
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

V říjnu se v ČR
prodalo 

4340

Meziměsíčně  tak
došlo k nárůstu
zhruba o 9 %,
meziročně  o

9,6
%

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v říjnu činila

16,69
m i l i a r d  Kč .

P ř e h l e d  d a t  

V říjnu inflace
stoupla na
 

5,8

Návštěvnost
hotelů  v Česku
byla v září  zhruba

1,1

Průměrná úroková
sazba hypoték
vzrostla na

by tů  ( R e a s ) %  

2,54
%  p . a .

m i l .  h o s tů %

Stavební výroba v
září  v Česku v
meziročně
vzrostla o

2,2

Listopad 2021 

Věděli jste, že 
od roku 2010 byty v ČR zdražily o
93,3 %?

Tržní ceny bytů, rodinných domů a
pozemků v Česku ve třetím
čtvrtletí 2021 meziročně dál

rostly.
Meziroční zdražení bylo největší

u pozemků, a to o 21,9 %.
Ceny bytů stouply o 16,3 % a ceny
rodinných domů o 15,8 %. Vyplývá

to z takzvaného HB Indexu od
Hypoteční banky. Zdražování je

podle ní způsobeno jak
přetrvávajícími obavami z inflace a

vysokým podílem investičních
nákupů, tak i zdražováním

stavebních prací a materiálů.



Byty v Praze
Listopad 2021 

Věděli jste, že 
v Praze se během října prodaly byty v
celkové hodnotě zhruba 6,5 miliard
korun?

 Vihorev Group

Průměrná cena
bytů  v Praze dle
byla

117 253
Kč/m 2

Z krajských měst
v Praze vzrostly
ceny bytů
nejméně,  a to o

14
%  ( Fé r M a k l é ř i . c z )

Prodejní ceny bytů a rodinných domů
v Praze se podle odborníků už
přibližují k hranicím finančních

možností zájemců. Rodiny se tak
často stěhují mimo hlavní město, kde
je bydlení sice také vyjde draho, ale

méně než v Praze.

„Praha ani další velká
města už pro investory
nejsou příliš zajímavá.

Respektive pokud si na
investiční byt vezmete

hypotéku, tak na nájmu
proděláte. Čím dál

zajímavější je z tohoto
ohledu právě například

Ostrava, kde ještě
pořizovací ceny bytů

nejsou tak vysoké, naopak
nájmy jsou zde vyšší

oproti ostatním městům,“
říká Tomáš Wildt z

Vihorev Group.

Pokud srovnáme ceny bytů v
metropoli s nemovitostmi za

Prahou, vychází často bydlení za
okrajem hlavního města výhodněji.
Například starý panelákový byt

4+1 v Praze na Chodově v
původním stavu se prodává za

7,3 milionu. Za 8,5 milionu se už
dá sehnat novostavba rodinného
domu 4+1 v okrese Kladno. Volné

nemovitosti v okolí Prahy proto z
trhu rychle mizí.



Ceny bytů v krajích Listopad 2021 

„Ze setrvalého růstu cen
nemovitostí je patrné, že

pandemie jejich dlouhodobý
pohyb nahoru nezastavila.

Nabídka nemovitostí je
dlouhodobě velmi nízká, což stále

tlačí ceny nahoru," uvedl 
za FérMakléři Jan Boruta.

Upozornil také na další růst cen
odvíjející se od rostoucí inflace,
které se investoři do budoucna

obávají, a proto dál byty nakupují.
Ambice usnadnit pravidla pro

novou výstavbu se podle něj na
cenách neprojeví rychle.

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ceny bytů  ve
městech ČR ve 3.
Q. 2021 nejvíce
vzrostly v Ústí n.
Labem, meziročně  o

53
%
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Průměrné ceny bytů  v ČR ve 3. Q. 2021:
Po Ústí nad Labem stouply
ceny meziročně nejvíce v

Ostravě (o 44,9 %), Hradci
Králové (o 31,5 %) a

Českých Budějovicích (o
30,4 %). Naopak po Praze
nejméně vzrostly v Plzni (o

22,3 %).
 

Po Praze byly nejdražší byty v Brně s
průměrnou cenou 94 645 korun za m2.

Následovaly Hradec Králové (70 957 korun) a
České Budějovice (64 569 korun). Za nejlevnějším

Ústím nad Labem následovala Ostrava s
průměrnou cenou 43 764 korun za metr

čtvereční.
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Procentní mezičtvrtletní změna průměrné ceny bytů  v
ČR ve 3. Q. 2021

v Ostravě je spatřován potenciál
vyššího meziročního růstu cen, než je
tomu v Praze z důvodu cen ostravských
nájmů dosahujících i na 80 %nájmů v
hlavním městě?



Starší byty v ČR Listopad 2021 

 
téměř  o 1/4 stouply ve 3. Q. 2021
oproti loňsku průměrné prodejní ceny
starších bytů  v Česku?

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Nejlevněji se prodávají byty v Ústeckém

kraji s cenou zhruba 29 000 Kč/m2. Nájmy
jsou nejnižší v Karlovarském kraji se 155

korunami za metr. Nájemné ve starších bytech
se zvýšilo oproti loňsku o 1,22 %.

Ceny starších bytů meziročně
vzrostly ve všech krajích.

Nejrychleji stoupaly v
Libereckém, Ústeckém a

Karlovarském kraji, kde zdražily
byty asi o dvě pětiny. Nejméně,
zhruba o desetinu, vzrostly ceny

na Vysočině.
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„Mapa napoví, že extrémně rychle
stoupají ceny v kdysi levných

regionech, a to zejména v případě
bytů. Poptávka rezidentů i

investorů tlačí na ceny především
v Karlovarském, Ústeckém,

Libereckém a Moravskoslezském
kraji, a to tempem, které se

pohybuje kolem 40 procent,“ uvedl
Hendrik Meyer (Bezrealitky).

„Tento bezprecedentní trend může
nastartovat transformaci životních
podmínek ve městech a okresech,

které se dlouhodobě potýkaly s
nízkou poptávkou,“ doplnil.

 Průměrná cena starších bytů  (v Kč/m2) v jednotlivých krajích ČR ve třetím čtvrtletí

Nejdražší  jsou
starší  byty v Praze
s průměrnou cenou
téměř

113
t i s .  Kč/m 2



Nájemné v Česku
Listopad 2021 

 Vihorev Group

Ceny nájmů přestaly klesat, ačkoliv
v průměru se zatím zvýšily jen
nepatrně a počet uzavřených

nájemních transakcí byl mírně nižší
než před prázdninami. V Praze

došlo k  tříprocentnímu  růstu ceny
nájmu proti minulému čtvrtletí.
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Průměrná cena nájmu v Česku v Kč/m2 za 3. Q.

V Praze se
nájmy ustálily
na částce

272
Kč/m2

 
V Brně pak cena nájmu za byt vzrostla o 4 % na 247

korun za pronajatý metr čtvereční. „Očekávám, že konec
roku se bude vyznačovat rychle rostoucí cenou nájmů v
Praze a Brně. Ceny nájemního bydlení budou hnát nejen

méně dostupné hypotéky, ale také inflace a rostoucí
ceny energií. A přestože bytů k dispozici je i díky

slabému turismu stále relativní dostatek, můžeme se
opět brzy dostat do situace, kdy je jeden byt průměrně

poptáván několika desítkami zájemců,“ uvedl za
Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

 
počet zájemců, kteří  poptávají nájmy,
se zdvojnásobil a celkový počet
poptávek se ve 3. q. přiblížil hranici
210 tisíc?

Věděli jste, že 



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

Listopad 2021 

Věděli jste, že 

Bankovní rada ČNB  na začátku
listopadu skokově zvýšila

základní úrokovou sazbu, a to
o 1,25 % na 2,75 %, což je

nejvýraznější zvýšení sazeb od
roku 1997. Základní sazba ČNB
je tak nejvyšší od prosince 2008.
ČNB bere enormní růst inflace

evidentně vážně.
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V září  stoupla
inflace na

5,8

 Vihorev Group

Zrychlení inflace
bylo nejvýraznější
od ledna

2012

Inflace podle ekonomů má svůj
vrchol stále ještě před sebou a ve

zbytku letošního roku a na
počátku příštího roku se dostane
zřejmě až k 7 %. Meziměsíčně se
spotřebitelské ceny v říjnu zvýšily
o jedno procento. V meziměsíčním

srovnání ceny rostly téměř ve
všech oddílech spotřebního koše.

Výjimkou byly pouze nižší ceny
potravin. Například proti letošnímu

září zdražily pohonné hmoty o
téměř 6 %.

zájem o hypotéky nepolevuje, v říjnu
banky sjednaly 10 065 hypotečních
úvěrů za 32,07 miliardy korun.

Objem poskytnutých hypoték
vzrostl ve srovnání se zářím téměř o

1,5 miliardy korun a meziročně se
zvýšil o 6,9 miliardy korun. Od
března letošního roku průměrná
úroková sazba hypoték vzrostla o
0,61 %, uvedl hypoteční analytik

Fincentrum & Swiss Life Select Jiří
Sýkora

l i d í

Do bank si přišlo
pro hypotéku o
463 lidí, více než
v září  o

1265



Stavební produkce Listopad 2021 

%

 Vihorev Group

Stavebnictví v září zrychlilo růst,
podle analytiků je to ale dáno

srovnáním s nízkými čísly z
loňského roku. Výstavbu stále
brzdí vysoké ceny materiálů a

nedostatek pracovníků.
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Pozemní stavitelství (bytové i
nebytové budovy), se proti

loňskému září zvýšila o 4,9 %.
Produkce inženýrského stavitelství

(cesty, telekomunikační a
energetické sítě) meziročně klesla

o 3,6 %. Citelně zůstávají pod
úrovní stejného období roku

2019.

„Meziroční nárůst činí v průměru
podle typu
 

20 až 60 % u vláknitých izolací
40 až 80 % u polystyrenů
35 % u hydroizolací a geotextilií
20 % u zdicích materiálů
10 % u betonového zboží
60 až 90 % u plastového potrubí
60 % u hutních výrobků a
40 až 130 % u výrobků ze dřeva

  
Nadále se očekává meziroční růst
cen o pět až 10 %,“ řekl za
Metrostav Vojtěch Kostiha.



Listopad 2021 

Září bylo druhým nejsilnějším
letošním měsícem, co se týče

návštěvnosti hotelů. Vyšší
návštěvnost hotely zaznamenaly
pouze v srpnu. Meziročně šlo o
nárůst téměř o 400 tisíc hostů.

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

díky příznivým cenám byly od července
do září výrazně žádanější hotely než
penziony nebo kempy?

Z toho bylo
rezidentů

759
t i s í c

Návštěvnost
hotelů  v Česku
byla v září

1,1
m i l i o n  h o s tů

%

Oproti předešlému
měsíci došlo k
poklesu o

100

Domácích hostů v létě meziročně přibylo
o 10,4 %, zahraničních návštěvníků o

22,3 %.
 

„V porovnání s letní sezonou v
předpandemickém roce 2019 byl letos
počet ubytovaných Čechů o 29 procent
vyšší, cizinců se ubytovalo o 62 procent
méně než před dvěma roky,“ uvedl ČSÚ.

 
Noclehů bylo letos od července do září

proti loňsku o 11 % více, turisté strávili v
ubytovacích zařízeních v hlavní turistické

sezoně 19,4 milionu nocí.
Proti roku 2019 přenocování ubylo
zhruba o 7 % méně. Na hotely letos

připadalo 46 % noclehů, na penziony a
kempy po 16 %.

Tržby ve službách ve třetím čtvrtletí
podruhé za sebou meziročně

vzrostly, jejich objem ale stále
zaostává za obdobím před krizí.

 
Důsledky dění kolem covid-19 si

minimálně cestovní ruch ponese ještě
několik let, předpokládají ekonomové.

Obor podle hoteliérů nepříznivě
ovlivňuje nejistota mezi lidmi a

firmami ohledně dalších kroků vlády.
 

V tuzemských hotelech, penzionech a
kempech se v letošním třetím čtvrtletí

ubytovalo 6,7 milionu hostů,
meziročně se jednalo o 12,5 % víc.
Oproti roku 2019, ve kterém ještě

cestovní ruch neovlivňovala epidemie
koronaviru, je to však o desetinu

méně. Ubytovaných bylo proti loňsku
víc ve všech krajích, nejvýrazněji o

téměř 42 % jich přibylo v Praze.

t i s í c  h o s tů



Česká ekonomika Listopad 2021 

%

 Vihorev Group

Česká ekonomika
ve 3. čtvrtletí
meziročně  stoupla
o

% 

3,1

„Nejvíce přispěly výdaje domácností na
konečnou spotřebu a změna zásob. Rekordní

pokles salda zahraničního obchodu
negativně přispěl v celkovém výsledku HDP
téměř šesti procentními body,“ řekl za ČSÚ

Vladimír Kermiet.
 

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly
meziročně o 5,9 % a mezičtvrtletně o 3,7 %,

z toho výdaje na konečnou spotřebu
domácností byly meziročně vyšší o 6,4 % a

o 4,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletí.
 

Podle statistiků stouply zejména výdaje
za služby. Výdaje na konečnou spotřebu

vládních institucí byly meziročně vyšší o 5
% a mezičtvrtleně o 2,6 %. V meziročním
srovnání podle ČSÚ opět výrazně narostly

výdaje na kolektivní spotřebu.
 

Proti předchozímu
čtvrtletí se HDP
zvýšil  o

%

1,5

Česká ekonomika letos stoupne o 2,6 % a příští
rok růst zrychlí na 3,5 %, podle Mezinárodního
měnového fondu v Česku. V říjnu přitom fond

počítal v případě české ekonomiky letos s
růstem o 3,8 % a v příštím roce s

4,5 %.

Česká národní
banka upozornila, že

ekonomika se v závěru
letošního roku bude nadále

potýkat s obtížemi v
dodávkách komponent ze
zahraničí, které vedou k

omezení výroby zejména v
automobilovém průmyslu.

Komplikace ale snad během
první poloviny příštího roku

postupně odezní, což se
odrazí v oživení vývozu a

následném obnovení
hospodářského růstu.

4,5 %.



Investice do fondů

kolektivního

investování

Listopad 2021 

 Vihorev Group

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -6,31 %-4,55 %

Fondy peněžního
trhu -1,04 %-4,34 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 19,84 %

28,38 %

2,78 %

46,51 %

„V období zvýšené inflace
mohou obstát jen nemovitostní

a akciové fondy, které dokáží
dodat reálný výnos,“ řekl ČTK

zemský ředitel společnosti 4fin
Vratislav Jůza.

 

1 měsíc

-2,09 %

0,15 %

-1,89 %

3,24 %

Věděli jste, že 

si realitní fondy polepšily ve výnosu
za tento rok o 2,4 %?

„Zásadním hybatelem ekonomického
dění je dnes vedle covidu-19 zvyšující
se inflace nejen v ČR, ale i ve světě. S
touto výzvou se budou dříve či později

muset poprat všechny vlády a centrální
banky po celém světě.

 
Řešení této situace může spočívat v
normalizaci stavů na kapitálových

trzích a odklonu od politiky levných
peněz a skupování dluhopisů.

Ozdravný proces tak bude bolestivý.
Nejprve se projeví u dluhopisových

fondů a následně u akciových,“ uvedl
pro ČTK hlavní analytik Broker

Consulting Martin Novák.

Nelze podle něj sázet na předražené
komodity. Během období rostoucích sazeb se
nebude dařit ani dluhopisovým fondům, tedy

kromě těch s kratší splatností nebo
variabilním výnosem. Jistou renesanci mohou
zažít fondy peněžního trhu jako alternativa ke

spořicím účtům, dodal.



Doplňková
aktuální témata

Listopad 2021 

Průměrná velikost pražských
bytů se zmenšuje

 
Během posledních 20 let se

bytová výstavba v Praze
výrazně proměnila. Byty jsou

dražší, menší, ale zato
kvalitnější. Za tuto dobu v

hlavním městě vzniklo přes
100 tisíc bytů. Poptávka

převyšuje nabídku, z toho
důvodu se zájemci často
spokojí i s lokalitou, nad

kterou neuvažovali, stejně to
bývá i u dispozice bytu.

 
Nabídku a zájem klientů
během dvou desítek let

provází řada změn. „Asi tou
nejzásadnější, kromě růstu
cen, je postupné snižování

výměry nových bytů. Jestliže
měl před 20 lety byt 2+1 v

průměru 60 až 65 m2, nyní je
to 50 až 55 m2. Existují

projekty, kde je to dokonce
ještě méně,“ uvedl Michal Pich,

realitní expert.
 
 
 

 Vihorev Group

ČNB zpřísnila s platností od dubna 2022
limity pro poskytování hypoték. Poměr

výše hypotečního úvěru a hodnoty
zastavené nemovitosti (LTV) snížila na

80 % z předchozích 90 %. Obnovila
také příjmové limity pro poskytování

hypoték.
 

Zároveň upozornila na to, že lidé do 36
let budou mít mírnější limity pro

poskytnutí úvěru, který slouží k nákupu
jejich vlastního bydlení.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh
žadatele vyjádřený v násobcích jeho

čistého ročního příjmu, bude od dubna
8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5.
Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi
celkovou výší měsíčních splátek dluhu
žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním

příjmem, bude
45 %. U mladých do 36 let to bude 50 %.
Centrální banka ukazatel DSTI i ukazatel

DTI přestala loni v červnu aplikovat.

Věděli jste, že 
zejména mladší zájemci nyní preferují
dobrou dopravní dostupnost do centra
města, vysokorychlostní připojení k
internetu a vyšší kvalitu služeb v okolí
konkrétní nemovitosti?

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


