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QUANTIFYING THE IMPACT OF RENT DEREGULATION ON PROPERTY 

PRICES 

Kristýna Čepelová1, Vlastimil Reichel2 

Abstract 

The aim of the paper is to quantify the impact of rent deregulation on property prices. Using univariate 

time series models with an intervening variable – the ARIMAX model – the impact of rent price 

deregulation on property prices is estimated for fourteen regions of the Czech Republic. The analysis 

is performed on quarterly data covering the period 1999-2017. The variables capturing the 

intervention in the form of rent deregulation are of two types: the first covers the period between 

2007-2008 and the second covers the period between 2006-2012. The results show that deregulation 

may have played a significant role in driving up house prices within regions where the number of 

deregulated apartments was highest. Although the results are similar in terms of absolute house price 

increases for both types of intervention variables, it cannot be concluded that the impacts found are 

statistically significant for all regions when using both types of interventions. Moreover, in absolute 

terms, the impact of rent deregulation is only a marginal increase in house prices at the time the 

deregulations are introduced. 
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I. Úvod 

Není to příliš dávno, co v České republice probíhala liberalizace trhů. Tato liberalizace ovlivnila 

postupně celou ekonomiku a neminula také trh s nemovitostmi a trh s nájemním bydlením. Ačkoliv 

ekonomická transformace probíhala v Česku již mezi léty 1990-1995, ceny nájmů setrvávaly 

regulované i dlouho poté. Po opakovaných ústavních stížnostech pronajímatelů byl 

Parlamentem (2006) přijat Zákon č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování nájemného z bytu. 

Od 1. ledna 2007 tak započal proces deregulací, který měl být ukončen do roku 2011. Tento termín 

však kompletně splnily pouze dva kraje, konkrétně Ústecký a Moravskoslezský. Z toho důvodu byla 

krajským městům zbylých krajů a větším městům ve Středočeském kraji (s počtem obyvatel větším 

než 9 999) udělena výjimka. Termín pro dokončení deregulací byl prodloužen o dva roky. 

K 1. lednu 2013 byl již proces dokončen i ve zbývajících městech a proces deregulace byl tak 

zakončen. 

V době probíhajících deregulací docházelo ke změnám nejen cen regulovaných nájemných, ale tato 

změna mohla také dle ČNB (2009) významně ovlivnit ceny neregulovaného nájemného a ceny 

nemovitostí. Vztah mezi tržní cenou na trhu s podnájmy a trhu s nemovitostmi je úzce provázán.  

V případě, že předpokládáme, že se domácnosti rozhodují racionálně o statku typu bydlení, pak 

při existenci srovnatelné kvality tohoto statku nižší cena bude rozhodující při tom, jaký typ statku 

bydlení zvolit (podnájem či vlastní bydlení). Dokud byla cena nájemného regulována, lidé dosahovali 

na poměrně levné bydlení v podnájmu a tudíž očekáváme, že nejevili zájem o pořízení vlastní 

nemovitosti. V momentě, kdy došlo k deregulaci nájemného, začaly jejich náklady růst a tím se část 

spotřebitelů mohla přesunout v rozhodování k vyšší ochotě koupit vlastní nemovitost (pokud by 

náklady na nájem a splátku hypotéky byly srovnatelné či nižší), což mohlo vést k zvýšení poptávky 

po nemovitostech a zvýšení jejich ceny.  Zde je nutno podotknout, že regulované nebyly ceny všech 

nájmů. Česká národní banka (2011) ve zprávě o inflaci za 1. čtvrtletí 2011 odhaduje celkový počet 

bytů, které byly součástí procesu deregulace, na 700 000 bytů. Při sčítání lidu, domů a bytů 
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v roce 2011, jehož výsledky zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR (2015), byla vyčíslena 

velikost celkového bytového fondu na 4 756 572 bytů, z čehož obydlených bylo 4 104 635 bytů. 

Proces deregulace se tedy dotýkal 17 % všech obydlených bytů, tedy poměrně nezanedbatelného 

počtu obyvatel.   

Cílem této práce je odhadnout dopad deregulace ceny nájemného na růst ceny nemovitostí v letech, 

kdy byla deregulace nájemného zaváděna. Cíle práce bude dosaženo využitím ekonometrických 

metod jednorozměrné analýzy časových řad, kdy bude na tempo růstu cen nemovitostí aplikován 

ARIMA model s intervenční proměnnou, která bude zachycovat vliv deregulačního procesu. 

II. Pozadí řešeného problému 

Český trh nemovitostí procházel transformací, kdy se předpokládá, že na začátku tohoto období 

(okolo roku 1990) byly ceny nemovitostí značně podhodnocené. Část růstu pak tedy mohla být 

způsobena pouhým dorovnáváním fundamentálních hodnot cen, vyrovnáváním relativních cen, nebo 

vývojem trhu nemovitostí a hypotečního trhu. Nicméně pro pozdější období mezi roky 2000 a 2014 

byly motorem růstu cen nemovitostí podle Hejlové, Hlaváčka a Komárka (2017) především 

poptávkové faktory, jakými jsou mzdy, pro nás zajímavé nájmy, ale také nezaměstnanost nebo růst 

populace.  

Podlé zprávy o inflaci za 4. čtvrtletí 2009 České národní banky (ČNB, 2009) vývoj na trhu 

nemovitostí nebyl v zkoumaném období hlavního dopadu deregulací mezi roky 2007 a 2009 

v souladu se změnami růstu HDP. Jako jednou z možných příčin dynamického růstu poptávky 

po investicích do nemovitostí ČNB (2009) označuje právě také proces deregulace nájemného. 

Vztahem mezi cenou nájemného a cenou nemovitosti se pak zabývá Chmelík (2013), který zkoumá 

tyto vztahy na úrovni několika velkých českým měst. Pomoci různých statistických metod autor 

odhaduje sílu vztahu nájmu a ceny. Za přirovnání nemovitosti k cenným papírům a nájmu 

k dividendám empiricky prokazuje, že mezi nájmy a cenou nemovitostí skutečně vztah existuje a dále 

zkoumá, jak se vztah mění v závislosti na lokaci, technickém vybavení či velikosti bytových jednotek. 

Co se týče českého hypotečního trhu, tak ten je poměrně mladý, historická data jsou jen špatně 

dostupná nebo jen za krátké období, viz Hejlová, Hlaváček, Komárek (2017). Problémová bývá také 

jejich kvalita – obzvláště pro starší data. To vše přispívá k tomu, že český trh nemovitostí je stále 

pro ekonometry zajímavou oblastí, která není důkladně prozkoumána. Tento příspěvek předkládá 

možný modelový přístup vhodný ke kvantifikaci takového vlivu. 

III. Data a metodologie 

V rámci řešení výzkumného problému budou využity indexy vývoje cen nemovitostí, tempa růstu 

hrubého domácího produktu a umělé intervenční proměnné zachycující období probíhajících 

deregulací. Všechny proměnné budou na čtvrtletní bázi, budou pro všech 14 krajů české republiky a 

budou pokrývat období od 1. čtvrtletí 1999 po 4. čtvrtletí 2017. V následujících odstavcích si 

postupně časové řady představíme, včetně jejich získání, konstrukce či transformace. 

Na Obrázku 1 jsou vykresleny jednotlivé řady vývoje cen nemovitostí. Na první pohled je zřejmé, že 

ceny nemovitostí po celé časové období rostly, tj. v datech je přítomen rostoucí trend, řady tedy nejsou 

stacionární. Klíčové období zavádění platnosti deregulačních zákonů můžeme vidět kolem roků 2008 

a 2009. Oproti ostatním obdobím je zde vidět prudší nárůst cen nemovitostí, který je z velké míry 

způsoben liberalizací trhu s nemovitostmi, nicméně může být podpořen zaváděním deregulačních 

zákonů na byty s regulovaným nájemným. Období před rokem a po roku 2009 je navíc podezřelé 

ze strukturálního zlomu v podobě změny v dynamice růstu cen nemovitostí, které je způsobeno 

změnou v synchronizaci trhu s nemovitostmi a hospodářského cyklu, které zachytili například Brůha 

a Polanský (2014). Pro další práci je nutné řady stacionarizovat a při samotném modelování zohlednit 

případný vliv hospodářského cyklu na dynamiku vývoje. Data o vývoji cen nemovitostí byly tedy 

pro všechny kraje logaritmovány a diferencovány, čímž bylo dosaženo stacionarity u takto 
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upravených časových řad. Jako proměnná, která měla zachytit vliv hospodářského cyklu, je zvoleno 

tempo růstu HDP na krajské úrovni. 

Obrázek 1: Vývoj indexu cen nemovitostí  

Zdroj: Vlastní konstrukce 

Časové řady HDP jsou pro všechny kraje na stránkách Českého statistického úřadu (2021) dostupné 

pouze v roční frekvenci, na čtvrtletní bázi jsou k dispozici pouze pro celou republiku. V různých 

krajích má však vývoj HDP různou dynamiku, a tudíž i krize měla odlišné dopady. Z tohoto důvodu 

nebylo pro odfiltrování vlivu hospodářského cyklu do modelů vkládána pouze dynamika změny 

celkového HDP, ale byly dopočítány váhy jednotlivých krajů. Podle ročních krajských řad byl 

dopočítán pro každý rok poměr, jakým každý kraj přispěl do celkového HDP, kdy poměrné příspěvky 

k HDP v pozorovaném období rostly v Praze, Středočeském kraji a Jihomoravském kraji, snižovaly 

se naopak v Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Ve zbylých krajích zůstávaly 

příspěvky relativně stabilní. Čtvrtletní řady celorepublikového HDP byly poměrně rozděleny 

pro každý kraj podle jejich ročního příspěvku a takto vypočtené čtvrtletní řady jsou dále 

transformovány na jejich diference logaritmu a používány v modelech. V dalším kroku byly 

vypočteny Pearsonovy korelace mezi indexem cen nemovitostí a HDP i jeho zpožděními ve všech 
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krajích. Na základě tohoto testu bylo vybráno optimální zpoždění HDP zvlášť pro každý kraj, které 

bylo implementováno do výsledné modelové rovnice.  

Pro řešení problému kvantifikace vlivu deregulací nájemného na růst cen nemovitostí byl zvolen 

ekonometrický model časových řad ARIMA s intervenční proměnnou (známý jako ARIMAX 

model). Tato metoda modelování jednorozměrných časových řad založená na Box-Jenkinsově 

přístupu je poměrně často užívanou metodou pro řešení obdobných problémů. Například Enders, 

Sandier a Cauley (1990) představili ekonometrické techniky, kterými bylo možné zhodnotit 

krátkodobý i dlouhodobý dopad různých opatření (intervencí) aplikovaných v USA na počet 

teroristických útoků. Otázka zní, zda je možné z matematického hlediska srovnat zachycení procesu 

deregulace a eliminace bombových útoků. Za předpokladu, že chápeme proces deregulace ceny 

nájemného a eliminaci bombových útoků jako exogenní proměnnou, pak lze využít obdobnou 

metodologii výzkumu. Enders, Sandier a Cauley (1990) pro zachycení vlivu politických intervencí 

využili rovnici (1): 

𝑦𝑡 = 𝛼 + ∑𝛽𝑖𝑦𝑡−𝑖 +∑𝛾𝑗𝑥𝑗 + ∑𝜖𝑡−𝑘 

𝑛

𝑘=0

𝑚

𝑗=1

,

𝑙

𝑖=1

                                                                                              (1) 

kde yt představuje zkoumanou časovou řadu (v tomto případě počet teroristických útoků v čase t) a 

xj sledované politické opatření. Parametr α je konstanta a βi jsou odhadované koeficienty přibližující 

velikost vlivu zpožděných hodnot vysvětlované proměnné.  Parametr γj měří intenzitu politických 

intervencí. Poslední sčítanec v sobě zahrnuje jak náhodnou chybu εt, tak případné klouzavé průměry 

(MA složku).  

Enders, Sandier a Cauley (1990) navrhovali tento model (rovnice 1) pro měření dopadů politických 

rozhodnutí (tedy intervencí) na vybranou časovou řadu, což představuje obdobnou ekonometrickou 

otázku, jakou se zabývá tento příspěvek. Jelikož modelované časové řady indikují přítomný přítomný 

vliv hospodářského cyklu v časovém období, kdy probíhaly deregulace cen nájemného je vhodné se 

touto problematikou dále zabývat a zavést jí do modelové rovnice. ARIMA model s intervenční 

proměnnou představený v rovnici (1) byl z toho důvodu rozšířen o exogenní proměnnou – 

makroekonomickou veličinu, která odfiltruje dopady finanční krize na vývoj cen nemovitostí. 

Námi využitý obecný ARMAX model je popsán rovnicí (2) 

𝑅𝐸𝑃𝑡 = 𝛼 +∑𝛽𝑖𝑅𝐸𝑃𝑡−𝑖 +∑𝛿𝐻𝐷𝑃𝑗

𝑚

𝑗=1

+  𝛾𝐷𝐸𝑅𝑧 +∑𝜖𝑡−𝑘

𝑛

𝑘=0

𝑙

𝑖=1

,                                                            (2) 

kde REPt jsou čtvrtletní tempa růstu indexu cen nemovitostí, parametr α je konstanta a βi jsou 

koeficienty vlivu zpožděných hodnot vysvětlované proměnné. Proměnná HDPt odpovídá tempům 

růstu hrubého domácího produktu a parametr δ zachycuje dopad fluktuací ekonomiky na sledovaný 

trh nemovitostí. Proměnná DERz je sledovaná umělá proměnná mapující probíhající deregulace (kde 

𝑧 ∈ {1,2}) a parametr γ odhaduje vliv těchto deregulací cen nájemného na vývoj na trhu nemovitostí. 

Je velice náročné zjistit výši regulovaných nájmů. Jedním možným zdrojem jsou zprávy o inflaci 

ČNB, kde se sporadicky objevují informace o nárůstech regulovaných nájmů v procentech. Druhým 

zdrojem jsou sdělení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen "MMR ČR"). Zákon 

o jednostranném proměnná zvyšování nájemného z bytu, který vydal Parlament České republiky 

(2006), mu ukládal povinnost k 1. červenci každého roku vyhlašovat aktualizované základní ceny 

za 1 m2. Na základě těchto informací byla konstruována umělá pro první model – dále DER1. 

Nastavení umělé proměnné je vypsáno do tabulky 1.  Ta nabývá hodnot 1 pro období od počátku 

deregulací (tedy 1. čtvrtletí 2007) po 3. čtvrtletí 2008 vč. Takto zvoleným obdobím se zároveň 

vyhýbáme dopadům finanční krize. Řady HDP jsou však v modelu ponechány, aby odfiltrovaly růst 

cen způsobený příznivou hospodářskou situací před krizí. Podle zprávy o inflaci České národní 

banky (2008) z prvního čtvrtletí 2008 byl v březnu toho roku meziroční nárůst nájmů nejvyšší, 
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a to 29,8 %. Tak velkého zvýšení nájmy po dobu deregulací již nedosáhly. Se započítáním zpoždění 

informací, jejich těžkou dostupností a rigidit cen bylo bráno v potaz i 3. čtvrtletí. 

Pro druhý model byla vytvořena intervenční proměnná DER2, která bere v potaz fakt, že intenzita 

deregulací byla v čase proměnlivá. Nastavení umělé proměnné je vypsáno do tabulky 1. V prvním 

kroku uvažujeme váhu 0,25 pro rok 2006. Tato váha zahrnuje předpoklad, že domácnosti jsou 

racionálně smýšlející a změnili své chování v předstihu před jejich samotným započetím. V roce 2006 

byl přijat Zákon č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování nájemného z bytu, nicméně už i dříve 

se o těchto plánech hovořilo a domácnosti se na to mohly začít připravovat i vzhledem k příznivé 

ekonomické situaci. V roce 2006 byly rozplánovány deregulace na následující čtyřleté období. Mezi 

roky 2007 a 2008 předpokládáme deregulace nejintenzivnější. V roce 2009 došlo k novelizaci zákona 

a prodloužení plánovacího horizontu na dvojnásobek, proto byla pro tento rok zvolena intenzita 0,5. 

Od roku 2009 začali ve zprávách o inflaci kvantifikovat, jak velký přínos v procentních bodech měla 

deregulace do inflace. Tyto hodnoty, které jsou vypsány v posledním sloupci tabulky 1 byly využity 

jako proxy proměnná toho, jakých objemů deregulace dosahovala. 

Tabulka 1: Konstrukce intervenčních proměnných 

Rok Intervenční 
proměnná 

DER1 

Intervenční 
proměnná 

DER2 

Příspěvek do inflace 

(Zdroj: Zprávy o inflaci) 

2006 0 0,25 neevidováno 

2007 – 2008 1 1 neevidováno 

2009 0 0,5 0,56 

2010 0 0,2 0,23 

2011 – 2012 0 0,1 0,13 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

IV. Výsledky 

Ve výsledkové části postupně provedeme odhady ARMAX modelu zapsaného rovnicí (2) s využitím 

dvou různě definovaných intervenčních proměnných zachycujících vliv období deregulací cen 

nájemného na cenu nemovitostí. Následně bude kvantifikovaný dopad přepočítán na koruny pro 

jasnější interpretaci výsledku.   

V souladu s výše zmíněným je pro odhad prvního modelu intervenční proměnná nastavená na období 

od počátku deregulací (tedy 1. čtvrtletí 2007) po 3. čtvrtletí 2008 včetně. Podle zprávy o inflaci 

z prvního čtvrtletí 2008 byl v březnu toho roku meziroční nárůst nájmů nejvyšší, a to 29,8 %. Tak 

velkého zvýšení nájmy po dobu deregulací již nedosáhly. S uvážením zpoždění informací a rigidit 

cen bylo v konstrukci první intervenční proměnné bráno v potaz i 3. čtvrtletí. Jako kontrolní 

proměnnou zachycující vliv hospodářského cyklu vkládáme do modelu tempo růstu HDP. Řady temp 

růstu HDP na krajské úrovni ve sledovaném období zavádění deregulací cen nájemného odfiltrují růst 

cen nemovitostí způsobený příznivou hospodářskou situací před krizí. Následně ve snaze zachytit co 

možná nejpřesnější specifikaci skutečného datagenerujícího procesu byly vypočteny Pearsonovy 

korelace mezi indexem cen nemovitostí a HDP i jeho zpožděními. Na základě této statistiky bylo 

vybráno optimální zpoždění HDP pro každý kraj. Pomocí informačních kritérii (Akaikova a Bayesova 

kritéria) byla zvlášť pro každý kraj vybrána nejvhodnější zpoždění závislé proměnné. Pokud se 

kritéria neshodla, byl vybrán model podle logaritmu věrohodnosti, statistických významností a 

případně autokorelačních funkcí. Parametry modelů byly následně odhadovány metodou maximální 

věrohodnosti. 

Výsledky odhadů pro první typ intervenční proměnné jsou vypsány v tabulce 2. První sloupec 

zachycuje zpoždění závislé proměnné, popřípadě proměnné HDP, které bylo identifikováno 

s využitím informačních kritérií. První řádek tabulky zase odkazuje na kraj, pro který byl odhad 

proveden. V buňkách jsou vypsány odhadnuté velikosti koeficientů, v závorkách jsou směrodatné 
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odchylky. Navíc jsou buňky doplněny o statistickou významnost (*** = 1 %; ** = 5 %, * = 10 %). 

Místo názvu krajů jsou používány jejich oficiální zkratky, tedy PHA pro Prahu, STC pro Středočeský 

kraj, JHC pro Jihočeský kraj, PLK pro Plzeňský, KVK za Karlovarský, ULK zastupuje Ústecký kraj, 

LBK pro Liberecký kraj, HKK za Královéhradecký, PAK pro Pardubický kraj, VYS jako Vysočina, 

JHM za Jihomoravský kraj, OLK pro Olomoucký, ZLK za Zlínský kraj a MSK pro Moravskoslezský. 

Nejvyšší odhadnutý procentuální nárůst cen nemovitostí ve sledovaném období způsobený 

deregulacemi cen nájemného (viz sedmý řádek tabulky 2, horní část) byl odhadnut 

v Moravskoslezském kraji a to čtyřprocentní. Vysoký dopad podle modelů měly také v Libereckém 

(3,5 %), Jihočeském (3,4 %), Královéhradeckém a Pardubickém (obojí 3,3 %), Jihomoravském a 

Plzeňském (shodně 3 %). Naopak jako nevýznamné se deregulace jeví v Karlovarském kraji.  

Jako druhý byl odhadnut model, který bere v potaz fakt, že intenzita deregulací nebyla konstantní. 

Nastavení umělé proměnné bylo již dříve zachyceno v tabulce 1. Nejvyšší dopad byl odhadnut 

pro Moravskoslezský a Liberecký kraj a to 2,1 % (viz sedmý řádek, osmý a patnáctý sloupec 

tabulky 2, dolní část). V Moravskoslezském kraji byl dopad odhadnut jako jediný statisticky 

významný. Jako nejnižší pak byly odhadnuty dopady v Plzeňském (0,3 %), Ústeckém (0,4 %), 

Zlínském kraji (0,4 %) a na Vysočině (0,4 %). Problém nevýznamnosti parametru zde může být dán 

skutečnou nevýznamností vlivu deregulace cen nájemného na cenu nemovitostí nebo nedostatečným 

zachyceným vlivu hospodářského cyklu či opomenutím nějaké důležité vysvětlující proměnné, která 

v daném období hrála roli. Je otázkou, zda je vůbec možné v období probíhající transformace 

ekonomiky, která je navíc zasažena silnou finanční krizí, zachytit všechny vlivy ovlivňující změnu 

ceny nemovitostí. 

Pro grafické znázornění odhadnutého vlivu deregulací cen nájemného na vývoj na cenu nemovitostí 

byl sestaven obrázek 2. Na obrázku je zachycen šedou čárou vývoj ceny nemovitostí v krajích s městy 

nad 100 000 obyvatel, dále je na obrázku zachycen stejný vývoj po odečtení vlivu deregulací 

(pro první typ intervenční proměnné se jedná o čárkovanou čáru, pro druhý typ intervenční proměnné 

se jedná o tečkovanou čáru). Z grafů je patrné, že po odečtení odhadnutého vlivu deregulací by rostly 

ceny nemovitostí v daném období mírnějším tempem, nicméně změny by nebyly až tak zásadní. 

Například pro Plzeňský kraj, v případě využití druhé intervenční proměnné, pozorujeme prakticky 

nulový rozdíl oproti původní řadě. Využití intervenční proměnné s delší působností také vede 

k nižšímu odhadu výsledného dopadu v daném okamžiku, avšak při kumulování celkových dopadů 

je celkový odhadnutý dopad podobná jako v případě využití první intervenční proměnné, což 

zapříčiňuje jeho delší doba trvání. 

Pro výpočet korunového dopadu deregulací na ceny nemovitostí v obdobích, kdy deregulace 

nájemného probíhaly byly na stránkách Českého statistického úřadu dohledány průměrné ceny 

prodaných nemovitostí za rok 2016 zvlášť pro všechny kraje. Následně byla dopočítaná průměrná 

celková prodejní cena nemovitosti v roce 2016 pro kraje, která je vypsaná v druhém sloupci 

tabulky 4. Pomocí rozdílů indexu cen nemovitostí (tj. čtvrtý sloupec tabulky 4 mezi roky 2007Q1 a 

2008Q3 a sedmý sloupec tabulky 4 mezi roky 2006Q1 a 2012Q4) byly vyčíslený nárůsty cen 

prodaných nemovitostí pro relevantní období v korunách (pátý a osmý sloupec tabulky 4) a byl 

dopočítán celkový dopad deregulací pro obě varianty intervenční proměnné (šestý a devátý sloupec 

tabulky 4), tedy např. pro Prahu při užití intervenční proměnné s pevnou váhou a sledovaným 

obdobím 01Q2007 – 03Q2008 byl celkový dopad vyčíslen na 14 812 Kč. Pro intervenční proměnnou 

s proměnlivou váhou za období 01Q2006 – 04Q2012 byl celkový dopad vyčíslen na 13 087 Kč. 

Podobně nízké nárůsty vidíme prakticky ve všech krajích. Navzdory tomu si můžeme povšimnout, 

že modelové nárůsty cen nemovitostí způsobené deregulací cen nájemného jsou vyšší v krajích 

s městy nad 100 000 obyvatel, kde lze předpokládat vyšší počet bytů, které podléhaly deregulaci 

nájemného (např. Praha, Brno, Ostrava, Pardubice). Vidíme ovšem, že tato čísla jsou v celkovém 

navýšení poměrně malá a dalo by se konstatovat, že až zanedbatelná. Také lze vnímat poměrně 

značný rozdíl ve výsledcích pro některé kraje, při využití různého typu intervenční proměnné 

(například Plzeňský kraj či Zlínský kraj). Tento fakt může odrážet nepřesně sestavenou intervenční 
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proměnnou, kdy by bylo vhodné volit váhy intervenční proměnné vzhledem k tomu, jak zavádění 

deregulace cen nájemného v daném kraji probíhalo, což vzhledem k nedostupnosti dat nebylo možné. 

Obrázek 2: Vývoj indexu cen nemovitostí bez vlivu deregulací 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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Tabulka 2: Výsledky odhadů 

 
Model s konstantní váhovou intervenční proměnnou pokrývající období 1Q2007 – 3Q2008 

 

Kraje PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 

Konst. 0,12 ** 

(0,083) 

0,015 *** 

(0,005) 

0,012 ** 

(0,006) 

0,011 ** 

(0,004) 

0,016 *** 

(0,006) 

0,010 *** 

(0,003) 

0,009 * 

(0,005) 

0,011 * 

(0,005) 

0,009 ** 

(0,004) 

0,012 ** 

(0,004) 

0,011 ** 

(0,004) 

0,011 ** 

(0,004) 

0,010 * 

(0,004) 

0,009 * 

(0,104) 

REPt-1 0,681*** 

(0,005) 

0,632 *** 

(0,098) 

0,648 *** 

(0,112) 

0,892 *** 

(0,111) 

0,482 *** 

(0,102) 

0,233 

(0,179) 

0,512 *** 

(0,101) 

0,592 *** 

(0,095) 

0,311 * 

(0,156) 

0,548 *** 

(0,111) 

0,578 *** 

(0,093) 

0,595 *** 

(0,093) 

0,581 *** 

(0,098) 

0,481 *** 

(0,003) 

REPt-2   -0,370 *** 

(0,128) 

-0,363 *** 

(0,122) 

          

REPt-3   0,451 *** 

(0,120) 

           

εt-1      0,441 ** 

(0,163) 

  0,479 *** 

(0,135) 

     

DER1 0,024 ** 

(0,009) 

0,024 ** 

(0,098) 

0,034 *** 

(0,009) 

0,030 ** 

(0,012) 

0,021 

(0,016) 

0,21 ** 

(0,009) 

0,033 ** 

(0,011) 

0,033 ** 

(0,009) 

0,033 *** 

(0,009) 

0,029 * 

(0,011) 

0,030 ** 

(0,010) 

0,025 ** 

(0,010) 

0,023 * 

(0,011) 

0,040 *** 

(0,009) 

HDPt-1  0,109 

(0,118) 

  0,042 

(0,143) 

0,056 

(0,072) 

       0,099 

(0,090) 

HDPt-2 0,174 ** 

(0,088) 

 0,198 * 

(0,079) 

0,163 * 

(0,085) 

  0,155 

(0,105) 

0,144 * 

(0,078) 

0,144 * 

(0,078) 

0,227 * 

(0,109) 

0,156 

(0,116) 

0,085 

(0,113) 

0,085 

(0,113) 

 

 
Model s intervenční proměnnou s proměnlivými váhami pokrývající období 1Q2006 – 4Q2012 

 
Kraje PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK 

Konst. 0,12 ** 

(0,005) 

0,015 *** 

(0,006) 

0,013 ** 

(0,005) 

0,0132 *** 

(0,005) 

0,017 ** 

(0,007) 

0,012 *** 

(0,004) 

0,009 * 

(0,005) 

0,012 ** 

(0,005) 

0,012 *** 

(0,004) 

0,014 *** 

(0,005) 

0,012 ** 

(0,005) 

0,012 ** 

(0,005) 

0,012 ** 

(0,005) 

0,009 * 

(0,005) 

REPt-1 0,698 *** 

(0,082) 

0,638 *** 

(0,098) 

0,585 *** 

(0,110) 

0,903 *** 

(0,111) 

0,511 *** 

(0,102) 

0,270 

(0,170) 

0,561 *** 

(0,098) 

0,609 *** 

(0,095) 

0,391 * 

(0,152) 

0,558 *** 

(0,106) 

0,581 *** 

(0,095) 

0,651 *** 

(0,086) 

0,637 *** 

(0,093) 

0,576 *** 

(0,095) 

REPt-2   -0,273 *** -0,360 ***           
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Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

(0,129) (0,119) 

REPt-3   0,365 *** 

(0,122) 

           

εt-1      0,476 *** 

(0,156) 

  0,412*** 

(0,148) 

     

DER1 0,015 

(0,012) 

0,014 

(0,013) 

0,012 

(0,011) 

0,003 

(0,012) 

0,008 

(0,017) 

0,004 

(0,010) 

0,021 

(0,013) 

0,017  

(0,013) 

0,007 

(0,011) 

0,004 

(0,012) 

0,011 

(0,005) 

0,012 

(0,011) 

0,004 

(0,012) 

0,021 * 

(0,012) 

HDPt-1  0,113 

(0,120) 

  0,113 

(0,120) 

0,060 

(0,070) 

       0,092 

(0,093) 

HDPt-2 0,164 

(0,091) 

 0,136 

(0,089) 

0,105 

(0,085) 

  0,184 

(0,118) 

0,125 

(0,109) 

0,094 

(0,085) 

0,168 

(0,111) 

0,164 

(0,122) 

0,243 ** 

(0,098) 

0,079 

(0,114) 
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Tabulka 4: Korunové vyjádření dopadů deregulací 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

  
 
 
 

 

1Q 2007 – 3Q 2008 

 

1Q 2006 – 4Q 2012 

Kraje Celková cena 

2016 

(v Kč) 

Index 

2016 

Rozdíl 

Indexů 

Celkový 

nárůst 

(v Kč) 

Dopad 

deregulace 

(v Kč) 

Rozdíl 

indexů 

Celkový 

nárůst 

(v Kč) 

Dopad 

Deregulace 

(v Kč) 

PHA 3 774 210 266,7 43,6 617 182 14 812 61,7 872 490 13 087 

STC 1 399 774 228,9 36,3 222 205 5 333 52,4 320 223 4 483 

JHC 1 133 860 207,6 28,0 153 071 5 204 45,9 250 440 3 005 

PLK 1 392 830 205,9 38,5 260 365 7 811 43,6 294 805 884 

KVK 778 112 221,9 39,2 137 484 2 887 40,5 141 832 1 135 

ULK 418 782 186,1 33,3 74 865 1 572 39,2 88 258 353 

LBK 1 041 216 189,9 32,3 177 338 6 207 39,5 216 710 4 551 

HKK 1 185 860 210,8 38,5 216 611 7 148 45,6 256 670 4 363 

PAK 1 422 590 203,9 41,0 285 798 9 431 53,5 372 995 2 611 

VYS 1 122 176 201,7 35,0 194 469 5 640 35,1 195 081 780 

JHM 1 839 850 222,3 33,2 275 152 8 255 49,4 408 837 4 497 

OLK 1 190 080 230,5 49,5 255 594 6 390 59,4 306 858 3 682 

ZLK 1 207 251 207,4 41,3 240 574 5 533 49,5 288 258 1 153 

MSK 910 539 218,2 57,2 238 732 9 549 69,1 288 264 6 054 
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IV. Závěr 

Cílem příspěvku bylo kvantifikovat dopady deregulací cen nájemného na ceny nemovitostí. 

K naplnění cíle byla využita jednorozměrná analýza časových řad s intervenční proměnnou 

v podobě zachyceného období, kdy mělo k deregulacím cen nájemného docházet. V rámci této 

práce byly voleny dva typy intervenčních proměnných, přičemž obě přinesly obdobné výsledky 

pro celkovou kvantifikaci. Hlavní zjištění jsou následující: (i) lze pozorovat vyšší vliv 

intervenční proměnné zachycující deregulaci na nárůst cen nemovitostí v krajích s městy nad 

100 000 obyvatel, kde byl počet bytů s regulovaným nájemným vyšší, přičemž (ii) výsledné 

dopady deregulací na růst ceny nemovitostí jsou s využitím námi zvolené metody výzkumu 

oproti celkovému růst cen nemovitostí zanedbatelné (v jednotkách procent). 

Limity výzkumu lze spatřovat v nedostatečné datové informaci. Výsledky by zpřesnila 

například přesná informace, kdy intervence v jednotlivých krajích začaly, s jakou intenzitou 

probíhaly a kdy skončily. S touto informací by bylo možné individualizovat podobu intervenční 

proměnné pro každý kraj zvlášť, což by pomohlo zpřesnit i výsledný odhadnutý efekt 

deregulace cen nájemného. Další možnosti výzkumu vnímáme v rozšíření modelového přístupu 

a odhad vektorového modelu, pro přesnější zachycení vlivů v ekonomice, které mohou 

výsledky zkreslovat. Poslední ze zatím uvažovaných možností je provedení analýzy robustnosti 

s využitím modelu poptávky a nabídky (dle Hejlová, Hlaváček, a Komárek, 2017) do kterých 

by bylo možné intervenční proměnnou zahrnout a porovnat modelové výsledky daného efektu. 

Financování 

Tento výzkum byl financován z prostředků na specifický výzkum Masarykovy univerzity, 

fakulty Ekonomicko-správní, projekt MUNI/A/1171/2020. 
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