
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu
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Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v prosinci byla

21,2

Meziměsíčně  tak
došlo k nárůstu
o necelých  

6
%

V Praze se
v prosinci prodaly
byty v hodnotě
přes

9,199
m l d .  Kč .

P ř e h l e d  d a t  

Průměrná hrubá
roční výnosnost
nájemného v
ČR klesla na

3,54

Je pravděpodobné,
že průměrná
úroková sazby brzy
půjde za hranici

4

České hotely loni
v listopadu
navštívilo

m l d .  Kč . %   t i s í c  h o s tů

% m l d .  Kč

Stavební
spořitelny loni
poskytly úvěry za
rekordních

113,4

Leden 2022

Věděli jste, že 
v prosinci 2021 se v České republice
prodalo celkem 5048 bytů? Meziročně
došlo k nárůstu o 12,68 %.
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Meziroční nárůst průměrné realizované ceny bytů  v Praze v %

422,8

„Podle současného pracovního
odhadu sekce měnové ČNB bude

lednový meziroční růst
spotřebitelských cen činit asi
9 %. Tento odhad je přitom v

současných podmínkách
obestřen vysokou mírou
nejistoty, když obvyklé

přeceňování zboží a služeb může
počátkem letošního roku vést
vlivem celkově proinflačního

makroekonomického klimatu k
ještě vyššímu růstu cenové

hladiny.
 

Nelze tak úplně vyloučit, že
inflace bude zkraje letošního

roku po několik měsíců
dosahovat dvouciferných

hodnot,“ uvedl ředitel sekce
měnové ČNB Petr Král.



Byty v Praze
Leden 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Nejdražší  městskou
částí je Praha 1, kde
m2 vyjde v průměru
na

152 343
Kč/m 2

Růst cen bytů v Praze neustále
pokračuje a zatím nic nenasvědčuje

tomu, že by měl skončit. V roce 2021
průměrná realizovaná cena za metr

čtvereční v Praze vzrostla
meziročně o 18 %. Jednalo se o
největší meziroční nárůst od roku
2010. Místo 86 638 korun (v roce

2020) kupci v průměru za metr
čtvereční loni zaplatili 102 561

korun.

Při bližším pohledu zjistíme, že
cena bytů v cihlových domech je

výrazně vyšší než u domů
panelových. V roce 2021 stál

metr čtvereční v cihlovém
domě 120 132 korun, v
panelovém domě kupci

zaplatili 89 574 korun. Jedná se
o největší cenový rozdíl za

posledních deset let.

„Byty v novostavbách
budou neustále žádané,
obzvlášť v Praze, kde je

problémem nedostatečná
výstavba. Proto ceny bytů v
developerských projektech i

v novějších cihlových
domech budou neustále

stoupat. Jeno těžko s tím
něco udělají vyšší úrokové

sazby,“ popisuje Tomáš
Wildt ze společnosti Vihorev

Group.
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Průměrná realizovaná cena bytů  v Kč/m2 v Praze

pod průměrem hlavního města se
prodávaly byty na Praze 4, 5, 6, 9 a
10?



Ceny bytů v krajích Leden 2022

Velmi strmě roste cena bytů
v Ostravě. Podle dat

společnosti RE/MAX se zde
loni m2 prodával v průměru

za 41 046 korun. Oproti
roku 2020 šlo o 33%

nárůst. Přitom už v roce
2020 se ceny meziročně

navýšily o 29 %.
Je tak jasné, že se

metropole
Moravskoslezského kraje
dostává stále častěji do

hledáčku investorů a
zájemců o bydlení.

V letošním roce se dá
očekávat opět téměř
třetinový nárůst cen.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

 
Ceny obytných nemovitostí, tedy bytů a domů,

se v Evropské unii od roku 2010 do třetího
čtvrtletí loni zvýšily zhruba o 39 %. Ve své

zprávě to oznámil statistický úřad Eurostat.
 

V České republice růst za toto období
dosahuje téměř 100 %, v Estonsku či Maďarsku

je ale ještě vyšší. Ceny nájmů rostly pomaleji.
Od roku 2010 se ceny domů a bytů více než

zdvojnásobily v Estonsku, Maďarsku,
Lucembursku, Lotyšsku a v Rakousku. Na

Islandu, který sice není členem EU, ale patří do
Evropského hospodářského prostoru (EHP),

ceny obytných nemovitostí v uvedeném období
vzrostly o více než 150 %.

Stejně jako v hlavním městě ceny bytů
rostou trvale i v celé České republice.

Ústí nad Labem, jako tradičně
nejlevnější krajské město, také trhá

historická maxima. Metr čtvereční zde
sice loni vyšel pouze na 32 231 korun,

ale meziročně zde došlo k nárůstu
téměř o 10 000 korun.
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Procentní změna realizované ceny bytů  2019 - 2021

například v Brně se průměrná cena
bytu dostala v roce 2021 na 86 849
korun za m2?

Hodnota všech
prodaných bytů
vzrostla meziročně
v prosinci o

55
%



Nájemné v Česku
Leden 2022
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Beze změn zůstaly ceny v Brně
(278 Kč/m2), Jihlavě (207

Kč/m2) a Liberci (211 Kč/m2).
Nejvíce ceny nájmů stoupaly v
Českých Budějovicích (o 5,4 %
na 216 Kč/m2), největší pokles
byl naopak zaznamenán v Ústí

nad Labem (o 2,3 % na 171
Kč/m2).

 
Průměrná cena nájmů v Česku ve

čtvrtém čtvrtletí 2021 byla
totožná jako v předešlém

čtvrtletí. I tak jsou ceny nájmů
nejvyšší od druhého kvartálu v
roce 2020.Rekordní maximum

zatím drží 1Q v roce 2020.
 

V posledním čtvrtletí
r. 2021 stagnoval
průměr ceny nájmů
v ČR  na

247
Kč/m 2

 
Průměrná cena měsíčního nájmu v
Praze se navýšila o 3,1 % na 302

korun za metr čtvereční. Za
šedesátimetrový tak v Praze v průměru

zaplatíte 18 120 korun měsíčně. K
nejvýraznějšímu zdražení v posledním
čtvrtletí roku 2021 došlo v Praze 3 (+

12 %) a v Praze 2 (+ 7,6 %).
 

K poklesu došlo pouze v městské části
Praha 5, kde se průměrný nájem snížil

o 0,7 %.
Pod 300 korun za metr čtvereční se

dostanou v Praze už pouze
nájemníci, kteří bydlí v panelových
domech. Zde zaplatí v průměru 264

Kč/m2, v cihlových domech je průměr
308 Kč/m2 a v developerských
projektech potom 313 Kč/m2.

 
od roku 2010 do třetího čtvrtletí 2021
se nájmy zvýšily v 25 unijních zemích,
zatímco ve dvou klesly? Nejvyšší  růst
zaznamenalo opět Estonsko (+162 %),
dále je Litva (+111 %) a Irsko (+68 %).
Nájmy klesly v Řecku (-25 %) a na
Kypru (-3,0 %).

Věděli jste, že 
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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

Leden 2022

Věděli jste, že Průměrná úroková sazba hypoték v
prosinci stoupla po 10. v řadě, a to na

2,99 %. Sazba vzrostla podesáté v
řadě. Za všechny banky a stavební

spořitelny loni stoupl hypoteční trh o
73 % na rekordních 541 miliard

korun.
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V prosinci
vzrostla inflace
na

6,6

 Vihorev Group

banky loni v prosinci poskytly
10 745 hypoték za 34,532 miliardy
korun?

Je pravděpodobné, že růst
průměrné sazby bude nadále

zrychlovat a není vyloučeno, že
brzy půjde za hranici 4 %. Za tuto

úroveň se průměrná sazba
dostala naposledy v srpnu 2011.

Nejvyšší úrovně dosáhla
průměrná úroková sazba podle

Hypoindexu v srpnu 2008, kdy se
vyšplhala na 5,82 %, uvedl Jiří
Sýkora za Fincentrum & Swiss

Life Select.

Inflace vzrostla na nejvyšší hodnotu
od září 2008. Nejvíce ji ovlivnily ceny v

dopravě a bydlení a podle odhadu
odborníků nadále poroste. V prvních

měsících letošního roku může
přesáhnout i 10 %, což nevyloučila ani

ČNB. 
 

Ceny pohonných hmot a olejů stouply
téměř o 30 %. Dál zdražilo i bydlení,

kde kromě nákladů vlastnického
bydlení vzrostlo nájemné o 3,9 %,

zvýšily se ceny výrobků a služeb pro
běžnou údržbu a opravy bytu o 10,3 %,
vodného a stočného shodně o 5,5 % a

tuhých paliv o 8,9 %.
Naopak ceny elektřiny klesly o 15 %

a zemního plynu o 7,9 %, za tímto
poklesem je podle statistiků dočasné

prominutí DPH na energie.



Stavební produkce Leden 2022
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„Zatímco je zahajování bytové výstavby na
vzestupu, dokončovací práce váznou,“ podotkla
vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové

výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Podle ní je v případě
bytových domů pokles ovlivněn vysokou

srovnávací základnou.
 
 

Dokončování rodinných domů se po nadějném
říjnu vrátilo do červených čísel, důvodem by mohl

být nedostatek stavebních kapacit a růst cen
stavebních materiálů, dodala.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve
stavebnictví se loni v listopadu meziročně snížil

o 0,6 %, jejich průměrná hrubá měsíční mzda
oproti listopadu 2020 meziročně vzrostla o

7,8 %.

„Listopadové stavební výkony byly velmi
podobné těm říjnovým a stavební produkce dále

meziročně rostla díky pozemnímu stavitelství.
Inženýrské stavby klesly, ale srovnávací

základna byla podstatně výš než v případě těch
pozemních.

%

Počet vydaných
stavebních
povolení se
meziročně  zvýšil  o

2,5

Věděli jste, že 
pozemní stavitelství se meziročně
zvýšilo o 5,1 %. Naopak inženýrské
stavitelství o 4 % kleslo.

m l d  Kč

Orientační hodnota
těchto staveb
vzrostla o 41,1 %
na

52,1

by tů

Počet zahájených
bytů  v listopadu
meziročně  vzrostl o
14,7 % na

3202

by tů

Množství
dokončených bytů
meziročně  kleslo o
10,7 % na

3342
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„Praha stále významně trpí
protipandemickými omezeními,
doposud do ní nejsou obnovena
všechna letecká spojení. Oproti

jiným zemím, například Polsku, je
pro český trh zásadní a dominantní

mezinárodní turismus, který
stále chybí. Navíc se u nás loni

nekonaly významné události, jako
bylo třeba v Budapešti fotbalové
EURO,“ řekl David Nath, vedoucí
hotelového týmu pro střední a
východní Evropu v Cushman &

Wakefield.

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

data společnosti STR, která sleduje 35
evropských trhů, ukazují, že v prosinci
bylo v Praze obsazených průměrně 29 %
pokojů? O dva roky dříve to bylo 79 %.

V meziročním
srovnání přijelo
zahraničních
turistů  více o 

636
t is íc

Podíl zahraničních
hostů  v tuzemských
hotelech v
listopadu činil

41
%

%

Nejvíce
zahraničních
turistů  přijelo z
Německa, asi

63
t is íc

V roce 2020 netvořili Němci ani tři
tisíce návštěv, naopak v roce
2019 zavítalo v listopadu do
českých hotelů asi 121 000

německých cestovatelů. Výrazný
nárůst čeští hoteliéři zaznamenali
loni v listopadu u hostů z Izraele,

těch se ubytovalo 13 690, což bylo
o 2000 více než v roce 2019.

 
Propady přesahující 90 % v počtu
zahraničních hostů ve srovnání s
dobou před pandemií tuzemské

hotely v listopadu sledovaly u
návštěvníků z Číny, Jižní Koreje,

Japonska nebo Ruska.

České metropoli chybí také
pracovní cesty nebo kongresový

turismus. Letos by v tomto směru
mohlo hoteliérům pomoci české
předsednictví Evropské unii ve

druhé polovině roku. S tím je
spojená řada setkání politiků či

diplomatů, kteří budou potřebovat se
někde ubytovat. To zvyšuje
obsazenost i cenu za pokoj.



Česká ekonomika Leden 2022
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Česká ekonomika
loni stoupla o 

% 

3,3

V samotném čtvrtém čtvrtletí
meziroční růst HDP zrychlil na

3,6 % ze 3,3 % ve třetím čtvrtletí,
mezičtvrtletně HDP vzrostl o 0,9 %.

První data o vývoji HDP jsou s
ohledem na loňské problémy

pozitivní.
 

Podle ředitele odboru národních účtů
ČSÚ Vladimíra Kermieta růst

ekonomiky loni táhla výhradně
domácí poptávka. Nejvíce přispěly
výdaje domácností na konečnou

spotřebu a změna zásob. „I přes růst
ekonomiky ale nebylo ještě dosaženo
výkonu z předkrizového roku 2019,“

uvedl Kermiet.

Letos se zatím
očekává růst HDP
kolem 

%

3,5

Analytik ČSOB Petr Dufek upozornil, že se
ekonomice podařilo loni umazat zhruba polovinu
propadu dosaženého v pandemickém roce 2020.
„Zásluhu na tom má rostoucí spotřeba domácností

spolu se zásobami, kterými se firmy jistily v čase
nefungujících dodavatelských řetězců,“ uvedl. Podle
něj je velká šance, že růst ekonomiky by mohl letos

překonat čtyřprocentní hranici.
 

V posledních třech měsících
loňského roku se na

mezičtvrtletním vývoji
kladně podepsala zejména

zahraniční poptávka.
Meziroční růst pak ovlivnily
výdaje domácností a tvorba

hrubého kapitálu. „Na straně
tvorby přidané hodnoty se
dařilo především skupině

odvětví obchodu, dopravy,
ubytování a pohostinství.

Pokles zaznamenal
průmysl,“ uvedli statistici.

 



Investice do fondů

kolektivního

investování

Leden 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -6,82 %-5,76 %

Fondy peněžního
trhu -0,34 %-3,64 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,51 %

16, 11 %

2,53 %

26,59 %

1 měsíc

-0,44 %

0,46 %

0,36 %

-6,89 %

„V loňském žebříčku úspěšnosti
retailových fondů podle našeho

indexu suverénně dominovaly fondy
zaměřené na energie, především ropu
a zemní plyn. Korunovým investorům

nabídly výkonnost pohybující se
převážně nad 30 procenty,“ uvedl

hlavní analytik Fincentrum & Swiss
Life Select Richard Bechník.

Věděli jste, že 

průměrný český investor do
podílových fondů v roce 2021 vydělal
přes 7 %? V roce 2020 činil
průměrný výnos 5,9 %.

„Na akciových trzích se
projevuje volatilita, kterou ale

považuji za normální a
zdravou. Dlouhodobé investory

by mělo zajímat průměrné
zhodnocení za posledních 5 a
více let. Na horizontu 5 let se

akciové trhy průměrně pohybují
se zhodnocením přes 40 %.

 
Ostře sledovaná je samozřejmě i
rostoucí inflace nejen u nás, ale

hlavně ve světě. Neustále se
vracející vlny pandemie spolu s

problémy v dodavatelských
řetězcích budou i v roce 2022
přinášet problémy a zvyšovat

nejistotu a volatilitu,“
předpovídá Martin Novák, hlavní

analytik Broker Consulting.
Zvýšená volatilita se na
akciových trzích naplno
projevila již v prosinci.

Majetek, který mají Češi uložený v
podílových fondech, stoupl za tři čtvrtletí

2021 o 84,9 miliardy na 674,6 miliardy
korun. V samotném třetím čtvrtletí majetek

stoupl o 23,5 miliardy korun.



Doplňková
aktuální témata

Leden 2022

 Vihorev Group

Stavební spořitelny loni poskytly
úvěry za rekordních 113,4 miliardy

korun, což je meziroční nárůst o
66 %.

Zájem o nové smlouvy o stavebním
spoření loni mírně stoupl na

520 387.
 

Za růstem je podle Asociace českých
stavebních spořitelen vývoj na trhu
nemovitostí, růst úrokových sazeb a

cen stavebních prací a materiálu
uspíšil podle asociace rozhodnutí řady

lidí rekonstruovat nebo si pořídit
nemovitost.

„Stavební spořitelny navíc v prostředí
růstu sazeb nabízely v určitých

měsících roku o něco nižší úrokové
sazby než klasické banky,“ řekl

tajemník asociace Jiří Šedivý.
Upozornil, že stavební spořitelny
dosud za jakýkoliv rok neposkytly

úvěry ani v hodnotě 80 miliard 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

Na 82 % Čechů předpokládá, že
se jim v letošním roce stoupnou
náklady na domácnost. Více než
polovina ale nepočítá s růstem

svých příjmů. Vyplývá to z
průzkumu, agentury STEM/MARK.

 
Růst příjmů neočekává v příštím
roce 54 % dotázaných. Na 37 %
respondentů je přesvědčeno, že

růst nákladů na chod domácnosti
pokryje ze současného příjmu.

 
Vyšší výdaje na domácnost se při
stejných výdělcích promítnou do

poklesu reálných příjmů
domácností, a proto lidé většinou

letos větší investice neplánují.
Rekonstrukce, nákup automobilu

nebo dražšího spotřebiče není
prioritou u 60 % respondentů.

Rekonstrukci bytu plánuje 18 %
lidí, nákup dražšího

elektrospotřebiče 16 % a
automobil by si rádo pořídilo 14 %

dotázaných.

Věděli jste, že 
stavební spořitelny poskytují úvěry ze
svých zdrojů, tedy z vkladů klientů,
kteří si spoří? Naopak hypoteční banky
si na úvěr, který pak poskytnou
klientovi, půjčují.


