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Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

Leden 2021

P Ř E H L E D DAT

V aktivech
nemovitostních
fondů bylo koncem
listopadu

137,6
mld. Kč

Stavební produkce
zaznamenala v
listopadu meziroční
pokles o

8,4
%

Stavební úřady v
listopadu vydaly
meziročně více
stavebních povolení o

3,7
%

V prosinci vzrostla
cenová hladina
meziročně o

Česká ekonomika
se za rok 2020
propadla o

2,3

7

%

%

Průměrná výše
nájmů v Praze je

Průměrná cena
prodejů bytů v Praze
(nových i starších)

287
K č/m 2

101 100
K č/m 2

„Nabídková cena bytů v
jednotlivých městských částech
Prahy se odvíjí od toho, jak
roste jejich popularita a také
podle toho, kolik nových
bytových projektů se zde staví a
kolauduje. Praha 1 patří
tradičně k nejdražšímu obvodu,
zde cena rostla i přes
probíhající pandemii. Nejvyšší
růst ceny během roku 2020
zaznamenala Praha 10, která
je přesně tím příkladem, jak
mohou dražší developerské
projekty zdražit průměrnou
nabídkovou cenu,“ popisuje
Tomáš Wildt, Vihorev Group.

Meziroční procentuální růst cen v krajích ČR

Meziroční růst ...
< 10.7
10.7 - 17.52
17.52 - 18.94
18.94 - 21.56
> 21.56

ZAJÍMAVOSTI

Ceny bytů se v Česku zvýšily
od roku 2014 v průměru o 84
procent.

Vihorev Group

Ceny bytů v Praze
Průměrná cena
prodejů bytů v
Praze ve 4.Q
byla

101 100
K č/m 2
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To odpovídá
ročnímu nárůstu
o
MEZIROČNÍ PROCENTNÍ ZMĚNA PRŮMĚRNÉ CENY
P RO DÁVA N ÝC H ( N OV ÝC H I STA R Š Í C H ) BY T Ů V P R A Z E
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„Na trhu nových bytů musíme
počítat s omezenější nabídkou.
Méně se jich staví i povoluje.
Vzhledem k délce výstavby je tak
zřejmé, že to bude rok z pohledu
nabídky chudší než ten loňský,“
uvedl Petr Dufek, ČSOB.
Podle odborníků to však
nepovede ke zlevňování, ceny
pozemků a stavebních prací
zůstanou vysoké.
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Podle Dufka bude na straně poptávky
záležet na tom, jak se bude vyvíjet kupní síla
obyvatel a dostupnost hypoték. „Vzhledem
k už tak vysokým cenám by se jejich růst
mohl výrazně zpomalit. Rizikovým
momentem zůstává zahraniční investiční i
spekulativní poptávka. Tu si rozhodně
netroufám odhadovat“.

„Stále se zde mluví o
zpomalení zdražování
bytů u nových
developerských projektů,
ale je třeba říct, že budou
ceny meziročně neustále
růst. Obzvlášť potom v
Praze, kde pořád roste
poptávka po nových
bytech a oproti tomu je
stále nedostatečný objem
výstavby“ tvrdí Tomáš
Wildt, Vihorev Group.
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Ceny pronájmů
Praha 1
zaznamenala
meziročně pokles
průměrné výše
nájmu ve 4. Q více
než

20

Průměrná výše nájmů bytů v Kč/m2

x

Kč/m2

%

Trh s nájmy výrazně ovlivnila
koronavirová epidemie. Ta
zasáhla hlavně trh v Praze, kde
průměrná výše nájmů klesla o
více než 10 % mezi obdobím
prvního čtvrtletí roku 2020 a
koncem roku.
K mírnému růstu u cen nájmů
došlo pouze během druhého
čtvrtletí 2020, ke konci roku
ovšem nájmy opět klesly.
Pokles cen u nájmů v hlavním
městě byl způsobený výrazným
nárůstem nabídky bytů k
dlouhodobému pronájmu. Řada
bytů nabízených původně přes
Airbnb se totiž objevila právě v
nabídce k delšímu bydlení.
Městský obvod Praha 1
zaznamenal pokles průměrné
výše nájmu ve čtvrtém kvartálu
roku 2020 o více než 20 % ve
srovnání se stejným obdobím
předchozího roku.
Nájemní trhy v krajských
městech zůstaly i přes mírné
výkyvy stabilní a na konci
loňského roku byly téměř
srovnatelné jako na jeho začátku.

Průměrná výše
nájmů v Praze je

287
K č/m 2

To odpovídá
meziročnímu
poklesu o

10,1
10
%

Deloitte
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Ceny bytů ve velkých
českých městech
Ceny bytů
obecně napříč ČR
meziročně vzrostly
o

15,8
%
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Věděli jste, že

Půrměrná cena
bytu v ČR je nyní
tedy

Deloitte sleduje ceny prodaných bytů v
krajských městech?
Prostřednictvím portálu
cenovamapa.org zpracovává informace
o prodejních cenách kupních smluv v
katastru nemovitostí.

70300
K č /m 2

Ceny prodávaných bytů (nových i
starých) v krajských městech ve 3Q
2020
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Tak velký růst cen
nemovitostí, jako byl ten
ve 3. čtvrtletí minulého
roku nezaznamenala
společnost Deloitte, od
března roku 2018.

Meziroční změna ceny prodaných bytů v krajských městech ČR ve 3Q …

Nejdražší byla ve třetím
čtvrtletí přirozeně Praha,
s průměrnou cenou 94
300 korun za metr
čtvereční.
Nejlevnějším krajským
městem naopak bylo Ústí
nad Labem (22 800
Kč/m2). Meziročně zdražily
byty nejvíce v Liberci, více
než o třetinu. Dále v Ústí
nad Labem (o 28,8
procenta), Pardubicích (o
24,7 procenta) a v Brně (o
22,9 procenta).
ZAJÍMAVOSTI

Ceny bytů se v Česku
zvýšily od roku 2014 v
průměru o 84 procent.
Mezičtvrtletně vzrostla
cena bytů v Praze o 4%
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Ceny bytů v ČR a EU
Zhruba v polovině ledna zveřejnil údaje
o zdražování domů a bytů během
třetího čtvrtletí 2020 evropský
statistický úřad Eurostat.
Meziroční růst cen v Česku zrychlil na
8,4 procenta, v druhém čtvrtletí
loňského roku se pro porovnání ceny
zvýšily o 7,8 procenta. Mezi zeměmi
Evropské unie byl tuzemský růst
celkově pátý nejvyšší.
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Věděli jste, že
Nejvíce vzrostly ceny domů a
bytů v Lucembursku, a to o 13,6
procenta?

V ČR rostly ceny nemovitostí v
porovnání s ostatními zeměmi EU
nejrychleji nepřetržitě od
posledního čtvrtletí 2016 do konce
třetího čtvrtletí 2017. Nejvyšší byl
růst ve druhém čtvrtletí 2017, kdy
domy a byty v ČR meziročně zdražily
o 13,3 procenta. V porovnání s
průměrem EU byl tehdy růst více
než trojnásobný.
Po prvním Lucembursku,
následovaly Polsko (o 10,9
procenta), Rakousko (o 8,9
procenta) a Slovensko (o 8,5
procenta). Naopak na Kypru ceny
klesly o 1,4 procenta, v Irsku o 0,8
procenta.

Meziroční změna ceny bytů a domů ve 3Q 2020
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% změna ceny bytů a domů ve 3Q 2020
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Vývoj ekonomických
ukazatelů

Leden 2021

FINCENTRUM HYPOINDEX VÝVOJ 2020

2.5

2.42 2.44

Úroková sazba klesla devátý měsíc v
řadě. Loňský prosinec byl druhým
nejúspěšnějším měsícem v historii
Hypoindexu, přičemž se hranice
průměrné hypotéky se přiblížila
třem milionům korun.
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Jak je z grafu patrné, i přesto, že
průměrná sazba opět klesla, tak už
ne tak výrazně jako v předešlých
měsících.
Během roku 2020 poskytly banky
rekordní objem hypoték (92 226
úvěrů). Částka překročila hranici
250 miliard korun.
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Hypoindex (%)
Česká ekonomika
se za rok 2020
propadla o

Letos by mělo dojít k
výraznému poklesu
inflace. Měla by se
pohybovat v intervalu

V tomto roce se
očekává růst
HDP o
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V prosinci vzrostla
cenová hladina
meziročně o

0,5-2,3 2,8

2,3

3,2

%

Lze očekávat, že i rok 2021 výrazně ovlivní
pandemie koronaviru.

4

"Zásadními faktory určujícími vývoj globální
ekonomiky v roce 2021 budou situace v
mezinárodním obchodě, distribuce vakcín
a následky zvýšeného vládního
zadlužování.
Česká ekonomika bude z důvodu vládních
restrikcí souvisejících s třetí vlnou pandemie
utlumena minimálně v prvním kvartále roku
2021," uvedl David Marek z Deloitte.

3

ČNB počítá s loňským poklesem
ekonomiky až o 7,2 procenta a tento rok s
růstem o 1,7 procenta.

Průměrná míra
inflace za celý rok
2020 činila
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"Jak lze vidět, řada zdrojů se značně rozchází v predikci vývoje HDP pro rok 2021, přitom každá
desetina představuje miliardy a rozdíl 1% cca 55 mld. Kč. Lze tedy očekávat, že pro rok 2021
půjde více než kdy jindy o "věštění z křišťálové koule" a skutečný vývoj bude znám až koncem roku.
Ten bude ovlivněn rychlostí očkování a uvolňováním opatření nejen u nás, ale v celém světě, říká
Tomáš Wildt z Vihorev Group."
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Stavební produkce
Stavební produkce
zaznamenala v
listopadu meziroční
pokles o

8,4

%

Po vyloučení
sezónních vlivů
byla meziměsíčně
vyšší o

0,9
%

Stavební úřady v
listopadu vydaly
meziročně více
stavebních povolení
o

3,7

Meziročně bylo
zahájeno více o

7

Počet zahájených
bytů v listopadu
vzrostl meziročně
o

7

Dokončených bytů
bylo více o

7,5

% s t ave b

%

Šlo konkrétně o

V rodinných
domech došlo k
poklesu počtu bytů

2792 0,8
by t ů

%

%
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%

Cestovní ruch
„Myslím si, že s ohledem na
současná protiepidemická
opatření, bude čím dál více hotelů
předěláváno na servisované
apartmány, které pomůžou
vlastníkům udržet cash flow i v
nejtěžší době a hostům poskytnou
mnohem větší komfort než
klasické hotely", uvádí realitní
expert Vihorev Group, Valentin
Polyakov.

Od roku 2016 došlo
ve světě k nárůstu
počtu servisovaných
apartmánů o

23,7
%

Do stavu před
pandemií by se za
určitých
předpokladů hotely
měly vrátit nejdříve
v roce

2024

Kvůli absenci zahraničních turistů
většina pražských hotelů od
loňského března ještě vůbec
neotevřela. „Jedná se zhruba o 70
procent. V regionech to byla přibližně
třetina ubytovacích zařízení, která
zůstala po celý rok zavřená,“
prezident AHR, Václav Stárek.

Z nových výzkumů
vyplývá, že přes
polovinu obchodních
cestujících využívá
servisované
apartmány pro
své obchodní cesty.
Průměrné tržby za
pokoj v Praze loni
klesly o

84
%

HUZ zaznamenala
během prvních 3
kvartálů r. 2020
propad o

68
%

Věděli jste, že
Pražský hotelový trh je Evropě podle
studie společnosti STR nejvíce
postižený dopady koronavirové krize.

Vihorev Group

Investice
Nové byty v
následně je

Leden 2021

Praze skupují fondy,
nabízí k pronájmu

Hned celou řadu nových bytů v developerských
projektech nakupují ještě během výstavby velké
fondy či menší investoři. Ty plánují takto
nakoupené byty nabízet k pronájmu.
„Výhledově připadne v Praze až třetina
produkce na nájemní bydlení,“ odhadl Tomáš
Pardubický z Finep.
Pro Pražany tak může být ještě komplikovanější
sehnat vlastní bydlení. Velcí hráči totiž stihnou
skoupit mnoho bytů už během výstavby, nevadí
jim přitom vyšší částky. Ceny bytů v metropoli
tak nadále rostou, také v souvislosti s tím, že
nabídka nových bytů se zužuje, výstavba je totiž
nedostatečná.
Rostla také aktiva
dluhopisových a
smíšených fondů.
Zaznamenaly částku

Srovnání výkonnosti fondů
za rok 2020(zahraniční i
české)

Akciové fondy
Dluhopisové fondy
Smíšené fondy
Komoditní fondy
Nemovitostní fondy

+2,5%
+1,5%
+2,6%
-3,23%
-9,62%

„Zájem o nájemní bydlení v
Praze roste. Lidé tak řeší
situaci, kdy si nemůžou dovolit
vlastní bydlení. Tento trend,
který lze vidět i v dalších
evropských městech, bude
nadále sílit, nejenom v Praze,
ale také například v Brně.
Někteří developeři cíleně
vyčleňují část zkolaudovaných
bytů a nepřeprodávají je dál,
rovnou je nabízí k pronájmu,“
říká Tomáš Wildt z Vihorev
Group.

147
mld. CZK

Na konci listopadu byla aktiva v
nemovitostních fondech na rekordně
nejvyšší částce v historii. Stejně tak
rekordní částku v aktivech zaznamenaly
dluhopisové i tzv. ostatní fondy.

Věděli jste, že
celkem podle údajů ČNB bylo na konci
listopadu v aktivech
tuzemských nemovitostních fondů 137,64
miliard korun? Předešlý měsíc to bylo
zhruba 137 miliard.

V akciových
fondech bylo
koncem listopadu

Oproti říjnu částka
vzrostla o více než

98,8

9

mld. CZK

mld. CZK

"Zahraniční nemovitostní fondy za loňský rok vykázaly
pokles v objemu aktiv na rozdíl od těch českých, které
udržely růst" říká realitní expert Valentin Polyakov,
Vihorev Group.
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Doplňková
aktuální témata
Meziroční

změna

cen

bytů

v

ČR
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EU

Věděli jste, že
„Z pohledu aktivity na trhu s
nemovitostmi bylo možné pozorovat výrazný
útlum během jarních měsíců a následně
také v posledním čtvrtletí“.
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Second-handový
nemovitostmi
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Second-handový trh prodejů bytů se v
roce 2020 nadále držel svého
růstového trendu z předešlých let v
Praze, krajských městech i v regionech.
Ve všech krajských městech s výjimkou
Karlových Varů byl zaznamenán
dvojciferný procentuální nárůst.
Meziročně největší nárůst
zaznamenala Ostrava, kde cena za
metr čtvereční narostla v průměru o
37,8 procent (33 200 Kč/m2). I přesto
slezská metropole patří k druhému
nejlevnějšímu krajskému městu, hned
po Ústí nad Labem.

I přes vládní opatření v souvislosti s
koronavirem a s tím spojená omezení
tržby realitních firem meziročně
vzrostly, někdy až o více než desetinu.
Zájem kupujících se snížil pouze
během několika týdnů po vyhlášení
nouzového stavu v půlce března.
Například společnost RE/MAX
skončila během roku 2020 na obratu
900 milionů korun. Meziročně tak
obrat navýšili o 13,5 procent. Tržby
holdingu M&M Reality podle jeho
majitele Petra Morcinka meziročně
vzrostly o 16 procent na 1,09 miliardy
korun.
ZAJÍMAVOSTI

Zdroji uvedených informací jsou: Central Group,
Trigema, Cushman & Wakefield, Česká spořitelna, Skanska,
Bezrealitky, IPR, Vihorev Investments, ceskenoviny.cz;
Hypoteční banka, ČNB, Ekospol, ČSÚ, ČTK, AKAT, RE/MAX,
Reas, byznys.ihned.cz,

Podle Indexu českého investora
CII750 bylo roční zhodnocení
průměrného investora v ČR 5,86
%. To je s ohledem na
konzervativnější povahu tuzemských
investorů velmi dobré. Za dobrou
výkonností stály v roce 2020 hlavně
akciové fondy.

