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Reality v mlze

V koronavirové krizi zažíváme něco, co se v moderních dějinách v globálním měřítku ještě nestalo. Z pohledu ekonomiky jsme obrazně řečeno vypnuli motor,
vyndali klíčky ze zapalování a slovy klasika jsme „zalehli na matrace“.

Pandemie představuje opravdu nečekaný šok pro celou globální ekonomiku, a tím pádem i pro realitní trh.

Většině z nás se v této souvislosti vybaví vzpomínky na tzv. finanční krizi z roku 2008, nicméně tehdy byla situace trochu jiná. Zatímco před 12 lety bylo zřejmé,
že obnova důvěry v realitní trh bude trvat dlouho, protože krize byla primárně způsobena zevnitř realitního a finančního sektoru, nyní bude velmi záležet na tom,
jak moc bude tímto externím šokem zasažena ekonomika průřezově. A nejenom ta naše.

Na prognózy je ještě brzy, některé věci jsou ale viditelné už teď. Zamysleli jsme na nad možnými krátkodobými a dlouhodobými dopady současné situace
na jednotlivé segmenty realitního trhu a shrnuli je pro Vás do přehledné analýzy. Co je tedy v této chvíli zřejmé? 

• Reality a stavebnictví jsou investice, a ty se v situacích, kdy obrazně řečeno „padne mlha“, odkládají až do jejího alespoň částečného rozptýlení. Přestože 
nevíme, jak velký negativní dopad nakonec zaznamenáme, už teď je jisté, že bude mít minimálně střednědobé následky. 

• Pro realitní trh bude klíčové, jaká účinná pomoc směrem k průmyslu a obchodu bude nakonec zvolena, a s jakou nezaměstnaností se budeme na konci
tohoto roku potýkat.

• Bez vládní pomoci se neobejde cestovní ruch, který je jednou z nejpostiženějších oblastí. Dopady na některé části hotelového segmentu mohou být fatální.

• Postupná implementace digitálních technologií do nemovitostního sektoru bude rychlejší a výrazně větší, než si trh ještě před pár týdny byl ochoten
připustit.

• Vláda by měla vzít v potaz chyby v oblasti investic, které se udělaly v předchozí krizi, primárně u infrastrukturní výstavby, a tentokrát je neopakovat.
To znamená nezastavovat přípravu projektů a jejich financování. Stavební průmysl trpí dodnes nuceným odlivem zahraničních pracovníků po krizi z roku
2008, další takový šok by se po odeznění aktuální krize projevil jen dalším významným růstem cen stavebních prací a tím i nemovitostí.

• Situace, která nastala, se už nikdy nesmí opakovat. Je třeba si přiznat, že nás zastihla zcela nepřipravené a je důležité nastavit takové procesy a udělat
investice, které nás před podobným zastavením ekonomiky ochrání.

Obecně lze konstatovat, že dnešní situace je od roku 2008 z mnoha pohledů jiná. Firmy jsou vesměs finančně silnější, bankovní sektor je zdravější,
nezaměstnanost je až nezdravě nízká a naším světem hýbají technologie. To vše jsou fundamenty, které by nás mohly naplňovat optimismem. Na druhou stranu
– každá krizová situace míchá kartami a je na každém z nás, jak se postavíme k hrozbám a příležitostem, které přináší.

Věřme tedy, že jsme v rámci krizových opatření nehodili ty pomyslné klíče od zapalování do kanálu, ale uložili je na poličku, kde je po návratu do normálního
života zase najdeme. A že motor zase naskočí.
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Investiční trh byl ještě v prvních dvou měsících roku 2020 velmi aktivní. Ze dne na den se však v podstatě zastavil a nyní se 
pouze dokončují dříve uzavřené obchody. Z pohledu objemu transakcí je zřejmé, že nás letos čeká výrazný propad. 

Vývoj investiční aktivity

Zdroj: https://www.deloitte.cz/report/

*

*Znázornění možného vývoje HDP pro rok 2020. Realný vývoj bude záležet na délce omezení. 
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Obchodní centra Kanceláře Industriální budovy Výnos dluhopisu 5R - ČR

Vývoj výnosových měr (prime yield) na trhu komerčních nemovitostí

Nedostatek reálných transakcí bude mít vliv na oceňování nemovitostí z důvodu faktické absence srovnatelných tržních parametrů 
zejména u komerčních nemovitostí. Znalci tak budou do ocenění nemovitostí promítat zvýšené riziko spojené s nižší likviditou trhu a 
bude se opakovat situace z předchozích let, kdy se hodnoty v ocenění pro účely financování mohou snižovat. Je proto důležité se na 
tuto situaci připravit, protože může přinést reálný problém, a to i přes nezměněnou situaci na straně nájemníků a příjmů.

Zdroj: https://www.deloitte.cz/report/
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Vývoj počtu dokončených bytů v Praze

Trh rezidenčních nemovitostí

Prodej se přechodně téměř zastavil a očekáváme krátkodobou stagnaci cen bytů. Minulá krize nepřinesla významný cenový propad, 
proto ani nyní na rezidenčním trhu nečekáme významné snížení cen, v dlouhodobém horizontu budou ceny opět růst. Stagnaci ceny 
přispěje flexibilní snížení nabídky ze strany prodávajících, stejně jako se tomu stalo v předchozí krizi (viz vývoj dokončených bytů). 

Zdroj: czso.cz

Zdroj: cenovamapa.org, hypoindex.cz
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Krátkodobý horizont:

• Na rezidenčním trhu je patrné, že aktuálně dochází k odkládání rozhodnutí o koupi bytů a hypotékách. Do jisté míry 
panuje nejistota z budoucnosti, lidé nyní přemýšlí a zvažují možnosti dalšího vývoje. 

• Z hlediska cen není zatím možné vidět žádný posun. To platí i o nájmech, na to je příliš brzy. Dá se však předpokládat, 
že cenová hladina nyní nějaký čas zamrzne na stávající úrovni. A další vývoj velmi záleží na zvládnutí pandemie a délce 
ochranných opatření. Zásadní propad cen ale neočekáváme. Bytů bylo do této doby díky povolovacím procesům 
relativně málo v poměru k dosavadnímu ekonomickému (předvirovému) vývoji. Ceny bytů ani v minulé krizi nijak 
významně nepoklesly. Developeři spíše omezí nabídku, než aby prodávali se ztrátou, a bude docházet k drobnějším 
incentivům k podpoře prodeje. 

• Na prodejní a nájemní trh se může dostat několik tisíc investičních bytů z platforem krátkodobého ubytování. Nicméně 
tyto byty, ač budou třeba nabízeny za nižší ceny ve snaze pokrýt ztráty z turistického ruchu, nebudou mít na trh 
významný vliv. Nabídky budou spíše na měsíce než roky a většina vlastníků se po obnovení cestovního ruchu vrátí ke 
krátkodobému ubytování. 

• Zásadní otázkou je, jak na nastalou situaci zareagují developerské společnosti. Neměl by se opakovat scénář minulé 
krize, příprava developerských projektů by se neměla zastavit. Důležitou roli sehraje i stát. Spekuluje se o možných 
podporách trhu – např. zrušení daně z nabytí nemovitosti. Ta se však u prvoprodejů neplatí a na nové byty nebude mít 
vliv. Zrušení odpočtu úroků z hypoték od daňového základu naopak může v případě primárního trhu nových bytů 
působit negativně. 

Dlouhodobý horizont:

• Dá se předpokládat, že ceny bytů v dlouhodobém měřítku i přes případný krátký výkyv budou nadále růst. Jejich 
tahounem je urbanizace, tedy stěhování lidí do měst a tento trend se bude ještě posilovat díky rostoucí digitální 
ekonomice.

• Díky poklesu úrokových sazeb lze očekávat další období „levných peněz“ pro financování bydlení. Zároveň posílí 
důležitost nájemního bydlení a tato situace přispěje k jeho rozvoji. Ze strany státu by bylo vhodné uvažovat o cílené 
podpoře nájemního bydlení úpravou legislativních a daňových podmínek.

Trh rezidenčních nemovitostí
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Krátkodobý horizont:

• Současná situace bude mít největší dopad na firmy, které nemohou fungovat na dálku, s menším podílem IT 
infrastruktury k zajištění chodu a závislých na přítomnost zaměstnanců v kanceláři.

• Velký důraz bude kladen na zdraví a bezpečí zaměstnanců a přípravu detailních plánů do budoucna, ať již se 
jedná o zajištění ochranných pomůcek nebo zajištění bezpečné IT infrastruktury pro práci odkudkoli (VPN, 
platformy pro týmovou spolupráci apod.).

• Lze předpokládat pokles poptávky po krátkodobých pronájmech kancelářských prostor.

Dlouhodobý horizont:

• Můžeme očekávat, že nájemníci budou mít snahu si dnešní situaci ošetřit v rámci budoucích nájemních smluv.

• Současná situace, kdy spousta zaměstnanců pracuje v režimu home office, uspíší nástup a užívání nástrojů pro 
týmovou spolupráci a sdílení na dálku. Je pravděpodobné, že v rámci úsporných opatření budou tyto nástroje 
čím dál více nahrazovat klasické obchodní cestování.

• Kanceláře se budou zefektivňovat a prostorově optimalizovat, výsledkem pak bude menší plocha na 
zaměstnance. Budoucnost je ve sdílených kancelářích, které mají podobu co-workingu. Lze předpokládat ústup 
od klasických pracovních míst ve prospěch sdílených prostor. V podstatě půjde o uspořádání kanceláří primárně 
pro schůzky, školení a setkávání se. Běžná práce u pracovního stolu se může ve větší míře odehrávat jinde -
doma nebo u klienta. Tento trend je již patrný a současná situace kolem koronaviru jej pouze uspíší.

• Z krátkodobého hlediska jsou co-workingová centra ve složité situaci. Z dlouhodobého pohledu však 
očekáváme, že firmy budou rozdělovat své lokace do stálých kanceláří a co-worků, aby mohly v případě krizové 
situace flexibilně zmenšovat své prostorové potřeby.

Kanceláře
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Krátkodobý horizont:

• Maloobchod se uzavřením obchodních jednotek dostal pod velký tlak, firmy maximálně přesouvají 
svůj sortiment z kamenných prodejen do e-commerce.

• Nájemníci budou požadovat po vlastnících nemovitostí odklady plateb či slevy na nájemném. 
Očekávat lze částečné přenesení těchto ztrát na vlastníky na základě dohody či v rámci krizových 
opatření ze strany státu.

• V souvislosti s prakticky nulovým turistickým ruchem lze předpokládat propad u prodejů luxusního 
zboží v obchodech na hlavních nákupních třídách světových měst, tedy i v Praze.

• Zaměření na bezpečnost a zdraví pracovníků i návštěvníků - pravidelná dezinfekce prostor a další 
racionální hygienická opatření.

Dlouhodobý horizont:

• Urychlí se nástup e-commerce, zejména v oblasti dovozu potravin, jídla a léků. Předpokládáme 
rozšíření těchto služeb i do menších měst. To s sebou logicky přinese velký tlak na distribuční síť a 
logistiku.

• Uzavření hranic a nejistota způsobí snahy o posílení a diverzifikaci dodavatelského řetězce.

• Opouštění hotovosti a zvýšení již tak velkého podílu bezhotovostních plateb.

• U nákupních center bude pokračovat proces rozlišování mezi lepšími a horšími centry podle lokality a 
nabídky obchodů. Obchodní centra budou urychlovat změny struktury obchodů směrem k posílení 
gastronomie a nabízených volnočasových aktivit. 

Obchodní prostory
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Krátkodobý horizont:

• Zvýšená aktivita v e-commerce z důvodu uzavření obchodů a provozoven a přesunu velké části nákupů na 
internet současně zvyšují nároky na logistiku, což zvedá krátkodobou poptávku po skladových prostorech.

• Uzavřené hranice a omezená světová logistika zvyšuje tlak na logistické zajištění v tuzemsku. 

Dlouhodobý horizont:

• Dlouhodobě lze očekávat zvýšenou míru využívání automatizace a robotů ve skladových prostorech.

• Lokalita vzroste na důležitosti oproti kritériu dostupnosti pracovních sil.

• V případě, že současná situace bude trvat delší dobu, může dojít i k přesunu části strategické výroby zpátky 
do země původu firmy (reshoring).

• Za určitých okolností se dá předpokládat také trend de-globalizace některých dodavatelských řetězců pro 
snížení rizika podnikání.

• V předchozí krizi byl tento realitní segment v České republice hodně ovlivněn ochlazením v automobilovém 
průmyslu. Nyní může tento segment zůstat mnohem stabilnější, jelikož rozvoj industriálních nemovitostí 
v posledních 10 letech byl významně tažen e-commerce a logistikou, kde není očekáván tak velký pokles.

Industriální nemovitosti
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Krátkodobý horizont:

• Krátkodobý výpadek poptávky zasáhne všechny oblasti turistického ubytování. V střednědobém horizontu budou rizikovou 
skupinou zejména hotely v centrech velkých měst zaměřené na zahraniční klientelu. Rozsah dopadů na sektor bude 
záviset na době trvání pandemie a na to navázaných záchranných opatření. 

• Horské hotely v ČR přišly jen o malou část konce lyžařské sezóny, období jarních měsíců je pro většinu provozovatelů 
mezisezóna. Zásadní je pro provozovatele hotelů hlavní sezóna letních prázdnin, která by i v případě otevření hranic 
mohla být nadprůměrná z důvodu obav cestovat do zahraničí.

• Lázeňský hotelový byznys je aktuálně zasažen stejně jako jiné turistické segmenty, zejména odlivem zahraničních 
pacientů. Z krátkodobého pohledu je pro něj příležitostí přivést do lázeňských destinací zpět českou klientelu i na letní 
dovolenou a překlenout tak situaci do návratu zahraničních klientů. 

Dlouhodobý horizont:

• V turisticky exponovaných lokalitách jako je centrum Prahy očekáváme strukturální změny v sektoru, kterými dojde k 
adaptaci na současný šok. Jedná se zejména o snížení počtu ubytovacích kapacit a jejich novou strukturu co do kvality a 
poskytovaných služeb. 

• Byty pro krátkodobé, turistické pronájmy budou dočasně využívány (nabízeny) k bydlení. V dlouhodobém horizontu a 
s opětným růstem turismu se k modelu krátkodobých pronájmů velká část investorů opět vrátí. Kapitálově slabší vlastníci 
investičních bytů budou tlačeni při případné neobsazenosti k rychlému prodeji, pravděpodobně pod tržní cenou. 

• Očekáváme vyšší míru zavedení moderních technologií v hotelech, zejména v ekonomickém segmentu, které povedou ke 
snížení mzdových nákladů. 

• V případě výrazného snížení počtu zaměstnanců v hotelových provozech se některé z nich mohou po odeznění krize 
potýkat se zásadním nedostatkem pracovní síly, která se v mezičase přesunula do jiných odvětví, což může znamenat 
nemožnost vrátit se k plnému provozu.

Hotely & ubytování
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