
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Průměrná prodejní
cena bytů ve 3.q. 

 v Praze dosáhla

Průměrná
prodejní cena
bytů v ČR
dosáhla ve 3.q.

Kč/m2

Počet zahájených
bytů meziročně
klesl o

%

P ř e h l e d  d a t  

Nájemní bydlení v
Praze meziročně
zdražilo o

Míra inflace
zrachlila na 
 

Ekonomika ČR ve
3.q. vzrostla o 

Kč/m2 % %

% %

Průměrná
úroková sazba
hypoték stoupla na

Prosinec 2022

Věděli jste, že 

x

Českou ekonomiku čeká letos
recese způsobená energetickou
krizí a inflací, hrubý domácí produkt
klesne o 1,1 %.
 
 
 

115 578 84 782 33,4 22  1,5

6,3416,2

Nájemné v Česku zdražilo loni nejvíce v Praze, meziročně až o 22 %,
zatímco v krajských městech se růst pohyboval kolem 10 %.

Cestovní ruch se už přibližuje
situaci před covidem,

zahraniční turisté ale chybí



Byty v Praze Prosinec 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Na nový byt by nyní obyvatel Prahy
potřeboval 16,4 roční mzdy, pokud
by neměl žádné jiné výdaje. Hlavní
město je tak v tomto ohledu ve
srovnání s ostatními velkými
evropskými městy na chvostu.

„Oproti minulému pololetí se dostupnost bydlení
v metropoli mírně zlepšila. Tehdy byl ale Index s

počtem 17,3 roční hrubé mzdy na rekordu.
Současných více než 16 let na nový byt v

metropoli je tedy druhý nejhorší výsledek za
celou dobu, co Index dostupnosti bydlení

sledujeme,“ řekl Dušan Kunovský, zakladatel a
šéf developerské společnosti Central Group.
Ještě před pěti lety přitom stačilo na byt v

novostavbě 12,7 roční hrubé mzdy.

Město

Praha
 Bratislava

 Mnichov
Vídeň

 Berlín
 Varšava

Počet měsíčních
mezd

16,4
  

Kolik ročních mezd je potřeba ke
koupi bytu?

Loni v hlavním městě získalo povolení více než 8
tisíc bytů v bytových domech. To bylo nejvíce od

roku 2007. Letos za první tři čtvrtletí prošlo
povolovacím procesem ale zatím jen zhruba 3

300 bytů. Za celý rok by se tímto tempem letos
povolilo jen kolem 4 400 bytů. Pro zlepšení

dostupnosti bydlení je ale v Praze podle analýzy
potřeba ročně povolovat a stavět minimálně 10

tisíc bytů. „V září bylo v Praze povolených
dokonce jen šestnáct bytů,“ připomněl

Kunovský.
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9,1

13,5
9,2
9,1



Ceny bytů v ČR Prosinec 2022

 Vihorev Group

Věděli jste, že 
Ceny bytů na podzim roku 2022 klesaly
po celé ČR

 
 

Očekává se, že v první polovině roku by ceny
bytů ještě mohly klesat.Pak však dle některých
prognóz narazí na své pomyslné cenové dno a
následně začnou znovu zvolna růst. Avšak jistě

ne hned na ceny roku 2022.
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Na realitním trhu se v příštím roce očekává
pokračující pokles nákupů bytů, prodej chat i
další nárůst poptávky po nájemním bydlení.

Stejně jako developeři si zástupci realitních
firem oslovených ČTK myslí, že v druhé

polovině roku 2023 klesnou úrokové sazby u
hypotečních úvěrů. Zájem o nemovitosti by

měl poté opět vzrůst, řekli.



Nájemné v Česku
Prosinec 2022

 Vihorev Group

x

Nedostupnost vlastního
bydlení mění smýšlení

části lidí, kteří začali brát
nájem jako

plnohodnotné bydlení.
Michal Hrbatý, šéf

společnosti
UlovDomov.cz,

odhaduje, že by se
Česko proto mohlo v

příštích letech přiblížit
západním zemím, v

kterých je běžné, že 40
až 50 % populace bydlí

v nájemním bydlení,
kdežto v Česku je to

aktuálně okolo 25 %.

Nájemní bydlení
mimo Prahu je
aktuálně v
průměru

V krajských
městech vzrostly
nájmy meziročně
zhruba o

Kč/m2 %

x217  10

V Praze
vzrostly nájmy
meziročně až o

Průměrná cena
nájmu za byt 2+kk
je v Praze

% Kč

x22 17 940

Věděli jste, že 
Realitní trh čeká podle makléřů mírný
pokles, poroste zájem o nájemní bydlení

Nájemné v Česku zdražilo loni nejvíce v Praze,
meziročně až o 22 %, zatímco v krajských
městech se růst pohyboval kolem 10 %.

 
 

Například v Brně činil u dvoupokojových bytů
růst cen v průměru 672 Kč, což znamenalo

meziroční nárůst o 5 %, ale u bytů 2+1 to bylo
13 % (1703 Kč). V Plzni vzrostly nájmy

průměrně o 7 % a v Olomouci mezi 6 až 12 %.



Vývoj ekonomických
ukazatelů 

Prosinec 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

Inflaci nyní pohání zejména zdražování potravin, které meziročně zdražily o 27,1 %. Vyšší
byly zejména ceny mouky o 48 %, polotučného trvanlivého mléka o 53 %, vajec o 72 %,

olejů a tuků o 41 %, brambor o 42 % a cukru o 109 %. Ceny zboží v listopadu úhrnem
meziročně vzrostly o 18,5 % a ceny služeb o 12,7 %.

Míra inflace
zrychlila na 
 

% %

Průměrná
úroková sazba
hypoték v prosinci
činila

6,3416,2
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„Hypoteční sazby jsou s největší pravděpodobností na svém vrcholu a pokud
se budou měnit, tak už jen asi v rámci kosmetických úprav způsobených

jednotlivými bankami v rámci konkurenčního boje,“ uvedl hypoteční analytik
Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Spotřebitelské ceny v Česku v listopadu
meziročně stouply o 16,2 %. Tempo
inflace se proti předchozímu měsíci
zvýšilo, v říjnu činila 15,1 %.
 
 
 
 
 



Stavební produkce Prosinec 2022

 Vihorev Group

Stavební úřady
vydaly stavebních
povolení
meziročně méně o

Věděli jste, že 

%

Meziměsíčně byla
stavební produkce
nižší o

0,8

Počet
dokončených bytů
vzrostl
meziročně o
 33,4

Počet zahájených
bytů v srpnu
meziročně vzrostl o

3,9
%

%

%

Orientační hodnota povolených staveb
dosáhla v listopadu 40,5 miliard Kč

6,2

Orientační hodnota povolených staveb meziročně klesla o více
než pětinu, což bylo zčásti ovlivněno povolením vyššího počtu
velkých staveb v listopadu 2021,“ vysvětluje Radek Matějka,
ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu,

stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 3,9 % a dosáhl
hodnoty 3 377 bytů. Počet dokončených bytů meziročně
vzrostl o 33,4 % a činil 4 423 bytů. Průměrný evidenční

počet zaměstnanců ve stavebnictví se meziročně zvýšil o
0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto

zaměstnanců meziročně vzrostla o 10,7 %.



Prosinec 2022

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

500
tisíc

%

Návštěvnost
hotelů v Česku
byla

995
tisíc  hostů

Meziročně byla
návštěvnost hotelů
vyšší zhruba o

200
tisíc  hostů

Do a po Česku koncem
loňského roku cestovali

zejména lidé z okolních států
a tuzemští obyvatelé.

Rezidentů do hotelů v ČR
přijelo 512 469, zahraničních

turistů bylo 482 720.

Cestovní ruch se už přibližuje situaci před
covidem, zahraniční turisté ale chybí

Německo 107,5 tisíc (-10,8 %)
Slovensko 52,1 tisíc (+ 2,9 %)

Polsko 34,5 tisíc (+7,7 %)
 

- srovnání v závorce se týká
roku 2019

Odkud k nám v prosinci
cestovali zahraniční turisti?



Investice do fondů
kolektivního
investování

Prosinec 2022

 Vihorev Group

 
Developeři věří  v oživení trhu

už na jaře, ke konci roku
vyhlíží  pokles sazeb hypoték

  

„Jde tradičně o jedno z nejsilnějších
prodejních období, navíc lidé už překonají
současný šok z energetické krize, inflace

a celkové nejistoty, a to podpoří jejich
chuť pořídit si nové bydlení nebo

bezpečně investovat,“ uvedl mluvčí
Central Group Ondřej Šťastný a jeho slova

potvrdil například ředitel společnosti
Geosan Development Petr Beneš.

Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -16,49 %-12,28 %

Fondy peněžního
trhu -2,59 %-3,76 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 27,90 %

30,55%

8.35 %

13,99%

1 měsíc

4.51%

1,53 %

3,60 %

1,58 %

Věděli jste, že 
Listopad byl na kapitálových trzích pozitivní

Co se týče investic do nemovitostí, tak řada lidí stále častěji ukládají své úspory
do fondů kvalifikovaných investorů, které se zaměřují na developerské projekty.
„Nemovitosti byly, jsou a vždy budou nejstabilnějším investičním nástrojem na
trhu z hlediska dlouhodobého vývoje i přes krátkodobé negativní vlivy. I nadále
bude zájem o projekty ze strany fondů a dalších investorů do všech segmentů

nemovitostního trhu,“ uvedl Tomáš Wildt z Vihorev Group.


