
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Letos v únoru se
v ČR celkem
prodalo

V Praze se během
února prodaly byty v
celkové hodnotě
necelých

m l d .   Kč

Objem hypoték v
únoru klesl o
23 % na 

m l d .  Kč

P ř e h l e d  d a t  

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v lednu činila
více než

Meziroční
inflace v
únoru stoupla
na

ČNB zvýšila v
únoru základní
úrokovou sazbu o
0,5 % na

by tů m l d .  Kč . %

% %

Ekonomika České
republiky
meziročně
vzrostla o 

Březen 2022

Věděli jste, že 
hodnota všech prodaných bytů
v ČR v únoru činila více než 15
miliard korun? 
Oproti lednu se

 jedná zhruba o 15% pokles. 
 
Současně, co se týče počtu
prodaných bytů  v 
ČR, šlo meziměsíčně o pokles o
necelých 15 %. Při meziročním
srovnání se jedná naopak o
nárůst o více než
13 %.
 

3758 6 25,1 15 x
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„Úrokové sazby ČNB jsou podle mého
názoru blízko svého vrcholu. Pokud

meziroční inflace v české ekonomice začne
v letošním druhém pololetí klesat a

zároveň se naplní scénář slabšího výkonu
HDP, tak by se již ve druhé polovině roku
2022 a nejpozději v prvním pololetí 2023

úrokové sazby ČNB mohly vydat k
poklesu,“ uvedl analytik Generali

Investments Radomír Jáč.
 

Takto předestřený scénář podle něj
nevylučuje, že ČNB svou dvoutýdenní repo

sazbu v letošním druhém čtvrtletí dále zvýší
mírně nad 5 %.

 
 



Byty v Praze
Březen 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Růst cen (starých i nových) bytů v Praze
pokračuje nadále, meziročně ale zpomalil. V
roce 2022 vzrostla průměrná realizovaná

cena za metr čtvereční v Praze meziročně o
10 %.

Místo 102 561 korun (v roce 2021) kupci v
průměru za metr čtvereční v prvním čtvrtletí

roku 2022 zaplatili 112 722 korun.

Na začátku roku 2022 zdražily nejvýrazněji větší
byty, dispozice 4+kk a větší se v průměru

prodávaly za 105 623 korun za m2.
Jejich průměrná cena se tak meziročně zvedla

zhruba o
15 000 korun. Nejnižší cenový nárůst si připsaly

naopak byty 1+kk, kde na začátku letošního
roku stál metr čtvereční 123 475 korun.
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Meziroční změna průměrné realizované ceny bytů  v Praze k
1. čtvrtletí 2022

nejdražší byty u stanic
pražského metra jsou letos u
zastávky Staroměstská, kde
ceny meziročně  vzrostly o
třetinu na 211 700 korun za metr
čtvereční.

„Zdražování bytů v
Praze sice zpomalilo,
ale pořád se jedná o

dvoumístné číslo.
Uvidíme, jestli

zpřísnění podmínek u
hypoték a protiinflační

kroky ČNB nějak s
nárůstem cen ještě

zahýbe. Osobně bych
ale výrazné změny

nečekal,“ komentuje
Tomáš Wildt ze

společnosti Vihorev
Group.



Ceny bytů v krajích Březen 2022

Ústí nad Labem, jako
tradičně nejlevnější

krajské město, překonává
historická maxima, a i
když se ve srovnání s
ostatními městy zdá

hodnota 35 000 korun za
m2 jako velmi nízká,

ještě před šestí lety byla
dokonce 10 000 korun.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Velmi strmě roste nadále cena bytů
v Ostravě. Podle společnosti RE/MAX
G8 Reality se zde na začátku roku m2
prodával v průměru za 52 627 korun.
Oproti roku 2021 šlo o 28% nárůst.

Přitom už v roce 2021 se zde ceny
meziročně navýšily o 33 %. Méně

výraznější nárůst cen zaznamenaly
byty v Brně, kde letos metr čtvereční

překonal hranici 100 000 korun.
Oproti roku 2021 se jednalo o 17%

růst.

Nárůst cen bytů v celé České
republice stejně jako v Praze zpomalil.

Meziročně na začátku roku 2022
došlo k růstu průměrné ceny o 5 %.
Například v Olomouci dokonce podle

dat průměrná cena za m2 klesla.
Údaje jsou za staré i nové byty

dohromady.

v Kladně, Kolíně a Plzni poprvé v
historii překročila cena za m2 hranici
60 000 korun?

Meziročně  na
začátku roku
2022 vyšel m2 v
ČR na

68 518
Kč
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Nájemné v Česku
Březen 2022
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Narůst nájmů v Praze je od poloviny
roku 2021 konzistentní s výjimkou
přelomu roku 2021 a 2022 kdy se
nárůsty ceny na chvíli pozastavily.

Až na začátku března došlo k
výraznému zvýšení cen nájmů.

Teď se pronájmy v Praze pohybují na
úrovni 309 Kč za metr čtvereční za

měsíc. Což znamená u bytu s plochou
60 m2 v průměru zhruba 18 500

korun měsíčně bez poplatků za služby
a energie.

 
ceny pronájmů  bytů  v Praze překonaly
nejvyšší  historické ceny z přelomu
roků  2019 a 2020?

Věděli jste, že 

Průměrný meziroční nárůst ceny nájmů  bytů  k 1. čtvrtletí 2022
v Praze
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„Příchod válečných
uprchlíků z Ukrajiny už nyní

začíná ovlivňovat realitní
trh, konkrétně nájemní
bydlení. Poptávka po

nájmech, zejména v Praze,
výrazně narůstá. Tím se
bude zužovat nabídka a

zároveň tak průměrné ceny
nájmu rychleji porostou,“
říká Tomáš Wildt z Vihorev

Group.
 

 
Mimo Prahu dosahuje nárůst

cen nájmů v meziročním
srovnání mezi 10 % až 11 %. 
Aktuálně průměrný pronájem
mimo Prahu činí 217 korun za
metr čtvereční za měsíc. Což

znamená u bytu s plochu 60 m2
v průměru zhruba 13 000 korun

měsíčně.

Pronájmy mimo
Prahu už  osmým
rokem v řadě
rostou o

5
a  v í c e  %

Meziročně  se
průměrná cena
nájmů  v Praze
během března
navýšila zhruba o

13
%



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 
„V březnu došlo ke změně v metodice výpočtu

Fincentrum Hypoindexu, která až doposud
poskytovala pohled zpět - na hypotéky poskytnuté
bankami za uplynulý měsíc. S ohledem na dlouhý
proces sjednávání hypotéky to však představovalo
informaci o sazbách, které byly platné ve dvou až

tříměsíční minulosti a neposkytovaly tak přesný obraz
o aktuální situaci na hypotečním trhu,“.
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V Ý V O J   C E N O V É  I N F L A C E

Meziroční inflace
v Česku v únoru je
nejvyšší  od
června 

1998

 Vihorev Group

úrokové sazby centrální banky se již
blíží svému vrcholu a jejich pokles
podle analytiků přijde nejpozději v
příštím roce?

 
Nejvyšší úrokové sazby u

hypoték poskytovaných do 80 %
hodnoty nemovitosti nabízí v

současné době banky u tříletých
fixací, a to v průměru 4,83 %.

Jednoleté fixace může klient
získat v průměru za 4,75 %,

pětileté za 4,56 % a desetileté za
4,35 %.

Proti loňskému únoru nejvíce zdražily
bydlení, doprava a potraviny. Růst

inflace přitom bude podle ekonomů
ještě pokračovat, což povede ke snížení

kupní síly obyvatel a k poklesu tržeb
obchodníků a spotřeby. Inflace by tak

mohla v následujících měsících
přesáhnout i 12 %, odhadují analytici i

ČNB.
 

Cena elektřiny se v meziročním
srovnání v únoru zvýšila o 22,6 %,

cena zemního plynu o 28,3 %. Více se
platí také za teplo a teplou vodu, vodné,

stočné i tuhá paliva. Pohonné hmoty
zdražily téměř o třetinu, automobily o
10,5 %. Analytici upozornili, že se do

únorové inflace ještě nepromítla válka
na Ukrajině, která vedla ke skokovému

růstu cen řady komodit.



Stavební produkce Březen 2022

%
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„Za růstem počtu povolených
staveb stojí kategorie

bytových domů především v
Praze a Středočeském kraji.

Naopak dokončování
rodinných domů, zejména v
moravských krajích, vázne,“
doplnila Silvie Lukavcová z

ČSÚ.

p ovo l e n í

V lednu vydaly
stavební úřady 

6751

Věděli jste, že 
inženýrské stavitelství meziročně
posílilo o 7,7 % a pozemní o 6,1 %? 

m l d .  Kč

Orientační hodnota
v lednu povolených
staveb stoupla na

33,5 Dokončeno bylo,
meziročně  o
18,1 % více bytů,
a to

3556

Růstu stavební výroby v Česku letos v
lednu pomohlo podle statistiků i lepší

počasí. Polepšilo si jak inženýrské, tak
pozemní stavitelství. Růst stavebnictví byl

pomalejší než loni v prosinci. Tehdy ale
posílilo podle revidovaných údajů o 9,8 %,

což byl nejvyšší růst od dubna 2019.

Počet zahájených
staveb bytů  v lednu
vzrostl oproti
loňsku o 13,1 % na

2954



Březen 2022

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Z toho bylo
rezidentů

299
t is íc

Návštěvnost hotelů
v Česku byla v
lednu zhruba

484
t is .   turis ítů

Zájem o včasné nákupy
dovolených letos výrazně

vzrostl. Vyplývá to z ankety
ČTK mezi cestovními

kancelářemi
a spolupracujícími

pojišťovnami. Například
ERV prodala meziročně

cestovní pojištění k třikrát
více zájezdům. Letošní
poptávka je tak podle ní
srovnatelná s obdobím

před začátkem pandemie
covidu v roce 2019.

 
„Prodeje zájezdů se

momentálně pohybují nad
předcovidovým rokem

2019. Je to samozřejmě
dané tím, že naši klienti v

posledních dvou letech
cestovali méně, než bývali

zvyklí. Zároveň ale
registrujeme i nové

zákazníky, kteří třeba dříve
cestovali samostatně,"

uvedl za Fischer Group Jan
Bezděk.

meziročně  byla statistika
během letošního ledna více než
šestinásobná? Pro porovnání v
lednu 2021 se celkem v
tuzemských hotelech ubytovalo
pouze 72 113 hostů.

Oproti prosinci
počet hostů  klesl
na začátku roku
2022 zhruba o

21
t is íc ERV Evropská pojišťovna uvedla, že

přestože se obavy Čechů z koronaviru
postupně snižují, stále si podle ní při
nákupu pojištění v cestovní kanceláři

téměř všichni klienti vybírají varianty, jež
zahrnují i riziko onemocnění covid-19

nebo karantény.

„Teď na jaře vedou Spojené arabské
emiráty, Omán, Egypt nebo Kanárské

ostrovy. Lidé ve velkém plánují také letní
dovolenou. Zájem je o tradiční destinace,

jako jsou řecké ostrovy, a velmi táhne
Turecko, které v poměru cena/výkon jen
těžko hledá konkurenci,“ řekl Bezděk.



Česká ekonomika Březen 2022

%

 Vihorev Group

Ve 4. q 2021 vzrostla
česká ekonomika 
meziročně  podle 
zpřesnění odhadu
ČSÚ o

% 

3,6 

 
„Výhled výkonu české ekonomiky pro

letošní rok je zastřen extrémní nejistotou v
souvislosti s válkou na Ukrajině.
Kombinace nejistot a opětovných

problémů v dodávkách pro průmysl bude
tlačit českou ekonomiku ke slabšímu

růstu. Zásadní vliv ale zřejmě bude mít
vysoká inflace a její nepříznivý dopad na
reálné disponibilní příjmy domácností,“

uvedl hlavní ekonom Generali
Investments CEE Radomír Jáč. Podle
něj letos česká ekonomika stoupne o

zhruba 1 %.

Česká ekonomika
loni meziročně
vzrostla o

%

3,3

Hlavní ekonom Creditas Petr Dufek uvedl, že ani rok 2021
nepřesvědčil domácnosti, aby se začaly zbavovat úspor

nashromážděných v prvním roce covidu. „Míra úspor sice
poklesla o jeden procentní bod, ale i tak zůstala

dvacetiprocentní. Svoji roli sehrávala opatrnost na jedné straně
a omezené příležitosti utrácet na straně druhé,“ řekl. Celkově

jsou výsledky loňského roku podle něj pozitivní, a to jak z
pohledu domácností, tak firem.

 
„Problémem je, že se toho od konce roku možná až příliš změnilo.

Začaly se znovu rozpadat dodavatelské řetězce a zejména
výrazně vzrostla výrobní i spotřebitelská inflace,“ upozornil.

Loňský růst české ekonomiky o
3,3 % představuje nejlepší
výsledek od roku 2017, kdy

HDP stoupl meziročně o 5,4 %.
V roce 2018 ekonomika přidala
meziročně 3,2 % a o rok později

tři procenta. Předloni se HDP
vlivem epidemie koronaviru

snížil o 5,8 %, což byl
nejvýraznější propad za dobu
samostatné České republiky.



Investice do fondů

kolektivního

investování

Březen 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -9,88 %-7,43 %

Fondy peněžního
trhu -1,97 %-4,30 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,83 %

46,82 %

3,46 %

35,71%

1 měsíc

-0,98%

 0,12 %

0,30 %

9.30 %

 
V únoru vydělaly komoditní fondy,

akciové a dluhopisové naopak ztratily.
Akciové fondy po silném začátku roku

zažily v únoru značný pokles. V důsledku
nejistoty na trzích ztratily v průměru
1,4 %. Meziměsíční ztrátu o procento

vykázaly také dluhopisové fondy, kterým
se dlouhodobě nedaří kvůli zvyšování

úrokových sazeb. Značný úspěch naopak
zaznamenaly komoditní fondy, které
přidaly 9,30 %. Vyplývá to z Broker

Consulting Indexu podílových fondů za
únor.

Mírný růst o 0,30 % si udržely také fondy
peněžního trhu i nemovitostní fondy, které

si za únor připsaly 0,12 %.

Věděli jste, že 

majetek, který mají Češi uložený v
podílových fondech, stoupl loni o
118 miliard Kč na 708 miliard korun?

Ceny komodit
šplhají neustále

nahoru v obavách,
že Rusko

přestane dodávat
do Evropy plyn a

ropu. Únorové
zdražování

pohonných hmot
pokračovalo v
březnu ještě

rychlejším
tempem.

Průměrný český investor do podílových
fondů v roce 2021 vydělal podle Indexu
českého investora (CII750) společnosti
Swiss Life Select a agentury Thomson

Reuters přes 7 %. Lepší výsledky předvedly
akciové fondy, naopak dluhopisové fondy v

průměru ztratily více než 2 %.



Doplňková
aktuální témata

Březen 2022
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Dopady války na Ukrajině pociťuje

nebo očekává 90 % českých podniků.
Téměř každý druhý v jejím důsledku

zaznamenává problémy s
dodavatelskými řetězci, zvýšené

náklady kvůli zdražování energií cítí
prakticky všichni. Téměř třetina firem

kvůli konfliktu očekává pokles poptávky,
zatímco obchodní partnery a odbytiště

ztratí 27 % podniků.

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, RE/MAX G8 Reality

Koupi nebo stavbu nemovitosti
plánuje během příštích 12

měsíců každý desátý mladý
Čech od 26 do 36 let, tedy

přibližně 150 000 lidí. Dalších
15 % mladých se chystá bydlení

rekonstruovat. 
 

Průzkum ČSOB ukázal, že
během dalších pěti let se chystá
své bydlení změnit asi polovina

mladých. Snaha o zajištění
vlastního bydlení je podle

průzkumu pro mladé rodiny
stále velmi důležitá, a to i přes
rostoucí úrokové sazby i ceny

nemovitostí.
 

Věděli jste, že 
za dostatečný měsíční příjem k pokrytí
hypotéky považuje polovina mladých
alespoň 35 000 korun čistého

 
Problémy s dodavatelskými řetězy i úbytek

poptávky nejvíce zasáhly velké výrobní firmy,
v první řadě automobilový průmysl včetně

jeho dodavatelů. 83 % firem z této branže
má kvůli válce problémy s dodavatelskými
řetězci a 66 % pociťuje pokles poptávky.

 
Automobilový průmysl je přitom pilířem
české ekonomiky, na HDP se dlouhodobě
podílí bezmála 10 % a zaměstnává stovky

tisíc lidí.
Škoda Auto kvůli problémům s

dodavatelskými řetězci částečně pozastavuje
výrobu některých modelů. Dodavatelské

řetězce čelí problémům i ve strojírenství, jak
potvrzuje 61 % podniků z tohoto odvětví.


