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Letos v lednu se
v ČR celkem
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Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v lednu činila
více než

Meziroční
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stoupla na

ČNB zvýšila v
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Věděli jste, že 
pozemky meziročně zdražily o
23,2 % a byty o 18,8 %?
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Počet přenocování v HUZ v ČR v mil. 
Počet v lednu prodaných
bytů v České republice

zaznamenal meziměsíční
pokles o 13 %, a meziroční
nárůst o zhruba 8 %. Trvalý

nárůst počtu prodaných bytů,
který trval od loňského září,

tak skončil.
 

Hodnota všech prodaných
bytů v ČR v lednu

meziměsíčně klesla téměř o
15 %. Meziročně byla částka

vyšší o více než 40 %. V Praze
se během ledna prodaly byty
v celkové hodnotě 7,2 miliard

korun.
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3,39,9
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Byty v Praze
Únor 2022

Věděli jste, že 
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Loni v lednu bylo na
webu Srealit 6 159
aktivních nabídek,
letos v lednu
 

4 618
n a b í d e k

V Praze se průměrná prodejní cena za
metr čtvereční ve 4. kvartálu roku 2021
pohybovala na hranici 112 000 korun.

Proti 3. čtvrtletí téhož roku jde o pokles v
řádu stokorun. Podle vyjádření EHS se

byty určené pro profesionální investory
do veřejné nabídky dostávají stále

méně. Jejich ceny jsou v Praze výrazně
nad uvedenou hranicí.

Ještě na začátku roku
2021 stál metr čtvereční

pražského bytu v průměru
110 418 korun, během

uplynulého roku tak
zdražil o více než 20 tisíc

korun. Průměrná doba
inzerce byla ovšem před

rokem delší, konkrétně 86
dnů. Bylo to dáno i větším

počtem nabídek.
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Průměrná realizovaná cena bytů  v Kč/m2 v Praze

cena pražských rodinných domů
se s mezičtvrtletním poklesem o
16,9 % vrátila do obvyklé cenové
hladiny kolem 88 500 korun za
metr čtvereční?

Podle dat serveru
Sreality.cz průměrná
cena pražského bytu
nadále roste. V lednu
vyšel metr čtvereční

na 131 211 korun.
Průměrná doba

zveřejnění inzerátu byla
77 dnů. Prodejní ceny
jsou uvedeny za metr

čtvereční a vztahují se k
bytům o rozloze 60 až

80 m², které jsou ve
velmi dobrém stavu a v

osobním vlastnictví.

V Praze se během
ledna prodaly byty v
celkové hodnotě

7,2
m l d .  Kč

Ceny bytů v krajích Únor 2022

Podle EHS i ceny ve
Středočeském kraji

momentálně naráží na
finanční možnosti

domácností.
Méně dostupné hypotéky a
rostoucí ceny materiálů a
stavebních prací přinesly

propad středočeských cen jak
v případě rodinných domů na

asi
56 000 korun za metr

čtvereční, tak bytů s poklesem
o 2,86 % na

68 000 za metr čtvereční.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

 
V Brně se starší byty poprvé

prodávají za více než
87 500 korun za metr

čtvereční. Cena rodinných
domů v Jihomoravském kraji

přitom klesla na zhruba
43 000 korun za metr čtvereční.

Brněnské starší byty dosáhly stejné
prodejní ceny, jakou měl pražský byt
těsně před vypuknutím pandemie.

V loňském 4. čtvrtletí stouply
meziročně v celé České republice ceny
prodávaných starších bytů o 19 % na

46 119 korun za metr čtvereční.
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Průměrné meziroční změny cen m2 bytů  v procentech proti
4. čtvrtletí 2020 v krajích

z developerských projektů  největší
zájem o řadovou výstavbu?
Řada developerů začala do kupních
smluv zařazovat inflační doložky,
kterými se chrání před zvyšujícími se
stavebními náklady.

Hodnota všech
prodaných bytů
vzrostla meziročně
v lednu o 

40
%

Brněnské nájmy
mezičtvrtletně
klesly na
 

244
Kč/m 2

Nájemné v Česku
Únor 2022
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Nájemné v celé České republice
poroste, majitelé nemovitostí budou
zdražovat o inflaci, ale také se přidají

další rostoucí náklady jako poplatky za
správu, údržbu či provoz bytů. Řada
nájemních smluv má v sobě inflační

doložku, která toto zdražení majitelům
umožňuje.

 
V případě průměrného bytu o 65

metrech čtverečních s průměrnou
cenou 247 korun za metr čtvereční

(jde o celorepublikový průměr podle
výpočtů společnosti Deloitte) by

zvýšení ceny o loňskou míru inflace
3,8 % znamenalo v praxi zvýšení

ceny měsíčního nájemného přibližně
o 600 korun.

 
Inflace bude jeden z faktorů, který
ovlivní ceny nájmů?  „Její míra v roce
2021 dosáhla 3,8 %. Nájemné by
tak mohlo vzrůst o tuto hodnotu,“  řekl
Petr Hána, Deloitte.

Věděli jste, že 

Průměrný meziroční nárůst ceny nájmů  bytů  za m2 ve 4.Q 2021
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Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že „Průměrná úroková sazba se pro leden 2022
ustálila na hodnotě 3,43 %. Je jasné, že podobné

zvyšovaní můžeme čekat i v dalších měsících,“ uvedl
Jiří Sýkora, Fincentrum & Swiss Life Select.

Sazby hypoték přitom podle něj dále porostou a
druhou polovinu roku by mohly zahájit s hodnotou

kolem 5,5 %.
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Meziměsíčně  
stouply
spotřebitelské ceny
v lednu nejvíce od
ledna 1993, a to o

4,4
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průměrná úroková sazba hypoték
zaznamenala nejvyšší nárůst od
roku 2003?

ČNB zvýšila na začátku února
základní úrokovou sazbu na 4,5 %.
Důvodem je rostoucí inflace a s tím

spojená snaha centrální banky
tlumit inflační očekávání, tedy že

inflace nadále rychle poroste.
Podle guvernéra ČNB Jiřího

Rusnoka další výrazné zvyšování
úrokových sazeb by již nemělo být
zapotřebí. Rovněž podle ekonomů

se úrokové sazby blíží svému
vrcholu.

Na nárůstu cen se podepsalo
zdražení bydlení, kde elektřina
proti prosinci zdražila o téměř

39 % a zemní plyn o 31 %. 
Statistici zároveň uvedli, že

zatímco v předchozích měsících
byla inflace v Česku podle

metodiky EU spíše průměrná, v
lednu se dostala nad průměr celé

EU.
V lednu totiž harmonizovaný index
spotřebitelských cen (HICP) v ČR
stoupl na 8,8 % z prosincových

5,4 %. Lednový odhad za
eurozónu, který se od čísla za

celou EU liší zpravidla jen málo,
činí přitom 5,1 %.

Stavební produkce Únor 2022

%
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V ý v o j  m e z i r o č n í c h  z m ě n  s t a v e b n í  p r o d u k c e

Český průmysl a stavebnictví se loni po propadu v
roce 2020, vrátily k růstu. ČSÚ uvedl, že

průmyslová výroba meziročně stoupla o 6,4 % a
stavební o 1,4 %.

Podle analytiků byl ale výsledek slabý a v letošním
roce očekávají větší oživení výroby. Současně věří,
že se do přebytku vrátí zahraniční obchod, který

za loňský rok vykázal kvůli vysokým cenám ropy a
plynu schodek 1,46 miliardy korun. Poprvé od

roku 2010 se tak do Česka dovezlo zboží za více
peněz, než za kolik se z něj vyvezlo.

p ovo l e n í

Během roku
2021 vydaly
stavební úřady pro
stavbu nových bytů

8 283

Věděli jste, že 
v Praze loni získalo pravomocné
stavební povolení 9698 bytů, což je
o 5363 více než o rok dříve a
nejvíce od roku 1997?

m l d .  Kč

Orientační hodnota
povolených
staveb proti roku
2020 stoupla o 1/3
na 

521,9

Počet stavebních
povolení, které
úřady loni vydaly,
stoupl na

90 960

Pozitivní vliv na výstavbu v Praze má
podle náměstka zahájení výstavby na
velkých zanedbaných územích, jako

jsou bývalá nákladová nádraží na
Smíchově a na Žižkově. Dodal, že

výstavbu odblokoval také fakt, že město
urychlilo schvalování změn územního

plánu, z nichž řada ležela na magistrátu
roky.

Únor 2022

 
 

Nejvíce zahraničních turistů loni
přijelo opět z Německa, a to 689 200.

Přesto to byl proti předchozímu roku
pokles o více než 15 %.

Přibylo naopak Slováků, kterých dorazilo
330 800, téměř o čtvrtinu více než v roce

2020. Na třetím místě jsou Poláci. Do
Česka se jich podívalo 235 000, což ale
byl bezmála pětinový pokles. U žádné

jiné národnosti už počet návštěvníků loni
nepřekročil hranici 100 000.

%

Cestovní ruch
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Věděli jste, že 
Zahraničních
turistů  se v ČR
ubytovalo za rok
2021 

2,6 
m i l .  

V České republice
se loni ubytovalo

11,4
m i l .   t u r i s í tů

%

Zahraničních
turistů  tu bylo loni
méně  o 

7,6
%

 
x

Turisté loni v
ubytovacích zařízeních
v ČR strávili celkem 32
milionů nocí. Proti roku

2020 to byl mírný
nárůst, před dvěma roky

byl ale počet
přenocování téměř o

polovinu vyšší.
„V roce 2021 se

ubytovalo
79 % rezidentů proti

roku 2019. Zahraniční
návštěvnost dosáhla
loni pouhých 24 %

objemu před pandemií,“
uvedli statistici.

Domácí Zahraniční
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H o s t é  v  H U Z  v  Č R  v  m i l .

ve srovnání s předcovidovým
rokem 2019 byla loni
návštěvnost v Česku pouze na
52 %?

Českých turistů
meziročně
přibylo o 

9,6
%

Česká ekonomika Únor 2022

%
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V lednu vzrostl
mezičtvrtletně
HDP o

%  

0,9

O rok dříve HDP klesl o 5,8 %, což byl nejvýraznější
propad za dobu samostatné České republiky.

 
„Meziroční růst ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí

loňského roku byl tažen výhradně domácí
poptávkou. Významně vzrostly zásoby a spotřební
výdaje domácností. Rostly i investice zejména do

nemovitostí a dopravních prostředků,“ uvedl za ČSÚ
Vladimír Kermiet. Naopak negativní vliv měla

zahraniční poptávka, když saldo zahraničního
obchodu v běžných cenách bylo téměř o
123 miliard korun nižší než před rokem.

Ve 4. čtvrtletí
loňského roku
meziroční růst HDP
zrychlil na

%

3,6

Analytik ČSOB Petr Dufek upozornil, že se
ekonomice podařilo loni umazat zhruba

polovinu propadu dosaženého v roce 2020.
„Zásluhu na tom má právě již zmíněná
rostoucí spotřeba domácností spolu se
zásobami, kterými se firmy jistily v čase

nefungujících dodavatelských řetězců,“ uvedl.

Hlavním faktorem loňského růstu
byly výdaje na konečnou spotřebu
domácností a změna stavu zásob.
Spotřeba domácností přispěla k
růstu HDP o 1,1 %, další 0,3 %

přidaly výdaje vládních institucí
a téměř 4 % připadaly na tvorbu

kapitálu. Naopak negativně se
projevil pokles zahraniční

poptávky, která snížila růst české
ekonomiky o dva procentní body.

 
 
 

Saldo zahraničního obchodu loni
kleslo meziročně o 204,1

miliardy na 185,2 miliardy korun
v běžných cenách. Celková

zaměstnanost vzrostla ve srovnání
s předchozím rokem o 0,1 % na
5,347 milionu lidí. Celkem bylo
loni odpracováno o 2,9 % hodin

více než v roce 2020.

Investice do fondů
kolektivního
investování

Únor 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -7,09 %-6,31 %

Fondy peněžního
trhu -0,63 %-3,73 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,31 %

20,68 %

3,18 %

26,44%

1 měsíc

-0,50%

0,60 %

0,83 %

4.23 %

Většina států vyspělého světa vstoupila do
roku 2022 s velmi vysokou inflací. V USA

nejvyšší za poslední desítky let, FED tak na
začátku jara plánuje spustit protiinflační

opatření v podobě zvyšování úrokových sazeb.
ECB zastává opačný pohled na situaci a

předpokládá, že současná inflace je pouze
přechodný jev, který brzy odezní. Zvyšování

úrokových sazeb tudíž neplánuje, a to
navzdory obavám z dopadů, které může

vyvolat zadluženost některých států Eurozóny.

Věděli jste, že 
nejvíce přál leden komoditním
fondům?

„Obava z dalšího vývoje
panuje i na kapitálových
trzích. Scénář možného

zvyšování úrokových sazeb
hraje do karet titulům z

bankovního a finančního
sektoru, které by tím dosáhly
vyšších zisků. Naopak akciím
technologických firem by se v

případě dalšího zvyšování
sazeb příliš nedařilo. Z

dlouhodobého hlediska jsou
ale tyto výkyvy často

zanedbatelné, a proto je
vhodné počítat u akciových
titulů s investicí minimálně
na 5 let,“ odhadl další vývoj

Dominik Šulta za Broker
Consulting.

Leden byl příznivý ke všem kategoriím
fondů sledovaným Broker Consulting
Indexem podílových fondů. Jedinou

výjimku tvoří dluhopisové fondy, které
meziměsíčně ztratily 0,5 %.

Doplňková
aktuální témata

Únor 2022

 Vihorev Group

Rostoucí inflace naučila Čechy investovat
 
 

Rychlý nárůst inflace naučil Čechy investovat
a nenechat znehodnocovat jejich úspory. Ani

v době rostoucích výdajů domácnosti
neváhají odkládat část svých příjmů do

investic.
 

Česká spořitelna zaznamenala během
loňského roku příliv více než 50 tisíc nových
investorů. Příliv investic zesiloval i ze strany

již dlouhodobě investujících.
 

Objem investic ve správě České spořitelny
v loňském roce vzrostl o 23 % a dosáhl

261 miliard korun. Oblíbené jsou podílové
fondy, které umožňují diversifikovat riziko

klienta, aby jeho investice byly méně
náchylné vůči tržním výkyvům. Celkový
objem investic spravovaný podílovými
fondy České spořitelny v loňském roce

narostl o 13,5 % na 185 miliard korun. Z
pohledu obezřetného investování je zásadní

zejména neustále rostoucí objem
pravidelných investic. Ten v loňském roce
vzrostl o více než 15 %. Klienti podílových

fondů České spořitelny takto loni
proinvestovali 8,5 miliardy korun.

 

Zdroji uvedených informací jsou: Asociace českých stavebních spoř itelen,
CentralGroup, Trigema, Skanska, Bezrealitky, CRIF, IPR, Vihorev
Investments, ceskenoviny.cz, Hypoteční banka, ČNB, Ekospol, ČSÚ, ČTK,
AKAT, RE/,MAX, Reas, UlovDomov.cz, Sreality.cz

Bez Ukrajinců podle
stavebních firem nelze stavět,
vízový proces je třeba zkrátit

 
Stavební firmy v Česku se bez

ukrajinských pracovníků
neobejdou, a to celoročně.

Vyplývá to z ČTK oslovených
firem.

 
Ukrajinští pracovníci jsou ve

stavebnictví žádaní, protože se
dobře sžívají s místním

prostředím a kulturou, uvedla
mluvčí společnosti Strabag

Edita Novotná. „Obsazují přitom
nejen dělnické a řemeslně

odborné profese, ale také místa
technicko-hospodářských

pracovníků, kde je vyžadováno
odborné středoškolské nebo

vysokoškolské vzdělání,“.

Věděli jste, že 
nábor Ukrajinců dosud trvá kolem půl
roku? To je v poměru na délku
stavebních projektů příliš dlouho.
Stavbaři by proto uvítali snadnější
udělování dlouhodobých víz.

Rádi bychom dali na vědomí, že údaje
vždy shrnujeme ke konci předchozího
období (př. v únoru za leden) a
dopadům situace na Ukrajině
na jednotlivé oblasti ekonomiky se
tak budeme věnovat v následujícím
reportu.


