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Během června se
v ČR celkem
prodalo

Meziměsíčně
šlo o pokles o 

%

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v červnu činila

mld.  Kč

P ř e h l e d  d a t  

V Praze se během
června prodaly
byty v celkové
hodnotě  opět více
než

Meziroční
inflace v květnu
stoupla na

Průměrná
nabídková sazba
hypoték v
červenec stoupla na

bytů mld.  Kč . %

% %

Základní
úroková sazba
zůstala na

Červenec 2022

Věděli jste, že 
před rokem našla většina
nemovitostí majitele do týdne, v
horším případě do měsíce?
 
Nyní více než polovina
nemovitostí (55 %) čeká na
svého kupce průměrně dva
měsíce. Do měsíce či do půl roku
se prodá 22 % z nich.
 

3968 5 17,38 6 x

717,2

6,24

Veškerá bytová výstavba v metropoli
se podle dat ČSÚ od roku 2010

pohybovala zhruba mezi 3000 a 5000
zahájenými byty ročně. V loňském
roce podle ČSÚ začala stavba asi

9700 bytů, což bylo nejvíce od roku
1997.

 
Tento trend zřejmě bude pokračovat –
podle dat za letošní první čtvrtletí byla
v Praze zahájena výstavba 1935 bytů,

což bylo o asi 56 % více než ve stejném
období loni.

 
 
 

Velmi silné měsíce, co se týče
hodnoty prodaných bytů, zažil

v červnu Středočeský a
Královehradecký kraj. Ústecký

kraj navíc překonal svůj
dosavadní rekord v celkové
částce prodaných bytů.

 
 



Byty v Praze
Červenec 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

„Dochází ke snižování nabídky
nových bytů k prodeji. Nikoliv
fakticky, ale v důsledku toho,
že developeři neví, za jaké

stavební náklady jsou schopni
postavit, a tedy ani jaká bude

koncová cena. Došlo k
pozastavení předprodejů a

nabídka se tedy opticky
snížila, přestože se staví,“
říká Tomáš Wildt z Wihorev

Group.

růst prodejních cen nových bytů
v Praze se ve druhém čtvrtletí
letošního roku mezičtvrtletně
zastavil.
h  hoték.

Průměrná cena
nového prodaného
bytu byla ve 2.Q.

145 783
Kč/m2

Prodeje bytů nejvíce ovlivňuje nedostupnost
hypoték způsobená prudkým nárůstem základní
úrokové sazby. Od začátku roku je o polovinu

méně sjednaných hypoték. „Aktuální situace na
hypotečním trhu prakticky převrátila strukturu

kupujících. Zatímco v minulosti převažoval počet
klientů, financujících nové bydlení hypotékou, dnes
převažují investiční koupě,“ dodal Petr Michálek za

Skanska Reality.

V metropoli se
prodalo 950 nových
bytů,  což  je
meziroční propad
skoro o

65
%

 
„Trh se zpomaluje, brzdí
ceny i nákupy a apetit

investorů nakupovat nové
bydlení se dramaticky snížil.
Dostali jsme se na vrchol a

nějaký čas na něm
zůstaneme,“ uvedl Marcel

Soural za Trigema.

 
Ve srovnání s prvním čtvrtletím se

prodejní cena bytů v Praze zvedla o
34 Kč/m2. Meziročně je zhruba o 23 %

vyšší. „V poslední době se ceny stabilizují
a od začátku roku se zvýšily jen asi o pět

procent. Celkově za letošní rok
očekáváme růst do deseti procent,“ řekl

za Central Group Dušan Kunovský.
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Věděli jste, že 

Podle šéfa realitní skupiny EHS
Hendrika Meyera se nedá čekat, že
ceny propadnou rovnoměrně napříč
celým trhem. Průměrné ceny sráží

spíše propady konkrétních typů
nemovitostí, které byly v posledních

měsících nadhodnocené.
 

Například středně velké byty v
centrech měst s dobrou dopravní
dostupností budou růst i nadále.

A kde nebudou mít kupní sílu
domácnosti, tam je nahradí

investoři, kteří se budou stále častěji
zaměřovat i na starší bydlení, míní

Meyer.

Průměrná cena staršího bytu v Česku
poprvé od zimy roku 2019 mírně

klesla. Na začátku léta se starší byt
prodával za 88 756 korun na metr

čtvereční, což je o 2 % levněji než na jaře.
Vyplývá to ze studie realitní skupiny

European Housing Services (EHS), za
druhé čtvrtletí roku 2022.

jen v Brně cena mezičtvrtletně stoupla
o 3 % na 95 215 korun za metr
čtvereční?

Díky mnoha domům
před generální
rekonstrukcí klesly
ceny na Karlovarsku
o

25
%

Průměrné ceny
rodinných domů
stouply proti
prvnímu čtvrtletí o
desetinu na

52 264
Kč/m2

Průměrné ceny podle EHS nejvíce
klesly ve:

Zlínském kraji, a to o 21 % na 44
828 korun za metr čtvereční
na Vysočině o 18 % na 48 07 Kč/m2
v Ústeckém kraji o 14 % na 32 528
korun za metr čtvereční
ve Středočeském kraji klesly
například o 6 % na 72 578 Kč/m2

 
„Česko se nachází uprostřed několika
souběžných trendů. Regiony doplácí na

ochlazení zájmu investorů a rostoucí náklady,
které je nutné vynaložit pro rekonstrukci.

Cenové nůžky mezi kraji i okresy se po letech
sbližování opět začínají rozevírat. Zájemci v

těchto krajích nyní nemají potřebu přeplácet a
vyčkávají,“ řekl ČTK Jan Škrabánek,

generální ředitel Bezrealitky.



Nájemné v Česku
Červenec 2022
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Průměrné ceny za nájemní byt
rostou. V Praze se průměrný nájem
poprvé dostal nad třísetkorunovou

hranici a průměrný byt se na začátku
léta nabízel za 304 korun za metr
čtvereční. Nejpoptávanější byly
nadále garsoniéry a byty 2+1.

 

Podle odhadu
Škrabánka by
mohly nájmy vzrůst
od začátku roku o

15
%  

Příčinou je hned několik
faktorů. Na uprchlickou krizi,

která snížila počet volných bytů,
navázaly drahé hypotéky a

vysoká inflace zvyšující životní
náklady. Ty tlačí majitele ke

zdražování nájmů. V Praze se
navíc znovu oživil trh s

krátkodobými turistickými
pronájmy, na který se část

nemovitostí vrátila.

„Jsme teprve na začátku. Dá se
předpokládat, že ceny nájmů

porostou po zbytek roku. Šok to
bude hlavně pro menší města, která
mají nájemních bytů nedostatek a

jejichž obyvatelé nejsou na
kontinuální zdražování nájmů, které

asi přijde, připraveni,“ uvedl Jan
Škrabánek, generální ředitel

Bezrealitky.

O 4 % na 258 korun vyrostly nájmy v
Brně a okolí. Ještě více však rostl nájem
ve Zlíně (o 17 % na 204 korun za metr
čtvereční pronajímané plochy) a v

Pardubicích (o 14 % na 211 korun za
metr čtvereční plochy) nebo na Vysočině
(o 10 % na 194 korun za metr čtvereční

pronajímané plochy).

Lze očekávat další
růst i  ve
Středočeském kraji,
kde se nově
pronajímá za 

226
Kč/m2

nájemné mezičtvrtletně průměrně
vyskočilo o 6 %?

Věděli jste, že 



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 

„Myslím, že pro další měsíce
můžeme očekávat alespoň

stagnaci sazeb, a ne jejich další
zvyšování. Otázkou i nadále

zůstává, zda zásadnější obrat ve
vývoji sazeb hypoték, které se

očekával podle původních
předpovědí na počátku příštího
roku, se nám spíše neposouvá

minimálně do druhé poloviny roku
2023 či spíše na jeho konec,“

upozornil analytik Fincentrum &
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Meziroční inflace
v červnu stoupla
na

17,2
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průměrná úroková sazba hypoték
počátkem července činila 6,24 % a za
poslední měsíc stoupla o 0,53 %
bodu?
 
Tempo růstu zrychlilo.

Bankovní rada ČNB zřejmě v srpnu nechá
základní úrokovou sazbu na 7 %, tedy

nejvýše od roku 1999. Vyplývá to z vyjádření
ekonomů, které oslovila ČTK. Rozhodnutí je

ale podle nich velkou neznámou. Zásadní
bude komunikace rady. Někteří analytici

mírné zvýšení sazeb nevylučují.

Růst spotřebitelských cen v Česku
zrychluje už rok. V červnu 2021 byla
3%. V posledních třech měsících se
drží na nejvyšší úrovni od prosince
1993. Nejvýrazněji nadále zdražují

potraviny (18 %) a energie, vyplývá z
informací ČSÚ.

 
 

Inflace v ČR V posledních měsících
patří k nejvyšším v Evropské unii,

výrazněji než v Česku spotřebitelské
ceny meziročně rostou jen v

pobaltských zemích.

%



Stavební produkce Červenec 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 květnu vydaly
stavební úřady
povolení
meziročně  méně  o

8,4

Věděli jste, že 
x

mld.  Kč

Orientační hodnota
v květnu
povolených staveb
stoupla o 33,1% na

49,9

Počet
dokončených bytů
vzrostl
meziročně  o
 
3,1

Počet zahájených
bytů  v
květnu meziročně
vzrostl o

24,1
%

%

Stavební výroba v Česku v květnu zpomalila
meziroční růst. Pozemní stavitelství, což je
stavba bytových i nebytových budov, se ve

srovnání se stejným měsícem minulého roku
zvýšilo o 3,5 %. Produkce inženýrského

stavitelství, tedy budování cest nebo
telekomunikačních a energetických sítí,

meziročně vzrostla o 2,8 %.

%

 
 

Průměrný evidenční počet
zaměstnanců ve stavebnictví

se pátý měsíc v roce
meziročně zvýšil o 0,4 %,
průměrná hrubá měsíční
nominální mzda těchto

zaměstnanců podle
statistiků meziročně

vzrostla o 10,8 %.

zatímco letos v únoru stavebnictví
meziročně vzrostlo o téměř 17 %, v
březnu to bylo o 8,8 % a v květnu 3,3 %?
 
Za zpomalením růstu je údajně hlavně
nedostatek pracovníků i stoupající ceny
materiálů či energií, což bude dál
negativně ovlivňovat plánování a
realizaci malých i velkých staveb.
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%

Cestovní ruch
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Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

687
tisíc

Návštěvnost hotelů
v Česku byla v
červnu přes

1,3
mil. .  hostů

 
ve srovnání s loňskem ale přibylo
lidí, kteří si dovolenou odepřou,
aby ušetřili?

%

Celkem v
hotelech v
červnu hosté
strávili  přes

3
miliony nocí

 
V hotelech, penzionech a kempech v
Česku se ve 2. čtvrtletí letošního
roku ubytovalo 5 milionů turistů.
Období před covidem se počet
hostů nevyrovnal, ve druhém
kvartále roku 2019 přijelo do

hromadných ubytovacích zařízení
v ČR téměř 5,8 milionu hostů a o

rok dříve skoro 5,5 milionu.
Ve srovnání se stejným obdobím

loňského roku ale letošní údaj
představuje nárůst o 229 %.

O víc než 10 miliard korun
vzrostly meziročně příjmy

České republiky z
mezinárodního cestovního

ruchu. Zatímco loni v prvním
čtvrtletí byly zhruba 11,1 miliard

korun, letos za leden, únor a
březen dosáhly už cca 21,2

miliard. Vyplývá to z přehledu
platební bilance ČR.

 
Češi letos za dovolenou podle
průzkumu společnosti Europ
Assistance plánují utratit v

průměru 28 421 korun, meziročně
zhruba o 6 % více.

Tržby ve službách
ve 2. čtvrtletí
meziročně  stouply
o

12,1
%



Česká ekonomika Červenec 2022
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V prvních třech
měsících roku se HDP
zvýšil  proti stejnému
loňskému období o

% 

4,9

Podobný vývoj zaznamenala i ekonomika zemí
Evropské unie. Eurostat ve svém odhadu uvedl,
že meziroční růst HDP unijních zemí na jaře

zpomalil na 4 % z předchozího tempa 5,5 %.
Mezičtvrtletní tempo růstu zůstalo na 0,6 %.

 
Například hospodářský růst v Německu se podle
odhadu spolkového statistického úřadu v druhém

kvartále zastavil. Vývoj odůvodnil pandemií,
problémy v dodavatelských řetězcích a dopady

války na Ukrajině.

Česká ekonomika
meziročně  v
2. čtvrtletí vzrostla
o

%

3,6

Analytik Cyrrusu Vít Hradil
očekává růst HDP za celý

letošní rok na úrovni 2,2 %,
tedy pokud se energetická

krize podle něj nevystupňuje
do stavu přídělového

hospodaření a nucených
odstávek výrobních podniků.

V Česku k meziročnímu
růstu ekonomiky pomohly

podle ČSÚ výdaje na
konečnou spotřebu a

tvorba hrubého kapitálu,
naopak negativní vliv na něj

dál měla zahraniční
poptávka.

K mezičtvrtletnímu růstu
české ekonomiky na

výdajové straně přispěla jen
domácí poptávka.

Věděli jste, že 
 
analytici očekávají v příštím
čtvrtletí pokles růstu ekonomiky?
 
Současný meziroční růst ovlivnila
loňská nízká srovnávací
základna, kdy platila opatření
proti COVID 19...



Investice do fondů

kolektivního

investování

Červenec 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -16,78 %-15,14 %

Fondy peněžního
trhu -6,93 %-8,94 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 23,75 %

47,36

5,72 %

20,69%

1 měsíc

-2,40%

 1,79 %

-0,99 %

-10,81

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?

Průměrný český investor do podílových
fondů v letošním prvním pololetí v

průměru prodělal 11,6 %. Vyplývá to z
Indexu českého investora (CII750)

společnosti Swiss Life Select a agentury
Thomson Reuters. Index sleduje

výkonnost 750 investičních fondů
působících na českém kapitálovém trhu. V
roce 2021 činil průměrný výnos 7 %, o rok

dříve 5,9 %.
 

V červnu došlo u většiny podílových
fondů k výraznému poklesu, jejich

záporné hodnoty zaznamenal Broker
Consulting Index podílových fondů.
Meziměsíčně se propadly zejména

akciové a komoditní fondy, menší pokles
lze pozorovat u dluhopisů a fondu

peněžního trhu. V rámci ročního
srovnání jsou k vidění
určité náznaky trendu,
jehož hlavními znaky

jsou korekce na
komoditních fondech,

a naopak určitá
stabilita u

nemovitostí. Ty jako
jediné zaznamenaly v

předchozím měsíci
malý procentuální

nárůst.



Doplňková
aktuální témata

Červenec 2022
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Přes 53 % Čechů spoří, z úspor by ale

nevyžila ani polovina
 

Češi patří dlouhodobě k nejspořivějším
národům na světě, přes 53 % jich spoří
každý měsíc. Přesto 48 % občanů nemá
dostatečné finance pro nenadálé životní
situace, tedy má rezervu menší než šest
měsíčních platů. Více než desetina nemá

žádné odložené peníze. Vyplývá to z
květnového průzkumu agentury Kantar.

 
Skoro čtvrtina (23 %) Čechů odkládala

peníze nepravidelně. Jen každý pátý
nemá z posledních 12 měsíců našetřeno

nic.
 

Pravidelné spoření potvrdilo téměř
70 % respondentů s vyšším vzděláním,

ale pouze 48 % dotázaných s nižším
vzděláním. Zaměstnanci s plným

úvazkem (61 %) jsou schopni spořit
pravidelněji než drobní podnikatelé a

OSVČ (55 %).

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 
v České republice bylo loni 4,48
milionu obydlených bytů, o 9,1 % více
než v roce 2011?
 
Nejčastější mají byty v Česku rozlohu
60 až 79 metrů čtverečních a tři
obytné místnosti.

Nejvyšší počet obydlených
bytů, téměř 630 000, mělo
podle Sčítání 2021 hlavní

město. Praha se tak na
celorepublikovém počtu podílela
14 %. Druhý byl Středočeský kraj

s více než 560 000 byty a třetí
Moravskoslezský kraj s více než

500 000 obydlenými byty.
 

„Naopak jejich nejnižší počet se
nacházel na území

Karlovarského kraje, kde jich
bylo necelých 130 000, a

podílely se na všech bytech v
Česku pouhými 2,8 %,“ uvádí
ČSÚ. Druhý nejnižší počet
obydlených bytů statistici

zaznamenali v Libereckém kraje,
kde jich bylo necelých 190 000.

 


