
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR byla v dubnu

16,42

Ceny starších bytů
vzrostly meziročně
nejvíce v Libereckém
kraji, a to o 

57,1
%

Inflace by podle
průzkumu měla
letos činit
průměrných

 2,6
%

P ř e h l e d  d a t  

Základní úroková
sazba, od níž  se odvíjí
úročení komerčních
úvěrů  zůstává na

0,25

Čistá výnosnost
nájemného klesla v
dubnu z březnových
1,99 % na

1,89

Počet hostů  ze
zahraničí  klesl v
1. Q 2021 dokonce
o  

Meziroční srovnání (%) změny průměrné ceny starších bytů  v
jednotlivých krajích ČR v 1. čtvrtletí 

m l d  Kč . %  

96,3
%

% m l d  Kč

Největší meziměsíční
nárůst nabídkových cen
zažily v březnu
Pardubice (+11 %),
Hradec Králové (+8,4 %)
a Liberec (+6,6 %).
Naopak největší pokles
cen zaznamenal Zlín
(-6,3 %), Ústí nad
Labem (-0,3 %) a
Ostrava (-0,1 %)

Češi  mají v
podílových
fondech uložený
majetek v hodnotě

619,1

Květen 2021 
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„Ceny vlastnického bydlení
zaznamenaly další mírný

růst, což podporuje
zejména uvažování části
obyvatelstva o koupi bytu
jako dlouhodobě stabilní

investici,“ stojí v nejnovější
zprávě poradenské

společnosti Deloitte.



Byty v Praze
Květen 2021 

„K nejvíce prodejům bytů v Praze
dochází již delší dobu na Praze 5

a Praze 4, oba městské obvody
nabízí atraktivní bydlení, a navíc

zde vznikají nové rezidence a
projekty.

Naopak v samotném centru
(Praha 1) vlastníci nechtějí byty
prodávat i přesto, že nyní mají

problém je pronajmout,“ Tomáš
Wildt, Vihorev Group.

Věděli jste, že 
nejvyšší meziměsíční nárůst
zaznamenala Praha 1, kde se ceny
inzerovaných bytů zvýšily o 7 % na 162
151 Kč/m2?

 Vihorev Group

Nejvíce stažených prodejních
inzerátů bytů v hlavním městě se

bylo na Praze 4 a Praze 5. Nejméně
jich bylo staženo na Praze 1 a Praze
7. V těchto městských částech se s

nižší aktivitou prodejů potýkají
dlouhodobě.
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Průměrná cena prodejů  bytů  v Praze v březnu 21 

% změna

Pra
ha 1

Pra
ha 2

Pra
ha 3

Pra
ha 4

Pra
ha 5

Pra
ha 6

Pra
ha 7

Pra
ha 8

Pra
ha 9

Pra
ha 10

0

5

Meziměsíční změna průměrné ceny prodejů  bytů  v
Praze v březnu 21 (v %)

Ve většině pražských
městských obvodů
pokračovaly ceny bytů v
mírném růstu. Výjimkou je
Praha 4, 6, 7 a 9.



Ceny bytů v krajích

M E Z I M Ě S Í Č N Í   N Á R Ů S T  C E N Y  S T A R Š Í C H  I  N O V Ý C H
B Y T Ů  V Ě  M Ě S T Ě C H  Č R   ( K č / m 2 )

PRŮMĚRNÉ CENY STARŠÍCH  BYTŮ  V KRAJÍCH ČR (konec 1.Q 2021)

Květen 2021 
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„Ani rok s koronavirem
nezastavil růst cen staršího
bydlení. Rekordy a zásadní

milníky padly napříč
republikou. Starší byt v

Praze se prodává za více
než 100.000 korun za metr
čtvereční. To je cena, za
kterou bylo možné ještě v

polovině roku 2018 koupit
byty v novostavbách. Ceny v

Brně poprvé překonaly
70.000 korun za metr
čtvereční," Hendrik
Meyer, Bezrealitky .

za Libereckým krajem v meziročním
srovnání pozadu nezůstaly ani další
kraje? V Ústeckém stouply ceny o
42,8 %, v Královehradeckém se zvýšilo
o necelé dvě  pětiny. Starší  byty
zlevnily pouze na Vysočině  (-4,4 %).

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Na konci prvního čtvrtletí roku 2021

meziročně vzrostly ceny starších bytů v
ČR v průměru o 22,5 %. Metr čtvereční

tak stál v průměru 80 367 korun.
Nejdražším městem byla Praha, kde stál

metr čtvereční staršího bytu 104 103
korun. Naopak nejlevnějším krajem byl

Ústecký (25 819 korun).

% změna

< 1.8

1.8 - 2.1

2.1 - 2.7

2.7 - 6.6

> 6.6



Nájemné v Česku

Meziměsíční změna průměrné výše nájmu v krajských městech

Květen 2021 

 Vihorev Group

Ceny nájmů se v posledních
měsících chovají jinak než

prodejní ceny bytů. Například
nájemní trh v Praze již delší dobu

mírně klesá, i v březnu. Kromě
většiny městských obvodů

hlavního města zaznamenala
mírný pokles také velká část

krajských měst.

Nejvyšší  meziměsíční
pokles byl v Hradci
Králové, kde se
průměrný nájem
snížil  o

V průměru se
nájem v krajských
městech zvýšil  o

1,1

%

%

Průměrná měsíční cena nájmu v 1.Q 2021 v českých městech

Nejvyšší nájem na
inzerátech stažených z
realitních portálů je po

delší době opět na Praze
1, kde nájemci v průměru

zaplatí 327 Kč/m2
měsíčně. „Jednička“ tak
předstihla Prahu 2, kde

byla průměrná cena
pronájmu 305 Kč/m2.

3,6 

Začátek letošního roku byl ve
znamení zpomaleného zájmu o

nájemní byty. Stejně jako během
minulého jara, kdy se inzeráty

zveřejnění v průběhu 3. čtvrtletí
obsadily s tří až čtyřměsíčním

zpožděním. To způsobilo nejvyšší
měsíční absorpci inzerátů od
června 2020, kdy letos v lednu

zmizelo z nabídky více než 8500
bytů. Během února a března už
došlo k mírnému poklesu, co do

počtu nabídek. Stejná situace
byla v ostatních krajských

městech, kde
meziměsíčně vyvěšené a stažené

nájemní inzeráty dosáhly
rekordní hodnot.
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Vývoj ekonomických
ukazatelů 

F I N C E N T R U M  H Y P O I N D E X  -
V Ý V O J   2 0 2 0 / 2 1

Květen 2021 

Věděli jste, že 
banky sjednaly v dubnu hypotéky za
více než 39 miliard korun a tento měsíc
se tak stal po letošním březnu
nejúspěšnějším měsícem v historii
Hypoindexu.2.152.152.15

2.112.112.11

2.072.072.07

2.022.022.02

1.981.981.98

1.941.941.94 1.931.931.93 1.941.941.94

1.981.981.98

Hypoindex (%)

7 9 11 1/21 2/21 3/21 4/21
1.9

2

2.1

2.2

Průměrná úroková sazba
hypoték v dubnu vzrostla na

1,98 %. Sazba stoupla už
podruhé v řadě, předtím 11

měsíců v řadě postupně
klesala. Bankovní rada České

národní banky v květnu
ponechala jednomyslně

úrokové sazby beze změny.

222 222 222 222 222 222 222 222

3.63.63.6

3.153.153.15 3.253.253.25

2.952.952.95

2.32.32.3
2.12.12.1

2.32.32.3

3.13.13.1

In�ační cíl (%) Míra in�ace (%)

I/20 II III IV I/21 II III IV
1
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P R O G N Ó Z A  C E N O V É  I N F L A C E

%

Meziroční inflace
v dubnu vzrostla
na 

3,1

Banky sazby nadále zvyšují, podle předpokladu tak rostoucí trend
bude pokračovat i v dalších měsících. I když průměrná úroková

sazba hypoték roste, tak ne tak rychlým tempem jako nabídkové
sazby v bankách. Ty se během dubna přiblížily 2,5 %. Důvodem je
především zpoždění, které banky nabírají kvůli obrovskému zájmu

o hypotéky.
„Banky jsou zahlcené a nestíhají uzavírat smlouvy, které byly
předjednané ještě s nižšími sazbami. To by se ale již během

května mělo změnit a průměrná sazba zamíří nad dvě
procenta,“ Jiří Sýkora, Fincentrum & Swiss Life Select .

 Vihorev Group

Spotřebitelské ceny v dubnu
meziročně vzrostly o 3,1 %

- nejvíc od loňského září. Největší
podíl na tom má zdražení

pohonných hmot a tabákových
výrobků. Podle ekonomů je

překonání třech procent už v
dubnu překvapivé. Inflace v

dubnu byla navíc o 0,2 % vyšší,
než odhadovala Česká národní

banka ve své prognóze. 
Analytici upozornili, že růst

inflace není podle nich jen lokální
záležitostí. Ceny rostou

celosvětově mimo jiné kvůli
výpadkům v dodavatelských

řetězcích následkem pandemie.



Stavební produkce Květen 2021 

Počet zahájených
bytů  v březnu
2021 meziročně
klesl o

Stavební produkce v
Česku se během
března meziročně
propadla o

Česká republika podle analytiků kvůli pandemii
koronaviru zmizela z turistické mapy světa. V
hotelech a penzionech se v letošním prvním
čtvrtletí ubytovalo výrazně méně lidí než v

každém čtvrtletí loňského roku, který už přitom
epidemie zasáhla.

V prvním čtvrtletí se v Česku ubytovalo 282 000
lidí, proti loňsku to bylo o 91,1 % méně. Kvůli

epidemii se snížil také počet noclehů o 88,2 % na
1,1 milionu nocí.

2,1

%

%

3,1

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
obsazenost ubytovacích kapacit v České
republice na konci července dosahuje podle
CzechTourism 40 %? 
Lidé nejvíce vyhledávají chalupy,
apartmány či kempy.

%

Z toho bylo

42 444
r e z i d e n tů

Oproti předešlému měsíci došlo k
poklesu téměř o více než 14 tisíc

hostů. Meziročně došlo k poklesu o
více než 280 tisíc hostů, v březnu

roku 2020 přenocovalo v tuzemských
hotelech 341 415 hostů. Meziroční

rozdíl už není tak výrazný jako v
předešlých měsících, protože

epidemie už měla dopad na hotely loni
touto dobou, navíc začínala platit

vládní opatření proti pandemii.

V březnu bylo zahájeno 2 881 bytů.
Počet dokončených bytů v březnu
meziročně vzrostl o 51,9 % a činil

3 450 bytů.

Návštěvnost hotelů
v Česku byla byla v
březnu

56 230
h o s tů

Za jejím zpomalením stále stojí pozemní
výstavba - bytů, kanceláří nebo skladů.

Inženýrské stavitelství, zejména dopravní stavby,
naopak vzrostlo.

Stavební produkce by měla dále zmírňovat svůj
propad. Problémem podle analytiků zůstává

slabá bytová výstavba. „Není to dobrá zpráva pro
napjatý realitní trh, kde ceny bytů každé další
čtvrtletí vytvářejí nová maxima,“ podotkl Petr

Dufek, ČSOB.

% změna

3/2
0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

3/2
1

-10

-5

0

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

Poslanecká sněmovna schválila
nový stavební zákon, který má
pomoct s rychlejší výstavbou a

stavebním řízením. Řada
odborníků jej ale kritizuje a

neočekává zlepšení.
Všechny stavební úřady budou

nově spadat pod Nejvyšší
stavební úřad a budou

organizovány podobně jako
finanční úřady. Nyní zákon, který
má platit od 1. července 2023,

dostane k projednání ještě senát.
Je možné, že ho ještě vrátí.



Česká ekonomika Květen 2021 

Příští rok by měl
ekonomický růst
zrychlit na

Poslanecká sněmovna na konci května schválila novelu o ČNB, která jí
umožňuje stanovovat podmínky pro získání hypoték. Dosud mohla

komerčním bankám podmínky pouze doporučovat. Rozšíří se také
možnosti ČNB při obchodování na finančních trzích. Nyní se čeká na

podpis této novely od prezidenta Miloše Zemana.

Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat
podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další

poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud je poruší, bude jim
hrozit pokuta až deset milionů korun. Tyto limity mají působit jako

prevence systémového rizika. Guvernér Rusnok již dříve poukazoval
na to, že úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů.

% %

%

4,3

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
je možné, že sazby vzrostou už na
červnovém zasedání rady, ekonomové
ale očekávají zvyšování sazeb až po
srpnovém zasedání rady.

Novou prognózu v květnu zveřejnila
Česká bankovní asociace, která

očekává, že ekonomika letos stoupne
o 3,3 %. Růst ekonomiky by měl v

letech 2023 a 2024 zpomalit zhruba
ke třem procentům. Ministerstvo

financí očekává růst "pouze" o 3 %.
Lze tedy vidět, že odhady jednotlivých

institucí se poněkud různí.

Inflace by měla postupně klesat a
koruna posilovat.

K nižšímu růstu cen nyní přispívá
slabá domácí poptávka a přidat by se

k tomu mělo pozvolné posilování
koruny.

„Ekonomika je i v první polovině
letošního roku zasažena pandemií

koronaviru a opatřeními přijatými k
omezení šíření nákazy. V průběhu roku
by však hospodářská aktivita měla díky

zlepšení epidemické situace a
rozvolňování restrikcí začít oživovat,"

stojí v materiálu od ministerstva
financí.

Česká ekonomika v
letošním roce
podle ministerstva
financí stoupne o

%

3



Investice do fondů

kolektivního investování

Květen 2021 

 Vihorev Group

Po březnovém propadu většiny podílových
fondů přinesl duben pozitivní obrat.

Podle pravidelného Indexu společnosti
Broker Consulting nejlepší výsledky

zaznamenaly komoditní fondy, které si
meziměsíčně připsaly 6,67 %. Dařilo se
také akciovým a nemovitostním fondům.

Letos také poprvé v kladných číslech
skončily dluhopisové fondy a fondy

peněžního trhu.

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -3,99 %1,43 %

Fondy peněžního
trhu 2,41 %0,05 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,08 %

14,39 %

2,23 %

48,91 %

Nemovitostní fondy se zotavily z
březnového propadu a nabraly

tempo mírného růstu. Od začátku
roku si připsaly už přes jedno

procento. Konkrétně
nemovitostní fondy vykazují
dlouhodobě velmi bezpečný

vývoj a jisté zhodnocení. „Podle
mého názoru jde o

nejzabezpečenější a nejjistější
nástroj prověřený mnoha

dekádami a ekonomickými
zvraty. Statisticky za posledních

21 let hodnota rezidenčních
nemovitostí v Praze meziročně

roste průměrně o 7 %,“ říká
Tomáš Wildt, Vihorev Group.

1 měsíc

0,60%

0,35 %

0,50 %

6,67 %

Během prvního čtvrtletí
2021 stoupla celková

suma majetku ve
uloženého fondech o 29
miliard korun. Největší

nárůst majetku
zaznamenaly akciové

fondy, a to o 17 miliard
korun, následovaly

smíšenými fondy s 13
miliardami. Fyzické

osoby drží 86 % majetku,
právnické zbylých 14 %.



Doplňková
aktuální témata

Květen 2021 

Od konce února
2020, objem úspor
v ekonomice
vzrostl o

499

Nákup rezidenčních nemovitostí v
České republice už není tak výhodný

jako v minulosti. Vyplývá to z tzv.
indikátoru napětí na trhu

nemovitostí. Tento ukazatel se po
sedmi letech kladných hodnot dostal
pod nulu. Tím příležitost vydělávat
na rozdílu relativně drahých nájmů

a nízkých úrokových sazeb v
podstatě zmizela.

Nákup bytů v Praze, Brně, Zlíně či
Plzni se podle zmíněného

indikátoru stává pro investory již
nevýhodný. Relativně vysoké nájmy

v kombinaci s nízkými úrokovými
sazbami budou ale nadále přiživovat

poptávku po nemovitostech v Ústí
nad Labem, Ostravě, Jihlavě či

Pardubicích.

Zdroji uvedených informací jsou: Asociace
českých stavebních spořitelen, Central Group, Trigema,
Skanska,  Bezrealitky, CRIF, IPR, Vihorev Investments,
ceskenoviny.cz; Hypoteční banka, ČNB, Ekospol, ČSÚ, AKAT,
RE/MAX, Reas.

 Vihorev Group

České domácnosti v loňském roce  méně
utrácely, a naopak více spořily. Nejvíce klesly
výdaje na zboží střednědobé spotřeby a na

služby. Zatímco výdaje domácností na konečnou
spotřebu loni meziročně klesly o více než 5 %,

jejich vklady se meziročně zvýšily o 9,4 %.

Nespořily jen domácnosti, ale také živnostníci a
firmy. Jejich úspory v ČR přesáhly na konci

prvního čtvrtletí 4,3 bilionu korun.

Nejvíce ze všech šetřily domácnosti, jejichž
úspory se zvýšily o 364 miliard korun. Úspory
firem stouply o 117 miliard korun, živnostníci

našetřili o 19 miliard korun více. Zatímco v
průběhu roku 2020 rostly úspory u všech skupin,

letos zvýšily své úspory domácnosti, ale objem
úspor živnostníků i firem mírně klesl.

m l d  Kč

Věděli jste, že 
stavební náklady jsou v Praze v
porovnání osmi větších měst střední a
východní Evropy páté nejvyšší,
nejdražší je Vídeň.


