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Během března
se v ČR celkem
prodalo

Meziměsíčně  šlo o
nárůst o 

%

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v březnu činila

m l d .  Kč

P ř e h l e d  d a t  

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

Meziroční
inflace v
únoru stoupla
na

Stavební spořitelny
poskytly v prvním
čtvrtletí úvěry za
cca 

by tů m l d .  Kč . m l d .  Kč

% %

Inflace v EU
vystoupila na
rekordních

Duben 2022

Věděli jste, že 
zájem o hypotéky i přes vyšší
úroky a rekordní ceny
nemovitostí neklesá?
O sjednání hypotéky uvažuje,
stejně jako před rokem, 13 %
lidí.
Více Čechů proti minulému roku
však zvažuje hypotéku s delší
splatností a zároveň s kratší
fixací úrokové sazby.
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Byty v Praze
Duben 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Prodejní ceny nových bytů v Praze dál
rostou. V letošním prvním čtvrtletí se
meziročně v hlavním městě vyšplhaly
skoro o 30 % na průměrných 145 749

korun za metr čtvereční. Od konce loňského
roku zdražily o 5,7 %.

Podle analýzy developerů je důvodem
nárůstu ceny bytů nižší nabídka způsobená
nejen inflací a výší hypoték, ale i zdražením

stavebních prací, materiálů a energií. Do cen
se promítá i nejistota způsobená válkou na

Ukrajině.

 
Na konci prvního čtvrtletí si zájemci o nové

bydlení mohli vybírat ze zhruba 3200 nových
bytů, což je asi o tisícovku bytů méně než

před rokem.
„V prvním kvartále roku se vyprodaná

nabídka jen slabě doplnila, aby ale
uspokojila dlouhodobé tržní potřeby, musela
by být aspoň trojnásobná,“ napsal v tiskové

zprávě předseda představenstva Skanska
Reality Petr Michálek.

nejvíce nových bytů  se staví v
Praze 4, 5, 9 a 10? Nejlevněji
vychází ceny v Praze 8, kde stojí
metr čtvereční zhruba 139 000
korun.

Z analýzy vyplynulo, že prakticky
nejsou v nabídce byty s cenou
pod 100 000 Kč/m2 naopak

přibyly byty za více než 400 000
Kč/m2. „Před čtyřmi lety bychom
takovou věc nepředvídali. Pokud
bude pokračovat zdražování, tak

pravděpodobně bude střední
třída rozhodovat, zda si byt

koupí, nebo půjde do nájmů, a
spíš vyjde nájem,“ řekl Marce

Soural za Trigemu.

V Praze průměrná
prodejní cena
starších bytů
vzrostla na 

129 737
Kč/m2

Ceny bytů ovlivňuje především jejich
nedostatek. Developeři s

nabídkovou cenou, která se
přiblížila prodejní, otálejí, protože
neumí odhadnout, kam se vyšplhá.

„Proto už si přičítají rizikovou
přirážku,“ uvedl Soural a za důvody
označil dynamickou dobu. „Žili jsme

dva roky v covidu, který roztrhal
dodavatelsko-odběratelské řetězce a

hlavně cenovou stabilitu.
Do ekonomiky se vložila spousta
peněz, které nejsou kryté prací.

Dalším faktorem je válka na Ukrajině,
která nejistotu dále prohloubila a ta

se přelila na stavební trh,“ zmínil
Soural.



Ceny bytů v krajích Duben 2022
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Věděli jste, že 

„Nedostatek bytů je v ČR dlouhodobý
jev, stejně jako velmi nízká

nezaměstnanost. Nyní se k tomu
přidala rekordní inflace, základní

úroková sazba někde na úrovni roku
2001 a nejistota ohledně války na
Ukrajině,“ uvedl za FérMakléři.cz

Lumír Kunz.
Po vypuknutí válečného konfliktu
ale lidé začali vyčkávat na další

vývoj událostí, v březnu tak
realitní trh zažil ochlazení. Přesto

skončil celý první kvartál
meziročním růstem v řádu desítek

procent a i mezikvartálně rostly
ceny v jednotkách procent.

 
Byty ve velkých českých městech v

letošním prvním čtvrtletí dále zdražovaly.
Souvisí to s jejich nedostatkem i rostoucí
inflací. Například v Brně stouply ceny
bytů meziročně o pětinu na více než

100 000 Kč/m2. Dohání tak Prahu, kde se
ceny zvyšují pomaleji. Meziročně tam metr
čtvereční bytové plochy vzrostl o 17 % na

126 140 korun.

zatímco loni v prvním čtvrtletí byla
cena m2 v Brně 86 126 korun, letos ve
stejném období je už 103 316 korun?

Při  srovnání
posledních dvou
kvartálů  zdražily
byty nejvíce v
Olomouci, o 

10,55
%

Největší  meziroční
procentuální nárůst
ceny byl
zaznamenán v Ústí
nad Labem, o

56,6
%

 
„Společně s horší dostupností

vlastního bydlení se budou
lidé uchylovat stále častěji k
pronájmům. Ne každý si v

této situaci totiž může
dovolit nemovitost vlastnit,

což je logické a v zahraničí to
bere veřejnost jako běžnou

věc.
U nás se většina nechce vzdát

svého snu, ale aktuální
situace to nejspíše změní,“
říká Tomáš Wildt z Vihorev

Group



Nájemné v Česku
Duben 2022
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Zdražují i nájmy. „Velká
část společnosti bude

bydlet v nájmu. Brzy bude
běžnější dojíždět za prací.
Ve Středočeském kraji se

už nyní, díky tomuto
trendu, realitní trh hýbe

více, než tomu bylo v
minulosti,“ doplnil Hrubý.

 

 
makléři  RE/MAXU zaznamenali v
prvním kvarálu roku 2022 meziročně
nárůst počtu pronájmů  o 20 %?

Věděli jste, že 

Průměrná mezičtvrtletní změna ceny nájmů  bytů  k 1.
čtvrtletí 2022 v Praze v procentech
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„Poptávka po pronájmech je
extrémní, nejde ale jenom o válku

na Ukrajině, může to být i
důsledek toho, že pořídit si vlastní
bydlení je složitější a lidé nemusí

dosáhnout ani na hypotéku,“
sdělil v tiskové zprávě ředitel

společnosti RE/MAX Jan Hrubý.

Průměrná cena
nájmu za m2 v
developerském
projektu v Praze
vyšla v 1.Q. na

335
Kč/m 2

Metr čtvereční v
cihlovém domě  v
Praze v 1.Q. stál v
průměru 

322
Kč/m 2

...  a v panelovém
domě  v Praze

275
Kč/m 2

Lze očekávat, že nájmy v Česku
během dvou let zdraží o
přibližně 30 %. Válka na

Ukrajině způsobí vyšší inflaci,
přísnější měnovou politiku a

zpomalení výstavby bytů, čímž
urychlí přesun Čechů do nájmů.
Další tlak na dražší nájmy přinese
vlna uprchlíků z Ukrajiny. V jejím
důsledku letos stoupne poptávka
po nájmech o pětinu. Vyplývá to z

analýzy společnosti Cyrrus.



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 
Průměrná úroková sazba hypoték stoupla od konce

loňského roku o více než 1 %. Vyplývá to z údajů
Fincentra Hypoindexu. Ten je zpracováván podle

nové metodiky na základě údajů k pátému
pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží

aktuální průměrnou nabídkovou sazbu
hypotečního úvěru pro 80 % hodnoty nemovitosti.
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Analytici
předpokládají, že
inflace může
dosáhnout až

15
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je čím dál více pravděpodobné, že
průměrná nabídková sazba dosáhne
pěti procent? To nemusí být pro
letošní rok výše konečná“...

„Sazby hypotečních úvěrů po
středečním zvýšení základních

sazeb ČNB stačily zvýšit prozatím
jen některé banky, a proto je
průměrná nabídková sazba

hypoték Hypoindexu k 5. dubnu
jen 4,88 %. Lze tedy očekávat, že

tato sazba v průběhu dubna
poroste, jakmile se ke zvýšení

přidají i další banky.
uvedl za Fincentrum & Swiss Life

Select Jiří Sýkora.

Inflace je nejvyšší od května 1998.
Nejvýrazněji zdražily pohonné
hmoty, které byly v březnu o

polovinu dražší než před rokem.
Dále výrazně rostly i ceny elektřiny
a zemního plynu. Meziměsíčně se

spotřebitelské ceny zvýšily o 1,7 %.
 
 

Zároveň podle nich zůstane ve
zbytku roku dvouciferná. Březnová

meziroční inflace byla zároveň o
2,9 % vyšší, než odhadovala ČNB v

únorové prognóze.

%



Stavební produkce Duben 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

„Aktuální dvouciferný meziroční růst naznačuje, že se
stavebnictví podařilo překonat problémy způsobené

koronavirem a s ním spojeným narušením
dodavatelských řetězců.

Růst je však třeba brát s rezervou, jelikož je způsoben
hlavně nižší srovnávací základnou,“ uvedl odborník

na stavebnictví z poradenské společnosti KPMG Josef
Kupec a dodal, že proti dalšímu růstu bude působit

především válka na Ukrajině.
 

„Už dlouho upozorňuji na to, že je české stavebnictví
závislé na pracovnících ze zahraničí, mezi nimiž

dominují právě Ukrajinci. Dostali jsme se do situace,
že bez nich se v Česku nepostaví žádná větší stavba...

uvedl Evžen Korec za Ekospol.
 

p ovo l e n í

V únoru vydaly
stavební úřady 

6903

Věděli jste, že 
během března se prodalo výrazně
více bytů než tomu bylo v
předchozím měsíci?
 
Meziměsíčně šlo o nárůst o 27 %.
Při meziročním srovnání se jednalo
o růst o více než 13 %.

m l d .  Kč

Orientační hodnota
v únoru povolených
staveb stoupla na

39,8

Počet
dokončených bytů
klesl o 13,1 % na
 

2265

Počet zahájených
staveb bytů  v
únoru meziročně
vzrostl o 26,1 % na

3691

Dvouciferným tempem rostla stavební
produkce naposledy v březnu 2019.

Pozemní stavitelství se v únoru
meziročně zvýšilo o 16,1 %

a inženýrské stavitelství o 30 %.
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český

statistický úřad.
 

by tů

by tů
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Cestovní ruch
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Věděli jste, že 

Z toho bylo
rezidentů

414
t is íc

Návštěvnost hotelů
v Česku byla v
únoru zhruba

660
t is .   turis ítů

meziročně  byla návštěvnost
hotelů  během letošního února
zhruba desetinásobná?

Oproti lednu počet
hostů  vzrostl
zhruba o

200
t is íc

Zahraniční turisté v Česku sice
pořád chybí, ale činí se tuzemští

hosté. Češi dokonce během
Velikonoc předčily obsazenost

ubytovacích zařízení o 6 %
oproti předkrizovým údajům.
Jenom během jara plánuje

tuzemskou dovolenou 62 %
Čechů

Turistikou, sportem, nebo
jízdou na kole chtějí

Češi strávit v průměru osm a
půl dne, vyplývá to z
průzkumu agentury
Cestovního ruchu

CzechTourism. „Očekáváme
proto rekordní návštěvnost.

Už loňský rok atakoval
předkrizovou úroveň a to

bylo až do května zavřeno,“
uvedl pro idnes.cz ředitel

CzechTourismu Jan Herget.

%

Celkem v
hotelech v únoru
hosté strávili

1 627 184
nocí

Ještě před covidem přijelo
podle Hergeta do Česka ročně
na 650 tisíc turistů z Ruska a i

čínských návštěvníků byl
podobný počet. Vloni počet

Rusů klesl na 25 tisíc.
 

Po výpadku těchto zahraničních
návštěvníků se bude

CzechTourism zaměřovat
především na další trhy, odkud

do Česka jezdí návštěvníci
ochotní v Česku utratit větší

sumy. Čtyři pětiny z peněz na
kampaně půjde na inzerci

dovolené v Česku mezi Brity,
Američany nebo například v

Německu.



Česká ekonomika Duben 2022

%
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Mezikvartálně  se v
1. čtvrtletí HDP
zvýšil  o 

% 

0,7

 
„K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěly

zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností
a tvorba hrubého kapitálu.

Naopak přetrvával negativní vliv zahraniční
poptávky,“ komentoval čísla ředitel odboru

národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Mezičtvrtletní
vývoj podle ČSÚ pozitivně ovlivnily hlavně tvorba

hrubého fixního kapitálu a zahraniční obchod.

Česká ekonomika
loni meziročně
vzrostla o

%

4,6

Za růstem české ekonomiky stála ve velké míře setrvačnost,“
uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Od druhého
čtvrtletí nicméně podle něj převáží negativní dopady války, a

navíc se vyčerpá efekt loňské nízké základny. 
 

Válka ale způsobila nejenom šok, ale zároveň výrazně
prohloubila přetrvávající materiálovou krizi a ještě více

narušila dodavatelské řetězce,“ uvedl ředitel strategického
poradenství PwC Česká republika Jan Hadrava.

Meziroční růst hrubé přidané
hodnoty nejvíce podpořilo

stavebnictví a skupina odvětví
obchodu, dopravy, ubytování a

pohostinství. Dařilo se také
většině odvětví služeb, uvedl

ČSÚ.

 
„Česká ekonomika svým

výkonem v letošním prvním
kvartálu zřejmě dosáhla
maxima možného. Česko

tímto výsledkem sice zaostává
za většinou svých partnerů v
EU, rozdíl se ale podle všeho

během prvního kvartálu snížil,
když některé země, kupříkladu

Francie, mezičtvrtletně
stagnovaly či dokonce

propadly.
 
 



Investice do fondů

kolektivního

investování

Duben 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -13,48 %-9,72 %

Fondy peněžního
trhu -3,22 %0,12 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 21,49 %

56,25 %

3,82 %

48,09%

1 měsíc

-3,58%

 0,72 %

1,70 %

7.40 %

Věděli jste, že 
nemovitostní fondy přidávají i v
této nestabilní době další
nemovitosti do svých portfolií?
 
Tyto fondy se těší vzrůstající
oblibě ze strany českých
investorů, kteří jsou stále
převážně konzervativní.

Důvod je nasnadě. Ruská
invaze na Ukrajině pokračuje

a způsobuje
nejen ekonomické potíže, ale
také zvyšování cen u téměř

všech komodit. Nejpatrnější
nárůst můžeme sledovat u
cen ropy a zemního plynu,“
popsal dění na komoditních

trzích Dominik Šulta, za
Broker Consulting.

Dopady války na Ukrajině se podle
očekávání stále výrazně projevují na

finančních trzích. Výsledky březnového
Broker Consulting Indexu podílových

fondů ukázaly, že nejviditelnější dopady
jsou k vidění u komoditních fondů, které

si vlivem nárůstu cen komodit
meziměsíčně připsaly celých 7,40 %!



Doplňková
aktuální témata

Duben 2022
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Investice do komerčních nemovitostí
ožívají, v ČR mají letos přesáhnout 2

miliardy eur
 

Předběžné údaje za 1. čtvrtletí 2022
naznačují 5% nárůst objemu investic

do komerčních nemovitostí oproti
stejnému čtvrtletí 2021 v regionu

EMEA. Finanční výkonnost nájemců i
investorů byla na většině evropských

trhů silná, přičemž se obnovila důvěra
v sektor kancelářských budov.

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, RE/MAX G8 Reality

 
Ukrajinští uprchlíci vytvářejí

tlak na realitní trhy v
hostitelských zemích. V

Německu, Polsku a v České
republice chybí byty a ceny
nájmů rostou. Informovala o

tom agentura Reuters.
 

Podle Marcina Janczuka, který
pracuje v realitní společnosti

Metrohouse Franchise, by
polský trh s komerčním

ubytováním musel hned přidat
půl milionu bytů, aby uspokojil

všechny uprchlíky, kteří do
země zatím přišli.

 
„Odhadujeme, že v (polských)

největších městech jsou
aktuálně ceny nájmů zhruba o

20 % vyšší než na začátku
roku,“ uvedl Janczuk

Věděli jste, že 

z šetření vyplynulo, že polovina
Čechů, kteří disponují úsporami,
považuje nemovitost za nejvýnosnější
a nejbezpečnější typ investice?

„Trh podstatně ovlivnil internetový
gigant Google, který uzavřel transakce

ve výši 762,5 milionu liber za londýnský
komplex Central St Giles a 583 milionů

eur za kancelářský komplex Warsaw
HUB,“ řekl Richard Divall, ředitel

oddělení přeshraničních trhů společnosti
Colliers.


