
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Nejdražší  městskou
částí byla Praha 1,
kde stál metr
čtvereční

163 800

Ceny bytů  v ČR
letos ve 2.Q.
meziročně  vzrostly
v průměru o

19,6
%

V září  se v České
republice prodalo

3977
by tů

P ř e h l e d  d a t  

V září  inflace
stoupla na 4,9 %,
což  je více než  v
srpnu o
 
 0,8

Za první tři
čtvrtletí poskytly
banky hypotéky za

323,35

Průměrná úroková
sazba hypoték
vzrostla na

Kč %  

2,43
%  p . a .

m l d .  Kč %

Stavební výroba v
Česku v srpnu
mírně  zrychlila
meziroční růst na

1,2

Říjen 2021 

Při meziměsíčním srovnání zjistíme,
že došlo k poklesu množství
prodaných bytů v září o 4 %.

Meziročně se prodalo o 18,7 % bytů
více. V Praze se během září prodaly
byty v celkové hodnotě 5,7 miliard
korun. K největším meziměsíčním

nárůstům se zařadil Středočeský kraj,
kde se v září prodaly byty za 1,7

miliardy korun, o měsíc dříve to bylo
1,37 miliard korun.
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Věděli jste, že 
hodnota všech prodaných bytů v ČR v
září činila 14,8 miliard korun?

Ceny prodaných bytů  v krajských městech

Byty v Praze
Říjen 2021 

Věděli jste, že 
mezičtvrtletně cena bytů na Praze 2
klesla o 1,3 %?

 Vihorev Group

Průměrná cena
developerských
projektů  v Praze
dle Deloitte byla

109 000
Kč/m 2

Ve všech městských částech
Prahy cena oproti předchozímu
čtvrtletí vzrostla, kromě Prahy

2. Naopak největší cenový
nárůst zažila Praha 9 (101 200

korun).
 

„Jednotlivé městské části se
průměrnou cenou dostávají na

zhruba stejnou úroveň,
„odskočeným“ obvodem je zatím
pořád Praha 1, na tom se dlouho
nic nezmění. Levnější obvody se

dostávají do hledáčku
developerů a výstavbou nových

projektů průměrná cena
pochopitelně roste,“ říká Tomáš

Wildt, Vihorev Group.

Hlavním problémem zůstává fakt, že
nabídka nového bydlení nestíhá

pokrývat poptávku. Během prvních tří
čtvrtletí bylo v Praze přes 6 tisíc

prodaných bytů, to je více než za celý
loňský rok. Společnost Trigema odhaduje,
že do konce roku vystoupá číslo na 7 až

7,5 tisíce bytů, což by bylo nejvíce za
posledních deset let. Nabídka nových
bytů naopak spadla pod 3 tisíce bytů.

Nejlevnější  byla
Praha 4 s
průměrnou
cenou

98 400
Kč/m 2

Průměrná prodejní cena nového bytu
v hlavním městě je podle dat

developerů Trigema, Central Group a
Skanska Reality rekordních 126 409
korun za metr čtvereční. Meziročně

cena narostla o 14,7 %, což je
stejné číslo, o které byty podražily za

dva roky mezi lety 2018 a 2020.

Průměrný byt o
velikosti 70 m2
tak nyní stojí
zhruba

8,8
m i l .  Kč

Jen v Praze by
bylo potřeba
stavět ročně  

10-15
t i s í c  by tů

Věděli jste, že 
se v posledních letech dokončovalo
mezi 3 a 6 tisíci bytů za rok?

Ceny bytů v krajích Říjen 2021 

Nejvíce vzrostly mezičtvrtletně ceny
bytů, o 23,1 %, v Plzni, v Karlových
Varech o 12,6 % a v Pardubicích o

12,4 %.
Naopak ceny klesly v Českých

Budějovicích (o 2,3 %) a Jihlavě
(o 0,5 %).

 

 
tempo růstu cen bytů  bylo nejvyšší  od
roku 2015?

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ve druhém čtvrtletí 2021 byla
nejdražší Praha (105 700 korun za

metr čtvereční) a naopak
nejlevnější Ústí nad Labem

(27 700 korun).

Meziročně zdražily byty (starší i nové)
nejvíce v Ostravě (o 37,6 %), Zlíně (o

třetinu) a v Karlových Varech
(o 31,7 %). Ceny stouply ve všech

krajských městech, nejméně v Liberci
(o 7,7 %), Plzni (o 11,5 %) a Českých

Budějovicích (o 14,5 %).

Ceny bytů  v
krajích ČR
meziročně  v 2.Q.
vzrostly na

To představuje
meziroční růst o 

19,6

Kč/m 2

%

80 100

Ve druhém čtvrtletí se v
developerských projektech,

cihlových i panelových domech
prodalo 7718 bytů za 37,8 miliardy

korun. Počet meziročně vzrostl o
necelou čtvrtinu, hodnota stoupla o

45 %. Na developerské projekty
připadaly zhruba dvě pětiny

celkového počtu, bytům v panelových
domech patřila necelá třetina a na

cihlové domy připadala asi čtvrtina.
 

Mezičtvrtletně
vzrostly ceny
bytů  v Česku o 

3
%
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Průměrné ceny prodaných bytů  v ČR:

Ceny nemovitostí v EU Říjen 2021 

 
mezi zeměmi Evropské unie byl růst
cen nemovitostí v ČR třetí nejvyšší.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Meziroční růst cen domů a bytů v
Česku ve druhém čtvrtletí

zrychlil na 14,5 %, což je nejvíce
za posledních šest let. Oproti

tomu v EU ceny meziročně vzrostly
v průměru o 7,3 %.

„Nejenom, že jsou nyní byty v ČR
nejdražší v historii, ale současně

jejich cena v meziročním srovnání
roste nejrychleji. Ceny jsou téměř o tři
čtvrtiny vyšší než v roce 2015. Důvodů

rychlého růstu cen bytů a rodinných
domů v ČR je hned několik. Na straně

nabídky to je jednoznačně malá
nabídka nových bytů v důsledku

pomalé výstavby. Druhým důvodem
jsou v posledních měsících rychle
rostoucí ceny stavebních prací, a
především stavebních materiálů,“

sdělil za ČSOB Petr Dufek.
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„Situace v České republice se
začíná vymykat kontrole a

znemožňuje střední třídě, aby si
pořizovala vlastnické bydlení.

Jedinou institucí v naší zemi, která
se proti současné situaci snaží

bojovat, je Česká národní banka. Ta
intenzivně zvyšuje úrokové sazby,
což by mělo vést ke snížení zájmu

lidí o hypoteční úvěry. I přesto
pokles tempa růstu cen

nemovitostí lze očekávat nejdříve v
příštím roce, kdy bychom se měli
vrátit na jednocifernou úroveň,“
uvedl za BH Securities Štěpán

Křeček.
 

Meziroční změna cen bytů  a domů  ve 2. čtvrtletí 2021 napříč  EU

Nájemné v Česku
Říjen 2021 

 Vihorev Group

Z pěti největších měst Česka mimo
Prahu meziročně kleslo v Ostravě

(o 10 %) a Plzni (o 3,5 %). V Brně a
Olomouci stagnovalo, v Liberci o

10,5 % vzrostlo.
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Průměrná cena nájmu v Česku v Kč  ve 3. Q.

„Bod obratu nastal už během léta. Nyní
je posun viditelnější, jelikož majitelé

nemovitostí konečně dostávají prostor
zvýšit své zisky z pronájmu. Tento

sezonní nárůst je podpořen návratem
studentů do univerzitních měst a může
tedy zkreslovat celkový trend, který je a

bude spíše pozvolný,“ sdělil za
UlovDomov.cz Martin Březina. V Česku

podle něj nyní nelze pozorovat jednotný
trend, což je dáno rozdílnou dynamikou

a odlišnými vstupními faktory
jednotlivých měst.

Průměrné nájemné
bez energií u 2+KK
v Praze meziročně
kleslo o 4,2 % na 

14900
Kč/m 2

U bytů 1+kk kleslo v hlavním městě
nájemné na konci třetího čtvrtletí
meziročně o 5 % na 10 950 korun

měsíčně, v případě 3+kk se snížilo o 2,3 %
na 21 500 korun.

 
Proti druhému čtvrtletí nájmy u dispozice

1+kk vzrostly o 4,3 %, u bytů 3+kk se
zvýšily o 7,5 %.

 
„Tyto hodnoty se týkají především bytů v
dobrém stavu a v žádaných lokalitách,

například u metra nebo v blízkosti
univerzitních fakult. Naopak v případě

panelákových jednotek nebo bytů na okraji
města může být tržní realita odlišná,“

doplnil Březina.

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

Říjen 2021 

Věděli jste, že 
úroková sazba hypoték vzrostla
posedmé v řadě?
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P R O G N Ó Z A  C E N O V É  I N F L A C E

%

V září  stoupla
inflace na

4,9

„S tím, jak se pomalu zvedají
úrokové sazby, tak se stejným

tempem snižují počty a objemy
poskytnutých úvěrů. Stále ale tato
snižující se čísla jsou v porovnání s

hodnotami loňského roku rekordní,“
uvedl za Fincentrum & Swiss Life

Select Jiří Sýkora.
 

Hypoteční trh v září překonal
hranici 300 miliard korun
sjednaných hypoték. Růst

průměrné sazby oproti srpnu, kdy
sazba vzrostla o devět bazických

bodů, zrychlil. Zrychlovat by podle
něj měl i v dalších měsících.

 Vihorev Group

Za první tři
čtvrtletí poskytly
banky hypotéky
za

m l d .  Kč .

323,35

„Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku je
téměř jisté, že se meziroční růst

spotřebitelské inflace v některých
měsících dostane významně nad pět
procent. Motorem celkové inflace se
stanou ještě více než nyní náklady

spojené s bydlením včetně dražších
energií,“ uvedl Miroslav

Novák, Akcenta.

„ČNB se sice snaží „ochladit“ realitní trh tím, že
navyšuje úrokové sazby a tím v podstatě zdražuje

hypotéky, ale zatím nekončící nárůst cen pokračuje, a
ještě dlouho bude. Dokud se nezačnou řešit všechny
příčiny, jako například nedostatečná výstavba, tak

se nic nezmění,“ popisuje Tomáš Wildt z Vihorev
Group.

Stavební produkce Říjen 2021 

%

 Vihorev Group

Výsledky průmyslu, stavebnictví a
obchodní bilance Česka za srpen

zaostaly za očekáváním. Stavební
produkce sice mírně zrychlila

meziroční růst na 1,2 %, obor ale dál
brzdí vysoké ceny stavebních materiálů

a také nedostatek pracovníků.
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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

Stavební výrobu zasáhl po
začátku epidemie v březnu
2020 propad. Od loňského

dubna vytrvale oslabovala a
až letos v květnu opět

meziročně posílila.
„Meziroční růst byl dán

především nízkou
srovnávací základnou z

loňského roku. V porovnání
se srpnem 2019 byla

stavební produkce stále
zhruba o sedm procent

nižší,“ uvedl za Komerční
banku Martin Gürtler.

Říjen 2021 

V důsledku pandemie koronaviru
mnozí čeští hoteliéři podle Stárka

výrazně snížili ceny, zatímco v
zahraničí se smířili s tím, že budou mít

méně hostů za stejné ceny. V ČR tak
mohou mít podle něho podnikatelé
velký problém dostat se na původní

hodnoty. I v krizi je proto podle Stárka
důležité si ceny umět udržet a tam, kde
je to možné, v případě vysoké poptávky,

je v rozumné míře zvýšit.

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
stále tuzemské hoteliéry drží právě ti
rezidenti, kteří během prázdnin zůstali
v České republice?

Z toho bylo
rezidentů

848
t i s í c

Návštěvnost
hotelů  v Česku
byla v červenci

1,2
m i l i o n  h o s tů

%

Oproti předešlému
měsíci došlo k
nárůstu o více než

200

Čeští turisté sice nemohou
podle Stárka nahradit

výpadek zahraničních hostů,
český klient je však

specifický. „Pokud se mu
někde líbí, je schopen vrátit

se až čtyřikrát, to u
zahraničních hostů není,“
řekl Stárek. Podnikatelé by i

k tomuto faktoru měli
přihlížet, dodal.

Tuzemská ubytovací zařízení se
podle Asociace hotelů a restaurací
ČR (AHR) letos dostanou v průměru

na 30 % obsazenosti oproti době
před krizí.

Přesto by hotely měly udržet ceny za
ubytování. Provozovatelé

ubytovacích zařízení by se měli
také zaměřit na rozšíření nabídky

služeb či najít cesty k přímým
rezervacím. V případě zaměstnanců

bude třeba mít menší počet
kvalitních pracovníků za vyšší mzdy.
Uvedl prezident AHR Václav Stárek.

t i s í c  h o s tů

Česká ekonomika Říjen 2021 

% %

 Vihorev Group

Podle ředitele odboru národních
účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta

pokračovalo ve 3. čtvrtletí zotavení
české ekonomiky po koronavirové

pandemii.
 

„Nejvíce si polepšila odvětví
obchodu a služeb“. Upozornil ale, že

mírný pokles zaznamenal
zpracovatelský průmysl, kde se

projevil nedostatek komponentů.
„Velká část nedokončené produkce
skončila v zásobách, což se naplno

promítlo do negativního salda
zahraničního obchodu,“ dodal.

 

Česká ekonomika
ve 3. čtvrtletí
meziročně  stoupla
o

%  

2,8

Statistici u prvního odhadu
neuvádí podrobnosti vývoje
ekonomiky. Sdělili ale, že k

růstu přispěly zejména
výdaje na konečnou

spotřebu domácností a
tvorba hrubého kapitálu.
Rostly rovněž výdaje na

konečnou spotřebu vládních
institucí. „Naopak pokles
nastal ve vývozu zboží.

Celkový útlum zahraniční
poptávky tak výrazně
negativně ovlivnil růst

HDP“.
 

Proti předchozímu
čtvrtletí se HDP
zvýšil  o

%

1,4

Analytici očekávali mírně
vyšší čísla. Podle jejich
odhadů HDP ve třetím

čtvrtletí měl stoupnout o 2,8
až 3,4 %. Mezičtvrtletně měl
vykázat růst lehce pod 2 %.Globální ekonomiku nepříznivě ovlivňují

zpřetrhané dodavatelské řetězce
vyvolané částečnými nebo úplnými
lockdowny z loňského roku. Velmi

nedostatkové jsou aktuálně stavební
materiály a energie, ale také mikročipy

do automobilů. Důsledkem je růst
inflace, který začíná trápit bankéře a
finančníky nejen v České republice.

Investice do fondů
kolektivního
investování

Říjen 2021 

 Vihorev Group

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -5,50 %-2,65 %

Fondy peněžního
trhu 0,35 %-2,65 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,39 %

24,36 %

2,63 %

41,54 %

Největší meziměsíční propad
zaznamenaly v září podle akciové

fondy, v důsledku paniky spojené s
čínskou firmou Evergrande odepsaly

-3,91 %. Pokles zažily také
dluhopisové fondy a fondy peněžního

trhu. S nejlepším výsledkem zakončily
září fondy komoditní.

1 měsíc

-1,24 %

0,11 %

-0,63 %

3,89 %

Věděli jste, že 
akciové trhy se v září ocitly pod
tlakem zpráv o závažných
problémech čínské firmy Evergrande,
jejíž dluhy dosahují výše 300 miliard
dolarů?

Během třetího čtvrtletí letošního roku
docházelo na finančních trzích k

prudkým změnám. Zatímco v průběhu
července a srpna podle Indexu

českého investora, posílily fondové
investice zhruba o 1,5 %, v září naopak
celý dosažený zisk následně smazaly.
Průměrný český investor se tak nyní

pohybuje na podobných úrovních
zhodnocení svého portfolia jako před
třemi měsíci. Tedy Průměrný český

investor za uplynulých devět měsíců
zhodnotil své investice o 5,43 %.

Doplňková
aktuální témata

Září 2021

Téměř dvě třetiny
developerů pozorují

zájem svých klientů o
„zelená“ či ekologická

řešení v bydlení. Více než
polovina ekologická řešení
ve svých projektech nabízí,

nejčastěji se jedná o
kvalitní zateplení domu a

izolace, protihluková okna
či externí stínění.

 
Výstavba ekologického

bydlení se dle
respondentů prodraží v

průměru o 14 %.
 

 Vihorev Group

Tři čtvrtiny Čechů si nevěří v
investicích. Nejvíce znalostí má starší
část populace. Velkou sebedůvěru v

oboru financí mají naopak mladší
respondenti od 18 do 26 let, jejich

znalosti jsou však paradoxně nejnižší. 
 

Sebedůvěra populace v investicích je
nízká, míra znalostí v oblasti investic

a spoření roste s věkem. Největší
pochyby mají lidé ve věku 54 až 65

let. Více než třetina z nich se považuje
za zcela nezkušené a neznalé

investory, zatímco mezi mladými se
tak vidí méně než pětina. Z hlediska
pohlaví jsou sebevědomější muži, za

zcela nezkušené investory se
považuje 38 % respondentek a jen

pětina respondentů.

Věděli jste, že 
ekologická řešení v bydlení nabízí v
průměru 59 % oslovených
developerských společností?

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


