 020 292,5 
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22 232 760,0                - 206 237,4 12 322,6 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 038 312,3 

23 232 760,0                - 209 645,3 8 914,8 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 056 332,1 

24 232 760,0                - 213 109,4 5 450,6 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 074 351,9 

25 232 760,0                - 216 630,8 1 929,2 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 -18 019,8 -2 092 371,8 

26 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -1 891 831,6 

27 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -1 691 291,4 

28 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -1 490 751,2 

29 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -1 290 211,0 

30 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -1 089 670,8 

31 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -889 130,6 

32 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -688 590,4 

33 232 760,0                -                -             - 680,0 2 100,0 5 000,0 100 000,0 69 828,0 162 932,0 24 439,8 100 540,2 -588 050,2 

34 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -387 510,0 

35 232 760,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,0 162 932,0 24 439,8 200 540,2 -186 969,8 

36 232 761,0                -                -              - 680,0 2 100,0 5 000,0                - 69 828,3 162 932,7 24 439,9 200 541,1 13 571,3 
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Záver 

Diplomová práca je zameraná na analýzu realitného trhu v Prahe. Na začiatku práce sú 

popísane základné pojmy, definície a súvislosti z oblasti realitného trhu, oceňovania 

nehnuteľností a financovania nehnuteľností, na ktorú je naviazaná celá praktická časť 

analýzy trhu s realitami.  

 

Prvá kapitola praktickej časti práce sa venuje analýze vývoju jednotkových cien trhu 

s bytmi, rodinnými domami a stavebnými pozemkami v Prahe, ktorá bola vytvorená 

pomocou dát od Českého štatistického úradu. Analýza zobrazuje, že od roku 2014 nastal 

prudký nárast ponukových cien bytov nových aj starších. Ponukové ceny nových bytov 

sa za posledných 5 rokov zvýšili takmer o 70 % a starších bytov o necelých 65 %. Čo sa 

týka rodinných domov, ich ponuková cena stúpla od roku 2015 do roku 2019 o takmer 

45 % a ponuková cena stavebných pozemkov stúpla od roku 2015 do roku 2018 

o necelých 30 %. Z tejto analýzy vyplýva, že ponukové ceny rôznych segmentov trhu 

s realitami prudko stúpajú, ale najviac stúpajú ceny bytov. 

Ďalšia kapitola je venovaná zahájenej a dokončenej bytovej výstavbe v Prahe. Analýza 

je vytvorená pomocou dát od ČSÚ a zobrazuje, že došlo k nárastu zahájených bytov 

o 16,8 % oproti roku minulému 2019 a k poklesu počte dokončených bytov o 12,8 % 

oproti minulému roku 2019.  

 

Hlavná časť diplomovej práce je venovaná analýze realitného trhu v Prahe s bytmi 

v novostavbách. Analýza je vytvorená na základe zozbieraných a sledovaných dát od 

inzertnej internetovej stránky www.sreality.cz, kde počas obdobia šiestich mesiacov od 

marca 2020 do septembra 2020 bol sledovaný trh s bytmi v novostavbách.  

Na základe analýzy za toto sledované obdobie bolo zistené, že v hlavnom meste Praha 

priemerná ponuková predajná jednotková cena za 1 m2 podlahovej plochy činí 107 724 

Kč, čo predstavuje najvyššiu ponukovú cenu bytov doposiaľ a taktiež najvyššiu cenu 

v rámci celej Českej Republiky.  

Analýza trhu s realitami je zameraná aj na jednotlivé správne obvody v Prahe (Praha 1 – 

Praha 22). Najvyššia jednotková cena je v správnom obvode Praha 2, ktorá činí 133 993 

Kč/m2 PP, a najnižšia v Prahe 22 a to 90 313 Kč/m2 PP, ktorá sa ale nedá považovať za 

úplne relevantnú, keďže v sledovanom období tam bolo ponúkaných iba 11 bytov na 

predaj. Z analýzy ďalej vyplýva, že najväčšia bytová výstavba je v Prahe 5, kde bolo 
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počas skúmaného obdobia ponúkaných celkom 536 bytov na predaj a v Prahe 9, kde bolo 

na predaj ponúkaných 419 bytov.  

Zo zozbieraných a sledovaných dát je ďalej analýza zameraná na faktory ovplyvňujúce 

jednotkovú cenu bytov v novostavbách na predaj. Za najviac ovplyvňujúci faktor ceny 

bytov v novostavbách sa dá považovať lokalita. Byty s rovnakým štandardom 

a príslušenstvom sú drahšie v prémiových častiach Prahy ako rovnaké byty v menej 

atraktívnych častiach. Medzi prémiové časti Prahy patrí Praha 2, kde jednotková cena činí 

133 993 Kč/m2 PP a Praha 6 s jednotkovou cenou 121 513 Kč/m2 PP. Tie nižšie ceny sú 

v okrajových častiach Prahy. Druhým, najviac ovplyvňujúcim faktorom ceny bytov 

v novostavbách je dispozícia. Z analýzy vyplýva, že najlacnejšie byty sú dvojizbové, 

ktoré sa počas skúmaného obdobia predávali s priemernou jednotkovou cenou 105 789 

Kč/m2 PP a trojizbové s cenou 104 900 Kč/m2 PP. Dvojizbové a trojizbové byty sa na 

trhu predávajú s najväčšou početnosťou a je o ne najväčší záujem. Medzi tie drahšie byty 

patria jednoizbové, v ktorých sa nachádza jedna kúpeľňa na malú podlahovú plochu bytu 

v porovnaní s dvoj alebo trojizbovým bytom, a byty štvorizbové a väčšie u ktorých sa 

jednotková cena pohybuje medzi 110 000 až 119 000 Kč/m2 PP. Ďalším faktorom, 

u ktorého bola zisťovaná miera ovplyvnenia jednotkovej ceny bytov v novostavbách na 

predaj je nadzemné podlažie. Aby sa výsledok miery ovplyvnenia jednotkovej ceny 

bytov v novostavbách na predaj pri skúmanom faktore nadzemné podlažie dal považovať 

za relevantný, z analýzy boli vybrané vzorky s rovnakou podlahovou plochou, 

dispozíciou, príslušenstvom a štandardom a bolo zistené, že jednotková cena bytov 

v novostavbách úmerne stúpa so stúpajúcim nadzemným podlažím. Na predajnú 

jednotkovú cenu taktiež vplýva aj to, či byt je už v dokončenej novostavbe alebo vo 

výstavbe. Z analýzy bolo zistené, že byty na predaj v už dokončenej novostavbe sa 

ponúkajú s vyššou jednotkovou cenou Kč/m2 PP ako byty vo výstavbe.  

Z analýzy ponuky a dopytu bytov v novostavbách na predaj bolo zistené, že dopyt je 

nižší než ponuka. Počas sledovaného obdobia bolo v Prahe ponúkaných celkom 2 229 

bytov v novostavbách na predaj, z ktorých bolo predaných celkom 911 bytov, čo činí 

40,87 %. Potvrdila to aj analytická spoločnosť CEEC Research, ktorá vytvorila výskum, 

kde bolo preukázané, že sa jedná prvý krát o situáciu za posledných 5 rokov, kedy dopyt 

je nižší než ponuka.  

 

Ďalšia časť diplomovej práce je zameraná na kúpu bytu a jeho financovanie. Je 

vytvorený vzorový príklad, kde sú definované základné informácie o kupujúcich, cene 
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a bytu ku kúpe. Jedná sa o mladý manželský pár, ktorý kupuje byt s dispozíciou 2+kk a 

jeho cena činí 5 605 2236 Kč s DPH. Manželský pár ma našetrených 1 125 236 Kč, čo 

zodpovedá 20 % z celkovej ceny kupovanej nehnuteľnosti. Manželský pár žiada 

o hypotečný úver vo výške 4 480 000 Kč. Na základe týchto informácií je vytvorený 

prieskum, aké banky poskytujú najlepšie podmienky pre tento konkrétny príklad. Bola 

vybraná ponuka od spoločnosti mBank, ktorá ponúkala najnižšiu úrokovú sadzu 1,64 % 

p.a. s fixáciou na 5 rokov a mesačnou splátkou 18 213 Kč. Nevýhodou tejto ponuky je 

krátka doba fixácie, ktorá nezaručuje, že po uplynutí 5 rokov bude úroková sadzba stále 

1,64 % p.a.. Bolo predpokladané, že mBank manželskému páru hypotečný úver schválila, 

taktiež bolo predpokladané, že úroková sadzba sa počas celej doby splácania úveru 

nezmení. Pri takýchto podmienkach a predpokladoch bolo zistené, že manželský pár bude 

hypotečný úver splácať 25 rokov. Pri výške hypotéky 4 480 000 Kč manželský pár zaplatí 

celkom 5 463 900 Kč, z ktorého úroky činia 984 000,36 Kč. 

 

Posledná časť práce je venovaná investičnému zámeru, kde je vyhodnotená návratnosť 

investície kúpeného bytu za účelom prenájmu. Pre tento prípad bol použitý rovnaký 

byt aj financovanie z kapitoly kúpa bytu a jeho financovanie. V prvom kroku bola zistená 

výška prenájmu pomocou porovnávacej metódy, ktorá činí 20 230 Kč čistého nájmu 

mesačne. Na základe všetkých potrebných informácií bola vytvorená tabuľka návratnosti 

investície. Z predpokladu, že úroková sadzba splácania úveru bude počas celej doby 

splácania rovnaká, bez zohľadnenia inflácie a výška mesačného prenájmu sa taktiež 

nezmení, návratnosť investície nastane v 36. roku od kúpenia nehnuteľnosti a jeho 

prenájmu. Investícia sa bude splácať ešte ďalších 11 rokov po splatení hypotečného 

úveru.  
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