
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Cena za metr
čtvereční v
hlavním městě
dosahuje téměř

112

V srpnu se v
České republice
prodalo

4256
by tů

Stavební výroba
zpomalila
meziroční růst v
červenci na

0,5
%

P ř e h l e d  d a t  

V srpnu inflace
vzrostla na 

4,1

Česká ekonomika
ve druhém
čtvrtletí meziročně
stoupla o 

8,1

Průměrná úroková
sazba hypoték
vzrostla na

t i s í c  KČ %  

2,23
%  p . a .

% %

ČNB zvýšila
základní úrokovou
sazbu o 0,75 % na

1,5

Září 2021 

Podle Miroslava Nováka (Akcenta) se
meziroční růst inflace bude

minimálně do konce letošního roku
pohybovat kolem 4 % a nelze vyloučit

ani výkyv k 5 %.
„Celková meziroční inflace v české

ekonomice může v nejbližších měsících
dále růst. Tlačit nahoru ji budou jak

naakumulované cenové tlaky v
tuzemské ekonomice, tak statistické

efekty v podobě relativně nízké
srovnávací základny ve smyslu

cenového vývoje pozorovaného loni na
podzim. Ke konci letošního roku může

meziroční inflace vystoupat nad úroveň
4,5 %,“ uvedl Radomír Jáč.

Objem nových hypotečních úvěrů
na bydlení od bank a stavebních
spořitelen dosáhl v srpnu 32,6
miliardy korun. Je to o téměř

miliardu více než v červenci a o
15,5 miliardy korun více než loni v

srpnu. Srpen tak byl třetím
nejsilnějším měsícem ve statistice,

která se sleduje od roku 2014.

Byty v Praze
Září 2021

Věděli jste, že 
cena za metr čtvereční v hlavním městě
dosahuje téměř 112 tisíc korun?

 Vihorev Group

V Praze se během
srpna prodaly
byty v celkové
hodnotě

6,2
m l d .  Kč

Když se podíváme výhradně na
Prahu, tak podle údajů

společnosti EMA během
loňského roku docházelo k růstu

průměrných cen za metr
čtvereční, ale zároveň se cena

neustálila. V některých
měsících Docházelo totiž k

pádům ceny. Na konci července
2020 stál metr čtvereční

dokonce nejméně za celou
dobu, konkrétně 94 839 Kč.
Letošní rok už byl ovšem ve

znamení pravidelnějšího růstu.

Průměrná cena (KČ)
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Průměrná cena m2 bytu v Praze v KČ

Ceny bytů v krajích Září 2021

Propad v prodeji bytů v
srpnu nadále pokračuje,

oproti předchozímu měsíci
se ovšem jedná o velmi

malou změnu.

V srpnu se v České
republice prodalo 4256

bytů a došlo tak k
meziměsíčnímu propadu o
jedno procento, meziročně

došlo k poklesu o 4 %.
Méně bytů se letos prodalo

pouze v únoru.

cena průměrného bytu o rozloze 65
metrů  čtverečních stoupla od loňského
roku ve všech krajích ČR?

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ceny bytů v Česku neustále rostou a
jejich dostupnost se tak snižuje. Cena za

metr čtvereční od loňského března v
průměru vzrostla o více než 15 tisíc, ze

42 tisíc na 58 tisíc.

Druhým nejdražším regionem po
Praze je Jihomoravský kraj, kde lze v
průměru pořídit metr čtvereční za 70
tisíc korun. Třetím nejdražším krajem

pro nákup bytu je středočeský, zde
stojí metr čtvereční 64 tisíc.

Přestože ceny
bydlení v Ústí nad
Labem rostou, stojí
m2 stále necelých 

Byt o velikosti 65
m2 aktuálně  stojí
průměrně    

3,75

t i s í c  Kč

m i l .  Kč

30

Nejnižší index růstu zaznamenal
Karlovarský kraj. „Karlovarský kraj je
specifický vlastnickou strukturou, v níž
jsou mnohem více zastoupení občané
Ruska, kteří měli v průběhu pandemie

zhoršenou možnost cestování,“ řekl
Petr Zámečník za EMA data.

Za byt o velikosti 65 m2 v
Karlovarském kraji zájemce v

současnosti zaplatí kolem 2,25
milionu korun, v březnu 2020 stál
tentýž byt o čtvrt milionu méně.

Hodnota všech
prodaných bytů  v
ČR v srpnu činila

14,4
m l d .  Kč

Nájemné v Česku
Září 2021
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Zlevňování se proti loňsku, kdy ve
druhém pololetí ceny klesly o 4,3 %,

zpomalilo. Nájmy jsou podle dat
Magistrátu hl. m. Prahy na úrovni
začátku roku 2018 a lze očekávat

další růst.
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Průměrná cena nájmu v Praze v KČ

Před začátkem pandemie koronaviru
nájemné v hlavním městě trvale

rostlo, přičemž ve druhém pololetí
roku 2019 činilo 308 korun za metr

čtvereční.
Od loňského roku klesá, avšak letos

začal pokles zpomalovat. Větší pokles
nastal u dražších bytů, v některých
lokalitách, jako jsou Háje, Kobylisy,

Černý Most nebo Kamýk.
V posledních dvou pololetích nájmy

přestaly klesat nebo dokonce
zaznamenaly mírný růst.

Průměrné tržní
nájemné v Praze v
prvním pololetí
činilo

To znamenalo
oproti druhé
polovině  loňského
roku pokles o

2,8
%

279
Kč  z a  m 2

„Ceny vlastnického bydlení rostly i v
prvním pololetí roku 2021, kdy výše
nájmů naopak klesly. Ze srovnání je

dále patrné, že transakční ceny
nemovitostí rostou rychlejším

tempem, než roste cenová hladina
nájemního bydlení. Za sledované
období 2014 až 2020 výše nájmů
stoupla o 38,5 procenta, zatímco

transakční cena bytů stoupla o
celých 104 procent,“ uvedl Petr

Hána, Deloitte.

Vývoj ekonomických
ukazatelů 

F I N C E N T R U M  H Y P O I N D E X  -
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Věděli jste, že 
ČNB zvýšila kvůli vývoji inflace
úrokové sazby nejvýrazněji od roku
1997?
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Ceny zboží  a
služeb se
meziročně  zvýšily
o

3,6 a 5 

Důvodem pro další růst úrokové
sazby (2,32 %) je především

rostoucí inflace, která v srpnu
překonala čtyřprocentní hranici a
byla výrazně nad očekáváním ČNB.
Její Guvernér Jiří Rusnok zároveň
uvedl, že tempo dalšího zvyšování
úrokových sazeb bude podmíněno

budoucím vývojem.
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V srpnu byla nejvyšší inflace od listopadu 2008.
Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb v téměř

všech oddílech spotřebního koše, nicméně nejvíce
se na tom podepsaly vyšší ceny bydlení. Většina

analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 %.

Meziroční růst
spotřebitelských
cen opět zrychlil.  V
srpnu se inflace
zvýšila na

%

4,1

Inflace nejspíš poroste i v dalších
měsících. „Z domácích faktorů ji bude

zřejmě ještě ovlivňovat postcovidové
zdražování některých služeb či rychlý

růst cen nemovitostí, který se do inflace
promítá přes zdražování imputovaného

nájemného.
V cenových tlacích souvisejících s

vývojem na globálních trzích budou hrát
roli vysoké ceny potravin, mezinárodní

přepravy, elektřiny, plynu a dalších
surovin a materiálů,“ uvedl  Patrik

Rožumberský, UniCredit Bank.

Podle Milana Voldřicha (Raiffeisenbank) nelze vyloučit, že ke konci roku bude průměrná
sazba atakovat tříprocentní hranici, což by se stalo poprvé od roku 2013. Sníží se tím

citelněji dostupnost hypoték a také výrazněji opadne zájem o refinancování.

Stavební produkce Září 2021 

Inženýrské
stavitelství
meziročně  posílilo
o

Pozemní
stavitelství
oslabilo meziročně
o 

6,8

%

%

2,2
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%

Meziroční růst stavební i průmyslové
výroby v Česku letos v červenci zpomalil.
Meziročně v červenci na 0,5 %.  V červnu

přitom činil růst podle revidovaných
údajů 6,5 %. Vyššímu růstu brání

stavebnictví nedostatek zaměstnanců i
stavebních materiálů a vysoké ceny

materiálů.

% změna
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Produkce ve stavebnictví v
červenci rostla jen díky

inženýrskému stavitelství, tedy
stavbám cest nebo

telekomunikačních a
energetických sítí. Pozemní

stavitelství, což je stavba
bytových i nebytových

budov oslabilo.

„Stavebnictví na rozdíl od
průmyslu nezažilo v souvislosti

s covidem tak strmý pád.
Zpočátku roku 2020

vykazovalo ještě relativně
dobré výsledky a celkový
pokles produkce tlumilo
inženýrské stavitelství.

Problémy se začaly projevovat
až v polovině roku, kdy průmysl

začal již oživovat,“ uvedla
Petra Cuřínová (ČSÚ).

„Bohužel, ani v roce 2021 se
nedařilo nastartovat stabilní růst
stavební produkce, a ta za prvních
sedm měsíců byla zhruba na stejné

úrovni jako před rokem,“ dodala.
Předpoklady k příznivému vývoji v

průmyslu i ve stavebnictví ale podle
ČSÚ zatím jsou. Dlouhodobě roste

orientační hodnota vydaných
stavebních povolení i objem

uzavřených zakázek.

Září 2021

Hoteliéři se podle průzkumu
momentálně více obávají nedostatku

pracovníků než další uzávěry kvůli
koronaviru. Mnoho zaměstnanců z
gastronomie a hotelnictví odešlo do

jiných oborů a nevracejí se. Hotely tak
podle Peterky musejí omezovat
kapacitu nebo se učí fungovat s

minimem personálu.

%

Cestovní ruch
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Věděli jste, že 
Za ekonomickou tragédii léto označily
jednotky provozovatelů ubytovacích

provozů. Týkalo se to hlavně hotelů v Praze
nebo zařízení, která slouží hlavně pro
konference a podobné akce. Většina

hoteliérů zdražila ještě před začátkem
sezony, zbytek to plánuje od příštího roku.

letní sezonu podle průzkumu
Explorio.cz hodnotí 58,5 % hoteliérů
kladně?

Z toho bylo
rezidentů  přes

780
t i s í c

Návštěvnost
hotelů  v Česku
byla v červenci

1
m i l i o n  h o s tů

%

Oproti předešlému
měsíci došlo k
nárůstu o více než

350

t i s í c  h o s tů

Meziročně se jednalo téměř o
totožnou návštěvnost, loni v červenci
se v tuzemských hotelech ubytovalo
necelých 950 tisíc hostů. Z tohoto
hlediska nedošlo k očekávánému

výraznému zlepšení. I během
prvního prázdninového měsíce české

hotely zachránili rezidenti, kteří
upřednostnili dovolenou v Česku

před zahraničím.

Většina majitelů ubytovacích
provozů zdražila. Důvodem jsou

vyšší ceny energií, investice do
zlepšení servisu, ale především

náklady na mzdy, které pomáhají
udržet kvalitní personál.

Výrazně vyšší počet hostů, než který
plánovala, měla v letní sezoně podle

průzkumu pětina hoteliérů. Obsazeno
mělo v červenci 65,5 % hotelů, v srpnu

polovina. Žádný z hotelů, který
odpovídal v průzkumu, se v počtu

neobsazených lůžek za prázdninové
měsíce nedostal nad 50 %. S ohledem

na původní předpoklady je to podle
Explorio.cz nad očekávání dobrý

výsledek.

t i s í c  h o s tů

Česká ekonomika Srpen 2021 

Míra úspor domácností dosáhla ve
sledovaném kvartále podle statistiků 21,3 %.
„I přes vysoké tempo růstů spotřebních výdajů

dosáhla míra úspor domácností vysokých
hodnot,“ řekl Vladimír Kermiet. Nicméně proti

prvním třem měsícům roku byly úspory
domácností nižší o 3,2 procentního bodu a proti

loňskému druhému čtvrtletí o 2,1 bodu nižší.

% %
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Věděli jste, že 
česká ekonomika ve druhém čtvrtletí
podle ČSÚ oproti stejnému loňskému
období stoupla o 8,1 % a
mezičtvrtletně o 1 %?

„Ekonomická aktivita se dostala již
téměř tam, kde se nacházela před

vypuknutím pandemie, když ve
druhém čtvrtletí dosahovala 95 %

své úrovně ve čtvrtém čtvrtletí roku
2019. Za oživením ekonomiky stál

výrazný mezičtvrtletní nárůst
spotřeby domácností,“ uvedl Martin

Gürtler z Komerční banky. Růst
ekonomiky by měl podle něj

pokračovat také ve zbytku roku,
rizikem jsou však již delší dobu

trvající problémy v průmyslu.

Reálné příjmy
obyvatelstva vzrostly
proti předchozímu
čtvrtletí o

%  

3,9

Za celý letošní rok lze podle
Radomíra Jáče z Generali

Investments CEE očekávat růst
ekonomiky o zhruba 3,3 %. V
příštím roce by pak měl růst

zrychlit k 5 %.

„Ekonomická aktivita by již neměla
čelit omezením souvisejícím s
pandemií a zesilovat by se měl
také růst na straně poptávky,

konkrétně u spotřeby domácností
a investičních výdajů firem“.

Rozvolnění opatření
vedlo k mezikvartál.
růstu spotřebních
výdajů  na obyvatele
o

%

4,8

Investice do fondů
kolektivního
investování

Srpen 2021 
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Nemovitostní fondy zaznamenaly
během srpna mírný nárůst ve

výkonnosti o 0,11 p. b. a od začátku
roku si připisují přes 2 %. „Ceny

rezidenčních nemovitostí v
posledních měsících a letech

dosahují v Česku enormních výšin.
Za tímto růstem stojí celá řada

faktorů, mezi které určitě patří až
donedávna nízké úrokové sazby,

omezená nabídka a zvyšující se zájem
o vlastní a investiční bydlení.

Situaci vůbec nenahrává fakt, že i
ceny stavebních materiálů jdou v

poslední době prudce nahoru,“
popsal situaci Lukáš Vokel. Portfolia

nemovitostních fondů často
neobsahují klasické rezidenční

nemovitosti, jelikož jsou orientovaná
převážně na investice do

kancelářských prostor, logistických
skladů, retailových parků a

nákupních center.

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -5,39 %-2,29 %

Fondy peněžního
trhu 1,09 %-1,38 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 20,39 %

19,60 %

2,63 %

31,55 %

Naopak pokles o 0,39 %
vykázaly fondy peněžního
trhu a dluhopisové fondy,

které ztratily 0,48
procentních bodů.

Nejvyšší ztrátu ze všech
fondů sledovaných
Broker Consulting

Indexem podílových
fondů však zaznamenaly
fondy komoditní, a to o

0,92 %.

1 měsíc

-0,48%

0,11 %

-0,39 %

-0,92 %

Věděli jste, že 
z hlediska jednotlivých sektorů
akciového trhu  se dařilo víceméně
všem s výjimkou odvětví energetiky a
těžby tradičních kovů a zlata?

Doplňková
aktuální témata

Září 2021

Globální ceny obytných
nemovitostí se ve 12měsíčním

období do konce června zvýšily o
9,2 %, tedy nejprudším tempem
od roku 2005. Vyplývá to z indexu
Knight Frank, který zahrnuje ceny

v 55 zemích a teritoriích.
Zhruba třetina z nich vykázala růst

cen o minimálně deset procent.
V Česku nicméně ceny ve

sledovaném období stouply jen o
2,2 %. Jejich růst tak zpomalil z
8,9 % ve 12měsíčním období do

konce března. Ke globálnímu růstu
cen obytných nemovitostí

přispívají nízké úrokové sazby,
nedostatečná nabídka a vysoké

úspory domácností.

Nejprudší růst cen v rámci indexu
zaznamenalo Turecko, a to v

rozsahu 29,2 %. Pokles vykázaly
ceny pouze ve Španělsku a Indii, a

to o méně než jedno procento.
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Vysoké inflace se podle průzkumu
agentury Ipsos obává 80 % Čechů.

Na 62 % lidí ale nehodlá v nejbližší době
podniknout se svými financemi žádné
kroky, které by znehodnocování jejich

vlastních peněz mohlo zmírnit.

Strach ze znehodnocení vlastních peněz je
podobný u mužů i u žen. Liší se ale

výrazněji podle místa pobytu. Nejméně se
inflace obávají obyvatelé Libereckého

kraje (68 %), nejvíce pak lidé na Vysočině
(86 %).

Čtvrtina oslovených se chystá své
peníze nějakým způsobem investovat. K
investování se přiklání více mužů než žen
(30 % proti 17 %). Chuť lidí investovat je

přitom vyšší v Čechách (28 %) než na
Moravě (20 %).

Přestože možnosti investování se v
poslední době i díky vzniku nových
fintechových investičních platforem

rozšířily a otevřely drobnějším
investorům, Češi jsou v oblasti investic

stále poměrně konzervativní. Investice do
cenných papírů (9 %) jsou u Čechů
obdobně oblíbené jako investice do

nemovitostí (10 %).

Věděli jste, že 
37 % Čechů uvedlo, že peníze
nechávají ležet na svém běžném účtu?

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


