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ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Během dubna se
v ČR celkem
prodalo

Meziměsíčně  šlo o
pokles o 

%

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v dubnu činila

m l d .  Kč

P ř e h l e d  d a t  

V Praze se během
března prodaly
byty v celkové
hodnotě  více než

Meziroční
inflace v
dubnu stoupla
na

Průměrná
nabídková sazba
hypoték v květnu
stoupla na 5,33 %

by tů m l d .  Kč . %

% %

Základní
úroková sazba byla
zvýšena o 0,75
procenta na 

Květen 2022

Věděli jste, že 
 
 
růst cen nemovitostí proti
předchozímu čtvrtletí zrychlil
hlavně u bytů na 5,4 % z 5 % v
posledním loňském čtvrtletí?
 
U rodinných domů s růstem cen o
4,7 % a pozemků mezičtvrtletně
dražších o 5,6 % je tempo
zvyšování cen podobné jako v
předchozím čtvrtletí.
 
 
 
 
 
 
 
 

4160 13 16,7 5 x

5,7514,2

5,33

Ceny nemovitostí podle Jiřího Feixe za ČSOB
dále rostou stejným tempem jako v loňském
roce. „Svůj podíl na růstu cen má kromě malé

nabídky nemovitostí
také vysoký růst stavebních nákladů, obava z
dalšího nárůstu úrokových sazeb a snaha lidí
ochránit investicemi do nemovitostí finanční

prostředky před pádivou inflací“.
 

„Do cen u nových výstaveb se začínají
promítat rostoucí stavební náklady, ale také

zvyšující se nároky na vybavení novostaveb či
vyšší úroveň staveb z hlediska průkazu

energetické náročnosti budov,“ doplnil Feix.
 
 



Byty v Praze
Květen 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

 
„Ceny nemovitostí rostly rychleji než průměrné příjmy
domácnosti, a když k tomu připočteme rostoucí sazby,

tak dostupnost bydlení je nejhorší od roku 2008, kdy jsme
data začali měřit,“ řekl pro Seznam zprávy Michal Pich

ze serveru Reality Čechy.
 

Průměrné ceny bytů a čisté roční příjmy českých
domácností poměřuje takzvaný index návratnosti

bydlení ČSÚ. Nejhorší statistiky zaznamenal tento index
letos v březnu v Praze. V hlavním městě by lidé, kdyby za
plat nekupovali nic jiného, na průměrný byt v ceně 4,66

milionů korun vydělávali 11 let.

průměrná cena prodaného
staršího bytu v Praze oproti
předchozímu kvartálu stoupla
o 3,8 % na 7,8 milionu korun?
To podle EHS ukazuje, že se
výrazněji šetřilo na metráži
bytu nebo lokalitě.

V Praze průměrná
cena stoupla ze
112 000 na

122 896
Kč/m2

Na pražském trhu
postupně prodeje

zpomalují, podobně jako
v krajích se ale růst cen

blíží pěti procentům,
podotkl Jiří Feix, předseda
představenstva Hypoteční

banky a ČSOB Stavební
spořitelny.

 
 

Pro zajímavost, CG-
Index zpracovávaný

developerem
Central Group uvádí
až 15 ročních mezd
za nový byt v ČR a

dokonce 17 ročních
mezd za nový byt v

Praze.

 
 

„Nabídka volných
bytů neustále klesá a
bude to pokračovat i

nadále. Lidé
odkládají hypotéky,

nedosáhnou na ně, a
proto raději volí

pronájmy. Dojde tak k
nárůstu nájemného v

následujících
měsících,“

okomentoval aktuální
situaci Tomáš Wildt z

Vihorev Group.
 
 
 



Ceny bytů v krajích Květen 2022
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Věděli jste, že 

„V případě rodinných domů jsme pak
byli svědky částečného odklonu od

novostaveb a většího zájmu o starší
nemovitosti určené ke generální

přestavbě. Pokud tento trend přetrvá,
mohl by mít pozitivní vliv na takzvané

oživování‘ mrtvých nemovitostí,“
uvedl.

v Brně cena celkově prodávaných bytů
stoupla těsně na 5,9 milionu korun,

což naznačuje, že se kupovaly
kvalitnější objekty než v předchozím

období.

 
Průměrná cena staršího bytu se

podle studie realitní skupiny
European Housing Services (EHS) za

první čtvrtletí dostala v Česku
poprvé nad 90 000 korun za metr

čtvereční.
 

Na průměrný byt potřebují Češi 100
čistých měsíčních platů. Pokud by

tedy nekupoval nic jiného, tak na něj
bude vydělávat 8 let a 4 měsíce.

Uvádí to analýza společností Golem
Finance a Reality Čechy.

 
na pražský růst cen reagovala i
středočeská města?
 
Krajský průměr u bytů poprvé
překonal 75 000 korun za metr (76
966 Kč/m2) a oproti předchozímu
kvartálu vyrostl skoro o 13 %.
Průměrná cena bytu se zastavila těsně
nad hranicí pěti milionů.

Průměrná cena
staršího bytu v
Česku podle EHS
stoupla na

90 372
kč/m2

...  zatímco na
konci loňského
roku to bylo

85 166
Kč/m2

 
 

Rostoucí ceny bydlení se Češi
snažili kompenzovat. „Rostl zájem

o starší byty před rekonstrukcí,
poptávaly se nemovitosti s delší

dojezdovou vzdáleností do
spádových oblastí. V některých
případech dokonce domácnosti

začaly výrazněji slevovat i z
podlahové plochy, což bylo v

minulých letech v podstatě tabu,“
uvedl pro ČTK Vladimír Zuzák,

ředitel Maxima Reality.
 



Nájemné v Česku
Květen 2022
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je v současnosti v metropoli 4700
aktivních nabídek bytů  k pronájmu?
 
Během pandemie covidu bylo
přitom k dispozici více než  15 000
bytových jednotek. Například v roce
2014 bylo pak v Praze v nabídce asi
7000 bytů  k pronájmu.

Věděli jste, že Zájem o nájemní bydlení v Praze strmě
roste. Menší byty v hlavním městě mizí z
nabídek v důsledku zvyšování hypoték,

návratu studentů i turistů či válce na
Ukrajině a přílivu uprchlíků prakticky

okamžitě a podle průzkumu společnosti
GarantovanyNajem.cz je v metropoli

nejmenší nabídka bytů k pronájmu za
posledních osm let.

 
 

Banky a stavební spořitelny
zaznamenaly v dubnu pokles

hypotečních úvěrů o
40 %, meziročně o více než 60 %. Menší

zájem o koupi vlastních bytů se tak
projevuje v nájemním bydlení. „Menší a
cenově dostupné byty mizí z trhu téměř

okamžitě, na jednu nabídku volá přibližně
15 zájemců. Dražší byty zůstávají v

nabídce déle, ale i tak se pronajmou
mnohem rychleji než dříve,“ sdělila

společnost RE/MAX.

Na nové maximum 
vystoupaly nájmy
ve Středočeském
kraji, a to na

219
Kč/m2

Příliv uprchlíků  se
projevil zejména v
Karlovarském kraji,
kde nájmy
vyskočily na

167
Kč/m2

Obrat nastal také na nájemním trhu, který
kromě zvýšeného množství lidí zvažujících

nájemní bydlení zasáhla také ukrajinská
uprchlická krize. V Praze se nájmy po necelých

dvou letech vrací k předcovidovým cenám
- 282 korun za metr čtvereční. V Brně a okolí
se drží se na hodnotě 247 korun za metr jako

na podzim loňského roku.
 

„Rychleji než v hlavním městě nebo Brně by
mohly nájmy růst v regionech. Ty se totiž na
novou situaci, která i zde přivede do nájmů

rekordní množství Čechů, musí teprve připravit.
Nájemní bytový fond je zde většinou velice

omezený, což se při zvýšené poptávce
pochopitelně odrazí na cenách,“ řekl Škrabánek

z Bezrealitky.



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 

„Stále více se rozevírají pomyslné nůžky
mezi současnou sazbou a sazbou,

kterou měli majitelé hypoték
zafixovanou cca před pěti lety. Právě

tito klienti, kterým končí ona pětiletá
fixace, si musí najít ve svých

rodinných rozpočtech více peněz na
zvýšenou splátku. Konkrétně u klientů

s končící pětiletou fixací u hypotéky
3,5 milionu korun sjednané na 25 let

jde o navýšení více než 7000 Kč
měsíčně, a to spolu se zvyšujícími se
životními náklady způsobí problémy u
stále vyššího počtu rodin,“ upozornil
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Meziroční inflace
v dubnu stoupla
na

14,2

 Vihorev Group

měsíční splátka hypotečního úvěru
na 3,5 milionu korun sjednaného do
80 % odhadní ceny nemovitosti při
fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a
průměrné nabídkové sazbě 5,33 %
činí v květnu 21 136 korun?

„ČNB se nechala slyšet, že na
květnovém zasedání opět zvýší

základní úrokovou sazbu, a tak je
celkem jasné, že současné sazby
nevydrží moc dlouho,“ uvedl pro

ČTK hypoteční analytik
Fincentrum & Swiss Life Select Jiří

Sýkora. 

Podle ekonomů inflace v dalších
měsících poroste a nejspíš překoná i

patnáctiprocentní hranici a na
dvojciferných úrovních zůstane po

zbytek roku. Takový růst cen přitom
bude podle nich vyžadovat další

zvyšování úrokových sazeb
ČNB.

Analytici v této souvislosti také
upozornili, že při takto vysoké inflaci

je potřeba více než kdy jindy
důvěryhodná a konzistentní politika

ČNB. Podle dalších dat, která
zveřejnil ČSÚ, maloobchodní tržby v

březnu zrychlily růst a vývozní a
dovozní ceny meziročně opět vzrostly.

%



Stavební produkce Květen 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

„Stavební produkce v březnu zpomalila
meziroční tempo růstu a meziměsíčně po více

než půl roce klesla. Růst brzdilo zejména
pozemní stavitelství. Produkce inženýrských

staveb dále rostla dvouciferným tempem,“ řekla
Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky

stavebnictví a bytové výstavby.

V březnu vydaly
stavební úřady
meziročně  o
6,1 % více povolení, 
a to

7 910

Věděli jste, že 
průměrný evidenční počet
zaměstnanců ve stavebnictví se v
březnu 2022 meziročně zvýšil o
1,2 %?
Průměrná hrubá měsíční nominální
mzda těchto zaměstnanců v březnu
2022 meziročně vzrostla o 13,3 % z
důvodu vyplacení mimořádných
odměn.

m l d .  Kč

Orientační hodnota
v březnu 
povolených staveb
stoupla o 28,6 % na

47,1

Počet
dokončených bytů
klesl o
 

3,4

Počet zahájených
staveb bytů  v
březnu meziročně
vzrostl o

44,7
%

%

„Počet vydaných stavebních povolení a jejich
orientační hodnota dále rostly především na nové
výstavbě. Do růstu orientační hodnoty staveb se

však promítá výrazný růst stavebních prací a
materiálu. Nicméně i bez tohoto vlivu byl objem

plánované výstavby nad úrovní loňského března,“
vysvětlil Radek Matějka, ředitel odboru statistiky
zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a

energetiky.
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Cestovní ruch
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Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

483
t i s í c

Návštěvnost hotelů
v Česku byla v
březnu zhruba

820
t i s .  h o s tů

meziročně  byla návštěvnost
hotelů  během letošního března
zhruba čtrnáctinásobná?
Pro porovnání v březnu 2021 se
celkem v tuzemských hotelech
ubytovalo pouze 57 tisíc hostů.

%

Celkem v
hotelech v
březnu hosté
strávili  přes

2
m i l i o ny   n o c í

Češi jsou podle státní agentury
CzechTourism stále oporou cestovního

ruchu. V letošním prvním kvartálu jich do
ubytovacích provozů přijelo jen o 3 % méně
proti stejnému období předkrizového roku
2019. Český turismus ale nadále postrádá
návštěvníky ze zahraničí. Podpořit příjezdy
má nová kampaň agentury i přímá letecké

spojení.

Ředitel agentury CzechTourism
Jan Herget upozornil, že na
příjezdy do ČR ze zahraničí
negativně dopadl válečný

konflikt na Ukrajině. Z Ruska v
prvních třech měsících letošního
roku přicestovalo asi 8700 Rusů,

proti prvnímu kvartálu roku
2020, který byl šířením
koronaviru ovlivněn jen

částečně, to bylo o přibližně o
111 000 méně. Propad proti
lednu až březnu 2019 činil

zhruba 121 000.

„Návštěvnost se oproti minulému roku výrazně
zvýšila, ale srovnávací základna je kvůli

loňským pandemickým omezením na nízké
úrovni. Výkony ubytování v prvním čtvrtletí

zdaleka nedosáhly objemů z roku 2019, stále
chybí především zahraniční hosté,“ uvedl

vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a
životního prostředí ČSÚ Pavel Vančura. V

prvním čtvrtletí roku 2019 se v Česku ubytovaly
čtyři miliony turistů, hosté z ciziny přitom

převažovali.

Z cizinců bylo tradičně nejvíce
turistů z Německa – přes 234 000.

Tvořili tak více než čtvrtinu
zahraniční klientely. Následují

Slováci, kterých dorazilo zhruba 98
000. Do Česka přijelo také bezmála

79 000 Poláků. Ze zemí mimo
Evropu cestovali do ČR nejčastěji
Američané. Přijelo jich zhruba 27
000, což je řadí na desáté místo

žebříčku.



Česká ekonomika Květen 2022
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Mezikvartálně  HDP
vzrostl o 

% 

0,9

Zpřesněný odhad ukazuje na výraznější růst
českého hospodářství, než statistici

předpokládali původně. Přes tento dobrý výkon
ekonomika podle analytiků nedosáhla úrovně před

pandemií koronaviru a zřejmě jí ani letos
nedosáhne.

Česká ekonomika v
prvním čtvrtletí
meziročně  vzrostla
o

%

4,8

Podle hlavního ekonoma Unicredit Bank
Pavla Sobíška se česká ekonomika

začátkem roku svezla na vlně
optimismu, kterou vytvořil zdánlivý
konec pandemie. Na druhou stranu

ale, „ekonomika nejspíše letos
nestihne vyrovnat pokles během

pandemie,“ doplnil hlavní ekonom
Deloitte David Marek.

 
Za celý letošní rok počítá se zvýšením
HDP o 2 % po loňském růstu o 3,3 %.

„Svižný restart ekonomiky a
postcovidové oživení zatím nestačily,
aby se ekonomika vrátila alespoň do

výchozí úrovně,“ upozornil i hlavní
ekonom Creditas Petr Dufek.

V dalších čtvrtletích lze čekat
podle ekonomů kvůli dopadům

války na Ukrajině a rostoucí
inflace zhoršení výkonu

ekonomiky. ČNB očekává, že ve
druhé polovině roku

ekonomická aktivita meziročně
mírně klesne.

 
K posílení výkonu ekonomiky ve čtvrtletí proti

loňsku přispěly podle statistiků hlavně výdaje na
konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého

kapitálu. Naopak negativní vliv měla na vývoj
HDP zahraniční poptávka.

 
 



Investice do fondů

kolektivního

investování

Květen 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -13,25 %-9,92 %

Fondy peněžního
trhu -4,91 %-7,20

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 21,52 %

59,20 %

4,94 %

35,35%

1 měsíc

-3,17%

 0,22 %

-1,68 %

-0,09 %

Věděli jste, že 

jako jediné z fondů sledovaných
Broker Consulting si nemovitostní
fondy připsaly v dubnu kladnou
hodnotu?
Za poslední rok posílily téměř o
5 %.
Nemovitostní fondy tedy zůstávají
oblastí, kterou současná situace
na trhu a události ve světě
ovlivňují nejméně.

„Akciové trhy nyní zažívají bouřlivé dny.
Jejich propad souvisí zejména s

probíhající výsledkovou sezonou za první
kvartál. Technologické firmy, které tvoří

podstatný podíl ve většině fondů, i nadále
zužuje zpomalující koronavirová krize, a

především konflikt na Ukrajině.
 

Tato situace přirozeně vnáší mezi investory
neklid. Příliv negativních zpráv klade vyšší
nároky na jejich disciplinovanost, nicméně

je nezbytné držet se dál základních
investorských pravidel a mít na paměti

volatilitu trhů. Stále platí, že emoce jsou
největším nepřítelem investora,“ uvedl

Dominik Šulta, analytik konzervativních
investic společnosti Broker Consulting.

Dubnové výsledky Broker Consulting
indexu podílových fondů se až na jednu

výjimku nesou ve znamení poklesu.
Výjimku tvoří nemovitostní fondy, které
meziměsíčně mírně posílily na 0,22 %.
Nejhůře dopadly akciové fondy, které

meziměsíčně ztratily -8,11 %.



Doplňková
aktuální témata

Květen 2022
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Skutečná míra inflace jednotlivých lidí se
v Česku aktuálně pohybuje mezi zhruba
10 až 30 %. Rozhodujícím faktorem pro

výši inflace pro každého jednotlivce přitom
není výše příjmu, ale konkrétní životní styl.

Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrrus.
 

Z analýzy vyplývá, že oficiální inflace za
duben nejlépe odpovídá spotřebnímu

chování samoživitelů (14,04 %) a rodin s
jedním dítětem, které bydlí ve vlastním

(14,21 %). Nejnižší míru inflace, pod 14 %,
mají podle analýzy domácnosti tvořené

rodiči s vlastním bydlením, jejichž děti se již
odstěhovaly. Nejvyšší inflaci reportují

mladé páry bez dětí, které bydlí v nájmu,
a to

15,19 %. 
 

„Ačkoliv je definice a měření obecné míry
celorepublikové inflace stěžejní z

makroekonomického pohledu, pro
posouzení změny životních nákladů
jednotlivců má jen velmi omezenou

vypovídací hodnotu. Reální Češi se od
modelového spotřebitele v jednotlivých

výdajích liší násobně,“ upozornil Vít Hradil,
za Cyrrus. Podle něj skupinou, která je
nejlépe chráněna před inflací, jsou díky

valorizaci penzí důchodci.

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, Cyrrus,
Broker Consulting, kurzy.cz

Věděli jste, že 

stavebníci řeší vedle stoupajících cen
materiálů a surovin i nedostatek
kvalifikovaných pracovních sil?
 
Zájem o studium stavebnictví přitom
dlouhodobě klesá, což může být
podle společností, které ČTK oslovila,
do budoucna vážný problém.

 
V Praze jsou splátky hypoték u
kategorií 1+kk a 3+kk více než

dvaapůlkrát vyšší než u
měsíčního nájemného. Ještě
větší je rozdíl u nejžádanější

kategorie 2+kk, kde průměrný
nájem vychází na 15 500 korun.

„Splátka za hypotéku u bytu
stejné rozlohy je ale třikrát vyšší

a pohybuje se kolem 46 tisíc
korun. To už je samozřejmě
cena, kterou každý zaplatit

nemůže,“ podotkl ředitel
UlovDomov.cz Hrbatý na
základě nového Indexu.

 
Olomouc a Ostrava vychází ve

srovnání nejpříznivěji. Ceny
měsíčních splátek jsou u 90%
hypoték obdobné tomu, kolik

lidé zaplatí za klasický
pronájem.


