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Starší byt v Praze se
průměrně ve třetím
čtvrtletí nabízel za

Průměrná
prodejní cena
dosáhla ve 3.q.

Kč/m2

V Praze bylo na
konci třetího
čtvrtletí volných

nových bytů

P ř e h l e d  d a t  

Nejdražší nájemní
bydlení je stále v
Praze, v průměru

Míra inflace
zrychlila na 
 

Průměrná
úroková sazba
hypoték v říjnu
činila

Kč/m2 Kč/m2 %

% miliardy eur

Rezervy centrální
banky kvůli
intervencím na
deviz. trhu do konce
září klesly na

Říjen 2022

Věděli jste, že 

x

Rychlejší růst cen než v ČR
zaznamenaly pouze

pobaltské země s mírou
inflace mezi 22,2 a 24,1 % a

Maďarsko, kde v září
zdražování zrychlilo na

20,1 %.
 

Podle průzkumu je většina nemovitostí v nabídce
déle než tři a půl měsíce a neprodávají se ani po

opakovaném zlevnění.
 

 
zářijová meziroční inflace v
Česku nadále patřila mezi
nejvyšší v EU?
 

„Nastává situace, kdy
majitel sice nabídne z jeho
pohledu výrazně sníženou

cenu, ale stejně nemá šanci
prodat. Průměrné ceny se

totiž do té doby opět
propadnou a on je oproti
očekávaní zájemců znovu

předražený,“ uvedl Hendrik
Meyer, generální ředitel

EHS.

115 578 147 884 4700 360
 

6,20

139,418



Byty v Praze Říjen 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

To jest
mezičtvrtletně
méně o 

%

Průměrná
nabídková cena
nových
bytů dosáhla

Kč/m2Nejnovější data ukazují, že ceny
nových bytů v Praze ve třetím

čtvrtletí nadále rostly.
Průměrná prodejní cena dosáhla 147
884 Kč za m², nabídková 154 181 Kč

za m².
To je meziročně o 17 %, respektive o

12 % více.
 
 

Ceny nových bytů navzdory mnohým
očekáváním neklesly a je

nepravděpodobné, že by k plošnému
poklesu došlo v dalších obdobích.
Důvodem je skokový růst prakticky

všech nákladů, v poslední době
především energií a stavebních

materiálů, dlouhodobě nedostatečný
počet povolovaných bytů k výstavbě a
limitovaná nabídka, kterou navíc bude
oslabovat odkládání nových projektů

kvůli nejistotě na stavebním trhu.
 

„Náklady na výstavbu dramaticky
vzrostly. K tomu se přidává výrazně

dražší financování, obecná
nejistota na trhu a pokles prodejů.
Řada investorů proto své projekty
pozastaví či odloží a bude s jejich
uvedením na trh čekat do doby, až
se stabilizuje situace,“ doal Dušan
Kunovský, zakladatel a šéf Central

Group.
 

Od začátku roku se prodalo zatím 2 550 bytů,
což je výrazně méně než za stejnou dobu v

loňském roce. Velký meziroční rozdíl v prodejích
je daný i vysokou srovnávací základnou, protože
loňský rok byl se 7 450 prodanými byty rekordní.

Oproti dlouhodobému průměru se jedná o
zhruba třetinový pokles.

 
V Praze bylo na konci třetího

čtvrtletí volných 4 700 nových bytů.
To je o 13,3 % více oproti druhému

kvartálu letoška a o 70,9 % více
oproti třetímu čtvrtletí roku 2021,
kdy byla nabídka na historickém

minimu.

154 181

42,1

 
se starší byt v Praze průměrně ve
třetím čtvrtletí nabízel za 115 578
kč/m2, ale v září se cena propadla na
112 710 kč/m2?

V Praze se ve
třetím čtvrtletí
prodalo

nových bytů

550



Ceny bytů v ČR Říjen 2022

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Brněnské a jihomoravské byty klesly v

září o 8 % na 88 078 korun za metr
čtvereční.

 
Stejná cena zde podle EHS byla loni v

zimě.
O 10 % vůči druhému čtvrtletí klesly
ceny v Ostravě a moravskoslezských

městech
(40 353 Kč/m2).

Ceny starších bytů v
Královéhradeckém a Jihočeském kraji

klesly o 14 %.

ve třetím čtvrtletí se dal starší byt
pořídit průměrně za 84 782 korun za
metr čtvereční, mezičtvrtletně o 4,5 %
levněji?
Vyplývá to ze studie realitní skupiny
 

„Jakkoli vypadají propady impozantně, je třeba
si uvědomit, že trh stále ještě reaguje na rekordní

druhé čtvrtletí tohoto roku, kdy si řada
domácností sjednala na poslední chvíli hypoteční

úvěry a nakupovala za ceny, které byly
prokazatelně nadsazené. Nyní je trh v přesně

opačné situaci, úvěry jsou rekordně drahé, zájem
o ně se propadá. Stejně tak vzrostly náklady na
provoz domu nebo investice do rekonstrukcí,“
uvedl Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

Průměrná cena staršího bytu v Česku
zaznamenala další pokles!

 
 

Rychleji klesají průměrné ceny rodinných
domů, a to o skoro 10 % na 47 159 korun

za metr čtvereční ve třetím čtvrtletí.
V září na 42 652 korun za metr čtvereční.

 

O 3 % klesly v září
ceny ve středních
Čechách, kde stál
m2 v průměru 

Kč

V  září se průměrná
nabídková cena
staršího bytu
propadla na 

Kč/m2

112 710

70 685

V Jihomoravském kraji se v
září snížila mezičtvrtletně cena
za metr čtvereční o 17 %.
V Moravskoslezském kraji byl
propad o 40 %
Ve Středočeském kraji
byl pokles cen u domů 14%



Nájemné v Česku
Říjen 2022

 Vihorev Group

Ceny českých nájmů vzrostly i ve 3. čtvrtletí roku
2022, rychlost růstu se navíc oproti předchozímu

měřenému období ještě zvýšila.
Nájemníci napříč Českem si tak připlatili o 4,6 %

více, v průměru tedy 272 Kč/m2.
 

Nejvýrazněji
vzrostly ceny bytů
v panelových
domech, a to o

7,4
%

Praha je i nadále místem s
nejdražším průměrným nájemným v

Česku.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 nejvíce
rostly ceny na Praze 8 (o 9,6 % na 364

Kč/m2), nejnižší nárůst v rámci
hlavního města byl zaznamenám na

Praze 7 (o 0,3 % na 353 Kč/m2).
 
 
 

Následovaly
developerské projekty
s nárůstem o 7,3 % a

byty v cihlových
domech, které zdražily

o necelých 7 %.

nájmy v ČR kvůli zvýšenému zájmu
stoupají, ale stále vycházejí levněji než
splátky hypoték na vlastní bydlení, v
Praze i více než třikrát?

Věděli jste, že 

Průměrně pronájmy
v Praze zdražily
mezikvartálně o
7,1 % na

360
Kč/m2

 
Nejvíce rostly ceny v:

Karlových Varech (o 7,4 % na 204 Kč/m2)
Brně (o 7,8 % na 319 Kč/m2). 

 

Nejlevnější nájemné je
dlouhodobě v Ústí nad Labem

(188 Kč/m2), naproti tomu
nejdražší nájemní bydlení bylo
dostupné i v tomto čtvrtletí v

Praze (360 Kč/m2).

Jedinými krajskými městy, kde nájemné
klesalo, byly:

Zlín (o 3,0 % na 258 Kč/m2) a
Liberec (o 0,4 % na 233 Kč/m2).

V Pardubicích ceny stagnovaly (240 Kč/m2).
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Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Říjen 2022

Věděli jste, že 

Měsíční splátka hypotečního úvěru
na 3,5 milionu korun sjednaného

do 80 % odhadní ceny nemovitosti
(LTV) při fixaci na tři roky,

splatnosti 25 let a průměrné
nabídkové sazbě 6,20 % činí v

říjnu 22 991 korun.
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V Ý V O J   C E N O V É  I N F L A C E

Meziroční tempo
růstu
spotřebitelských cen
v září zrychlilo na

18

 Vihorev Group

Průměrná úroková sazba hypoték
počátkem října činila 6,20 %. Klesla po

druhé v řadě po sérii růstů od května
2021.

 
 

průměrná splátka úvěru s níže
uvedenou specifikací ve srovnání s
minulým měsícem klesla o 44 korun?

Růst cen v Česku v září
zrychlil. Meziroční inflace je
nejvyšší od prosince 1993.
Meziměsíčně vzrostly v září

spotřebitelské ceny o 0,8 %.
Na růstu cen se nejvíce podílely

ceny bydlení, a to především
zdražení energií. Podle ČNB i podle

analytiků se inflace blíží svému
vrcholu. Analytici nepředpokládají,

že by tempo zdražování přimělo
ČNB, aby v listopadu zvýšila
základní úrokovou sazbu ze

současných 7 %.

%

Úrokové sazby u hypoték do 80 %
odhadní ceny nemovitosti klesly u

fixací na jeden rok o tři bazické
body na

6,49 %, na tři roky o jeden bazický
bod na 6,4 % a na deset let o čtyři

body na 5,99 %.



Stavební produkce Říjen 2022

%

 Vihorev Group
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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

V srpnu vydaly
stavební úřady
povolení
meziročně méně o

Věděli jste, že 

%

Meziměsíčně byla
stavební produkce
nižší o

1,7

Počet
dokončených bytů
vzrostl
meziročně o
 48,5

Počet zahájených
bytů v srpnu
meziročně poklesl
o

43,4
%

%

Stavební produkce v září reálně meziročně
klesla o 3,7 %. Přestože Stavební úřady vydaly

meziročně o 9,9 % stavebních povolení
méně, orientační hodnota těchto povolení

vzrostla o 16,2 %.

%

Vláda schválila novelu stavebního zákona.
Předloha ministerstva pro místní rozvoj především

ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu
podřízené soustavy a prozatím zachovává všechny

stavební úřady v obcích.
 

Vláda schválila i návrh zákona o jednotném
enviromentálním stanovisku (JES), které by mělo před

stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů
odpovědných za životní prostředí.

průměrná hrubá měsíční nominální
mzda zaměstnanců ve
stavebnictví meziročně
vzrostla o 9,9 %?

9,9



Říjen 2022

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

673
tisíc

 
vesměs byl nárůst návštěvnosti
tvořen zahraničními hosty, počet
rezidentů byl totiž téměř totožný
jako před rokem. Z toho lze
usuzovat, že se do České
republiky opět po covidu vrátili
cizinci.

%

Návštěvnost
hotelů v Česku
mírně klesla na 

1,3
milionu hustů

V srpnu návštěvnost hotelů v České
republice táhli turisté ze zahraničí.

Přijelo jich celkem 737 427, což znamená
meziročně nárůst o téměř 90 %. Hosté z ciziny

tak v posledním prázdninovém měsíci tvořili
víc než 50 % tuzemské hotelové klientely.

Nejvíc přijelo Němců (164 tisíc), Poláků (74,5
tisíc), Slováků (72,4 tisíc) a Američanů

(37 tisíc).

 
 

„Protože víme, že lidi při
rozhodování o tom, kam

pojedou, zajímá, jak
dlouhé, časté a pohodlné

jsou lety, dlouhodobě
pracujeme na zlepšení.
Naposledy jsme se tak

zúčastnili vládní
hospodářské mise pod
hlavičkou ministerstva

dopravy do Kanady.
Jednali jsme tam právě o

přímém, a tudíž
pohodlnějším i kratším,

leteckém spojení.“

Meziročně byla
návštěvnost hotelů
během letošního
září vyšší zhruba o

300
tis.  Kč

„I když je zřejmé, že se
zahraniční návštěvnost v

porovnání s pandemickými lety
zlepšuje, na čísla roku 2019
jsme se zatím nedostali. Jsou

nižší o 24,4 %. Roli zde stále hraje
výpadek turistů z Ruska a Číny,“

řekl ředitel České centrály
cestovního ruchu – CzechTourism

Jan Herget a dodal:
 



Česká ekonomika Říjen 2022

 Vihorev Group

Proti předchozímu
čtvrtletí se HDP
naopak snížil o

%

0,4

Česká ekonomika vstupuje do
recese a je otázkou, jak dlouho

bude trvat. Shodují se na tom
analytici v reakci na zveřejněné

výsledky HDP.
 

Další mezičtvrtletní pokles očekávají
i v posledním kvartálu letošního

roku. Za celý rok by podle nich měl
HDP vzrůst zhruba o 2,5 %,

upozorňují ale, že vychází z nízké
loňské srovnávací základny

ovlivněné pandemií covidu-19.

„Mezičtvrtletní pokles byl způsoben
nižší domácí poptávkou, zejména

nižšími výdaji na konečnou spotřebu
domácností, u kterých byl zaznamenán
pokles již čtvrté čtvrtletí v řadě. Naopak

zahraniční poptávka měla pozitivní
vliv,“ uvedl ředitel odboru národních

účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Věděli jste, že 
Česká ekonomika
ve 3.q. podle
zpřesněného
odhadu meziročně
stoupla o

%
1,6

Na hrubou přidanou
hodnotu měla v

mezičtvrtletním srovnání
negativní vliv především

skupina odvětví obchodu,
dopravy, ubytování a

pohostinství. Kleslo také
stavebnictví. Průmysl

mírně vzrostl.

se očekává mezičtvrtletní pokles
HDP i v posledním letošním
kvartálu?
 
To protože domácnosti budou
nadále šetřit a na průmysl
postupně dopadne ukončení fixací
cen energií.



Investice do fondů
kolektivního
investování

Říjen 2022

 Vihorev Group

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -17,32 %-14,10 %

Fondy peněžního
trhu -5,09 %-6,72

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 24,60 %

30,02

6,31 %

7,06%

1 měsíc

-3,51%

0,87 %

-1,10 %

-7,79

Věděli jste, že 

Jako jediné ziskové vyšly dle
výsledků opět nemovitostní
fondy. Ty i přes ochlazování

nemovitostního trhu vykazují již
několikátý měsíc v řadě

plusové hodnoty. V průběhu
celého roku dokonce vykazují

zisk 5,19 %.

„První polovina září se nesla ve znamení
prudkého oživení hlavně u akcií, které byly

podporovány pozitivními výsledky firem.
K obratu krátkodobého rostoucího trendu ale
došlo už v druhé polovině měsíce, kdy nastal

opět razantní pokles cen na trzích. Kapitálové
trhy tlačí dolů hlavně obavy z rostoucí inflace,

na níž opět zareagovaly centrální banky
agresivním zvyšováním úrokových sazeb,“

okomentoval Martin Novák, analytik Broker
Consulting.

celkové obavy z vývoje posledních
měsíců vyvolávají navíc debaty o
ekonomické recesi, která by podle
expertů mohla zasáhnout nejen
Evropu, ale i americkou a asijskou
ekonomiku.

Kapitálové trhy se v průběhu září vrátily ke
korekci, trvající po většinu roku s výjimkou

červencového období. Pokles hodnot je podle
zářijových výsledků Broker Consulting Indexu

podílových fondů prokazatelný u většiny
podílových fondů. Nastartovaný růst u akcií ale

i jiných typů fondů na začátku měsíce výrazně
utlumil návrat obav z inflace, ty dále podněcují

debaty o přechodu ekonomiky do recese.
 

Nejvíce ztratily akciové indexy, a to znovu o
několik procentních bodů. Jedině nemovitostní
fondy opětovně neskončily v červených číslech

a zachovávají si podobné hodnoty v rámci
dlouhodobého trendu.



Doplňková
aktuální témata

Říjen 2022

 Vihorev Group

Zdroji uvedených informací jsou: Asociace českých stavebních spořitelen,
CentralGroup, Trigema, Skanska, Bezrealitky, CRIF, IPR, Vihorev
Investments, 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 

unijní země by měly zlepšovat
energetickou úspornost rezidenčních
budov tak, aby do roku 2033
dosahoval celkový průměr nejhůře
úrovně stanovené pro kategorii D?
 
Všechny budovy v Evropské unii by
měly být bezemisní v polovině století.

Podle výsledků Sčítání 2021
je ve více než dvou třetinách

obydlených bytů zavedený
plyn. Naprostá většina z nich

má připojení na plyn z
veřejné sítě, pouze minimum

na plyn z domovního
zásobníku.

 
Podíl bytů s připojením na

plyn se mezi kraji významně
liší; zatímco v Jihočeském
kraji má plynovou přípojku

necelá polovina obydlených
bytů, v Moravskoslezském a
Jihomoravském kraji jsou to

více než čtyři pětiny.

Nové domy musí být od roku 2030 bez
emisí

 
Všechny novostavby v Evropské unii

budou od roku 2030 povinně
bezemisní, nové úřední budovy tuto

podmínku musejí splnit už o dva roky
dříve. Všechny nové domy budou také
od konce roku 2029 muset umožňovat

vhodnou instalaci solárních panelů, což
se nových nerezidenčních budov týká

už od konce roku 2026.
 

Shodli se na tom ministři energetiky
členských zemí, kteří schválili společný

přístup k pravidlům omezujícím
energetickou náročnost budov. O jejich
konečné podobě budou státy jednat s

Evropským parlamentem.


