
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Průměrná prodejní
cena bytů ve 2.q. 

 v developerských
projektech dosáhla

Průměrná
prodejní cena
bytů dosáhla ve
2.q.

Kč/m2

Počet zahájených
bytů meziročně
klesl o

%

P ř e h l e d  d a t  

Nájemní bydlení
mimo Prahu je
aktuálně v
průměru

Míra inflace
zpomalila na 
 

Nájemní bydlení v
Praze je aktuálně v
průměru

Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2

% %

Průměrná
úroková sazba
hypoték v říjnu
činila

Listopad 2022

Věděli jste, že 

x

 
Aktuálně překonaly ceny pronájmů
bytů v Praze nejvyšší historické ceny z
přelomu roků 2019 a 2020.

103 000 93 100 43,4 217  309

6,3115,1

Nejvíce prodaných bytů bylo během druhého kvartálu letošního
roku v Praze, 59 % ze všech prodaných bytů spadalo právě do

hlavního města. Brna se týkalo 10 % prodejů, Ostravy potom 4 %.

V listopadu loňského roku činila průměrná nabídková sazba hypoték
3,39 %. Za poslední rok tak vzrostla průměrná sazba téměř o tři

procentní body na 6,31 %.



Byty v Praze Listopad 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

 
I když ve třech městských částech
Prahy ceny mezičtvrtletně klesaly,
tak průměrná cena lehce vzrostla.

 
 

Konkrétně ceny poklesly v Praze 8
(-6,8 %), Praze 5 (-2,2 %) a Praze 7

(-1,7 %). Na opačné straně stála
část Praha 9, kde vzrostly ceny o
7,7 % a Praha 10, kde průměrná

cena stoupla o 7,5 %.
 
 
 

Cena cihlových domů v hlavním
městě se dostala před

developerské projekty. Metr
čtvereční v cihlovém domě vyšel

průměrně na 128 800 Kč, v
developerském projektu 126 400

Kč. Metr čtvereční v panelovém
domě stál v průměru 108 900 Kč.

Byty v Praze v některých částech zlevnily,
celkově ale vzrostly o 3,7 %. V druhém

čtvrtletí 2022 stál průměrný metr čtvereční
bytu v Praze 122 900 Kč. Oproti prvnímu

kvartálu letošního roku vzrostly ceny bytů v
metropoli o 3,7 %. Nejvýrazněji rostly ceny

na Praze 9 a 10.

59 % ze všech prodaných bytů
spadalo v listopadu právě do
hlavního města

177 300
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Průměrná cena prodaných bytů v Praze (Kč/m²)
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Ceny bytů v ČR Listopad 2022

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Ceny rodinných domů vyrostly oproti
předchozímu čtvrtletí o 2,6 %.
 
 

Rodinné domy meziročně zdražily o
17,4 %, pozemky o 23,6 %

 
 Nejvýraznější mezičtvrtletní zdražení

zaznamenal Ústecký kraj, konkrétně
zde ceny vzrostly o 10 %, metr

čtvereční zde v průměru vyšel na 40
100 Kč. I přesto je tento kraj vůbec

nejlevnějším v České republice.

 
„Poptávka po rodinných domech

v České republice se výrazně
propadá.

 
Zájem je jen o menší a levnější

rodinné domy s možností topení
na tuhá paliva a o novější

energeticky úsporné rodinné domy
s tepelným čerpadlem,“

řekl pro Peníze.cz Martin Vašek,
předseda představenstva

Hypoteční banky a ČSOB Stavební
spořitelny.

„Dále se ukazuje, že nemůžeme očekávat nějaké razantní zlevňování.
Zapomíná se totiž na důležitý aspekt, který se stále nemění a tím jsou stále
dlouhé povolovací procesy. Nepomáhá tomu ani současná podoba novely

stavebního zákona. I když se srovnají úrokové sazby a kupní síla ožije,
tak i nadále bude k vidění převis poptávky nad nabídkou. Pokles cen tedy

nemůžeme očekávat, spíše naopak,“
 říká Tomáš Wildt z Vihorev Group.

Nejvíce prodaných bytů bylo během druhého kvartálu letošního roku v
Praze (59 %). Brna se týkalo 10 % prodejů, Ostravy potom 4 %.



Nájemné v Česku
Listopad 2022

 Vihorev Group

Ceny pronájmů bytů v Praze výrazně rostou
 

 
Mimo hlavní město je růst cen nájmů konzistentní, a tomu tak bylo i v době největší
pandemie. V meziročním srovnání dosahuje růst nájmů za rok mezi 10 % až 11 %.

  

x 
Ceny pronájmů v regionech stále rostou
 

Aktuálně překonaly ceny pronájmů bytů v
Praze nejvyšší historické ceny z přelomu

roků 2019 a 2020.
 

Podle realizace pronájmů bytů se v Praze
zastavil pokles pronájmů ke konci 2.

čtvrtletí 2021.
 

Od té doby je narůst nájmů konzistentní s
výjimkou přelomu roku 2021 a 2022 kdy se

nájmy na chvíli pozastavili. Až koncem
února, začátkem března došlo k

výraznému zvýšení cen nájmů. Vyplývá to
z dat společnosti RE/MAX G8 Reality.

Nájemní bydlení
mimo Prahu je
aktuálně v
průměru

Nájemní bydlení v
Praze je aktuálně v
průměru

Kč/m2 Kč/m2

x217  309

Průměrná cena
nájmu za byt s
plochou 60 m2

 mimo Prahu

Průměrná cena
nájmu za byt s
plochou 60 m2

 v Praze

Kč Kč

x13 000
 

18 000
 



Vývoj ekonomických
ukazatelů 

Listopad 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

V listopadu loňského roku činila průměrná
nabídková sazba hypoték 3,39 %. Za

poslední rok tak vzrostla průměrná sazba
téměř o tři procentní body.

Míra inflace
zpomalila na 
 

% %

Průměrná
úroková sazba
hypoték v říjnu
činila

6,3115,1

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 1 / 2 2
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Bankovní rada České národní banky (ČNB) na začátku listopadu podle
očekávání ponechala úrokové sazby na 7 %.Analytici ponechání sazeb na
současné úrovni očekávali. Podle nich tomu nahrával i vývoj inflace, která

sice v září vzrostla na 18 % ze srpnových 17,2 %, zůstala ale o 2,4 % bodu
pod odhadem ČNB.

Tempo inflace výrazně zpomalilo, v září byly
ceny meziročně vyšší o 18 %. Meziměsíčně

ceny klesly o 1,4 %
 
 



Stavební produkce Listopad 2022

 Vihorev Group

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 společnosti očekávají, že trh v
příštím roce klesne o 4,6 %, v roce 2024
by stavebnictví mohlo růst o 0,1 %.
 
 
 

9,9

„V září se stavební produkce vrátila k
meziměsíčnímu poklesu a klesla také

meziročně. O něco lépe si vedlo inženýrské
stavitelství, jehož srovnávací základna byla

nižší. Pozemní stavby se potýkaly s vyšší
základnou a vývoj brzdil segment menších

firem,“ řekla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení
statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

„Faktorů ovlivňujících vývoj je mnoho - inflace,
zdražování energií, válka na Ukrajině, proto mezi

řediteli stavebních firem stále panují obavy z budoucího
negativního vývoje. Směřování tohoto segmentu bude
také záležet na roli státu, který deklaruje, že státní
investice do stavebního sektoru omezeny nebudou,“

uvedl Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC
Research s.r.o.

Stavební společnosti často zmiňují nedostatek a
zdražování stavebních materiálů. Například cihly -

tvárnice meziročně zdražily o 37,7 %, dřevo (latě,
trámy o 27 % a ocel (kari sítě/armovací železo)

meziročně o 3,3 %, ale za dva roky o 56 %.
 

U většiny stavebního materiálu se nepředpokládá
snížení ani výrazné zvýšení nákupních cen.

Nejpravděpodobnější je podle Vaněrky stagnace,
případně mírný růst, a to v řádu jednotek procent.



Listopad 2022

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

645
tisíc

 
 
Češi chtějí letos zimní dovolenou
strávit v České republice víc než
loni.
 
 

%

Návštěvnost
hotelů v Česku
byla téměř totožná
jako v říjnu, tedy 

1,3
milionu hustů

Za zimní dovolenou Češi plánují
utratit v průměrů za osobu 6 361

Kč.
 

Nejvíc za ubytování (46 %) a stravu
(17 %).

 
Na kulturu, sport a památky mají

lidé během zimní dovolené
připraveno v průměru 817 Kč.

Meziročně byla
návštěvnost hotelů
během letošního
září vyšší zhruba o

300
tis.  Kč

Téměř polovina (47 %) Čechů
plánuje zimní dovolenou v

České republice. Nejčastěji (25
%) chtějí odpočívat a lehce

sportovat, aktivní dovolenou se
sportem plánuje 22 % lidí.

 
 



Česká ekonomika Listopad 2022

 Vihorev Group

Proti předchozímu
čtvrtletí se HDP
naopak snížil o

%

0,2

„Rodící se oživení z pandemie zadusila
ruská válka na Ukrajině,“ uvedl ve své

zprávě měnový fond. Upozornil, že
inflace se nachází vysoko nad cílovou

úrovní a že růst životních nákladů vytváří
značné sociální tlaky.

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

%

1,7

Meziroční růst HDP podpořila podle
statistiků hlavně zahraniční poptávka a

tvorba hrubého fixního kapitálu. Negativní
vliv měly na ekonomiku výdaje na

spotřebu domácností.

Podle odhadu Mezinárodního
měnového fondu klesne Česká
ekonomika v příštím roce zhruba o
0,5 %, podle odhadu českého
ministerstva financí 
klesne zhruba 0,2 %

Za útlumem ekonomiky v příštím roce
bude podle MMF pokles kupní síly

domácností a omezování podnikových
investic. Fond předpokládá, že do konce

roku 2024 se ekonomika výrazně zotaví,
především díky spotřebě a exportu.

Česká ekonomika v příštím roce klesne



Investice do fondů
kolektivního
investování

Listopad 2022

 Vihorev Group

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -20,30 %-16,18 %

Fondy peněžního
trhu -6,03 %-6,85 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 26,00 %

31,19%

7.23 %

12,05%

1 měsíc

-0.65%

0,66 %

-0,88 %

-0,41 %

„Dění na kapitálových trzích se oproti září odehrávalo během října v poměrně klidné
atmosféře. U většiny podílových fondů jsme pozorovali pouze mírnou volatilitu, po
předchozích poklesech jsme se dokonce dočkali dočasného uklidnění na trzích,“
okomentoval říjnové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin

Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

 V říjnu vykázaly podílové fondy mírnou volatilitu
 

Jejich propad pomohly překonat optimistická očekávání investorů v lepší kvartální
výsledky firem v USA a EU. J

 

Nejvíce pozitivní vývoj zaznamenaly akcie
 

Na dluhopisovém trhu došlo k mírnému poklesu, oproti zářijovým číslům (-3,51 %)
šlo ale konkrétně o ztrátu – 0,65 %. „U Amerických a Evropských dluhopisů sice
pozorujeme nárůst tržní ceny, české dluhopisy ale i přesto zaznamenaly za měsíc

říjen malý pokles,“ dodal Martin Novák.
 

Na dluhopisovém trhu došlo k mírnému poklesu

Zisk si vedle akcií připsaly opět nemovitostní fondy
 
 
 

Zisk si vedle akcií připsaly opět nemovitostní fondy. Tyto fondy si i přes postupné
ochlazování nemovitostního trhu udržují měsíc za měsícem hodnotu dlouhodobě

rostoucího trendu.
 



Doplňková
aktuální témata

Listopad 2022

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Nejvyšší roční nájemné v ulici Pařížská
činí 2719 eur (66 200 Kč) za metr
čtvereční.

V žebříčku nejdražších ulice svět podle výše
nájemného Pařížská v Praze skončila na 17. příčce
a rámci střední a východní Evropy nemá konkurenci.

 
 

Mezi nejdražší ulice světa se poprvé dostala
Pařížská v Praze

„Centrum Prahy se dlouhodobě
řadí k nejatraktivnějším a

špičkovým světovým nákupním
destinacím,“ uvedl  Jan

Kotrbáček za Cushman &
Wakefield 

 

1. Páté Avenue - New York
2. Tsim Sha Tsui - Hongkong
3. Via Montenapoleone - Milán
 
17. Pařížská ulice - Praha
 

Nejdrašší ulice světa

Češi si doma nechávají stále menší hotovost

Více než
50 000,-
 

% Čechů

3
Do 5 000,-
 

% Čechů

36
Alespoň nějaká
hotovost
 

% Čechů

56
Do 
50 000,-
 

% Čechů

17

Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura Response:NOW pro Garanční
systém finančního trhu. Zúčastnilo se ho 1139 respondentů. Úspory podle něj lidé

přesouvají hlavně na spořicí účty.


