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Abstract:  

The goal of the paper is to identify important factors influencing the price of one square meter of 

precisely specified real estate. The choice of factors is influenced by the mentioned information from 

the theoretical basis of the issue. This is an exploratory research and according to the type of data 

used is a quantitative research study. Using the supervised machine learning algorithm - random 

forest, we use to identify important factors influencing the price of one square meter of precisely 

specified real estate - an apartment in the 60 city center of selected European Union cities. The 

importance of the impact of variables on the price per square meter of an apartment in the city center 

as measured by IncNodePurity. An alternative method is the Pearson correlation coefficient. The 

most significant factors are gross rental income, cost of living index without rent, local purchasing 

power. It turned out that in the case of an apartment in the center of the city, crime does not have a 

statistically significant effect on the purchase price per square meter. Also, the dependence of the 

price on the commuting index is not statistically significant. The climate index (KI), which evaluates 

the climatic favorability of a given city, was also found to be insignificant in the case of selected EU 

cities. For the cities of Paris, Munich, Stockholm and Luxembourg, where the estimates were greatly 

underestimated. On the other hand, we have confirmed the scientific results which say that not all 

factors have to be measurable. 

Keywords: real estate, price, EU cities, random forest  

Abstrakt 

Cieľom príspevku je identifikovať dôležité faktory ovplyvňujúce cenu jedného štvorcového metra 

presne špecifikovanej nehnuteľnosti -- bytu v centre 60 vybraných miest Európskej únie. Výber 

faktorov ovplyvňujú uvedené informácie z teoretických východísk problematiky. Ide o exploračný 

výskum a podľa typu použitých údajov ide o kvantitatívnu výskumnú štúdiu. Pomocou algoritmu 

strojového učenia - náhodného lesa, identifikujeme dôležité faktory ovplyvňujúce cenu jedného 

štvorcového metra presne špecifikovanej nehnuteľnosti a ich poradie. Dôležitosť vplyvu premenných 

na cenu za meter štvorcový bytu v centre mesta meriame pomocou IncNodePurity. Alternatívnou 

metódou je Pearsonov korelačný koeficient. Oba výsledky dávajú zhodné výsledky. 

Najvýznamnejšími faktormi sú hrubý príjem z prenájmu, index životných nákladov bez prenájmu, 

miestna kúpna sila. Ukázalo sa, že v prípade bytu v centre mesta nemá kriminalita štatisticky 

významný vplyv na kúpnu cenu za meter štvorcový. Taktiež závislosť ceny od indexu dochádzky 

nie je štatisticky významná. Klimatický index, ktorý hodnotí klimatickú priaznivosť daného mesta, 

sa ukázal ako nevýznamný v prípade vybraných miest EÚ. Pre mestá Paríž, Mníchov, Štokholm a 
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Luxemburg, kde boli odhady značne podhodnotené. Na druhej strane sa nám potvrdili vedecké 

výsledky, ktoré hovoria, že nie všetky faktory vplývajúce na cenu nehnuteľnosti musia byť merateľné. 

1. Úvod 

Ceny nehnuteľností na realitnom trhu ovplyvňuje dopyt po nehnuteľnostiach a ponuka 

nehnuteľností. Dopyt a ponuka sú ovplyvňované mnohými faktormi. Pochopenie vývoja cien na 

trhoch s nehnuteľnosťami je dôležité pri analýze a hodnotení makroekonomických podmienok a 

finančnej stability [1]. Mestá sú centrá hospodárskeho rastu, ktoré ponúkajú možnosti štúdia, inovácií 

a zamestnania. Mesto je centrom hospodárskej činnosti, ktoré priťahuje široké spektrum ľudí z danej 

krajiny, ale aj zo zahraničia.  Bývanie v meste v Európe, kde je nedostatok dostupného bývania, však 

spôsobuje rast nájmov a cien domov [2]. Literatúra uvádza širokú škálu determinantov cien bývania 

[3]. Najčastejšie používanými determinantmi podľa [3] sú príjmové premenné (15,4 %, s prevažne 

pozitívnym vplyvom), demografické premenné (13,2 %, s prevažne pozitívnym vplyvom) a úrokové 

miery (13,2 %, s výlučne negatívnym vplyvom). Medzi ďalšie skupiny determinantov zoradených 

podľa frekvencie ich využívania patria: úver (6,6 %) a ponuka bývania (6,6 %);  trh práce (6,6 %); 

ponuka pôdy (6,6 %);  celkové ceny (4,4 %); inštitúcie (4,4 %). Okrem toho sa pri predikcii cien 

domov často používajú akciové ceny a stavebné náklady. V [4] autori analyzujú 18 faktorov, ktoré 

ovplyvňujú ceny nehnuteľností za jeden meter štvorcový. Dôležitosť polohy bytu, resp. 

domu v rámci mesta pri určovaní cien bývania je všeobecne uznávaná [5]. Význam geografickej 

polohy obydlí v kontexte ich cenovej úrovne bol zdôraznený vo viacerých štúdiách [6]. Ceny bývania 

v Luxembursku sú vysoké. Vysoký pomer ceny k príjmom odzrkadľuje najmä vysoké zhodnotenie 

rezidenčných nehnuteľností, ktoré rastú rýchlejšie ako príjmy. Zatiaľ čo mnohým cezhraničným 

pracovníkom sa zdá byť príliš drahé žiť v Luxembursku a uchyľujú sa k dochádzaniu, čoraz väčší 

počet obyvateľov Luxemburska sa sťahuje za hranice [7]. Názor, že nehnuteľnosti v Luxembursku sú 

príliš drahé, podporuje aj [8]. Empirické výsledky [9] naznačujú, že vysoké relatívne ceny bývania v 

oblasti Štokholmu znižujú mobilitu pracovnej sily do regiónu. Zaujímavý je výsledok [10]. Autori 

zistili, že bývanie v Štokholme je drahšie pre ľudí so zahraničným pôvodom. Rovnakému výsledku, 

ale pre Paríž, dospeli [2,11], keď na základe analýzy notárskych údajov pre parížsky trh s bývaním  

zistili, že kupujúci „mimo krajiny“ nakupujú za vyššie ceny a predávajú ich za podstatne nižšie ceny 

ako miestni investori, a to za rovnakých podmienok. Autori dospeli k názoru, že tento model nie je 

spôsobený vyššími nákladmi na vyhľadávanie a informačnou asymetriou, ale pramení z rozdielov v 

intenzite vyjednávania. Z analýzy [12] vyplýva, že na cenu bývania približne taký vplyv ako 

objektívne aspekty ako počet izieb, počet kúpeľní a veľkosť pozemku, majú aj špecifické faktory. Cena 

nehnuteľnosti na bývanie odzrkadľuje ochotu kupujúceho zaplatiť nielen za nehnuteľnosť samotnú, 

ale zaplatiť aj za špecifické prostredie na bývanie – inými slovami za kvalitu „spoločenského 

priestoru“[13]. Lepšia doprava, lepšie školy, nižšia kriminalita majú za následok vyššie ceny bývania 

[14-16]. Niektoré faktory , ktoré ovplyvňujú cenu bývania , nemusia byť merateľné [17-19]. Štúdia 

[20] analyzuje cenové efekty kľúčových estetických názorov pomocou viac ako 5 000 transakcií . 

Autori [21-23] študovali, či sú ceny nehnuteľností na bývanie ovplyvnené klimatickou zmenou ale aj 

rozdielmi v názoroch na výskyt a účinky klimatickej zmeny . 
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Cieľom príspevku je identifikovať dôležité faktory vplývajúce na cenu jedného metra 

štvorcového presne špecifikovanej nehnuteľnosti - apartmánu v centre mesta vybraných miest 

Európskej únie. Výber faktorov je ovplyvnený uvedenými informáciami. 

2. Materiál a metódy  

Údaje sme čerpali z Numbeo. Je to najväčšia svetová databáza o cenách bývania a cenách 

nehnuteľností. Na generovanie aktuálneho indexu používa údaje za posledných  36 mesiacov. Do 

analýzy sme zaradili 60 miest štátov Európskej únie, za ktoré sú dostupných všetkých deväť 

vybraných ukazovateľov. 

 Hrubý výnos z prenájmu (HVP) je celkové ročné hrubé nájomné vydelené cenou domu. 

Index životných nákladov (bez prenájmu) (IZN) je relatívny ukazovateľ cien spotrebného tovaru 

vrátane potravín, reštaurácií, dopravy a verejných služieb. Index životných nákladov nezahŕňa 

náklady na ubytovanie, ako je nájom alebo hypotéka. Miestna kúpna sila (IKS) ukazuje relatívnu 

kúpnu silu pri nákupe tovarov a služieb v danom meste za priemernú čistú mzdu v danom 

meste. Index času dochádzania do práce (ICDP) je zložený index času spotrebovaného v premávke v 

dôsledku dochádzania do zamestnania, odhadu nespokojnosti so spotrebou času, odhadu spotreby 

CO2 v doprave a celkovej neefektívnosti v dopravnom systéme. Klimatický index (KI) je odhad 

klimatickej priaznivosti daného mesta alebo krajiny. Mestá s klimatickým indexom 100 majú mierne 

teploty a nízku vlhkosť a žiadne iné závažné poveternostné podmienky, ktoré väčšina ľudí zvyčajne 

nepreferuje. Index znečistenia (IZ) je odhad celkového znečistenia v meste. Najväčšia váha sa 

pripisuje znečisteniu ovzdušia ako znečisteniu/dostupnosti vody, dvom hlavným faktorom 

znečistenia. Iným typom znečistenia sa pripisuje malá váha. Numbeo zisťuje o znečistení v mestách 

nasledovné: spokojnosť s kvalitou vzduchu, kvalita a dostupnosť pitnej vody, znečistenie vody 

(všeobecné), spokojnosť s odvozom odpadu, či ľudia považujú mesto za čisté a upratané, hlučnosť, 

osvetlenie mesta v noci, prítomnosť zelene a parkov v meste, pocit  pohodlia tráviť čas v meste kvôli 

znečisteniu. Index zdravotnej starostlivosti  (IZS) je odhad celkovej kvality systému zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, vybavenia, personálu, lekárov, nákladov atď. Index 

kriminality (IK) je odhad celkovej úrovne kriminality v danom meste alebo krajine. Miery kriminality 

nižšie ako 20 považujeme za veľmi nízke, kriminalitu medzi 20 a 40 za nízku, kriminalitu medzi 40 a 

60 za miernu, kriminalitu medzi 60 a 80 za vysokú a napokon kriminalitu vyššiu ako 80 za veľmi 

vysoká. Pomer ceny domu a príjmu (PCP) je základným meradlom dostupnosti bytu. Numbeo ho 

počíta ako pomer mediánových cien bytov k mediánu rodinného disponibilného príjmu. Čistý 

disponibilný rodinný príjem definovaný ako 1,5 násobok priemernej čistej mzdy. Uvažuje sa stredná 

veľkosť bytu je 90 metrov štvorcových a cena za meter štvorcový je počítaná ako priemerná cena za 

meter štvorcový v centre mesta a mimo centra mesta. Cena za meter štvorcový (CENA) je cena za 

meter štvorcový apartmánu v centre mesta. Zoznam použitých ukazovateľov s mernými jednotkami, 

hodnotením a acronymom je v Tabuľke 1. 
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Tabuľka 1. Zoznam použitých ukazovateľov 

Ukazovateľ Merná jednotka/interval Hodnotenie Acronym 

Hrubý výnos z prenájmu  percentá vyšší je lepší HVP 

Index životných nákladov 

 

 Ak má mesto index životných nákladov 

120, znamená to, že Numbeo odhadlo, že 

je o 20 % drahšie ako New York (bez 

prenájmu). 

nižší je lepší IZN 

Index kúpnej sily 

 

Ak je domáca kúpna sila 40, znamená to, 

že obyvatelia tohto mesta s priemerným 

platom si môžu dovoliť kúpiť v priemere 

o 60 % menej tovarov a služieb ako 

obyvatelia New Yorku s priemerným 

platom. 

vyšší je lepší IKS 

Index času dochádzania 

do práce 

Zložený index nižší je lepší 

 

ICDP 

Klimatický index Zložený index ; [-100, +100] vyšší je lepší KI 

Index znečistenia  Zložený index nižší je lepší IZ 

Index zdravotnej 

starostlivosti 

Zložený index ; [0, 100] vyšší je lepší IZS 

Index kriminality  [0, 100] nižší je lepší IK 

Pomer ceny domu 

k príjmu 

podiel nižší je lepší PCP 

Cena za meter štvorcový Euro  CENA 

Zdroj: spracované podľa Numbeo 

 

V prvom kroku sme vypočítali pre analyzované premenné popisné charakteristiky. 

V druhom kroku sme na kvantifikáciu jednotlivých nezávislých premenných na závisle premennú 

(cena za meter štvorcový) použili Pearsonov korelačný koeficient. Vyššie hodnoty Pearsonovho 

korelačného koeficientu v absolútnej hodnote znamenajú silnejší efekt ukazovateľa na kúpnu cenu 

za meter štvorcový [24]. V treťom kroku na identifikáciu vplyvných premenných sme použili  

náhodné lesy (random forest). Náhodný les je technika strojového učenia s učiteľom (supervised 

learning), ktorá používa ensemble metódu učenia (viaceré algoritmy učenia na dosiahnutie lepšieho 

prediktívneho výkonu) pre klasifikáciu a regresiu . Regresný les pozostáva z niekoľkých regresných 

stromov (v našom prípade 500) a výsledná regresná funkcia je definovaná ako priemer regresných 

funkcií jednotlivých stromov [25]. Na meranie dôležitosti premennej sme použili hodnotu Inc Node 

Purity [26]. Koeficient determinácie nám hovorí, ako dobre môžu prediktorové premenné vysvetliť 

odchýlky závisle premennej.  

We used the R computing environment (R Core Team, 2021). 
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3. Výsledky  

Popisné charakteristiky ukazovateľov sú v Tabuľke 2. Najväčšiu variabilitu, meranú 

smerodajnou odchýlkou vykazuje cena za meter štvorcový (CENA) a miestna kúpna sila (IKS). 

Najnižšia cena je 1526,97 Euro/m2 je v meste Varna (Bulharsko) a najvyššia 12854,00 Euro/m2 je v 

meste Luxembursko. Cena za meter štvorcový apartmánu v centre mesta je mierne zošikmený; 

prevládajú nižšie hodnoty. Najbližšie k symetrickému rozdeleniu majú ukazovatele pomer ceny 

domu a príjmu (PCP) s koeficientom šikmosti 0,00 a index znečistenia (IZ) s koeficientom šikmosti 

0,12.  

 Tabuľka 2. Popisné charakteristiky ukazovateľov 

Ukazovateľ Priemer Smerodajná 

odchýlka 

Medián Minimum Maximum Šikmosť Špicatosť 

IKS 69,64 20,94 64,25 28,87 114,24 0,38 -0,93 

IK 35,41 10,41 33,65 18,66 56,42 0,42 -1,01 

IZS 67,18 10,26 69,24 40,16 81,43 -0,53 -0,81 

IZN 54,23 13,87 53,44 33,81 89,48 0,19 -1,06 

ICDP 31,38 5,46 31,20 16,52 41,65 -0,29 -0,07 

IZ 44,47 18,57 42,64 13,71 87,39 0,12 -1,17 

KI 82,12 8,38 82,68 62,79 98,59 -0,15 -0,54 

PCP 12,16 3,75 28430,00 3,32 19,76 0,00 -0,58 

HVP 3,79 1,21 32203,00 0,36 8,54 0,33 3,61 

CENA 5098,94 2902,75 4136,10 1526,97 12854,00 1,00 0,10 

Zdroj: Vlastné výpočty 

Obrázok 1 je kombináciou korelačného diagramu, histogramov kombinovaných s jadrovou 

funkciou hustoty a korelačnej matice s vyznačením signifikantnosti Pearsonovho korelačného 

koeficienta. Intenzitu závislosti budeme hodnotiť pomocou absolútnej hodnoty Pearsonovho 

korelačného koeficientu. Z Obrázku 1môžeme vyčítať nasledovné. Cena za meter štvorcový 

apartmánu v strede mesta signifikantne súvisí so všetkými ukazovateľmi okrem klimatického indexu 

(KI), index času dochádzania do práce (ICDP) a indexu kriminality (IK). Znamená to, že vo veľkých 

mestách EÚ sa klimatická priazdnivosť mesta sa nepremieta do kúpnej ceny bytu-apartmánu v centre 

mesta. Je zaujímavé poznanie, že taktiež kriminalita nemá signifikantný vplyv na kúpnu cenu bytu-

apartmánu v centre mesta, napriek tomu, že v niektorých mestách je nízka (18,66 - Mníchov) až 

mierna (56,42 - Atény). Najsilnejšia a signifikantná je závislosť medzi cenou bytu a indexom 

životných nákladov (bez prenájmu) (IZN). Pearsonov korelačný koeficient je 0,71. Druhá najsilnejši 

závislosť ceny metra štvorcového apartmánu v centre mesta a miestnou kúpnou silou (IKS). 

Pearsonov korelačný koeficient je 0,65. Najsilnešia signifikantná závislosť ceny bytu je s hrubým 

výnosom z prenájmu (HVP) a to -0,54.  Celkové znečistenie mesta merané  indexom znečistenia 

(IZ) negatívne vplýva na cenu za meter štvorcový apartmánu v strede mesta. Personov korelačný 

koeficient je -0,43.   
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Obrázok 1. Korelačný diagram, histogram a korelačná matica Pearsonových korelačných 

koeficientov skúmaných ukazovateľov  

Zdroj: Vlastné výpočty 

Keďže vzťahy medzi ukazovateľmi nemusia byť lineárne ani monotónne (hodnotené 

pomocou Spearmanovho korelačného koeficientu), použili sme metódu náhodných lesov na 

identifikáciu veľkosti vplyvu jednotlivých ukazovateľov. Dôležitosť vplyvu premenných na cenu za 

meter štvorcový apartmánu v strede mesta meraný pomocou IncNodePurity je na Obrázku 2. 

Koeficient determinácie je vysoký 0,9575. Tri najvplyvnejšie sa ukázali ukazovatele hrubý výnos z 

prenájmu (HVP), index životných nákladov (bez prenájmu) (IZN), miestna kúpna sila (IKS). Poradie 

ostatných môžeme vyčítať z Obrázku 2. 

   

 

 

 

 

Obrázok 2. Dôležitosť vplyvu premenných na cenu za meter štvorcový apartmánu v strede mesta 

meraný pomocou IncNodePurity  

Zdroj: Vlastné výpočty a zobrazenie 
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4. Diskusia 

Umiestnenie apartmánu, ktorého ceny v jednotlivých mestách porovnávame, je presne 

špecifikované – v strede mesta, aby sa eliminovali rozdiely cien vyplývajúce z polohy, ktorá je 

dôležitá [5]. Obe metódy zhodne považujú ukazovate IKS, IZN a HVP za najvplyvnejšie. Nie je to nič 

prekvapujúce. Súvis cien nehnuteľností a indexu životných nákladov IZN (nezahŕňa v našom 

prípade náklady na bývanie) a miestna kúpna sila (IKS) je v súlade s článkami, ktoré sú analyzované 

v [3]. Dôležitosť indikátora hrubý výnos z prenájmu (HPV) je v súlade s hodnotením návratnosti 

investícií. Kriminalita býva faktorom, ktorá sa odráža v cene nehnuteľností. Nižšia kriminalita má za 

následok vyššiu cenu nehnuteľnosti, ako uvádzajú viacerí autori [14-16]. Ukázalo sa (v zhode 

s oboma použitými metódami), že v prípade apartmánu v strede mesta kriminalita nemá štatisticky 

signifikantný vplyv na kúpnu cenu za jeden meter štvorcový. Taktiež závislosť ceny od indexu 

dochádzania do zamestnania (ICDP) nie je štatisticky signifikantná. Môžeme vysloviť iba hypotézu, 

že bývajúci v strede mesta, pravdepodobne neodchádzajú za prácou na okraj mesta alebo mimo 

neho. Klimatický index (KI), hodnotiaci klimatickú priazdnivosť daného mesta, sa ukázal tiež 

v prípade vybraných miest EÚ ako nevýznamný. Veľmi podhodnotené sú odhady pre mestá 

Mníchov (2045,7), Paríž (2113,8) a Luxembursko(2503,1) sú v súlade so zisteniami niektorých autorov 

[7-12], ktorí sa zamerali na príčiny a dôsledky extrémne vysokých cien  nehnuteľností v týchto 

mestách. Ceny v nich tiež potvrdzujú tvrdenie, že niektoré faktory , ktoré ovplyvňujú cenu bývania , 

nemusia byť merateľné [17-19] presnejšie povedané, nie sú zahrnuté ani medzi medzi našimi 

indikátormi. Metóda náhodného lesa však napriek tomu s výnimkou týchto extrémne vysoký cien 

umožňuje veľmi dobre predikovať kúpnu cenu jedného metra štvorcového apartmánu v strede mesta 

(koeficient determinácie je 0,95). 

5.  Záver 

V roku 2022 vzrástli ceny realít na bývanie oprti roku 2010 v karjinách Európskej únie priemerne 

o 42 percent. Ceny nájomného sa zvýšili v rovnakom obdobé o 16 percent. Pochopenie vývoja cien 

na trhoch s nehnuteľnosťami je dôležité pri analýze a hodnotení makroekonomických podmienok a 

finančnej stability. Trhy s nehnuteľnosťami však patria medzi menej transparentné trhy aktív. Domy 

majú množstvo vlastností, ktoré komplikujú interpretáciu ceny. V príspevku sme mali za cieľ hľadať 

najdôležitejšie faktory súvisiace s cenou za meter štvorcový apartmánu v strede mesta. Pomocou 

náhodného lesa sme úspešne odhadli cenu na základe vybraných ukazovateľov. S výnimkou miest 

ako Paríž, Mníchov, Stokholm a Luxembursko, kde boli odhady veľmi podhodnotené. Tento 

negatívny výsledok však potvrdzuje, že v týchto mestách existuje niečo, čo sme do analýzy 

nezahrnuli. Potvrdili sme tým na druhej strane vedecké výsledky, ktoré hovoria, že nie všetky faktory 

musia byť merateľné.  
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