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Během
května se v ČR
celkem prodalo

Meziměsíčně
šlo o nárůst
jen o 

%

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v dubnu činila

mld.  Kč

P ř e h l e d  d a t  

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

Meziroční
inflace v květnu
stoupla na

Průměrná
nabídková sazba
hypoték v květnu
stoupla na

bytů mld.  Kč . %

% %

Základní
úroková sazba
byla zvýšena na
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Věděli jste, že 

velmi silné měsíce, co se týče
hodnoty prodaných bytů, zažil v
květnu Karlovarský, Ústecký a
Královehradecký kraj. Liberecký
kraj dokonce překonal svůj
dosavadní rekord v celkové
částce prodaných bytů.
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Podle Indexu prosperity Česka
je potřeba na získání

stavebního povolení v Česku
průměrně 246 dnů, stejně jako
v Pobřeží slonoviny. V Dánsku a

Finsku je to přitom něco málo
přes dva měsíce.

 
 
 

 
 
 

Růst úrokových sazeb podle ekonomů
odpovídal očekávání finančního trhu.

Zajímavější bude podle expertů
rozhodování bankovní rady v srpnu v novém
složení. Česká koruna ihned po rozhodnutí
bankovní rady významněji nereagovala a k

euru se stabilizovala kolem 24,68 Kč za
euro. Svaz průmyslu a dopravy ČR další

zvýšení sazeb kritizoval.
 
 



Byty v Praze
Červen 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

 
Na nový byt v Praze s plochou 70
metrů čtverečních lidé vydělávají

přes 17 let, o 2,4 roku více než
loni. Vyplývá to z indexu

dostupnosti bydlení CG-Index
zpracovávaný developerem

Central Group.
 

 
v Praze za poslední rok
zdražily nové byty o 30 %?
 
Nárůst cen by podle odborníků
měl začít zpomalovat,
případně  i stagnovat.

V průměru
nejlevnější  bydlení
najdeme v
Satalicích:

100 845
Kč/m2

 
 

Nejdražší lokalitou rezidenčních nemovitostí
zůstává velká část Prahy 1. Na Josefově, který
drží v tomto žebříčku prvenství, se průměrná

cena za m² pohybuje na 204 tisících korunách a
je tak jedinou lokalitou, kde cena přesahuje

hranici 200 tisíc Kč/m²
Na druhé straně jsou Satalice, Černý most,

Petrovice a Komořany, kdy v poslední lokalitě
průměrná cena dosahuje téměř

105 tisíc Kč/m².
 

Mezi nejdražší a nejlevnější pražskou lokalitou
je rozdíl přibližně 103 tisíc Kč/m².

Mezi jedny z nejdražších
lokalit se také řadí městské

části jako Hradčany, Vyšehrad,
Bubeneč, Karlín či Dejvice a
Holešovice, které nabízí m²

rezidenční nemovitosti mezi 140
a 149 tisíci korun. Smíchov,
Břevnov, Veleslavín, Žižkov,

Vokovice a Vršovice jsou
postupně všechny lokality, kde

lze průměrnou cenu za m²
očekávat mezi 130 a 139 tisíci

korunami.

Nyní je průměrná
cena rezidenční
nemovitosti v
Praze

120 645
Kč/m2

 
 

„Praha potřebuje kvůli
deficitu z minulých let
stavět minimálně 10

000 až 15 000 nových
bytů ročně,“

řekl Kunovský za Central
Group.

 



Ceny bytů v ČR Červen 2022
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Věděli jste, že 

 
„Korekci lze očekávat zejména u

větších bytů, kde ceny dosahují výše,
která je pro trh v souvislosti s dalšími

aspekty, jako je inflace, růst úrokových
sazeb či zpřísnění podmínek u

hypoték, již neakceptovatelná,“ říká
Tomáš Wildt ze společnosti Vihorev

Group.

Zájem Čechů o nové byty klesá. Mohou za to
ceny převyšující 110 tisíc korun za metr

čtvereční v kombinaci s vysokými úrokovými
sazbami u hypoték. „Ve srovnání s koncem

loňského roku a prvními měsíci letošního roku
evidujeme cca 30% snížení zájmu,“ uvedla

obchodní ředitelka developerské společnosti
YIT Stavo Dana Bartoňová. Zprávy o

dramatickém úbytku klientů zaznívají z celého
developerského trhu, například i od společnosti

Central Group.
 

 
podle ČNB jsou ceny nemovitostí v
Česku vůči mzdové úrovni a cenám
jiných aktiv nadhodnocené o 40 %?
 
Česko má jedno z nejdražších bydlení
v Evropě...

Při  meziročním
srovnání nejvíce
zdražily byty v Ústí
nad Labem, a to o 

27 
%

Nabídka bytů  k
prodeji v Brně  se
za uplynulých osm
měsíců  zvýšila o

86
%

 
Developeři jsou sice kategoricky
proti snižování cen nových bytů,

ale některé názory odborníků
přicházejí s teoriemi, že by přeci
jenom mohli přistoupit k jejich

snížení.
„Rozklady nárůstu cen nemovitostí

ukazují, že čtvrtina růstu cen od
roku 2013 byla podpořena

optimistickým očekáváním Čechů
ohledně budoucnosti. Pokud se

optimismus vytratí, tak to může i
nyní přinést korekci,“ uvedl hlavní
ekonom České spořitelny David

Navrátil.



Nájemné v Česku
Červen 2022

 Vihorev Group

„Z našich propočtů se z
ekonomických důvodů více vyplatí
nájemní bydlení než vlastnické,“

uvedl ekonom České spořitelny David
Navrátil.

Podle něj jsou totiž české nájmy
relativně nízké, a také v uplynulém
období rostly pomaleji než reálné
příjmy domácností. Ve vyspělých
ekonomikách přitom bývá naopak

zvykem, že nájmy bývají ještě dražší
než splátky hypotéky.

 

Nájemné z bytu
ovšem meziročně  v
květnu stouplo jen
o

4,7
%

 
 

Výhody nájemního bydlení potvrzují
rovněž čísla od statistiků. V květnu

inflace ve srovnání s loňským
rokem stoupla o šestnáct procent.

Náklady vlastního bydlení
poskočily zejména v důsledku

růstu cen stavebních materiálů i
stavebních prací dokonce o

19,1 %.

Majitele českých bytů to, že
nájemníkům účtují spíše nízké

nájemné, obvykle netrápí.
„Velká část z nich má nájemní byt
jen jako přivýdělek, a i kvůli tomu
tak netlačí na cenu při sjednávání

nájmu. Potřebují jím zpravidla
pokrýt hypotéku “ řekl mluvčí
Bezrealitky.cz František Brož.

„Jako vlastník musím v bytě
platit další náklady. Musím jej

vymalovat, zařídit a dokupovat
zařízení, které se

opotřebovává, a také platím
daně,“ vysvětlil Navrátil.

V Praze je však
průměrné nájemné
vyšší  než  před
covidem

378
Kč/m2

nejmenší růst ceny nájemného
pozorujeme v Pardubicích? Aktuálně
meziročně 3 %.

Věděli jste, že 



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 

Rychlejším tempem než průměrná
nabídková sazba hypoték rostly v

květnu sazby hypoték do 80 % odhadní
ceny nemovitosti s fixací na jeden rok,
a to o 0,42 % na 5,92 %. S fixací na tři

roky vzrostly o 0,35 % na 5,88 %. S fixací
na pět let se zvýšily o 0,36 % na 5,51 %.
Více než 6 % klient zaplatí za hypotéku
nad 80 % odhadní ceny nemovitosti s
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Meziroční inflace
v květnu stoupla
na

16

 Vihorev Group

bankovní rada ČNB zvýšila úrokové
sazby o 1,25 procentního bodu?
Základní úroková sazba tak stoupla
na 7 %.
 
Důvodem je vývoj inflace a rostoucí
inflační očekávaní. Takto vysoko byla
základní úroková sazba naposledy v
roce 1999.

Tempo růstu úrokových sazeb hypoték mírně
zpomalilo. 

Podle prohlášení ČNB je jasné, že stále nejsme na
pomyslném vrcholu, protože na konci června má

následovat další zvýšení základních sazeb,“ uvedl
analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life

Select Jiří Sýkora.

 
Inflace by měla kulminovat na začátku
třetího čtvrtletí kolem 17 % a následně
velmi pozvolna zpomalovat, domnívá

se analytik společnosti Akcenta
Miroslav Novák.

Po celou druhou polovinu letošního roku
je však nutné počítat s meziročním

růstem cenové hladiny velmi výrazně nad
10 %. „V souhrnu za celý letošní rok lze

očekávat růst inflace v rozmezí mezi 14 až
15 %, vysoké ceny se tak budou

negativně promítat do slabší spotřeby
domácností. Pravděpodobnost

hospodářské recese se jednoznačně
zvyšuje," upozornil.

%



Stavební produkce Červen 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

V dubnu vydaly
stavební úřady
povolení
meziročně  méně  o

9,8

Věděli jste, že 
 
průměrný počet zaměstnanců ve
stavebnictví se v dubnu meziročně
zvýšil o 0,9 % a jejich průměrná
hrubá měsíční mzda vzrostla o
10,5 %?

mld.  Kč

Orientační hodnota
v dubnu
povolených staveb
stoupla o 25,8 % na

47,3

Počet
dokončených bytů
vzrostl o
 

5,3

Počet zahájených
staveb bytů  v
dubnu meziročně
klesl o

0,8
%

%

Stavební výroba na rozdíl od
průmyslu rostla, ale výkon

stavebnictví oslabil. Zatímco v březnu
dosahoval meziroční růst stavebnictví
podle revidovaných údajů skoro 9 %, a
v únoru dokonce téměř 17 %, v dubnu

to byla už jen
4 %.

%

 
 

Pozemní stavitelství, což je
stavba bytových i nebytových

budov, se ve srovnání se
stejným měsícem minulého

roku zvýšilo o 6,3 %.
Inženýrské stavitelství, tedy

budování cest nebo
telekomunikačních a

energetických sítí, meziročně
kleslo o 1,8 %.
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%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

620
tisíc

Návštěvnost hotelů
v Česku byla v
květnu přes

1,1
mil. .  hostů

 
meziročně  byla návštěvnost
hotelů  během letošního května
zhruba šestinásobná?

%

Celkem v
hotelech v
březnu hosté
strávili  přes

2,6
milionu nocí

Skladba turistů, kteří jezdí do ČR,
podle země původu se v posledních
letech mění. V minulosti přijíždělo
více Rusů i například také Číňanů.

Podle čísel Institutu turismu
České centrály cestovního ruchu

– CzechTourism mají o
dovolenou v ČR čím dál větší
zájem obyvatelé Slovenska,

Polska, Německa a Rakouska.
Letos v dubnu bydleli v

tuzemských hotelech obyvatelé
sousedních států v podobném

počtu jako před covidovou
pandemií. Kromě toho do Česka

přijelo také více hostů z
Nizozemska nebo Velké Británie.

Oproti dubnu počet hostů v hotelech
v květnu vzrostl o více než 100 tisíc. Pro

porovnání v květnu 2021 se celkem v
tuzemských hotelech ubytovalo přes 180

tisíc hostů.

Tuzemské cestovní kanceláře a
agentury hlásí letos velký zájem
Čechů o dovolenou v Chorvatsku.

Někde poptávka převyšuje hodnoty
z předpandemického roku 2019.

Opadnutí chuti českých turistů
cestovat k Jadranu CK

nepředpokládají ani po zavedení
eura v zemi, spíše podle nich lidé

tuto změnu ocení. ČTK to řekli
zástupci CK a agentur.

...  z
ubyotvaných bylo
z tuzemska více
než  

1,28
milionu hostů



Česká ekonomika Červen 2022
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Za celý letošní rok
se očekává růst
českého HDP o

% 

1,3

„Úhrn reálných peněžních a
nepeněžních příjmů domácností na
obyvatele poklesl v 1. čtvrtletí proti

předchozímu čtvrtletí o 5,6 %,
meziročně o 4,4 %, a to zejména
kvůli vysokému růstu cen," sdělil

ředitel odboru národních účtů ČSÚ
Vladimír Kermiet.

Česká ekonomika v
prvním čtvrtletí po
zpřesnění 
meziročně  vzrostla
o

%

4,9

Průměrný měsíční příjem ze
zaměstnání dosáhl v 1.

čtvrtletí 38 610 korun. Oproti
předchozímu čtvrtletí se reálně

snížil o 8,3 % a meziročně o
4,4 %. Podle statistiků byla tak

výsledkem vyššího
mezičtvrtletního poklesu

celkových příjmů domácností
než jejich výdajů nižší míra

úspor, dosáhla 16,1 %.
Mezičtvrtletně byla míra úspor
domácností nižší o 4 procentní
body, meziročně se snížila o 8

procentních bodů.

 
Pokles reálných příjmů v

situaci rostoucí inflace není
překvapivý, řekl analytik

Generali Investments Radomír
Jáč. Domácnosti na tuto

situaci podle něj reagovaly
odčerpáváním úspor, jež byly

naakumulovány v době
pandemických uzavírek,

přesto ale v mezičtvrtletním
srovnání spotřeba

domácností klesla...
 

Věděli jste, že 
 
míra investic domácností proti
předchozímu čtvrtletí stoupla o
půl procentního bodu a meziročně
o 1,4 procentního bodu, dosáhla
10 %?



Investice do fondů

kolektivního

investování

Červen 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -15,28 %-12,29 %

Fondy peněžního
trhu -6,49 %-5,30 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 22,05 %

64,76 %

4,27 %

34,42 %

1 měsíc

-0,41%

 0,63 %

-1,06 %

2,21 %

Věděli jste, že 
majetek, který mají Češi uložený v
podílových fondech, klesl v prvním
čtvrtletí letošního roku o 6,5 miliardy
na 701,1 miliardy korun?
 
Loni přitom stoupl o 118 miliard korun
na 707,6 miliardy korun. Nejvíce peněz
letos ubylo v akciových a smíšených
fondech.

Zásadní vliv na prodělávání většiny fondů 
má podle něho zejména nejistota.

„Aktuálně se všechny země potýkají s
rostoucí inflací a rostoucími úrokovými

sazbami v ekonomikách. Výjimkou je
zatím eurozóna, jsem ale přesvědčen, že i

zde dojde dříve či později ke zvýšení
úrokových sazeb,“ podotkl Novák.

 
Zda je celkový pokles reakcí na delší
korekci, která byla vyvolána blízkým

válečným konfliktem, nebo jde o začátek
období tzv. medvědího trhu, čili

dlouhodobější pokles na akciových trzích,
to se podle expertů teprve ukáže s časem.

Většina podílových fondů letos stále
prodělává, akciové fondy ztratily letos

do konce května 9,6 %, dluhopisové
fondy 8,9 % a fondy peněžního trhu
5,1 %. Naopak komoditní fondy se

zhodnotily o 75,6 % a realitní fondy o
1,7 %.

 

 
U komoditních fondů

nastal v květnu
očekávatelný růst z

důvodu rostoucích cen
energií a všeobecného
nedostatku materiálů.
Rostoucí ceny se totiž
podle Nováka projeví
vždy v ekonomických

výsledcích firem, které
produkují dané

suroviny.



Doplňková
aktuální témata

Červen 2022
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V uplynulých dvou koronavirových letech

byl o chaty a chalupy enormní zájem,
protože se nemohlo cestovat do

zahraničí a lidé v rekreačních objektech i
pracovali na home office. „Když se objevil
rekreační objekt na prodej, tak bylo přes

deset zájemců, a skoro se přebíjeli,
přepláceli, kdo nemovitost koupí," uvedl
GŘ Next Reality Robert Hanzl. Ceny se

podle něj až zdvojnásobily. Cena chaty u
Sázavy vzrostla z 1,5 milionu na tři

miliony a apartmány na horách ze 100
tisíc za metr čtvereční na 200 tisíc za

metr čtvereční.
 
 

Kvůli stoupajícím cenám stavebních
materiálů a energií se odkládají

rekonstrukce chat a chalup. „Lidé
je raději nechají rozestavěné, než aby

přiškrtili rodinný rozpočet někde jinde.
Když se výstavba rekreačního objektu
protáhne třeba i o dva roky, nikomu to

extrémně vadit nebude a náklady budou
třeba nižší,“ uvedl za Videobydlenic.z

Jakub Veverka.
 

Zdroji uvedených informací jsou: Asociace českých stavebních spoř itelen,
CentralGroup, Trigema, Skanska, Bezrealitky, CRIF, IPR, Vihorev
Investments, Ekonomi, 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, Deník.cz, Videobydlení.cz

Věděli jste, že 
 
zájem o nákup chat a chalup po dvou
letech ochladl?
 
Proti loňskému roku klesla touha lidí
pořídit si rekreační nemovitost o 20
až 30 %.

 
V případě pořízení vlastního

bydlení největší část Čechů, téměř
40 %, dává přednost koupi

staršího bytu či domu a následné
rekonstrukci. Důvodem jsou v 60 %
případů peníze, na novostavbu lidé
nemají. Při rekonstrukci by se 43 %

lidí spoléhalo na vlastní úspory.
Necelá třetina Čechů spoléhá na

stavební spoření nebo úvěr ze
stavebního spoření.

 
Rostoucí ceny elektřiny a plynu nutí
Čechy zateplovat, měnit vytápěcí

návyky a pořizovat alternativní
udržitelné zdroje energie.

 
Podle průzkumu 61 % Čechů

omezuje spotřebu, tedy méně topí,
dávají si pozor, aby zbytečně

nesvítili apod. Na 16 %
respondentů se snaží minimalizovat

tepelné ztráty, takže zateplují,
vyměňují okna, instalují rekuperaci

atd. Dalším způsobem jak ušetřit, je
pořídit úspornější zdroj vytápění.

Češi pořizují tepelná čerpadla (5 %),
fotovoltaické panely (6 %) nebo

nový kotel (5 %).


