
Měsíční přehled klíčových
ukazatelů realitního trhu

 Vihorev Group

Průměrně  se v
metropoli cena za
květen a červen
zvýšila o proti
předchozím 2 měsícům

Celorepublikový
průměr nájmu je
nyní

Kč/m2

Růst míry inflace
v srpnu
meziročně  
zpomalila na 

%

P ř e h l e d  d a t  

Stavební výroba v
červenci
meziročně  klesla
o 

Obsazenost
hotelů  v Praze v
srpnu se
pohybovala kolem
 

Průměrná
úroková sazba
hypoték v srpnu
klesla na

% % %

% % 

Průměrný měsíční
příjem ze
zaměstnání byl
meziročně
reálně  nižší    o

Září 2022

Věděli jste, že 
 
tempo poklesu cen bytů je v
jednotlivých krajských městech
značně rozdílné?
 
Zatímco v Brně zlevnily byty od
dubna asi o 3 %, v Praze činil pokles
jen 1,5 %.
 

1,1 230 17,2 x

9,570

6,23

Nákupní cena bytů v Česku
se za deset let více než

zdvojnásobila.
Index cen bytových

nemovitostí (HPI), který měří
vývoj cen bytů a rodinných

domů včetně cen
souvisejících pozemků, měl

ve druhém čtvrtletí letošního
roku hodnotu 218,6.

 
Proti stejnému období

loňského roku byl o 23,1 %
vyšší. Index roste nepřetržitě

od konce roku 2013.

2,7

Srpnová meziroční inflace byla o
2,1 procentního bodu nižší, než

odhadovala ČNB v srpnové
prognóze. Nejvýrazněji se na tom

podílely ceny potravin, v menší
míře pak jádrová inflace,
regulované ceny a ceny

pohonných hmot, uvedl ředitel
sekce měnové ČNB Petr Král



Byty v Praze Září 2022

Věděli jste, že 

 Vihorev Group

s nabídkovou cenou 205 300 Kč
za metr čtvereční nového
bytu zůstala nejdražší částí
hlavního města Praha 7?

Na Praze 9 se
snížily ceny
nových bytů  o
0,7 % na 

136 900
Kč/m2

Růst nabídkových cen nových pražských
bytů letos v červnu mírně zpomalil.

Průměrně se v metropoli cena zvýšila o
1,1 %, o tři desetiny méně než za březen a
duben. Metr čtvereční stál v tomto období

152 900 korun, což je v meziročním
srovnání nárůst o 17,1 %.

 

Na Praze 3 se
ceny nových bytů
propadly o 5,9 %
na

163 600
Kč/m2

 
Ceny nových bytů v nabídce

developerů podle indexu před
prázdninami klesly ve dvou

městských částech, a to na Praze
3 a na Praze 9.

Ceny bytů by mohly být až o
15 % nižší, kdyby se dařilo
rychleji získávat stavební

povolení, uvedl Dušan Kunovský,
šéf největšího rezidenčního

stavitele v Praze Central Group.
Jeho společnost podle indexu
prodala v květnu a červnu 147

bytů za 1,24 miliardy korun,
developer Trigema prodal 118

bytů za 1,27 miliardy a Finep 117
bytů za 678 milionů korun.

 

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour se
domnívá, že pokles pražských cen
bude zaostávat za republikovými

průměry.
Do konce letošního roku by měly

odepsat nízké jednotky procent. Na
konci roku tak budou podobné jako

loni. V prosinci 2021 stál metr
čtvereční pražského bytu necelých
129 tisíc korun, asi o tři tisíce méně

než nyní.
 

„Zda v příštím roce bude mírná
korekce cen nemovitostí pokračovat,

nebo zda půjde o strmější propad,
záleží na hloubce ekonomické recese.
Propad cen nemovitostí by vyžadoval

vypuknutí hluboké recese, kterou v
základním scénáři neočekáváme,“

dodal Pour.



Ceny bytů v ČR Září 2022

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

Ceny klesají kvůli slabé poptávce a rostoucí
nabídce. Počet prodávaných bytů stoupl během

prázdnin v krajských městech o desetinu na
takřka 12 800.

 
Pokud by pokles cen pokračoval, případně ještě

zrychlil, byla by to alespoň částečná úleva v
dlouhodobé krizi bydlení. Navzdory současnému

zlevňování však byty zůstávají stále velmi drahé. V
Praze a v Brně stojí přes 100 tisíc korun za metr
čtvereční, což jsou částky, které si aktuálně

nemůže dovolit zaplatit ani střední třída. Ta tak
začíná shánět alternativy na nájemním trhu, což ale

zase vyhání vzhůru ceny nájmů.

jediné krajské město, kde ceny nadále
rostou, je Olomouc?
 
Od dubna tam byty podražily o 1,7 %
na asi 78 tisíc korun za metr čtvereční.
Od konce loňského roku přidaly
dokonce více než 12 %, což je nejvíce
v celé republice.
 

 
Konec překotného zdražování známého z posledních let nastal poté, co

ČNB v dubnu zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Spolu s
rostoucími úrokovými sazbami to vedlo k propadu hypotečního trhu, a

tím pádem i ke snížení zájmu o byty.
 

Podle nejnovějších dat Hypomonitoru ČBA  poskytly banky v srpnu jen
necelé tři tisíce nových úvěrů na bydlení. Proti loňskému rekordnímu

roku trh propadl asi o tři čtvrtiny. „Do konce letošního roku
očekáváme, že se meziroční poklesy objemu prodaných hypoték budou
pohybovat na podobných hodnotách,“ řekl Ondřej Šuchman z Modré

pyramidy.

Nabídkové ceny na největším českém
inzertním webu Sreality klesly během
dvou letních měsíců nejčastěji o 1,5 až

3,5 %. Od dubna do června přitom pokles
činil v řadě měst jen jedno procento.

 

„Ceny v Olomouci rostou
hlavně z důvodů, že je to

středně velké pěkné město,
které stabilně ekonomicky i
urbanisticky vzkvétá. Ceny
nemovitostí v Brně a okolí
jsou pro většinu kupujících
nedostupné, tak spousta
zájemců kupuje reality v
těchto lokalitách,“ řekl

makléř Žižka.
 

Olomouc navíc těží i z toho,
že je to univerzitní město,
tudíž o něj je zájem i mezi
investory. Ti tam nemají

potíže byty následně
pronajmout studentům.



Nájemné v Česku
Září 2022

 Vihorev Group

Zájem o nájmy se od června drží na
vysoké úrovni a po letních prázdninách

ještě stoupl. Ceny vzrostly meziročně o
20 až 30 % a v Praze dosáhly podle
oslovených realitních společností

průměrně až hranice 400 korun za metr
čtvereční. Výrazně narostl počet zájemců
o inzeráty, na jeden se průměrně přihlásí

kolem 40 zájemců.

Celorepublikový
průměr nájmu za
m2 je podle portálu
Bezrealitky

230
Kč/m2

 
Šéf Bezrealitky Jan Škrabánek si myslí,

že by se mohl trh za tři měsíce
stabilizovat, a to díky rostoucímu počtu

nemovitostí, které se do nabídky
dostanou. Mohlo by jít o domy a velké

byty náročné na energie. „Postupně by
takto mohla vzniknout výrazná

nabídka nemovitostí, která doposud
chybí. Bavíme se o desítkách tisíc
nových míst k pronájmu,“ dodal

Škrabánek.

Podle portálu
Bezrealitky stoupl v

září počet lidí
hledajících nájemní

bydlení o 40 %,
přičemž od března je

počet poptávek zhruba
na čtyřnásobných

hodnotách.
„Ve srovnání s

loňskem je nyní u nás
poptávka

dvojnásobná,“ uvedl
Robert Hanzl,

generální ředitel Next
Reality.

V Praze dosáhl
průměrný nájem
na  

312
Kč/m2

rekordmanem je podle digitální realitní
služby Bezrealitky byt s počtem 327
poptávek?

Věděli jste, že 

V Praze a Brně je u Bezrealitky
35 % inzerátů uzavřeno a staženo

do tří dnů, polovina do osmi dnů od
zveřejnění. „Vzhledem k vysoké

poptávce jsou byty pronajaty
obratem, smlouvy se podepisují ve
stejném týdnu, kdy vyšel inzerát,“

uvádí realitní síť RE/MAX.

V Praze by
zanedlouho
údajně  mohl metr
čtvereční stát až

500
Kč/m2



Vývoj ekonomických
ukazatelů 
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Věděli jste, že 

Mírný pokles sazeb podle expertů
zásadní změnu trendu zatím

nepřináší. Sazby budou zřejmě i
nadále stagnovat. „Toto velmi mírné
snížení způsobily především akční

hypoteční nabídky některých bank,“
řekl za Fincentrum & Swiss Life

Select Jiří Sýkora.
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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 srpnu zpomalilo na

17,2

 Vihorev Group

Průměrná úroková sazba hypoték
počátkem srpna činila 6,23 % a za

poslední měsíc klesla o 0,05 procentního
bodu. Je to první pokles od května

2021.
 
 
 

hypotéky nad 80 % odhadní ceny
nemovitosti, které jsou určené pro
mladé do 36 let, zdražily?

Zmírnil zejména růst cen
pohonných hmot, naopak

zdražování potravin mírně zrychlilo.
Vliv mělo i dražší bydlení, zejména

energií. Proti červenci se
spotřebitelské ceny zvýšily o 0,4 %.

Za nejmírnějším meziměsíčním
nárůstem v letošním roce je podle
ČSÚ pokles cen pohonných hmot

téměř o 10 %.
 

Analytici kvůli rostoucím cenám
energií však další zmírnění inflace v
následujících měsících nečekají, na

obávanou dvacetiprocentní metu ale
podle nich nedosáhne.

%

Bankovní rada ČNB ponechala
základní úrokovou sazbu na 7 %.
Rozhodnutí centrální banky bylo v
souladu s očekáváním analytiků i

finančního trhu. Podle guvernéra ČNB
Aleše Michla zůstanou sazby
relativně vysoké delší dobu.



Stavební produkce Září 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

9,1

Věděli jste, že 

%

Meziměsíčně  byla
stavební produkce
vyšší  o

1,4

Počet
dokončených bytů
vzrostl
meziročně  o
 60,9

Počet zahájených
bytů  v srpnu
meziročně  poklesl
o

12
%

%

Stavební výroba po více než roce růstu v červenci
meziročně reálně klesla o 2,7 %.

 
Letos od března produkce ve

stavebnictví postupně zpomalovala. Ještě v
únoru meziroční růst dosahoval téměř 17 %,

kdežto v březnu už jen méně než 9 %.

%

 
Útlum je podle analytiků

způsoben především
rostoucími cenami materiálů a

prací, hypoték i inflací a
klesajícím zájmem poptávky na

realitním trhu. Na náklady
staveb mají vliv také rostoucí

ceny energií. Analytici ale
očekávají, že stavebnictví má
stále šanci na pozitivní obrat.
Základním předpokladem

však podle hlavního ekonoma
Creditas Petra Dufka bude
schopnost čerpat peníze z

evropských fondů, včetně tzv.
fondu obnovy.

orientační hodnota stavebních
povolení dosáhla 38 mld. Kč a
meziročně klesla o 6,3 %?
 



Září 2022

%

Cestovní ruch

 Vihorev Group

Věděli jste, že 

...  z toho bylo
rezidentů

736
tisíc

Celkem v hotelech
hosté strávili  

3,6
mil.  nocí

 
vzhledem k vysoké inflaci a
rostoucím životním nákladům je
patrná snaha zákazníků  chovat se
úsporně?

%

Návštěvnost
hotelů  v Česku se
dostala v
srpnu přes

1,4
milionu nocí

Obsazenost hotelů bude letos zřejmě o
čtvrtinu nižší než před vypuknutím

pandemie koronaviru v roce 2019. Tržby
budou srovnatelné, ale náklady

provozovatelům ubytovacích zařízení
vzrostly o 25 %.

Možnost investovat a dále se rozvíjet je tak
stále menší. Ještě více než dříve bude třeba se
odlišit a přinést zákazníkům výjimečný zážitek.
Na kongresu For gastro & hotel to v Praze řekl
prezident Asociace hotelů a restaurací (AHR)

Václav Stárek.

Stárek dále připomněl, že pro
hoteliéry jsou momentálně

největším problémem drahé
energie. Smlouvy na zafixované

ceny skončí 40 % hotelům a
restauracím na konci roku. Stárek

ocenil to, že vláda se rozhodla
stanovit maximální ceny elektřiny a

plynu, zdůraznil, že nutné je
neopomenout velkoodběratele a

hotelové řetězce. Ty podle něj tvoří
zhruba pětinu trhu a zatím se na ně

žádná podpora v souvislosti s
drahými energiemi nevztahuje.

 
Letní sezona nebyla pro hoteliéry

podle Stárka špatná, obsazenost v
Praze v srpnu se pohybovala kolem

70 %, loni činila zhruba 44 %.
Zaplněnost v osmém měsíci

letošního roku byla podobná jako v
dalších evropských metropolích,

zhruba o 6 % Prahu překonala
Varšava, o několik procent české

hlavní město zaostávalo za Berlínem
či Paříží.

Meziročně  byla
návštěvnost
hotelů  v srpnu
vyšší  zhruba o

200
tis.  Kč



Česká ekonomika Září 2022

 Vihorev Group

Za letošní rok
očekává
Ministerstvo Financí
růst HDP o

% 

2,2

Ve srovnání s
předchozím čtvrtletím

byl HDP vyšší o
0,5 %. Výsledky se tak

proti předchozímu
odhadu z konce srpna

nezměnily.

V prvním čtvrtletí
česká ekonomika
stoupla meziročně
o 

%

4,6

U nefinančních podniků míra zisku
mezičtvrtletně stagnovala, zatímco

meziročně klesla, činila 44,7 %.
Jejich investice byly v

mezičtvrtletním i meziročním
srovnání vyšší, dosáhly 29,8 %.

Mzdové náklady nefinančních firem
meziročně vzrostly o 11,1 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání činil ve sledovaném
období 41 072 korun, mezičtvrtletně byl tak reálně

nižší o 3,2 % a meziročně o 9,5 %.
 

„Výsledkem mezičtvrtletní stagnace příjmů domácností a růstu jejich
výdajů byla nižší míra úspor, a to o 13,8 procenta. Mezičtvrtletně byly

úspory domácností nižší o 1,9 procentního bodu a meziročně o 5,7 bodu,“
uvedli statistici.

 
Míra investic domácností se podle nich proti prvnímu čtvrtletí zvýšila o

0,2 bodu a meziročně o 1,1 bodu na 10,2 %.

Věděli jste, že 
příjmy domácností podle sezonně
očištěných údajů  mezičtvrtletně
klesly o 1,2 % a proti loňskému
druhému čtvrtletí o 8,1 %?

Česká ekonomika v
druhém čtvrtletí
podle zpřesněného
odhadu  meziročně
stoupla o

%
3,7



Investice do fondů
kolektivního
investování

Září 2022
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Typ fondu 60 měsíců12 měsíců

Dluhopisové fondy -15,60 %-12,71 %

Fondy peněžního
trhu -5,69 %-7,44 %

Komoditní fondy

Nemovitostní
fondy 24,60 %

42,85

6,31 %

21,51%

1 měsíc

-2,82%

0,87 %

-1,16 %

-1,09

Věděli jste, že 

„Vlivem negativního
ekonomického výhledu, inflace

a problémů s energiemi,
dochází dle očekávání k

návratu poklesu u většiny typů
fondů,“ okomentoval situaci na

kapitálových trzích Martin
Novák, hlavní analytik

společnosti Broker Consulting.

Nemovitosti zaznamenaly v osmém
měsíci letošního roku jako jediné

kladný výnos 0,87 %, a staly se tak
nejúspěšnějšími ze všech typů

podílových fondů sledovaných Broker
Consulting Indexem. Jejich odlišný
vývoj potvrzuje stabilní růst, který

vykazují nemovitostní fondy
dlouhodobě.

na druhou stranu je doba velmi
příhodná na budování
dlouhodobého portfolia? 

Doba vysoké inflace investicím nyní
nepřeje, přesto některé dlouhodobé
investice typu nákupu realit mohou

přinést v budoucnu pěkné zhodnocení.
 

Trefou do černého mohou být
alternativní typy investic, jako jsou
například drahý alkohol, historické

mince nebo veterány. Otázkou je další
vývoj cen akcií – některé z nich už

spadly na zajímavé ceny.



Doplňková
aktuální témata

Září 2022

 Vihorev Group

Zdroji uvedených informací jsou: Asociace českých stavebních spoř itelen,
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 

o stěhování do menšího bytu či domu
proto podle průzkumu uvažuje více
než pětina lidí žijících v nájmu?

Pokud si někdo před pěti lety
koupil v Praze byt za zhruba

pět milionů korun, splácel
dosud při využití běžné

hypotéky s dobou splácení 30
let a úvěru ve výši

80 % ceny nemovitosti asi
15 000 korun měsíčně.

 
„Po konci fixace to ale bude více
než 24 000,“ upozornil Bečička.
A pro ilustraci dodal, že zatímco

v roce 2017 představovalo 15
000 Kč asi 39 % průměrného

platu v Praze, splátka 24 000 až
25 000 korun v současnosti

odpovídá už polovině průměrné
pražské mzdy.

Praha má jedno z nejméně dostupných
bydlení na světě, a tak probíhá exodus
do Středočeského kraje. Vidět je to i v

analýze společnosti Valuo, která
spočítala, odkud je nejlepší dojíždět do

metropole za prací.
 

Letos se na prvním místě žebříčku
umístily Říčany. Z města s více než 15

tisíci obyvateli trvá cesta spěšným
vlakem na pražské hlavní nádraží

zhruba 20 minut. Dostat se do centra
Prahy z 20 kilometrů vzdáleného města
tak může být časově méně náročné než

z řady míst samotné metropole.
Nemluvě o tom, že bydlení v Říčanech

je levnější než v hlavním městě.
V Říčanech, o nichž je v kronikách první
zmínka z roku 748, vyjde byt o rozloze

mezi 70 a 90 metry čtverečními na
necelých 8 milionů korun.


