
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

V Praze se během
července prodaly
byty v celkové
hodnotě

6

Ceny starších bytů
v Česku ve 2. Q.
meziročně  vzrostly
v průměru o

28,2
%

Investice do fondů
kolektivního
investování
nabízených v ČR
dosáhly v červnu

651
m l d .  Kč

P ř e h l e d  d a t  

Meziroční inflace v
červenci zrychlila
na

3,4

V HUZ se ve 2.
kvartálu
ubytovalo 

1,6

Průměrná úroková
sazba hypoték
vzrostla na

m l d  Kč . %  

2,23
%  p . a .

m i l i o n u  h o s tů %

ČBA očekává, růst
ekonomiky o
3,4 %. Příští rok
by měl  zrychlit na

4,5

Srpen 2021 

Po Praze byly nejdražší byty v
Brně, kde průměrně stojí metr

čtvereční 89 373 korun.
Následoval Hradec Králové (69
806 korun) a Olomouc (59 713
korun). Za nejlevnějším Ústím

nad Labem následovala Ostrava
s průměrnou cenou 40 595

korun.
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Meziroční změna průměrné ceny starš ích bytů  v jednotlivých krajích ČR ve 2. Q.



Byty v Praze
Srpen 2021 

Věděli jste, že 
v Praze 1 bylo v roce 2020 podle ČSÚ
dokončeno pouze 8 bytů, což je
nejméně ze všech správních obvodů
hlavního města.

 Vihorev Group

Podíl investorů  u
nových bytů  v Praze
dlouhodobě
pohybuje mezi

20-30
%

V Praze začíná mizet cenový rozdíl mezi
novými a staršími byty, zejména v centru

města.
Nabídka starších bytů je přitom oproti

novostavbám zhruba trojnásobná. Zájem o
starší rekonstruované byty určené pro vlastní

bydlení nebo dlouhodobý pronájem také z
tohoto důvodu roste.

Dle dat RK Lexxus čtvrtinu nových bytů,
které se v Praze postaví, skupují investoři.

Tyto byty najdou kupce v takzvaných
neveřejných předprodejích. Oproti

minulosti kupují tyto podle Central Group
byty hlavně Češi.

Tyto neveřejné investiční nabídky určené pro
investory, umožňují developerům rychle

nastartovat nové projekty nebo přehodnotit
cenovou politiku. „V přeprodejích najde

kupce zhruba čtvrtina námi nabízených bytů.
Jsou však projekty, kde se do veřejné

nabídky dostane jen několik málo jednotek,“
řekl za Lexxus Peter Višňovský.„O nabídku bytů, které

máme nyní na Praze 1, 2
a v širším centru města,

zaznamenáváme v
posledních měsících
zvýšený zájem. Tyto

zrekonstruované byty
představují vhodnou

protiváhu k
novostavbám. Kvůli

omezené možnosti nové
výstavby v těchto

lokalitách se tak uvedené
nemovitosti stávají

příležitostí nejen pro
vlastní bydlení, ale i
výhodnou investicí,“

vysvětlil Serge Mayer,
ACORD Invest.



Ceny bytů v krajích

PRŮMĚRNÉ CENY PRODANÝCH BYTŮ  V NEJVĚTŠÍCH MĚSTECH ČR (2.Q 2021)

Srpen 2021 
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„V Brně je po bytech v osobním vlastnictví
stále vysoká poptávka. Jednoduše je jich

nedostatek, přitom město generuje
poměrně vysoké platy. Na jihu Moravy
sídlí značné množství perspektivních
firem, například v oblasti IT, kde jsou

platy vysoké a lidé z těchto oborů si tak
mohou hypotéky dovolit,“ doplnil Jan

Boruta.

i  přes výrazný nárůst stojí metr
čtvereční v Ústí nad Labem nejméně,
konkrétně  31 316 korun?

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ceny bytů (starších i nových) v
největších městech Česka ve

druhém čtvrtletí nejvíce vzrostly v
Ústí nad Labem, meziročně zhruba
o dvě pětiny. Nejméně ceny rostly v

Praze, kde stouply o 11,2 %.

„Ze setrvalého růstu cen
nemovitostí je patrné, že pandemie
kolem covid-19 na realitním trhu
mnoho nezměnila. Hypotéky jsou

dostupné a lidé nepřicházejí o
práci, což vede k tomu, že byty dál

zdražují. V Ústí nad Labem je
potenciál růstu značný také proto,

že ceny bytů jsou značně pod
průměrem ostatních velkých měst,“

uvedl za FérMakléře Jan Boruta.

Po Ústí nad Labem
stouply ceny
nejvíce v Ostravě
o

Naopak po Praze
nejméně  vzrostly v
Plzni o

18,6

%

%

38,4



Ceny starších bytů v
krajích

PRŮMĚRNÉ CENY PRODANÝCH BYTŮ  V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR (2.Q 2021)

Srpen 2021 
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„Ceny starších domů a bytů nepřestávají růst.
To podporuje inflace i materiálová krize. Přesto

data naznačují, že by se mohl v následujících
měsících trochu zpomalit. V případě dražších bytů

se prodlužuje doba prodeje a častěji se snižuje
první nabídková cena. Praha nebo Brno stále více

narážejí na finanční možnosti českých
domácností. Majitelé tedy mohou držet byt déle v

nabídce nebo slevit z ceny,“ uvedl Hendrik
Meyer, Bezrealitky.

ceny starších bytů  v Česku v druhém
čtvrtletí meziročně  vzrostly v průměru
o 28,2 % na 85 006 korun za metr
čtvereční?

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Ceny starších bytů meziročně vzrostly ve všech krajích

V Libereckém více než o polovinu
V Karlovarském o 43 %
V Olomouckém o necelé dvě pětiny

Nejméně byty zdražily na

Vysočině o 11 %
V Plzeňském kraji o 13 %
V Praze o 17 %.

Letos v červenci
se v ČR prodalo
meziročně  méně
bytů  o  

Tempo růstu cen se
mezičtvrtletně
zvýšilo. Na konci
března byty zdražily
o

22,5
% %

21,9

Letos v červenci se v České
republice prodalo meziročně o

3742 méně bytů. 

Oproti červnu došlo k poklesu o
18,5 %. Hodnota všech

prodaných bytů v ČR v červenci
činila 13,5 miliard korun. Při
meziměsíčním i meziročním

srovnání zjistíme, že shodně došlo
k propadu o 14 %.

K největším meziměsíčním
propadům se zařadil například
Zlínský kraj, kde se v červenci
prodaly byty za 353 milionů
korun, o měsíc předtím byla

přitom celková suma 644 milionů
korun.



Nájemné v Česku
Srpen 2021 

 Vihorev Group

Průměrná měsíční cena nájmu v 2.Q 2021 v krajích ČR

„Dá se očekávat, že se nájemné začne vracet na dřívější hodnoty a opět tedy
poroste nahoru. Více než rok ceny nájmů klesaly, nyní se ovšem pozastavily.
Růstu pomůže postupný návrat turistů do Prahy a také studenti, kteří budou

hledat nové bydlení,“ říká Tomáš Wildt ze společnosti Vihorev Group.
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Průměrná meziroční změna ceny nájmu v 2.Q 2021 v
krajích ČR



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

Srpen 2021 

Věděli jste, že 
průměrná úroková sazba hypoték
podle Fincentrum Hypoindex vzrostla
na 2,23 % p. a.? Jde o její největší
nárůst od prosince 2018, kdy
vzrostla o 13 bazických bodů na
2,91 % p. a.
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Růst průměrné úrokové sazby
hypoték v červenci zrychlil.

Objemy poskytnutých hypoték sice
začaly brzdit, přesto je už jisté, že se
rok 2021 zapíše jako nejúspěšnější

hypoteční rok v historii.

222 222 222 222 222 222 222 222 222

3.253.253.25

2.952.952.95

2.32.32.3
2.12.12.1

2.32.32.3

3.13.13.1
2.92.92.9 2.82.82.8

3.43.43.4

In�ační cíl (%) Míra in�ace (%)

III IV I/21 II III IV V VI VII
1

2

3

4

P R O G N Ó Z A  C E N O V É  I N F L A C E

%

Růst cen tak
překonal očekávání
trhu i ČNB, které
bylo nižší  o

0,4

„Do výše průměrné úrokové sazby již
promlouvá i zvyšující se základní sazba ČNB.

S ohledem na další srpnové zvýšení těchto
sazeb se dá očekávat, že sazby hypoték i

nadále porostou a postupně mohou atakovat
hranici 3 % p. a.,“ uvedl Jiří

Sýkora, Fincentrum & Swiss Life Select.

 Vihorev Group

Vývoj inflace ovlivnilo zejména zdražení
pohonných hmot a aut. Podle analytiků
se inflace v nejbližších měsících nevrátí

pod tři procenta, a koncem roku se
dokonce přiblíží ke čtyřem procentům.

„Růst inflace ještě neskončil.
Očekávám, že se do konce roku bude

pohybovat okolo čtyř procent, možná je
dokonce překročí. Pokud někdo přemýšlí

nad tím, jak se před inflací brání, tak
právě nyní je vhodná doba pro vložení
svých úspor do investic,“ komentuje

Tomáš Wildt z Vihorev Group.

Spotřebitelské ceny
v Česku v červenci
meziročně  stouply
nejvíce za rok.
Inflace dosáhla

%

3,4

„ČNB se netají tím, že nyní přijde doba
pravidelného zvyšování úrokových

sazeb. Co to udělá se zájmem o
hypotéky? Dle mého názoru zájem

mladých lidí ještě dlouho neopadne,
uvědomují si totiž, že ceny nemovitostí

rychle rostou a pokles je v nedohlednu,“
popisuje Tomáš Wildt z Vihorev Group.



Stavební produkce Srpen 2021 

Inženýrské
stavitelství v
Česku v květnu
posílilo meziročně
oStavebnictví

zrychlilo
meziroční růst na 6,9

%

%

7,9

 Vihorev Group

%

Průmyslová i stavební výroba vykázaly v
červnu proti předchozímu roku opět lepší

výsledky. Stavebnictví v červnu meziročně
vzrostlo nejvíce od dubna 2019. O něco lépe

si vedlo pozemní stavitelství, kam spadá
výstavba bytů, kanceláří nebo skladů a které

si v červnu polepšilo meziročně o 8,3 %.

% změna

3/2
0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

-10
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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

Podle odborníků je pro stavebnictví
výhodou dostatečná zásoba práce.

Naopak dolů ho tlačí nedostatek
pracovníků a stavebních materiálů,

které kvůli tomu výrazně zdražily.
Také průmysl musí řešit vysoké ceny

vstupů a nedostatek pracovníků a
materiálu.

Situace je podle Slavomíry Sedláčkové
ze Skanska Central Europe, podobná jako
na začátku roku 2020. Největší problém

není sehnat stavební dělníky, ale
elektromontéry, řemeslníky, řidiče nebo

obsluhu stavebních strojů, uvedla.
„Kvalifikovaných kandidátů, kteří jsou pro

naše podnikání klíčoví, je stále na trhu
nedostatek. Poptávka je extrémní a

zaměstnanci z covidem postižených oborů
takovou kvalifikaci opravdu nezískají během

pár týdnů“.

Obecně je výsledek stavebnictví
za první polovinu roku příznivý, s

ohledem na předchozí
ekonomický šok, a indikuje
letos růst stavební produkce

kolem 4 %,“ uvedl Michal Brožka
z Komerční banky.

Stavebním firmám v Česku aktuálně
chybí kvalifikovaní pracovníci,

například elektrikáři nebo strojníci.
Oproti předkrizovému roku 2019 se

nabídka volných míst zvýšila až o
pětinu. Narůstá počet kandidátů z
oborů, které byly nejvíce zasaženy

protikovidovými opatřeními -
hotelnictví a pohostinství.

„Pro nás zůstává problém stejný, jaký byl
i před pandemií, trvá velký nedostatek

kvalifikovaných pracovníků. Nejde jen o
míru nezaměstnanosti, ale také o to, že
po pandemii mají lidé menší chuť měnit

zaměstnání a i ti, kdo uvažovali o změně,
raději zůstávají u stávajícího

zaměstnavatele,“ uvedla za Strabag Edita
Novotná.



Srpen 2021 

Služeb ubytovacích provozů využilo
letos od dubna do konce června 1,3

milionu domácích turistů, o 47 % více
než před rokem. Spolu s tím se zvýšil
počet přenocování hostů o 56,1 % na

4,2 milionu nocí.

Ubytovaných hostů meziročně přibylo
ve všech krajích ČR. Nejvíce v Praze a

Karlovarském kraji, kde byl nárůst o 90,
respektive 72 %. Praha se na špici drží

hlavně díky domácím turistům, kteří
tvořili přes

60 % návštěvníků.

Léto strávené pod stanem nebo v
karavanu plánuje 17 % českých turistů.
Na dovolenou si musí šetřit 56 % lidí,
před dvěma lety to bylo 80 %. Nejvíce
lidí, 36 %, počítá s náklady mezi pěti a

deseti tisíci na osobu.

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Turismus v České republice ve druhém
čtvrtletí po uvolnění restrikcí proti
šíření covidu-19 ožil a meziročně

vzrostly i tržby poskytovatelům služeb
cestovního ruchu. Hoteliéry

zachraňují hlavně domácí hosté.

Ve srovnání s rokem 2019, ale stále
nedosahuje ani třetiny objemu

návštěv. Podle analytiků je však
oživení cestovního ruchu po jarní
uzávěře rychlejší než loni. Nárůst

počtu hostů o desítky procent není ale
pro zotavení turismu, který výrazně

utrpěl protiepidemickými opatřeními,
dostatečný. Chybí zahraniční turisté.

počet návštěvníků z ciziny meziročně
stoupl o 79 % na 230 000?

Návštěvnost
hromadných UZ se
dostala do
kladných čísel po

5
čtvrt let ích

V hotelech,
penzionech a
kempech se v
2. kvartálu
2021 ubytovalo

1,6
mil ionu hostů

%

To je
meziročně  více o 

51,3
%

Podle hlavního ekonoma BH
Securities Štěpána Křečka je

navzdory nárůstu počtu
ubytovaných hostů zřejmé, že se

letošní rok pro ubytovací zařízení
nevyvíjí dobře, přičemž nejhorší

situace je v Praze, která je závislá
na hostech z ciziny. Naproti tomu

situace v krajích vypadá lépe.
„Regionální ubytovací zařízení jsou
totiž více závislá na české klientele,

která v pandemii vykázala větší
míru stability než zahraniční hosté,“.



Česká ekonomika Srpen 2021 

„Celkově červencový průzkum ukazuje na slabá místa
české ekonomiky, kterými jsou letos problémy s
logistikou a s chybějícími zaměstnanci. Je proto

pravděpodobné, že v dalších měsících uvidíme
zpomalování výroby největšího tuzemského odvětví –

průmyslu, nicméně oživení ve službách by mělo zajistit
pokračování ekonomického růstu ČR,“ uvedl za ČSOB

Petr Dufek.

% %

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
i přes nedostatek čipů a dalších surovin
má být  průmysl letos silný? Spotřeba
domácností ale zůstane opatrná.

Česká ekonomika vzroste podle nejnovější
prognózy Hospodářské komory letos o 3,5 % a
v příštím roce o 4,6 %.

Vyplývá z ní také následující:

Příspěvek zahraničního obchodu k
letošnímu růstu ekonomiky bude
zanedbatelný i přes výraznou dynamiku
dovozu a vývozu.

Spotřeba domácností letos v důsledku vyšší
inflace reálně vzroste spíše díky zrušení
superhrubé mzdy než z důvodu růstu
nominálních mezd.

Nezaměstnanost vydrží na nízké úrovni i v
roce 2022. Komora ji odhadla na 3,3 %.

Nominální průměrná mzda stoupne podle
prognózy letos o 3,4 %, v roce 2022 o 4,8 %.

Míra inflace by měla klesnout z letošních
3,4 % na 2,4 %.

Ministerstvo financí
odhaduje deficit
veřejných financí

%  H D P

7,7

Česká ekonomika ve druhém
čtvrtletí stoupla podle ČSÚ

meziročně o 8,2 % a
mezičtvrtletně o rovné procento.

Předběžný odhad uváděl menší
hodnoty – meziroční růst o 7,8 %

a mezičtvrtletní o 0,6 %. 

Meziroční růst ekonomiky je
aktuálně sice nejvyšší v české
historii, je to ale dáno nízkou

srovnávací základnou po
loňském nástupu pandemie.
Analytici počítali s růstem o

zhruba 9 %.

Na příští rok
odhaduje jeho
pokles na 

%

5



Investice do fondů

kolektivního

investování

Srpen 2021 

 Vihorev Group

Investice do domácích a zahraničních fondů
kolektivního investování nabízených v České

republice dosáhly k 30. červnu 2021 výše 651
miliard Kč. Kvartální nárůst zaznamenaly fondy
akciové (o 7,73 %), fondy smíšené (o 7,78 %) a
fondy nemovitostní (o 5,22 %). Naopak pokles

zaznamenaly fondy peněžního trhu (o -8,42 %),
fondy strukturované (o -2,59 %) a fondy

dluhopisové (o -0,46 %).

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -4,81 %-2,12 %

Fondy peněžního
trhu 1,82 %-1,27 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,19 %

24,15 %

2,53 %

40,12 %
Nemovitostní fondy

od začátku letošního
roku posílily o 2,09 %

a v určité míře
reflektují situaci,

panující na
nemovitostním trhu.

Poptávka v současné
době vysoce převyšuje

nabídku a je velice
pravděpodobné, že
ceny nemovitostí v
Česku dlouhodobě

porostou. Přestože se
úrokové sazby

aktuálně lehce zvyšují,
jsou stále na velmi
příznivé úrovni. Lze
tedy očekávat, že v

druhém pololetí ČNB
přistoupí k dalšímu
zvýšení základních
úrokových sazeb.

1 měsíc

0,48%

0,27 %

0,43 %

0,98 %

Věděli jste, že 
„majetek ve fondech kolektivního
investování narostl od března 2021 o
téměř 32 miliard korun, přičemž téměř
celý tento nárůst lze připsat akciovým
(+12 mld kč) a smíšeným (+19 mld Kč)
fondům zejména díky zhodnocení
aktiv?“



Doplňková
aktuální témata

Srpen 2021 

Výnosy na spořicích účtech
českých bank jsou nyní v

desetinách procent, takže
vzhledem k letošní inflaci se tyto

peníze znehodnocují o zhruba 3 %
ročně. Pro uchovávání hodnoty je

podle analytiků potřeba
investovat do jiných produktů. 
Z bankovních spořicích účtů jsou

nejlépe úročeny vklady u menších
a nových bank, které se snaží

konkurovat tradičním bankám,
uvedl Petr Zámečník, analytik EMA

Data.

 Vihorev Group

„Pandemie koronaviru ovlivnila
poptávku nejen po tuzemských

nemovitostech, o které je nyní větší
zájem, ale také po těch zahraničních.
Mezi prosincem 2020 a lednem roku

2021 jsme zaznamenali skokový nárůst
počtu dotazů na nemovitosti v

zahraničí, a to o 62 procent,“ uvedla za
Seznam.cz Šarlota Smutná. Největší

zájem je, podobně jako u českých
nemovitostí, o rodinné domy. Ty z

celkového počtu zaujímají necelé tři
pětiny. U bytů je to více než třetina,

zbytek připadá na komerční nemovitosti
a pozemky.

Věděli jste, že 
zájem Čechů o nemovitosti v zahraničí
od začátku roku vzrostl o více než
polovinu?

Poptávka Čechů po rodinných
domech v zahraničí je nejvyšší v

Chorvatsku. Meziročně se
zdvojnásobila. „Češi oceňují dobrou

dojezdovou vzdálenost do Chorvatska
i fakt, že místní jsou na Čechy zvyklí
a cenové hladiny obou zemí si jsou
podobné,“ podotkla za  Sreality.cz
Hana Kořínková. Například vilu v

městečku Povlja na ostrově Brač s
užitnou plochou 136 metrů lze

pořídit  za 7,1 milionu korun. Češi
mají také zájem o nemovitosti ve
Španělsku, Itálii nebo Řecku.

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


