
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v listopadu

20

Meziměsíčně  tak
došlo k nárůstu
zhruba o 20 %,
meziročně  o 

73
%

V Praze se během
listopadu prodaly
byty v celkové
hodnotě  přesahující

8,7
m l d .  Kč .

P ř e h l e d  d a t  

Lze očekávat, že se
základní úroková
sazba může
přiblížit až  k  

5

Listopadová
meziroční inflace
byla vyšší,  než
odhadovala ČNB v
prognóze o 

 1,1

ČNB zvýšila
lombardní sazbu o
1 % na

m l d .  Kč . %   %  

% %

Stavební výroba v
září  v Česku v
meziročně
vzrostla o

3,7

Prosinec 2021 

Věděli jste, že 
„růst repo sazby se svižně projeví u
úvěrových produktů? Od nového roku
proto můžeme očekávat další zvýšení
sazeb hypotečních úvěrů pro nové klienty
a pro klienty, kteří potřebují refixaci
sazby..." říká Martin Mašát z Partners.

Na nový byt v Praze s plochou 70
metrů čtverečních je podle CG

Indexu Central Group v
současné době potřeba 16

ročních průměrných hrubých
mezd, což je o dvě více než loni.

Index počítá s průměrnou hrubou
měsíční mzdou v metropoli 50
556 Kč a cenou nového bytu o
uvedené rozloze 9 626 234 Kč.

 
Podle developerské společnosti

Central Group vzrostly za
posledních pět let ceny bytů o

90 %, mzdy ale jen o 33 %.
Dostupnost bydlení proto označují

za nejhorší za celou dobu
sledování CG-Indexu

 

0.4

-1

7.1

1.8

6.3

0.6

5.9

2.1

3.9

5.7

Mezikvartální změna v %

Pra
ha 1

Pra
ha 2

Pra
ha 3

Pra
ha 4

Pra
ha 5

Pra
ha 6

Pra
ha 7

Pra
ha 8

Pra
ha 9

Pra
ha 10

0

2.5

5

7.5

Procentní mezičtvrtletní změna reálné ceny prodaných bytů
v ČR ve 3. Q. 2021 v Praze

4,75



Byty v Praze
Prosinec 2021 

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Průměrná cena
bytů  v Praze ve
3. q. byla

109 800
Kč/m 2

Cena pražských
bytů  vzrostla
mezičtvrtletně  o

3,9
%  

Byty v Praze téměř ve všech
městských částech ve třetím čtvrtletí
2021 zdražily. Výjimkou byla Praha
2, kde průměrná cena klesla o 1 %.

Z celkového objemu
prodaných bytů za 3Q
2021 měla na svědomí

nejvíce Praha, konkrétně
si hlavní město připsalo

58,6 % ze všech
prodejů.

Nejvíce bytů se podle údajů
developera dlouhodobě

povoluje a staví v Praze 9.
Podle mluvčího Central Group

Ondřeje Šťastného bylo za
posledních deset let v této
městské části povolováno

trojnásobně více bytů, než je
celopražský průměr. Průměrná

prodejní cena nových bytů v
Praze 9 tak dosahuje 115 285

korun za metr čtvereční, což je o
8,8 % méně než průměr

metropole. „Kdyby se všude
povolovalo jako v Praze 9, určitě
by byly ceny bytů v Praze nižší,“

uvedl Šťastný.

V Praze se průměrná cena
bytů v developerských
projektech a cihlových

domech příliš nelišila. Za
jednotku v developerských
projektech v průměru kupci
zaplatili 113 700 korun za
metr čtvereční. V cihlovém
domě stál metr čtvereční
112 700 korun. Nejlevněji

ve třetím čtvrtletí vyšel
metr čtvereční v panelovém

domě – 97 600 korun.

164.4

136.5

109.3
100.2

107.5 111.9
121.5

110.3 105.1 108.1

Průměrná cena za m2 v tis. Kč

Pra
ha 1

Pra
ha 2

Pra
ha 3

Pra
ha 4

Pra
ha 5

Pra
ha 6

Pra
ha 7

Pra
ha 8

Pra
ha 9

Pra
ha 10

0

50

100

150

Průměrná cena bytů  v tis. Kč  za m2 ve 3. Q. 2021 v
Praze

podle odhadů  Central Group hodnota
všech bytů  v přípravě  v Praze v
současné době  činí 1,2 bilionu korun?
Podle firmy by stát z nich v tuto chvíli
na DPH získal minimálně  155 miliard
korun.



Ceny bytů v krajích Prosinec 2021 

Po Liberci zdražily byty nejvíce v
Ústí nad Labem (o 20,9 %) a

Hradci Králové (o 16,6 %). Naopak
nejméně reálné prodejní ceny
narostly v Olomouci, Jihlavě a

Praze.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ceny prodaných
bytů  v Česku
mezičtvrtletně
vzrostly o

5,2
%

Průměrné ceny bytů  v ČR ve 3. Q. 2021:

Ve 3. Q. roku 2021 byla
skutečná průměrná cena bytů v
developerských projektech 94
300 korun za metr čtvereční.
Byty v cihlových domech se

prodávaly v průměru za 84 600
korun za metr čtvereční a

nejlevnější byly v panelových
domech – 70 800 korun.

 

Nejvíce vzrostla cena v Liberci, konkrétně
o 29,6 %. Jediným krajským městem, kde se

ceny nenavýšily, je Zlín. Zde naopak
průměrná prodejní cena klesla 1,9 %.
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si hlavní město připsalo 58,6 % ze všech
prodejů bytů? Následovalo Brno s 10,9
% a Plzeň s 3,8 %.

1 m2 se v třetím
čtvrtletí 2021 v
průměru prodal
za

84 300
Kč
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Nájemné v Česku
Prosinec 2021 

 Vihorev Group

Po Praze je druhým a třetím
nejdražším městem Brno (278 korun)
a Zlín (242 korun). Ve všech krajských
městech s výjimkou Jihlavy došlo ve
třetím čtvrtletí k nárůstu nájemného.

Mezi trojici největších skokanů ve
zdražování patří Brno (+ 9 %), Hradec

Králové (+ 6,5 %) a Zlín (+ 6,1 %).
 

„Ceny nájemného jsou důležité
nejenom pro nájemce, ale také pro

investory. Při jednoduchém pohledu
na krajská města zjistíme, kde se

investiční byt určený k nájmu vyplatí a
kde nikoliv. Zajímavou příležitostí
může být například Zlín, který je

třetím nejdražším městem. Zároveň
zde nákupní ceny v poslední době
nerostly,“ popisuje Tomáš Wildt z

Vihorev Group.

Nejvyšší  nájemné
platí Pražané, a to
měsíčně  v
průměru

293
Kč/m2

Za šedesátimetrový byt tak v
Praze v průměru zaplatíte 17

580 korun měsíčně. K
nejvýraznějšímu zdražení ve
třetím čtvrtletí 2021 došlo v

Praze 2 (+ 9,3 %) a v Praze 1 (+
6,3 %).

 
 

Zatímco ceny nájmů městských
částí Praha 1 a Praha 2 jsou od
ostatních obvodů odskočené o

desítky korun měsíčně, u
ostatních městských částí se
ceny srovnávají. Například v
Praze 3, 5, 7 a 8 je rozpětí

nájmu 291 až
302 korun.

 
nejméně  platí nájemci v Ústí nad
Labem a Ostravě?

Věděli jste, že 

Průměrná cena
měsíčního nájmu
v Praze se
navýšila o

4,6
%



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

Prosinec 2021 

Věděli jste, že ČNB v prosinci překvapivě zvýšila základní úrokovou
sazbu o 1 % na 3,75 %. Šlo o třetí nadstandardní

zvýšení základní sazby o více než 0,25 % v řadě za
sebou. Důvodem růstu sazeb je rostoucí inflace a

snaha ČNB tlumit inflační očekávání. Guvernér
ČNB uvedl, že ve zvyšování sazeb bude rada

pokračovat i letos, kdy základní úrokovou sazbu
zřejmě zvýší výrazně nad 4 %.
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V
listopadu stoupla
inflace na

6

 Vihorev Group

základní úroková sazba je nejvyšší od
října roku 2008?

Podle finančních
analytiků se tento
krok ČNB rychle

projeví ve zdražení
úvěrů, zejména

hypoték. Úroky brzy
přesáhnou 5 %. Ve
zvyšování úročení

vkladů budou banky
podle nich pomalejší.

Trinity Bank, stejně
jako po minulém

zasedání ČNB, ale
oznámila, že ihned

reaguje na krok ČNB a
zvýšila sazbu na
spořicím účtu na

3,08 %.

Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily
ceny v dopravě. „Ceny automobilů
vzrostly o 7,4 % a pohonných hmot

a olejů o 32,8 %. Například
Natural 95 se v listopadu u
čerpacích stanic prodával

průměrně za zhruba 37 korun za
litr, což byla nejvyšší hodnota od
října 2012 uvedla za ČSÚ Pavla

Šedivá.
 



Stavební produkce Prosinec 2021 

%

 Vihorev Group
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Stavební produkce v říjnu oproti září
zrychlila růst, ekonomové ale vidí

hrozbu v růstu cen ve stavebnictví a
také v nedostatku kapacit.

Stavebních povolení sice přibylo,
ale firmy nestíhají stavět.

Úzké hrdlo stavební
produkce se přesunulo na

stranu stavařů, kteří
nestíhají realizovat zakázky,

uvedl za BH Securities
Štěpán Křeček. Projevuje se

podle něj také prudké
zdražování stavebních prací a

materiálů. Přibývá tak
případů, kdy lidé nemají dost

peněz na dokončení
rozestavěných rodinných

domů.

Nejvíce bytů
přibylo v Praze,
kde jejich počet

vzrostl o 104,9 %
na 5952. Počet

zahájených
staveb rodinných

domů se v ČR
meziročně zvýšil

o 4,9 %.

%

Počet vydaných
stavebních
povolení se
meziměsíčně  zvýšil
o

2,2

Věděli jste, že 
stavební produkce sice meziročně
vzrostla, ale  proti předkrizovému
říjnu roku 2019 byla nižší o 4,5
%?

by tů

Stavební f irmy v
Česku zahájily loni
do konce října
stavbu

13 422
%

Meziročně  to
bylo více o

66,4



Prosinec 2021 

Vyšší návštěvnost hotely
zaznamenaly pouze v srpnu a září.
Meziročně šlo o nárůst více než

700 tisíc hostů. V dalších měsících
lze předpokládat postupný pokles,
ovšem meziročně se bude jednat

téměř jistě o nárůst.
 

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

říjen byl třetí nejsilnější měsíc v roce
2021, co se týče návštěvnosti hotelů?

Z toho bylo
rezidentů

660
t i s í c

Návštěvnost
hotelů  v Česku
byla v říjnu přes

1
m i l i o n  h o s tů

%

Oproti předešlému
měsíci došlo k
poklesu o

50
t i s í c  h o s tů

Zimní dovolenou podle
průzkumu pro Evropskou
pojišťovnu plánuje nejvíce
Čechů jen s několikadenním

předstihem, konkrétně se
jedná o čtvrtinu lidí. Dalších 17

% se rozhoduje jeden až dva
týdny před odjezdem. Většina
českých cestovatelů pobyt

nepřizpůsobuje aktuální
epidemické situaci,

koronavirus a jeho šíření
zohledňuje 38 % lidí.

Pandemickou situaci v
souvislosti s odjezdem na

dovolenou podle průzkumu
aktivně nesleduje 26 %
dotázaných, jen si před

odjezdem ověří aktuální stav.
Počty nakažených sleduje 22
% lidí, jejich rozhodnutí vyjet
na dovolenou to ale neovlivní.
Na pobyt za jakékoliv situace

vyrazí 14 % Čechů.



Česká ekonomika Prosinec 2021 

%

 Vihorev Group

Růst české
ekonomiky by měl  v
roce 2022 z loňských
2,5 % zrychlit na

% 

3,9

„Inflace v roce 2022 citelně
zrychlí a bude patřit mezi hlavní

makroekonomická témata.
Pokud nedojde například k

prodloužení odpuštění či snížení
DPH u energií, lze začátkem roku
čekat citelné zrychlení meziroční
dynamiky cen patrně přes 8 % a

jednociferná inflace nakonec bude
ještě "pozitivní výsledek",“ uvedl
hlavní ekonom České bankovní

asociace Jakub Seidler.
 

O tom, jak vysoká bude průměrná
inflace v příštím roce, rozhodnou

podle něj data za leden.
Naopak nezaměstnanost mírně

klesne.

Inflace v letošním
roce může
být nejvyšší  od roku
1998, tehdy
přesáhla

%

10

„Firmy rok 2022 vyhlížejí navzdory aktuálním
problémům poměrně optimisticky. Čekáme, že
přinese zrychlení tempa ekonomického oživení
ČR zhruba na úrovni 4 %. Poptávka by měla dále

růst a některé aktuální bariéry se budou
postupně zmírňovat,“ řekl analytik Svazu

průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.
 

Podle odhadů je letos
důležitým faktorem

zvyšujícím inflaci nárůst cen
elektřiny a zemního plynu,

který se bude postupně
promítat v cenách ostatního
zboží a služeb. Inflaci dále

posilují problémy v
globálních dodavatelských
řetězcích, které vedou k

zvyšování cen mnoha
výrobních vstupů.

 
Naopak proti růstu inflace

by mělo mírně působit
očekávané posilování

koruny. Ta by měla příští rok
podle odhadů posílit na

průměrných 24,9 Kč/EUR z
letošních 25,60 koruny za

euro. V letech 2023 a 2024
by se podle odhadů měla
inflace klesnout ke 2 %.



Investice do fondů

kolektivního

investování

Prosinec 2021 
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -7,20%-4,76 %

Fondy peněžního
trhu -0,94 %-4,18 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,06 %

28,96 %

2,13 %

44,06

Vysoký nárůst vykázaly fondy komoditní, konkrétně o 2,59 %
a mírné zhodnocení 0,61 % si připsaly i fondy nemovitostní.

Na druhou stranu se v listopadu opět nedařilo fondům
dluhopisovým a fondům peněžního trhu, které vykázaly

záporné hodnoty -2,08 %, respektive -1,90 %.

1 měsíc

-2,08 %

0,61%

-1,90 %

2,59 %

„Pro rok 2022 očekávám s mírným
optimismem pokračování trendu na
akciových trzích a další prolomení

rekordních hodnot akciových
indexů. Zásadní roli hraje v tomto

směru zlepšení ekonomické situace
v Číně, která je nejen pro řadu

amerických korporací důležitým
trhem.

 
Tomuto očekávání také nahrává
stále uvolněná měnová politika

světových centrálních bank.
Pozitivní vyhlídky se ale mohou
změnit v případě, že by došlo k
zhoršení pandemie a zavedení

lockdownů, a především v důsledku
inflace, která roste nejen v Česku,“

Martin Novák za Broker Consulting.



Doplňková
aktuální témata

Prosinec 2021 
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Touha po vlastním bydlení je
zakořeněná i u mladé generace. Ta

bude mít přitom čím dál častěji
problém na koupi nemovitosti

dosáhnout. Počet Čechů bydlících
ve vlastním překračuje průměr

Evropské unie. Zatímco v EU žilo v
roce 2020 celkem 70 % lidí v

osobním vlastnictví, v Česku to
bylo 78,9 %.

Ještě vyšší podíl osobního vlastnictví
než u nás je v deseti dalších státech,

První příčky zaujímají země z
východní či střední Evropy nebo z

Pobaltí a Malta.
 
 

První je suverénně Rumunsko – v
nájmu je tam pouhých 3,9 % lidí.
Oproti evropskému průměru Češi

více bydlí v bytech. Rodinný dům má
jako trvalé bydliště 48 procent z nich,
což je o necelých 5 procentních bodů
méně, než je unijní průměr. Například

v Irsku v domě žije necelých 92 %
obyvatel, naopak Lotyšsko se

Španělskem vévodí ve využívaní
bytů. Žije v nich přes 65 % populace.

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

Hlavní město společně s
jednotlivými radnicemi

vlastní dohromady 30 345
obecních bytů, což je téměř o
dvě tisícovky méně než v roce

2019. Důvodem poklesu jsou
pokračující privatizace a
pomalé tempo výstavby

obecních bytů.
 

Většinu bytů mají svěřeny do
správy městské části, nejvíc

jich má Praha 10. Z celkového
bytového fondu Prahy vlastní

magistrát a radnice 4,5 %
bytů.

 
„Je patrné, že přes nesporné

snahy jako je například
založení Městské nájemní

agentury nebo Pražské
developerské společnosti a

změny v přístupu k
problematice bydlení stále

reálně dochází ke zmenšování
obecního bytového fondu.

Cílem je nově stavět každý rok
alespoň 500 městských bytů,

které bude město za nižší
nájem poskytovat potřebným

skupinám obyvatel,“ uvedl
náměstek primátora Petr

Hlaváček.


