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Průměrná
úroková sazba
hypoték zůstala na

Leden 2023

x151 643 82 161 21,9 2,2  0,3

6,3415,8
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Inflace v Česku v prosinci zpomalila hlavně
díky pohonným hmotám

 
Průměrná cena starších bytů v Praze klesla

zpátky na hodnoty z konce roku 2021.
 

Výdaje na bydlení rostly poprvé za posledních
deset let více než příjmy.

 
Česká ekonomika vstoupila do recese, HDP ve

čtvrtém čtvrtletí poklesl
 

Stavební
produkce v roce
2022 meziročně
klesla o
 

% %

ČNB ponechala
základní sazbu na

70,2



Byty v Praze Leden 2023

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Průměrná cena starších bytů v Praze se ve
čtvrtém čtvrtletí loňského roku vrátila na hodnoty

z konce roku 2021. Ve srovnání s jarním
nárůstem cen ztratil průměrný byt o velikosti 65
metrů čtverečních v širším centru metropole na

hodnotě skoro o 680 000 korun.

„Nůžky mezi jednotlivými byty se
na trhu nepřestávají rozevírat.

Ceny klesají výhradně tam, kde má
nemovitost některý z handicapů -

například velkou dojezdovou
vzdálenost, je před rekonstrukcí

nebo v energeticky nehospodárné
budově. Pražské i brněnské byty v

dobrých lokalitách se i dnes
prodávají za podobné ceny jako v

létě,“ uvedl pro ČTK za
Bezrealitky.cz Hendrik Meyer, šéf

EHS.

Průměrná prodejní cena nových bytů v
Praze stoupla meziročně o 9,9 %. Na
konci loňského roku stál metr čtvereční
151 643 korun.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského
roku se v hlavním městě

prodalo 550 nových bytů,
stejně jako ve třetím čtvrtletí.
Za celý rok se prodalo 3100
nových bytů, zatímco v roce

2021 to bylo 7450 bytů, tedy o
140,3 % více. „Rok 2021 byl

nejsilnějším rokem v
novodobé historii. Pokud

bychom srovnali loňský rok s
rokem 2020, jde o propad

prodejů o 47 procent,“ uvádí
analýza.



Ceny bytů v ČR Leden 2023

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Nejlevnější byty jsou v Ústeckém a
Karlovarském kraji

Nejlevněji se za 32 486 korun za metr
čtvereční prodávaly byty v Ústeckém

kraji, o 4 % méně oproti třetímu
čtvrtletí. V Karlovarském kraji byly za
36 406 korun a v Moravskoslezském

kraji za 40 273 korun za metr
čtvereční, v obou krajích byl shodně

pokles o 9 %.
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Nájemné v Česku
Leden 2023

 Vihorev Group

x

Nájemní bydlení
mimo Prahu je
aktuálně v
průměru

Nájemní bydlení v
Praze je aktuálně v
průměru

Kč/m2

x273  368

V Praze vzrostly
nájmy
mezičtvrtletně o

Nejvíce
mezičtvrtletně
vzrostly nájmy v
Pardubicích, o

% %

x2,2 5,9

Věděli jste, že 
Nájmy v Česku téměř stagnovaly, ve
čtvrtém kvartálu v mnoha městech
ceny klesaly

Nejvíce mezičtvrtletně vzrostly
nájmy v Pardubicích (+5,9 %).

Dále rostla průměrná částka ještě
ve Středočeském kraji, v Praze,

Plzni a Hradci Králové. V
Karlových Varech a Ústí nad

Labem zůstalo nájemné totožné.
Ostatní krajská města si připsala

pokles. Ten nejvýraznější si
připsal Zlín, kde cena poklesla o

4,7 %. Vyplývá to z dat
společnosti Deloitte.

 

Kč/m2

Ceny nájmů v České republice ve čtvrtém
čtvrtletí 2022 jenom nepatrně vzrostly.

Konkrétně průměrná cena nájmů vzrostla o
0,4 %, metr čtvereční tak vyšel na 273

korun, pouze o korunu více než ve třetím
čtvrtletí.

  

 
 

Pronájem v Praze vzrostl o dvě
procenta

  
Praha si i přes celorepublikový trend
udržela mezičtvrtletní růst nájmů. V
posledním kvartálu loňského roku
už ale nárůst zpomalil. Průměrně

pronájmy bytů v hlavním městě
zdražily o 2,2 % na 368 korun.

 
 

U nájmů se snížil ve čtvrtém
čtvrtletí počet zájemců o byt

 
Zatímco v srpnu se o jeden ucházelo

průměrně 39 lidí, koncem roku to
bylo 16. Důvodem je podle EHS

větší počet nemovitostí v nabídce. 
 



Vývoj ekonomických
ukazatelů 

Leden 2023

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Míra inflace
zpomalila na 
 

% %

Průměrná
úroková sazba
hypoték v prosinci
činila

6,3415,8

Inflace v Česku v prosinci zpomalila na
15,8 %, hlavně díky pohonným
hmotám

ČNB ponechala základní sazbu na 7 %
  

Bankovní rada České národní banky (ČNB) podle očekávání ponechala
základní úrokovou sazbu na 7 %. Na stejné úrovni je od loňského června.

Podle guvernéra ČNB Aleše Michla rada na příštím jednání zváží, zda sazby
ponechá na současné úrovni, nebo je zvýší. Analytici ale další růst sazeb

neočekávají. ČNB také zveřejnila hospodářskou prognózu, v níž očekává letos
pokles hrubého domácího produktu o 0,3 % a průměrnou inflaci 10,8 %.

 
 
 
 

Česká ekonomika vstoupila do recese, HDP ve
čtvrtém čtvrtletí poklesl

  
Český hrubý domácí produkt (HDP) ve čtvrtém čtvrtletí
poklesl proti předchozímu kvartálu o 0,3 %. Česko tak
vstoupilo do technické recese, protože HDP klesl druhé

čtvrtletí za sebou.

Spotřebitelské ceny v ČR v prosinci meziročně vzrostly o 15,8 %,
tempo růstu tak zpomalilo z listopadových 16,2 %.

 
Meziměsíčně ceny stagnovaly, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle
analytiků bylo za zpomalením inflace zejména zlevnění pohonných hmot

  
 

 Oproti loňskému prosinci zdražovaly zejména potraviny. Za mouku
zaplatili lidé o 42 % více, za chleba téměř o 38 % více, za drůbeží maso

zhruba o 43 % více. Polotučné trvanlivé mléko zdražilo o 55 %, vejce o 92
%, oleje a tuky o 38 % a za cukr se platil bezmála dvojnásobek než o rok
dříve. Ceny zboží v prosinci meziročně úhrnem vzrostly o 17,8 % a ceny

služeb o 12,5 %.



Stavební produkce Leden 2023
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Stavební úřady
vydaly stavebních
povolení
meziročně méně o

Věděli jste, že 

%

Meziměsíčně byla
stavební produkce
vyšší o

1,2

Počet
dokončených bytů
vzrostl
meziročně o
 

31,6

Počet zahájených
bytů v srpnu
meziročně klesl o

21,9
%

%

%

Stavební produkce v roce 2022
meziročně klesla o 0,2 %

15,6
 

Prosinec 2022
  

Stavební produkce byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,2 %.
Meziročně klesla o 0,2 %. „V prosinci tlumilo celkový pokles
produkce inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o

8,2 %. Produkce pozemního stavitelství narazila na vyšší
srovnávací základnu a klesla o 3,2 %,“ popsala Petra

Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové
výstavby ČSÚ.

  
Stavební úřady vydaly 6 700 stavebních povolení, meziročně

o 15,6 % méně. Orientační hodnota povolených staveb
dosáhla 51,2 miliard korun a meziročně vzrostla o 8,5 %. K
růstu orientační hodnoty přispělo povolení velkých staveb

dopravní infrastruktury.
  

Počet zahájených bytů meziročně klesl o 21,9 % a dosáhl
hodnoty 3 597 bytů. Počet dokončených bytů meziročně

vzrostl o 31,6 % a činil 4 786 bytů.
  

Rok 2022
  

„Stavebnictví se v průběhu roku dále potýkalo s
růstem cen a nedostatkem stavebních

kapacit,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru
statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu,

stavebnictví a energetiky ČSÚ.
  



Leden 2023

%

Cestovní ruch
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Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

430
tisíc

%

Návštěvnost
hotelů v Česku
byla přes

1
milion hostů

Meziročně byla
návštěvnost hotelů
vyšší téměř o

500
tisíc  hostů

Oproti prosinci v roce 2021 byl nárůst
návštěvnosti hotelů tedy téměř
dvojnásobný.

Návštěvnost hotelů v prosinci
nepřekvapila

  
 
 
 

Návštěvnost hotelů v Česku
během prosince meziměsíčně
mírně vzrostla. Konkrétně se v

ČR v posledním měsíci roku
2022 ubytovalo lehce přes 1

milion hostů, z toho bylo
zhruba 430 tisíc rezidentů.
Celkem v hotelech hosté

strávili 2,42 milionu nocí. Pro
srovnání v listopadu 2022 se v

Česku ubytovalo 995 tisíc
hostů.

 
 
 
 

Meziročně byla návštěvnost
hotelů během prosinci 2022

vyšší o necelých 500 tisíc lidí.
Nárůst byl tedy téměř

dvojnásobný oproti prosinci v
roce 2021. Počet rezidentů
vzrostl o necelých 150 tisíc
hostů, za rozdílem tak stojí
hlavně zahraniční turisté.

  
 



Investice do fondů
kolektivního
investování

Leden 2023
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -17,57 %-12,83 %

Fondy peněžního
trhu -3,77 %-3,71 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 25,95 %

23,69%

7,1O %

1,14%

1 měsíc

-1,34%

-0,21 %

-0,61 %

-3,96 %

Věděli jste, že 
Podílové fondy kvůli obavám z recese
v prosinci klesly

V prosinci jsme poprvé a naposledy během
loňska evidovali pokles na všech trzích, které v

rámci indexu monitorujeme. Na rozdíl od
převážné většiny roku se do mírného poklesu

dostaly nově i nemovitostní fondy. V druhé
polovině prosince na trzích převládla tradičně

nízká aktivita, kterou způsobily vánoční svátky. U
většiny aktiv tak bylo možné pozorovat pouze

mírnou odchylku, bez větší volatility.

Překvapivý vývoj
zaznamenal index u

nemovitostních fondů. U
těch, ačkoli se držely v
průběhu celého roku v

zelených číslech, klesla tržní
hodnota o téměř půl

procenta. Na rozdíl od akcií
nebo dluhopisů ale roční
výsledky u nemovitostí

potvrdily celkově vysokou
výkonnost, předchozí rok
totiž tyto fondy zakončily

nejen v plusu, ale s
průměrnou hodnotou lehce

nad 7 %.

Z výsledků posledního loňského měření vyplynulo, že největší ztráty tentokrát
zaznamenaly komoditní fondy. Jejich výnosy byly ovlivněny zejména velkou korekcí u

zemního plynu, jehož astronomicky vysoké ceny poklesly v prosinci o 35 % a vrátily se tak k
cenám běžným před válkou na Ukrajině. Celkový pokles komodit se odehrál i kvůli snížení

ceny ropy, které se promítlo i do maloobchodních cen nafty a benzínu na čerpacích
stanicích. Naopak zlato a stříbro na tržní ceně koncem roku posilovalo. Celoročně pak

komoditní fondy jako jedny ze dvou vyšly s malým ziskem, a to 1,97 %.



Doplňková
aktuální témata

Leden 2023
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Zdroji uvedených informací jsou: Asociace českých stavebních spořitelen,
CentralGroup, Trigema, Skanska, Bezrealitky, CRIF, IPR,
Vihorev Group, GarantovanyNajem.cz, Ekonom, ceskenoviny.cz, Hypoteční banka,
ČNB, Ekospol, ČSÚ, ČTK, AKAT, RE/,MAX, Reas, UlovDomov.cz, Sreality.cz, RE/MAX G8
Reality, Cyrrus, Broker Consulting, kurzy.cz, Deník.cz, Videobydlení.cz

Věděli jste, že 

Češi nemají dostatečné finanční
rezervy

Téměř třetina Čechů žije jen s
minimální finanční rezervou, která

nepokryje ani jeden měsíc jejich
průměrných životních nákladů. Každá

desátá domácnost v ČR žije bez jakékoli
finanční rezervy, dvě třetiny z nich

přitom v minulosti byly schopné
finanční rezervu tvořit.

„Tato recese se výrazně liší od těch
minulých. Tentokrát není zdrojem

poklesu spotřeby domácností nárůst
nezaměstnanosti, ale výrazný nárůst

cen. Proto dnes nedopadá vysoká
inflace a ceny energií jen na lidi s

nízkými příjmy, ale i na domácnosti ze
střední a vyšší třídy,“ popsal hlavní

ekonom České spořitelny David
Navrátil.

Výdaje na bydlení rostly poprvé za posledních deset let více než příjmy.
V průměru se zvýšily o 10,4 %.

 

„Průměrná domácnost loni na
jaře utratila měsíčně za bydlení
6820 korun, tedy asi 15 % své
čisté částky. Zatímco lidé ve

vlastním domě či bytě vydali asi
12 % čistého příjmu, lidé v

nájmu 28 %. Za růstem
celkových výdajů na bydlení bylo

hlavně zdražení energií.
Výsledky zveřejnil Český

statistický úřad (ČSÚ).

U lidí v nájmu nejvyšší položku
výdajů představovalo nájemné, a to

víc než dvě pětiny. V rodinných
domech nejvyšší podíl úhrady
směřoval za elektřinu a plyn.

Celkem to bylo téměř 70 % výdajů.
  

Ve vlastním domě loni na jaře
podle zjištění ČSÚ žily téměř dvě
třetiny domácností. Dalších 29 %

bydlelo ve vlastním bytě.


