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Úvod

Jsme potěšeni, že Vám tímto můžeme představit závěry
společné studie společností Deloitte a Hyposervis
„Finanční krize v rezidenčním developmentu“.
Finanční trhy procházejí v posledním období výrazným
ochlazením způsobeným přelitím americké hypoteční
krize do Evropy a následným stále se prohlubujícím
poklesem poptávky ve velké části světové ekonomiky.
Na většině trhů tento vývoj dramaticky zasáhl do cen,
likvidity i finanční situace jeho účastníků.
Jedním z oborů, jež pociťují dopady krize nejvíce, je
rezidenční development. Současný stav lze vnímat tak,
že se skokově zásadním způsobem změnily klíčové
parametry obvyklých pravidel fungování oboru, který
v posledních letech procházel velmi dynamickou
expanzí. Nastala tak situace, kdy se možnosti
i očekávání jednotlivých účastníků trhu – developerských
společností, financujících bank, realitních agentů
a klientů – vzájemně významně rozcházejí, což je stav,
který ve svém důsledku ohrožuje nejen fungování trhu,
ale i schopnost jeho účastníků se se změněnou situací
vyrovnat.
Při přípravě této studie jsme se proto v závěru roku
2008 zaměřili na detailní analýzu externích i interních
faktorů ovlivňujících vývoj rezidenčního trhu v České
republice, zmapování reakcí a postojů vybraných
developerských, stavebních a finančních společností na
vývoj rezidenčního trhu jako následku finanční krize a na
predikci možných scénářů dalšího vývoje.
Na vypracování studie se podílel společný tým odborníků
na oblasti developmentu a fungování hypotečního
a realitního trhu společností Deloitte a Hyposervis. Bylo
tak zajištěno nejen dokonalé pokrytí klíčových účastníků
trhu, ale i profesionální zmapování všech aspektů
ovlivňujících současný i budoucí vývoj v oboru.

V rámci studie jsme si položili za cíl nabídnout nezávislý,
objektivní a ucelený soubor informací o aktuálním
stavu podnikatelského prostředí v oboru a o dalším
očekávaném vývoji včetně možného dopadu na
veřejnost:
•• developerské společnosti tak získají informace
o aktuální ochotě a mezích bank, za jakých
podmínek a komu budou poskytovat úvěry,
•• finanční instituce získají aktuální pohled a seznámí se
s očekáváními developerů a koncových klientů,
•• realitní agenti a stavební firmy získají přehled
o klíčových změnách, ovlivňujících podstatným
způsobem nabídku a poptávku v rezidenčním
developmentu.
Závěrem bychom rádi vyjádřili naše poděkování všem
společnostem, které se zúčastnily průzkumu a příprav
studie, za jejich vstřícnost a spolupráci.
Studie a identifikované scénáře by měly společnostem
působícím v oboru umožnit snazší porovnání jejich
současné situace a přístupu s převažujícím názorem
účastníků na trhu, stejně jako s aktuálním stavem
rezidenčního trhu, s cílem snáze identifikovat rizika i
příležitosti ke zlepšení a dalšímu posílení jejich tržního
postavení.

Deloitte Advisory

Hyposervis

Březen 2009
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1. Nemovitostní trhy v turbulentním
období
•• Kolísání cen nemovitostí je periodicky se
objevujícím jevem ve vyspělých zemích.
•• Ceny nemovitostí potřebují několik let, aby se
vrátily do dlouhodobě udržitelného stavu.
•• Prasknutí realitní bubliny má mimořádně
depresivní účinek na důvěru podnikatelů
i drobných investorů v ekonomiku.
•• Veřejná pobídka je potřebná k překonání krize.
•• Rozporuplné mediální zprávy a neodborné
komentáře krizi přiživují, způsobují chronické
podkopání důvěry ve společnosti.
Současná situace na světových trzích, jež bývá
označována jako nejhlubší hospodářská krize od
třicátých let 20. století, významným způsobem ovlivňuje
odborné diskuze posledních měsíců. Pro českou
společnost je situace o to zásadnější, že se jedná o první
krizi takového rozsahu od politických a společenských
změn na začátku devadesátých let s dopadem na
širokou skupinu obyvatelstva. Ekonomická recese let
1997 a 1998 neměla tak rozsáhlý dopad na veřejnost,
a to i díky nízkému rozsahu zadlužení domácností v té
době. Dnes je však situace opačná – domácnosti se ve
víře v kontinuální pozitivní vývoj ekonomiky země začaly
výrazně zadlužovat, zejména v souvislosti s pořizováním
vlastního bydlení.
Zkušenosti z vývoje nemovitostních trhů v řadě zemí
světa za posledních 30 let ukazují, že periodické kolísání
cen nemovitostí je přirozeným jevem vyspělých zemí.
Současné ochlazení rezidenčího trhu má svůj precedens
v krizích minulých, na jejichž základě lze predikovat
očekávání dopadů současné krize. Hospodářské krize
mají mnoho společného, často jsou předcházeny až
iracionální důvěrou v nepřetržitý růst a prosperitu, pro
něž se hledají racionální odůvodnění, jako tomu bylo
například v případě internetové bubliny, kdy se hovořilo
o nekonečném potenciálu technologií. Japonský realitní
boom 80. let byl zase obhajován nedostatkem pozemků
a pozoruhodnou schopností a silou ekonomiky.
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Konjunktura bývá obvykle posilována nízkými úroky
a finančními inovacemi, jež znásobují návratnost
vlastních investic. V uplynulých letech například Velká
Británie a Spojené státy zaznamenaly výjimečně nízké
úroky spojené s růstem nabídky úvěrových produktů
dostupných stále širším skupinám obyvatelstva.
Novodobé modely zajištění a masivní využití institutu
sekuritizace umožnily bankám se prakticky osvobodit
od vkladatelů a dlouhodobě se levně refinancovat na
mezibankovním trhu. Kreativita trhu v podobě nabídky
komplexních finančních derivátů založených mj. na
hypotékách umožnila přenést riziko z bank dále na
trh, a tím došlo ke snížení prahu vnímání rizika u řady
finančních institucí. To ve svém důsledku ve spojení
se snahou maximálně participovat na růstu trhu vedlo
k prudkému nárůstu dostupnosti hypoték – avšak za
cenu výrazného uvolnění úvěrových pravidel.
Konjunktura nemovitostního trhu obvykle vede
k podceňování rizik a k lineárnímu modelu myšlení, kdy
jsou očekávány stálé a trvalé růsty cen a výkonnostních
ukazatelů, například tržby. Vzájemně se posilující vztah
rostoucích cen nemovitostí a stále dostupnějších úvěrů
bývá obvykle záhy reverzován. Držitelé předražených
nemovitostí (zákazníci, developeři nebo financující
instituce) zažívají rozvrat svých bilancí, když jejich
ceny prudce poklesnou. Snížená hodnota aktiv –
zástav snižuje schopnost soukromého sektoru se
zadlužit. Důvěra prudce klesá, jakmile poklesne cena
aktiv, zejména nemovitostí. Zákazníci a společnosti
jsou nuceny „odúvěrovat“ své obchody, což vede
k nucenému rozprodeji aktiv, a díky tomu pokračuje
tlak na snižování cen aktiv, včetně nemovitostí. Jedno
z nejplatnějších poučení z proběhlých krizí říká, že i na
vysoce likvidních trzích je potřeba čekat, než se hodnoty
vrátí na svoji výchozí úroveň, v mezičase pak hodnoty
aktiv klesají:

Finsko
1991 – 94

Japonsko
1991 – 02

Norsko
1987 – 93

Švédsko
1991

USA
USA
– SaL krize
Současný
(malé banky) vývoj

-42%

-26%

+20%

-59%

-44%

% změna v cenách nemovitostí (očištěno o inflaci)
Rezidenční

-49%

Komerční

-65%
-81%

Zdroj: BCA Research,
Deloitte Research study:
Global Economic Outlook,
4th Q. 2008

-19%

% změna hodnoty majetku
Tržní

-70%

-66%

-45%

-46%

-18%

-23%

Finanční

-92%

-71%

-83%

-80%

-44%

-44%

Celkové bankovní
ztráty či fiskální/
rekapitalizační
náklady (% HDP)

11%

24%

8%

4%

3%

4,3%, zatím
560 mld. $

Finanční krize odstartovala před více než rokem
problémy na americkém trhu nemovitostí. K akutnímu
ohrožení finančního systému došlo po kolapsech
amerických investičních bank a pojišťovny AIG v září roku
2008. To, že v případě Lehman Brothers přišli o peníze
i držitelé dluhů, vedlo k fatálnímu růstu nedůvěry
a ohrožení mnoha institucí. Během několika týdnů se
krize přelila přes Atlantik a destabilizovala evropský
bankovní sektor. Klopotné přijímání amerického
vládního plánu (v předvolebním čase) ze zpětného
pohledu působí efektivněji než počáteční kroky politiků
EU, nicméně masivní (a postupně i více sofistikované)
intervence do jisté míry stabilizovaly trhy a omezily
nedůvěru. Problémy tím však nekončí, neboť na místo
hrozby „finanční” krize (stále nekončící) je na pořadu
dne boj proti hrozbě světové recese. Ve snaze oslabit její
dopady přijímají vlády další nákladné stabilizační balíčky,
nicméně ani ty nebudou schopny kompenzovat pokles
soukromé spotřeby a investic.
1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech
Zpomalení ekonomiky zastihne prakticky celý
průmyslový svět. Evropa může být současným
negativním vývojem ekonomik v souvislosti
s působící „finanční“ krizí ovlivněna dokonce více
než USA. Jedním z důvodů je fakt, že finanční sektor
Evropské unie má nemalou expozici vůči rizikovým
aktivům. Obecně platí, že evropské trhy jsou méně
efektivní a flexibilní. Politická realita Evropské unie
komplikuje přijímání rozhodnutí. Navíc mohou
destabilizovat makroekonomické ukazatele.

Robustní a nákladné akce vlád jednotlivých evropských
států budou dříve či později stabilizovat finanční
trhy (není jiná možnost), klíčový je však dopad
krize na reálnou ekonomiku. Nákladné akce vlád
nemohou kompenzovat dopady snížení soukromé
spotřeby na ekonomiku. Navíc mohou destabilizovat
makroekonomické ukazatele.
Evropská unie je jednou z největších exportních
ekonomik, na niž světové zpomalení bude mít velmi
významný vliv. Domácí spotřeba je ovlivněna důvěrou
spotřebitelů – a ta je v Evropské unii dlouhodobě nízká.
V současné době hrozí její další propad. Přístup ke
kapitálu bude omezen celosvětově, funding bude dražší,
rizikové přirážky výrazně vzrostou a až poté se vrátí na
„standardní úroveň“.
Reakce na
očekávání zpomalení

Banky zpřísňují
úvěrovou politiku,
na mnohé projekty
nejsou peníze

Firmy redukují zbytné
náklady, zpomalují
investice

Pokles zahraniční
poptávky
v „globálním“ světě

V okamžiku, kdy
(pružně řízené) firmy
zaznamenají poptávku,
omezí výrobu

Pokles výroby
finálního produktu se
okamžitě promítne na
subdodavatele

Důsledky i pro ostatní
firmy a podnikání

Nižší kupní síla a pokles
důvěry snižuje ochotu
utrácet i za služby
a místní zboží

Klesající poptávka
má vliv na nabídku
(s důsledky jako
u exportů)

Lidé tak disponují méně
penězi (méně pracují
či práci ztratí), čelí
nejistotě

Počáteční negativní
očekávání se tím
potvrzují
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Předpoklad, že Česká republika bude současnou krizí
ovlivněna málo, byl chybný, a to především z důvodu:
•• provázanosti ekonomiky ČR na ekonomiku Evropské
unie,
•• vysokého podílu vývozů na HDP, a to v citlivém
sektoru,
•• veřejnost je ovlivněna negativními informacemi stejně
jako na jiných trzích.
Ekonomika České republiky již obdobné zpomalení
prožila koncem 90. let, tehdy však mělo do velké míry
strukturální povahu. Současný vývoj je tedy pro Českou
republiku novým fenoménem, zejména díky velké
otevřenosti její ekonomiky. I přes snahy vlády o řešení
situace lze díky světové povaze recese v malých zemích
dosáhnout jen malého efektu. Důležitým prvkem pro
překonání krize je zachování makroekonomické stability
a zaměření se na „minimalizaci ztrát“.
Ekonomika České republiky prochází stejně tak jako
ekonomika celé Evropské unie razantním „zpomalením
růstu“. Výrazné zpomalení světového růstu se promítne
do poklesu poptávky po českém exportu (pokles tempa
investic). Dále se ve vyšší míře projevuje ztížení přístupu
k bankovním úvěrům (při jejich rostoucí potřebě) a riziko
výrazného poklesu spotřebitelské důvěry. Nastalou
situaci zároveň ztěžuje i loňské posílení kurzu koruny
a její nynější vysoká volatilita.
Finanční krize významně působí především na finální
spotřebu domácností, která i přes rychlý a vybalancovaný
růst ekonomiky vždy roste poměrně pomalu.
V následujícím období může být spotřeba podpořena
poklesem cen některých komodit (např. ropy), avšak
u některých komodit může přinést snížení cen i následný
pokles poptávky. Disponibilní příjem obyvatel může být
zasažen nejen poklesem zaměstnanosti, ale i růstem
ceny peněz (a poklesem konkurence).

1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční trh
v kontextu současného vývoje
Pozemní stavitelství a investiční výstavba jsou jedním
z pilířů celého evropského hospodářství s výrazným
multiplikačním efektem pro celou ekonomiku
Evropské unie. Odrážejí očekávání vývoje národních
ekonomik a jsou výrazně spjaty s HDP jednotlivých
zemí, avšak amplituda vývoje v případě výkyvu se
obvykle projevuje s vyšší razancí.
Nepříznivý vývoj posledních měsíců ukazuje vliv světové
„finanční“ krize na stavební segment, zejména na oblast
pozemního stavitelství. Očekává se, že tento trend bude
pokračovat minimálně po celou první polovinu roku
2009.
Pokles ve stavebnictví se snaží jednotlivé evropské země
ztlumit investicemi z veřejných peněz, zejména pak
do rozvoje infrastruktury. Stavební společnosti se tak
budou muset více orientovat na veřejné zakázky, což by
ve svém důsledku mělo vést ke snížení cen stavebních
zakázek, ale povede k druhotnému poklesu finančního
objemu stavební výroby.
Očekává se, že evropské stavebnictví by se mělo začít
zotavovat v letech 2010 až 2011. Nepředpokládá se však
stejný vývoj ve všech oborech stavebnictví, nejprve se
zřejmě začne zotavovat oblast renovací a nerezidenčních
budov a naposledy výstavba rezidenčních budov.

Předpokládaný vývoj HDP a stavební výroby v Evropě
5%
4%
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2%
1%
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Důsledkem současného stavu může být po stabilizaci
finančních trhů výrazné zpomalení světového růstu,
ztížení přístupu k bankovním úvěrům, zapříčinění
obdobných problémů na kapitálovém trhu a riziko
výrazného poklesu spotřebitelské

2006

2007

2008

-1%
-2%
-3%
-4%

-5%
Zdroj: EuroConstruct
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HDP

Stavební výroba

2009

2010

2011

Ke konci roku 2008 poklesla stavební produkce v zemích
Evropské unie meziročně o 4,2 %, z toho pozemní
stavitelství se snížilo o 4,6 % a inženýrské stavitelství
kleslo o 2,5 %.
Z členských států Evropské unie se celkové hodnoty
stavební produkce v roce 2008 nejvíce zvýšily na
Slovensku (o 16,5 %), v Rumunsku (o 13,8 %) a v Polsku
(o 7,0 %). Naopak největší pokles stavební produkce
byl v roce 2008 zaznamenán ve Španělsku a Slovinsku
(o 9,7 %, respektive 8,2 %).
Indikátor důvěry ve stavebnictví od prosince 2007
v rámci celé Evropské unie konstantně zaznamenával
téměř lineární pokles. V České republice přetrvávaly
v oblasti stavebnictví optimistické vyhlídky až do
května 2008, kdy následně hodnoty indikátoru důvěry
v návaznosti na nastalé události, negativní očekávání
a zahraniční vliv začaly strmě klesat.

Stavební výroba ve vybraných zemích EU,
Procentní změna, čtvrtletní vyjádření (t/t-4)
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Stavební výroba – meziroční změna v prosinci 2008
Očištěno o vliv počtu pracovních dní, (%)

V důsledku působení „finanční“ krize nyní v globálním
měřítku dochází v oblasti pozemního stavitelství
a investiční výstavby ke:
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Francie
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•• nárůstu negativního očekávání budoucího vývoje jak
mezi klienty, tak mezi podnikatelskými subjekty,
•• spekulativním aktivitám ze strany klientů (spekulace
na pokles cen nemovitostí či pokles úrokových sazeb
hypotečních úvěrů),
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•• poklesu cen většiny rezidenčních nemovitostí,
•• zpřísňování podmínek pro poskytování úvěrů,
•• zvyšování rizikových přirážek úvěrů,
•• zahájení vyčkávací taktiky prodejců rezidenčních
nemovitostí – pokles nabídky.
Makroekonomický vývoj, investiční aktivita v ekonomice,
zakázky stavebních firem a vydaná stavební povolení
jsou významnými indikátory trendů poptávky po
rezidenční výstavbě a stavební produkci.
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Vývoj výše zmíněných ukazatelů kopíruje v průběhu
posledních deseti let vývoj celkové stavební produkce
v České republice. Od roku 2004 je patrné meziroční
kolísání s klesajícím trendem. V roce 2007 hodnoty
indexu vydaných stavebních povolení a orientační
hodnoty nemovitostí dosáhly svého pětiletého
minima. Tato skutečnost byla způsobena především
výrazným soustředěním většiny stavebních společností
na dokončování rezidenčních nemovitostí v tomto
roce v důsledku plánovaného zvýšení sazby DPH.
V roce 2008 bylo v meziročním porovnání vydáno
více stavebních povolení a zároveň rostla i orientační
hodnota realizovaných nemovitostí. Počet nových bytů
zaznamenal v roce 2008 stagnaci.
Po několika letech převážně lineárního růstu došlo v roce
2008:

Vydaná stavební povolení, orientační hodnota staveb a počet
nových bytů
Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)
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•• ke snížení bytové výstavby v důsledku částečného
nasycení poptávky po vlastním bydlení,
•• ke „zmrazení“ developerského trhu v důsledku změny
přístupu financujících subjektů a uklidnění situace
kolem zvyšování sazby DPH,
•• k celkovému poklesu pozemního stavitelství,
•• k nárůstu inženýrského stavitelství,
•• k vyššímu meziročnímu nárůstu oprav a údržby,
•• k prudkému zhoršení platební morálky,
•• Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se od
roku 2005 snižuje, zatímco výše průměrné hrubé
měsíční mzdy zaznamenává trvalý nárůst o 5 – 10 %.

2000
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Vydaná stavební povolení

2003

2004

2005

Orientační hodnota

Mezi hlavní negativní vlivy působící na rezidenční
trhy v Evropské unii a tedy i na ceny nemovitostí jsou
především:
•• pokles disponibilního příjmu (zejména vlivem růstu
nezaměstnanosti),
•• neochota bank půjčovat peníze – zhoršení
dostupnosti úvěrů,
•• zpřísnění a zhoršení podmínek při úvěrování,
•• obava z budoucího vývoje rezidenčního a realitního
trhu,
•• obavy o zaměstnání,
•• nejistota ohledně schopnosti splácet úvěry,

Ceny stavebních prací i navzdory zásahu „finanční“ krize
konstantně rostly i v posledních měsících roku 2008
(v létě roku 2008 dosáhly svého vrcholu).

•• snížení poptávky po vlastním bydlení – snížení zájmu
o výstavbu,
•• zpomalení stavebnictví,

1.3 Dopady současné situace na rezidenční trhy
evropských zemí
Od druhé poloviny roku 2008 většina evropských
rezidenčních a realitních trhů začala výrazněji
pociťovat negativní vlivy v podobě zvýšeného
nezájmu kupujících, představující výrazný pokles
poptávky po vlastním bydlení, a především
podstatný pokles cen většiny nemovitostí.
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•• zpomalení národní ekonomiky.

2006
Nové byty

2007

2008

Významný vliv na vývoj evropského rezidenčního trhu
má také vývoj trhu s nemovitostmi ve Spojených státech
amerických, kde byl v lednu roku 2009 zaznamenán
největší pokles prodeje rezidenčních domů v historii.
Meziměsíčně klesl prodej domů o více než 10 %,
což v přepočtu představuje pokles o 309 tisíc domů
ročně. Spolu s konstantním poklesem poptávky klesají
stále i ceny nemovitostí (v současné době nejnižší za
posledních pět let). Průměrná hodnota prodejních cen
nových domů klesla v meziročním porovnání o 13,5 %.
Stejně jako ve Spojených státech převládají i v Evropě
v současné době „špatná nálada“ a negativní očekávání.
I když ceny nemovitostí klesly či postupně začínají klesat,
lidé nejsou ochotni kupovat. Podstatným faktorem
ovlivnění rezidenčního trhu je i vyčkávací taktika
kupujících, kteří očekávají stále větší a větší pokles cen.

Rezidenční trhy ochladly téměř ve všech zemích Evropské
unie. Ceny rezidenčních nemovitostí zaznamenaly v roce
2008 a začátkem roku 2009 výrazný propad například ve
Španělsku, Velké Británii, Irsku, Polsku či na Slovensku.
Ve všech těchto zemích došlo během roku 2008 a na
počátku roku 2009 k výraznému útlumu stavebnictví
a rezidenčního developmentu.
Zaznamenaný trend negativního vývoje cen rezidenčních
nemovitostí se však ve většině evropských zemí netýká
segmentu luxusních bytů a nadstandardních bytů
v nejlukrativnějších lokalitách světových metropolí.
U tohoto segmentu bytů byl na rozdíl od ostatních
zaznamenán ve 3. čtvrtletí roku 2008 a na počátku roku
2009 v některých lokalitách nárůst v cenách bytů.

USA
Aktuální problém:

Neschopnost lidí splácet hypotéky

Předcházející problém:

Prudký nárůst defaultů subprime hypoték z titulu refixace sazeb, následný propad cen nemovitostí, zastavení
fungování hypotečního trhu, krize likvidity, krachy bank

Počáteční problém:

Převis nabídky – „vnucení“ hypoték rizikovým nebonitním „subprime“ klientům, nevhodné produkty
s nulovou equitou, extrémní uvolnění úvěrových politik a distribučních praktik

Irsko
Aktuální problém:

Neschopnost lidí splácet hypotéky

Předcházející problém:

Propad cen nemovitostí, zastavení fungování hypotečního trhu, krize likvidity, krachy bank

Počáteční problém:

Převis nabídky – produkty s nulovou equitou, záporná bilance poměrů vkladů oproti úvěrům, přehřátí trhu
s nemovitostmi

Španělsko
Aktuální problém:

Neschopnost lidí splácet hypotéky, propad stavebnictví

Předcházející problém:

Propad cen nemovitostí vlivem odlivu zahraniční investiční klientely, zastavení prodeje buy to let, zastavení
fungování hypotečního trhu

Počáteční problém:

Trh postaven ne na domácí poptávce, ale z velkého podílu na nerezidentech. Převis poptávky – vysoké
procento investičních nákupů nerezidentů – rekreační (2. Nemovitosti) klientů z velké británie

Česká republika
Aktuální problém:

Doznívající náznaky krize likvidity, spekulativní čekání na pokles cen nemovitostí a úroků u hypoték; pokles
poptávky po bytech i po jejich financování

Předcházející problém:

Neúměrný růst poptávky i nabídky vázaný k datu zvýšení DPH, skokový růst cen v roce 2007

Počáteční problém:

Administrativní vymezení změny na trhu – DPH v roce 2007

Finanční krize v rezidenčním developmentu
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2. Porovnání současné situace v Evropě
s obdobnými událostmi historie
2.1 Velká deprese
Současná „finanční“ krize bývá srovnávána s Velkou
hospodářskou krizí v letech 1929 – 1933, jež
předznamenala významné ekonomické a politické
události na celém světě v následujících destiletích.
Uvedená situace dává prostor ke srovnání přístupu
k řešení dnešní situace s „Velkou depresí“, jak také
bývá hospodářská krize třicátých let nazývána.
Společné a odlišné znaky při řešení krize dnes a ve 30. letech
Přístup ve 30. letech

Přístup dnes

Přístup vlády

Vyčkávání, spoléhání se na to, že se s krizí vyrovnají za
hranicemi

Spíše proaktivní přístup, ustanovení NERVu a snaha
aplikovat jeho návrhy

Protekcionismus

Od poloviny roku 1930 v USA a od roku 1932 ve Velké
Británii příklon k tvrdému protekcionismu

Obavy z opětovného celosvětového příklonu
k protekcionismu, který brání oživení mezinárodního
obchodu a zvyšování prosperity

Export

Česká ekonomika silně závislá na exportu – zejména sklo,
textil, papír, cukr

Česká ekonomika silně závislá na exportu, ale v jiných
odvětvích – automobily, elektrotechnika

Bankovní sektor

Sanace bankovního sektoru státem, krize přeskočila
z Rakouska

Banky po restrukturalizaci z druhé poloviny 90. let
zdravé, avšak averze k riziku vzrostla

Měna

Devalvace české koruny v letech 1934 a 1936

Část průmyslu a současná opozice volá po urychleném
zavedení eura

Podpora zaměstnanosti

Masivní, spojeno s elektrifikací, bytovou výstavbou,
zbrojením a stavbou pohraničního opevnění

Převažuje názor, že s krizí si musí poradit zejména trh, ale
státní zásahy působí jako stabilizační faktor

Výraznému propadu reálné ekonomiky ve Spojených
státech předcházel krach na newyorské burze. Krach byl
způsoben splasknutím velké spekulační bubliny a příliš
riskantním obchodováním založeném na tzv. pákových
efektech, které se opíralo o důvěru v neustále rostoucí
trh. Index DJIA vzrostl během pouhých pěti let téměř
o 300 %, ovšem poté následoval tvrdý pád. Návrat
hodnoty Indexu na jeho maxima z roku 1929 trval celé
čtvrtstoletí – až do poloviny padesátých let.
Dopad na reálnou ekonomiku USA byl dalekosáhlý, jak
dokumentuje Graf vývoje HDP – mezi léty 1929 a 1933
byl propad HDP více než 40 %. HDP Spojených států se
vrátilo na hodnoty konce 20. let až počátkem 40. let 20.
století.

Pokles indexu průmyslové výroby v letech 1929 – 1934
Index (1929 = 100)
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Přesto, že trhy byly jen velmi málo globalizovány, dopady
Velké hospodářské krize se rychle šířily přes Atlantik.
Nejvíce se projevily v zemích závislých na americkém
kapitálu. Došlo k zániku mnoha bank a hroutily se
měnové systémy. V Československu došlo k razantnímu
propadu průmyslové výroby, která klesla mezi lety 1929
a 1933 o 60 %, taktéž nezaměstnanost prudce rostla
až na více než 17 % v roce 1934. Světová průmyslová
výroba poklesla o 38 %, zahraniční obchod o 34 %.

Procento nezaměstnaných v letech 1929 – 1934
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2.2 Japonská realitní krize
Příkladem toho, jaký dopad může mít tržní spekulační
bublina na reálnou ekonomiku, lze považovat tzv.
„japonskou realitní krizi“. Ceny obchodovaných akcií
a zejména pak ceny nemovitostí po prudkém růstu
zaznamenaly náhlý propad, jenž způsobil ochlazení
japonské ekonomice na celé desetiletí (známé pod
pojmem „Lost decade“). Akcie bank se v letech 1990 až
2002 propadly o 78 % a banky se dostaly do problémů
díky špatným úvěrům, což vedlo k dramatické redukci
nabídky úvěrů.
V letech 1984 – 1990 rostly ceny nemovitostí v Japonsku
velmi rychlým tempem. Přemrštěné ceny nemovitostí
způsobily vytěsnění ostatních výdajů a přispěly
k dlouhotrvající recesi v 90. letech.

1930
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Zdroj: dejiny.wz.cz
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Vývoj cen nemovitostí v Japonsku
Index (1995 = 100)
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Zdroj: Japan Real Estate Institute, Statistic Bureau - Japan, výpočet Deloitte

Ceny nejdražších nemovitostí v tokijské čtvrti Ginza
dosáhly v roce 1989 neuvěřitelných hodnot až 1 milionu
dolarů za metr čtvereční. Splasknutí bubliny vedlo
k dramatickému poklesu cen nemovitostí. V roce 2004
stály nemovitosti ve finančním distriktu Tokia méně než
1 % svých maxim a rezidenční nemovitosti méně než
10 % svých maxim, i tak však patřily k nejdražším na
světě.
Obrovské státní intervence během celých 90. let
nevedly k hospodářskému oživení Japonska, ale pouze
k rychlému růstu vládního dluhu.

Finanční krize v rezidenčním developmentu
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2.3 Realitní krize ve Velké Británii
Velká Británie zažila v 80. letech 20. století výrazný
nárůst cen nemovitostí, a to zejména v důsledku zákona
HousingAct 80, jenž umožnil privatizaci městských bytů
nájemníky, a zejména pak kolaps akciových trhů v roce
1987, v jehož důsledku řada investorů přesunula svá
aktiva do nemovitostí – bezpečnější alternativy. Na konci
80. let britská vláda zvýšila v obavě před inflací (tlačené
mimo jiné i růstem cen nemovitostí) klíčové úrokové
sazby ze 7,5 % (květen 1988) až na 15 % (říjen 1989).
Úrokové sazby okolo 10 % se udržely až do roku 1992.
Ceny nemovitostí prudce poklesly, v reálných cenách až
o 30 %. Ceny nemovitostí stagnovaly až do roku 1996,
na úroveň konce 80. let se vrátily až v roce 2001. Dále
prudce rostly v důsledku nabídky levných hypotéka do
konce roku 2007 se reálné ceny zvýšily o více než 60 %.

Vývoj cen rezidenčních nemovitostí ve Velké Británii
Index (1995 = 100)
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Zdroj: nationwide.co.uk

Ceny nemovitostí na konci roku 2006 byly 35 %
nad dlouhodobým (třicetiletým) cenovým trendem.
Významným aspektem je fakt, že dlouhodobě dosahuje
poměr ceny nemovitosti a průměrného příjmu 3,5:1
a v roce 2005 byl tento poměr až 6:1, což značí asi
40% nadhodnocení cen. V roce 2008 a počátkem
roku 2009 je patrný opětovný výrazný propad cen,
předznamenávající návrat k reálným hodnotám.
Společnost Knight Frank odhaduje na rok 2009
pokles cen až o 30 %, návrat cen na úroveň září 2003
a propady prodejů až o 70 %. Návrat na cenovou
hladinu roku 2007 se odhaduje v průměru v roce
2015, nejrychleji pak v Londýně, a to v roce 2012. Dle
uvedeného odhadu poklesly již v okolí Londýna ceny
pozemků pro developerskou výstavbu o třetinu své
hodnoty a v roce 2009 se očekává propad jejich cen
o dalších 15 %1. V lednu 2009 zaznamenala Britská
bankovní asociace meziroční pokles v počtu nových
hypoték o 45 % oproti lednu 2008, za celý rok 2008 se
pak počet nových hypoték oproti roku 2007 propadl
o 52,2 %.

1

Residential Market Forecast 2009, Knight Frank, 15.10.2008
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Velká Británie – počty hypoték dle jednotlivých typů
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2.4 Realitní krize ve Španělsku
Španělsko prošlo velice podobným rozvojem
rezidenčního trhu jako Česká republika – prudký růst
stavebnictví v důsledku přítoku peněz z evropských
fondů, motivace ekonomicky aktivní populace
k investicím do vlastního bydlení, nízké úrokové
sazby jako důsledek přijetí eura a atraktivita země
pro zahraniční investory vedly k prukému rozvoji trhu
s rezidenčními nemovitostmi. Španělsko bylo navíc
oproti České republice charakteristické vysokou imigrací
a vysokým zájmem zahraničních kupujících o rekreační
nemovitosti, což vedlo k dalšímu růstu poptávky po
rezidenčních nemovitostech. Realitní krize ve Španělsku
začala souběžně s americkou hypoteční krizí, a současný
stav na trhu bydlení je tak způsoben primárně nasycením
domácího trhu a přehřátím cen. Globální finanční
ochlazení pak měla jen druhotný dopad, alespoň
v začátcích krize.
Ohrožením španělského rezidenčního trhu je riziko
dluhové pasti pro velký počet držitelů hypoték. Dle
studie banky La Caixa z roku 2005 vydává průměrný
držitel 55 % svého platu na placení bydlení (primárního
nebo rekreačního). Již dnes se odhaduje, že okolo 10 %
držitelů hypoték má problém se splácením úvěrů.
Velké množství developerských společností se dostalo
do obtížné finanční situace. Prodeje se propadly ve
srovnání s rokem 2005 až o 60 %, nejvíce u starých
bytů. Významně se prodloužila průměrná doba prodeje
rezidenčních nemovitostí. Běžně jsou nabízeny 30%, ale
i 50% slevy na nové byty, ale bez významnějších dopadů
do prodejů.

Vývoj cen rezidenčních nemovitostí ve Španělsku
Index (1995 = 100)
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Transakce rezidenčních nemovitostí ve Španělsku
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3. Ekonomická situace ČR

3.1 Makroekonomická situace ČR
Česká ekonomika se před nástupem globálních
finančních a ekonomických problémů v září 2008
nacházela v příznivé makroekonomické situaci.
Ekonomický růst, který přirozeně zpomaloval vlivem
působení ekonomického cyklu, byl i přes extrémně
zhodnocený měnový kurz tažen příspěvkem
zahraničního obchodu.
Specifika české ekonomiky před dopadem vlivů
„finanční“ krize:
•• od počátku dekády ekonomika zrychlovala tempo
růstu, i když podmínky nebyly vždy příznivé,
•• vlna přímých zahraničních investic přinesla posílení
růstu a poté i zlepšení exportní výkonnosti,
•• spotřeba domácností (včetně růstu jejich zadlužení)
se nedostala do „neudržitelných“ teritorií,
•• ekonomické růsty kolem 6 % v letech 2005 – 2007
byly „dobře vybalancované“,
•• zrychlení inflace v roce 2008 mělo dočasný charakter,

umocnila makroekonomická stabilita a nízká inflace.
Úrokové sazby se přiblížily západoevropské úrovni
a banky restrukturalizované svými vlastníky začaly
agresivně nabízet úvěry stále širší vrstvě obyvatel.
Světová ekonomická krize zasáhla Českou republiku
stále ve fázi rychlého ekonomického růstu,
stabilizovaného finančního systému, ale do jisté míry
oslabenou epizodou rychlého posílení směnného kurzu
mezi lety 2007 a 2008. Kombinace téměř 20% apreciace
koruny vůči euru, při poměrně rychlém růstu mezd, který
souvisel i s daňovými změnami, ale i známkami přehřátí
pracovního trhu, již počátkem roku 2008 signalizoval
velké zpomalení tempa ekonomického růstu.
Vývoj a predikce vybraných makroekonomických veličin
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•• vývoj trhu práce vykazoval pozitivní výsledky,
•• schodek běžného účtu dosahoval v mezinárodním
porovnání udržitelných hodnot,
•• podstatným nedostatkem byla velká komoditní
specializace vývozu na některé strojírenské produkty,
zejména pak na automobily a jejich příslušenství.
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Po překonání poklesu ekonomiky koncem minulé
dekády a podstatné změně struktury i politiky vstoupila
česká ekonomika do období ekonomického růstu.
Klíčovým faktorem tohoto procesu byly proběhlé
změny v ekonomice, podpora zahraničních investic
a restrukturalizace bankovního sektoru následující po
privatizaci.
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Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v ČR
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Zejména na export orientované zahraniční investice
s logickým zpožděním posílily značně exportní výkonnost
české ekonomiky a přispěly také ke zlepšení její vnější
stability (schodku běžného účtu) a od roku 2005
zaznamenává ČR přebytek obchodní bilance. Následné
definitivní přijetí ČR do EU sloužilo jako stimul pro další
investice.
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Negativní vývoj na trhu práce kulminoval kolem roku
2004. Od té doby rychle rostla zaměstnanost v české
ekonomice, což se, i při poměrně umírněném růstu
mezd, promítlo do rostoucí kupní síly obyvatel. Tu navíc
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Ekonomická krize, která se postupně změnila
v globální recesi, prakticky bez zpoždění zasáhla český
zpracovatelský průmysl. Poklesy objednávek dosahují
řádu desítek procent a pouze v automobilovém
průmyslu dochází díky státním subvencím v některých
zemích (tzv. šrotovnému) ke zlepšení, které ovšem může
mít pouze dočasnou povahu.

Vývoj stavební produkce a HDP

Index (hodnota předchozího roku = 100)
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Dalším citlivým sektorem, který okamžitě zareagoval na
zhoršující se poptávku, byl například i sektor nemovitostí.
U jiných oblastí ekonomiky bude zpoždění větší a dopad
více diferencovaný. Zřejmé také je, že vzhledem ke
globálnímu přebytku kapacit či nabídky prakticky ve
všech oblastech dojde k výraznému přerušení toku
soukromých investic do České republiky.
V podmínkách bezprecedentního zvýšení averze k riziku
do jisté míry pomáhá naší ekonomice její viditelná makro
stabilita. Ta, alespoň do určité míry, kompenzuje vysokou
obezřetnost investorů k regionu střední a východní
Evropy. Obezřetnost do určité míry oprávněně vyvolává
skutečnost, že některé země regionu (například v Pobaltí
či na Balkáně) jsou ve velmi křehké situaci.
Významnou devizou české ekonomiky je stabilita
finančního systému. České (či lépe řečeno zahraniční
banky působící na území České republiky) utrpěly
poměrně malé ztráty z investic do toxických aktiv. Ještě
cennější je fakt, že banky disponují velkým objemem
vkladů místních klientů, v drtivé většině navíc v domácí
měně. Nízký poměr úvěrů k primárním zdrojům, spolu
s vyloučením kurzového rizika u většiny obchodů (také
prakticky všechny úvěry, zejména privátním osobám
jsou denominované v Kč), činí bankovní sektor nejen
poměrně odolným k současnému vývoji, ale také
schopným úvěrovat klienty, což je v současné době, kdy
roste potřeba provozního kapitálu u většiny firem, velmi
důležité.
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V důsledku ekonomického růstu v průběhu několika
posledních let prudce klesala míra nezaměstnanosti (a to
i dlouhodobě – ze 150 tisíc na 110 tisíc mezi rokem
2007 a 2008). Avšak ve 3. čtvrtletí roku 2008 a na
počátku roku 2009, kdy se na pracovním trhu počaly
projevovat vlivy zpomalení ekonomiky a společnosti
se začaly „zbavovat“ nadbytečné pracovní síly, se míra
nezaměstnanosti začala rychle zvyšovat. Vývoj v dalších
letech bude záviset na vývoji světové ekonomiky.

V roce 2008 se růst spotřeby domácností značně
zpomalil. Na přelomu let 2007 a 2008 došlo v důsledku
sousledného působení několika faktorů (růst světových
cen ropy i dalších surovin, zvýšení nepřímých daní)
k jednorázovému zvýšení cenové hladiny, a tím i ke
zpomalení růstu reálných příjmů domácností. Omezení
spotřeby domácností ve svém důsledku dopadá i na
rezidenční a finanční trh v podobě snížení poptávky po
vlastním bydlení a omezení počtu a objemu hypotečních
úvěrů.
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3.2 Vývoj stavební produkce
Od roku 2005 do konce roku 2007 lze sledovat téměř
souběžný vývoj růstu HDP a stavební produkce, který
se až vlivem působení ekonomické stagnace a vlivy
„finanční“ krize rozchází v druhé polovině roku 2008.

Vývoj stavební produkce

Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)
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Pozemní stavitelství zaznamenávalo ve sledovaném
období konstantní růst až do poloviny roku 2008, kdy
došlo poprvé od roku 2003 k jeho poklesu. Inženýrské
stavitelství vzhledem ke svým specifikům a vysoké míře
závislosti na veřejných financích ve sledovaném období
zaznamenávalo vývoj s přesně opačnými amplitudami
oproti pozemní a bytové výstavbě.
Výraznou výchylku ve vývoji stavebnictví a bytové
výstavby představuje rok 2007, kdy zejména v důsledku
avizovaného zvýšení sazby DPH na rezidenční výstavbu
a měsíce trvající nejistotě ohledně její skutečné výše
došlo k velmi výraznému nárůstu počtu dokončených
bytů, ve 4. čtvrtletí jich bylo dokončeno o téměř 40 %
více oproti stejnému období roku 2006, a k velmi
výraznému meziročnímu růstu cen bytů (lokálně i o více
než 35 %). Je logické, že takové dynamiky nemohlo
být dosaženo i v roce následujícím, tedy v roce 2008,
nicméně během prvních dvou čtvrtletí roku 2008
se počet dokončených bytů držel o 10 % výše než
v roce 2007. Ve 3. a 4. čtvrtletí se promítly dva vlivy:
„finanční“ krize a mimořádný počet dokončených bytů
koncem roku 2007, jenž byl ze střednědobého hlediska
neudržitelný. Bylo by proto zavádějící přisuzovat vliv
pouze finanční krizi.

110
105
100
95
90
85
1994

1995

1996

1997

Bězné ceny

Zdroj: ČSÚ

1998

1999

2000

Stálé ceny

2001

2002

2003

2004

Průměrný počet zaměstnanců

2005

2006

2007

2008

Průměrná měsíční mzda

Vývoj ukazatelů ovlivňujících developerský trh v České republice
Index (stejné období předchozího roku = 100)
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3.3 Demografické ukazatele ovlivňující rezidenční
trh České republiky
Dle údajů Českého statistického úřadu měla
Česká republika ve 3. čtvrtletí roku 2008 celkem
10 446 157 obyvatel, z čehož pracovní síla
představovala 5 238 700 lidí.

Věková struktura obyvatelstva
Rok 2009
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Ve sledované věkové skupině, tzn. 25 – 40 let, se v roce
2009 nachází 2 606 609 lidí. Tato skupina však bude
v průběhu let postupně ustupovat, v roce 2020 se
v České republice bude nacházet o 409 tis. lidí ve věku
25 – 40 let méně, tedy 2 197 609.
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Z dlouhodobého hlediska nejvýznamnější skupinu pro
vývoj rezidenčního a realitního trhu představuje skupina
obyvatel mezi 25. a 40. rokem života. Tato ekonomicky
aktivní věková skupina v drtivé většině představuje stranu
poptávky po vlastním bydlení, a stává se tak významnou
cílovou skupinou pro většinu developerských společností
a finančních institucí.
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Věková struktura obyvatelstva
Rok 2020
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Trend postupného úbytku produktivních osob ve výše
zmíněné věkové skupině se nadále prohloubí do roku
2050, kdy ve věku 25 – 40 let bude pouze 1 601 148
obyvatel České republiky, tedy více než o 1 milion osob
méně, než v roce 2009.
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Poptávka po bytové výstavbě a finančních produktech
zaměřených na bydlení v této důležité věkové skupině
tedy bude v průběhu příštích 40 let neustále klesat.
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90+
85
80
75
70
65
60
55
50
Věk

Z hlediska demografického vývoje se však očekává,
že postupně klesající počet obyvatel České republiky
bude nahrazován nově přicházejícími cizinci s trvalým
či dlouhodobým pobytem. V roce 2008 se v České
republice nacházelo více než 438 tis. cizinců s povolením
k trvalému či dlouhodobému pobytu.
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3.4 Vybrané sociologické ukazatele ovlivňující
rezidenční trh České republiky
Rozdělení četnosti mezd v ekonomicky aktivní
populaci je charakterizováno svou nesymetričností
v podobě typického zešikmení vlivem minimální
mzdy (8 000 Kč) na počátku a následné
neomezenosti. Nejvíce mezd se nachází v prvních
8 mzdových skupinách, které jsou však nižší než
průměrná měsíční mzda (24 604 Kč).
Medián – prostřední hodnota, která dělí počet
zaměstnanců na dvě stejné poloviny – činí 20 900 Kč
a je téměř o 4 000 Kč nižší než průměrná mzda.
Maximální četnost – mzda, kterou pobíralo nejvíce lidí –
představovala za rok 2007 bezmála 20 000 Kč.

Rozdělení četností mezd zaměstnanců
Rok 2007
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Lze dovodit, že podíl z celkového počtu zaměstnanců
pobírající menší než průměrnou mzdu je přibližně 66 %.
Možnost získat hypoteční úvěr je tedy v České republice
stále především doménou střední a vyšší střední třídy
obyvatel. Při průměrné výši hypotéky a jí odpovídající
průměrné výši měsíční splátky vychází, že cílovou
skupinu rezidenčního developmentu představují horní
čtyři decily obyvatelstva.

Zdroj: ČSÚ

Distribuce mezd v kvantilech
Rok 2007
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Segmentace hrubého ročního příjmu domácností dle decilového
rozdělení na spotřební jednotku EU
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Dostupnost hypotečních úvěrů pro domácnosti dle decilového
rozdělení příjmů

Průměrná domácnost čítající 2 dospělé osoby a dítě do 6 let věku, orientační výše
hypotečního úvěru při době splatnosti 30 let a úrokové sazbě fixované na 3 roky
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Výše zmíněné tvrzení lépe dokumentuje segmentace
hrubého ročního příjmu domácností dle decilového
rozdělení na spotřební jednotku EU (statistický přepočet
váhy členů domácnosti, jenž bere v úvahu velikost
a demografické složení domácnosti). Je patrné, že
u dolních čtyř decilů domácností v České republice
významně převládají sociální příjmy nad příjmy ze závislé
činnosti. Tento fakt svědčí o výrazné závislosti 40 %
domácností na přímé podpoře státu, a to i v otázce
bydlení. Situace se počíná obracet až u pátého a šestého
decilu, kde však sociální příjmy činí stále významnou
část příjmů domácností. U pátého decilu domácností
lze sledovat pokles celkových příjmů oproti decilu
čtvrtému. Tento fakt může být způsoben vyšší mírou
příjmů domácností ze závislé a podnikatelské činnosti,
čímž je ovlivněn nárok na státní podporu. Závislost
celkových hrubých příjmů domácností na sociálních
příjmech se v jednotlivých decilech velmi výrazně liší.
Zatímco podíl sociální podpory na celkovém hrubém
příjmu v prvním decilu domácností činí téměř 59 %,
u sedmého decilu domácností tato hodnota dosahuje
19 % a u desátého decilu jen 4 %. V jednotlivých
decilech je rovněž možné sledovat výrazný rozdíl v počtu
pracujících členů domácnosti. Zatímco v nejnižších třech
decilech domácností je v průměru 0,49 pracujícího
člena, v horních třech decilech se v průměru nachází
1,84 pracujícího člena.
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Výše průměrné měsíční splátky hypotečního úvěru v roce 2008
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Významným hlediskem pro určení cílové skupiny
developerského rezidenčního trhu je zohlednění hranice
pro měsíční splátku hypotečního úvěru domácnosti. Tato
bezpečná hranice podílu splátky je odborným odhadem
stanovena na 40% z čistého disponibilního příjmu
domácnosti. Představuje ideální podíl měsíčních nákladů
na pořízení vlastního bydlení, dlouhodobě udržitelný stav
omezující možnost nečekaného pádu do dluhové pasti
například v případě ztráty zaměstnání. Procentní výše
bezpečné hranice pro splátku hypotéky je stanovena
pro všechny domácnosti stejně, jelikož s výší příjmů
proporcionálně stoupá sklon ke spotřebě. Bezpečná
hranice pro splátku hypotéky u 1. decilu domácností činí
6 000 Kč, u 7. decilu 16 900 a u desátého překračuje
22 000 Kč.
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4. Srovnání evropského a českého
rezidenčního trhu
4.1 Charakteristika bytového fondu v Evropě
4.1.1 Bytový fond
Mezinárodní srovnání stavu bytového fondu
naznačuje, že Česká republika stále mírně zaostává
za většinou evropských států v počtu bytů ve vztahu
k počtu obyvatel, v České republice tak stále existuje
prostor pro novou výstavbu. Český bytový fond
navíc vykazuje relativně vysoké stáří.

Bytový fond

Index počtu bytů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
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Stav bytového fondu zahrnuje všechny byty určené
k bydlení, obydlené (v nichž má trvalý nebo dlouhodobý
pobyt alespoň jedna osoba) i neobydlené (byty,
v nichž není žádná osoba hlášena k trvalému nebo
dlouhodobému pobytu).
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Na základě ukazatele počtu bytů na 1000 obyvatel patří
Česká republika v evropském srovnání k podprůměrným
státům, když bytový fond dosahuje 85 % průměru
Evropské unie. Je tomu tak i přes zrychlení míry
reprodukce bytového fondu v důsledku zvýšené
poptávky v uplynulých několika letech. Obecně lze říci,
že pod evropským průměrem se převážně nacházejí státy
bývalého východního bloku. Údaje o celkovém bytovém
fondu v jednotlivých zemích Evropské unie se dle
jednotlivých institucí, jež statistiky jak na evropské tak
národní úrovni vypracovávají, v závislosti na používané
metodice liší.

2008

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International , výpočet Deloitte

Bytový fond dle vlastnictví

Počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2008
400
350
300

ČR
- nejnižší podíl vlastníků bytů v EU
- vysoký podíl družstevního bydlení

250

200
150
100
50

Dle údajů umožňujících evropské srovnání se v České
republice nachází více než 390 trvale obydlených bytů na
1000 obyvatel, celkový počet všech bytových jednotek
je pak odhadován dle údajů ČNB na 440 bytů na 1000
obyvatel. Je odhadováno, že v absolutním vyjádření se
v roce 2008 v České republice nacházelo více než 4,6
mil. bytů (v počtu obyvatel porovnatelné Belgii – 4,9
mil., a v Nizozemsku – 6,9 mil. bytů).
4.1.2 Vlastnická struktura
V České republice je ve srovnání se zbytkem
Evropské unie nejnižší podíl bytů v osobním
vlastnictví na 1000 obyvatel. Podíl vlastněných bytů
na celkovém bytovém fondu v České republice je
například o 15 % nižší než v Rakousku a o 25 % nižší
než v Nizozemí.
Významným faktorem v otázce vlastnické struktury
v České republice je typ nemovitosti. Převážná většina
bytového fondu v rodinných domech je v osobním
vlastnictví fyzických osob (více než 96 %) zatímco u bytů
v bytových domech převládá spíše nájemní bydlení.
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Nájemce bytu

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International

Především v posledních 15 letech se však zvýšil i podíl
bytů v osobním vlastnictví, a to zejména díky strategii
developerských společností, jež se převážně přikláněly
k realizaci projektů zaměřených na přímý odprodej.
Projekty bytové výstavby zaměřené na nájemní bydlení
se v průběhu minulého období realizovaly pouze
sporadicky.
Významným specifikem českého rezidenčního trhu je
„družstevní bydlení“, které se v ostatních zemích EU
(vyjma Velké Británie a Rakouska) nevyskytuje v tak
rozsáhlém měřítku. Na 1000 obyvatel připadá v České
republice téměř 102 domácností bydlících v družstevním
bytě. Přes pokles v důsledku odprodejů bytů jednotlivým
členům bytových družstev však tvoří tento typ bydlení
přibližně sedminu všech obydlených bytů v České
republice.

Ostatní
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4.1.3 Typ nemovitosti

Bytový fond dle typu nemovitosti

Počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2008

V členění bytového fondu dle typu nemovitosti je
na rozdíl od evropského průměru v České republice
preferováno bydlení v bytovém domě.
Na 1000 obyvatel v České republice připadá bezmála
200 domácností žijících v bytě a pouze 156 domácností
žijících v rodinném domě. K tomuto stavu přispívá
i relativně silná míra urbanizace srovnatelná s průměrem
EU. Česká republika s počtem 278 domácností na
1000 obyvatel se v rámci tohoto urbanizačního
ukazatele výrazně blíží evropskému průměru, jenž
činí 308 domácností na 1000 obyvatel. V posledních
letech se však v České republice rozdíl v poměru
mezi bydlením v bytě a rodinném domě postupně
snižuje, a to především díky odlivu zejména mladých
rodin do městského extravilánu. Příkladem by mohl
být Středočeský kraj, kde již po několik let dochází
k výstavbě největšího množství rodinných domů
v porovnání s ostatními kraji České republiky.
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Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International

Rodinný dům

Byt

Ostatní

Inklinace k bydlení ve vlastním domě převládá spíše
u států západní a severní Evropy. Největší počet
domácností na 1000 obyvatel bydlících v rodinném
domě byl v roce 2008 zaznamenán ve Velké Británii (více
než 360) následované Švédskem (318), Nizozemím (309)
a Irskem (292). V těchto zemích je zároveň v porovnání
s ostatními evropskými státy sledována tendence
pořizovat si či najímat si bydlení s vyšším počtem
pokojů. Zatímco v České republice převládá bydlení ve
dvoupokojovém a třípokojovém bytě, ve výše zmíněných
zemích (vyjma Švédska) je tendence k bydlení v bytě
s pěti a více pokoji.
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4.1.4 Spotřebitelské výdaje na bydlení
Celkové spotřebitelské výdaje na bydlení dosahovaly
v České republice v roce 2008 51 % průměru
Evropské unie, a země tak patří k evropským státům
s poměrně nízkými spotřebitelskými výdaji na
bydlení, zejména ve srovnání se západní Evropou.

Celkové spotřebitelské výdeje na bydlení
Index celkových ročních výdajů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
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- Mezi státy s nízkými výdaji na bydlení patří především postsocialistické země východní Evropy (vyjma Portugalska)
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Průměrné spotřebitelské výdaje na bydlení v Evropské
unii v roce 2008 dosahovaly 3,2 mil. EUR na 1000
obyvatel. Nejnižší výdaje na bydlení ze všech evropských
zemí mohou již dlouhodobě být pozorovány v Bulharsku
a v Litvě, kde hodnoty v procentuálním vyjádření
činí 19 % respektive 26 % celoevropského průměru.
Z porovnání průměrných hodnot východní a západní
Evropy je zřejmé, že východní Evropa za Západem
výrazně zaostává, když celkové výdaje na bydlení činí
22 % celoevropského průměru. Západní Evropa naopak
tento průměr překračuje o 6 %.
Nízkými celkovými výdaji na bydlení jsou charakteristické
především post-socialistické země východní Evropy, které
výrazně zaostávají za průměrem jak celé Evropské unie,
tak za průměrem západoevropských zemí. Průměrné
roční výdaje na bydlení na 1000 obyvatel v zemích
východního bloku EU tvoří přibližně 0,7 mil. EUR,
zatímco hodnoty západoevropského průměru dosahují
téměř 3,5 mil. EUR.
Údaje za Českou republiku jsou významně deformovány
regulací nájemného. V České republice se však
v průběhu posledních desetiletí celkové spotřebitelské
výdaje na bydlení meziročně zvyšují, což je způsobováno
především postupným zvyšováním nájemného z bytů
(plánovaná deregulace v roce 2011) a též vlivem
navyšování výdajů na údržbu a opravy bytů a domů
(v závislosti na stáří bytového fondu).
Ve srovnání celkových ročních spotřebitelských výdajů
domácností na opravy a údržbu na 1000 obyvatel
zaujímá Česká republika v žebříčku porovnávaných
zemí jednu z nejnižších pozic. V České republice
bylo v roce 2008 na opravy a údržbu vydáno pouze
16 % celoevropského průměru (166 tis. EUR na 1000
obyvatel).
V mezinárodním porovnání mělo nejnižší celkové
spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů Finsko
(6,7 tis. EUR na 1000 obyvatel) se 4 % celoevropského
průměru. Nejvyšší spotřebitelské výdaje na opravy
a údržbu bytů na 1000 obyvatel zaznamenalo v roce
24
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Celkové spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů
Index celkových ročních výdajů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1

2,5

2,0
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nejnižších vydaní na opravy a údržbu bytů v porovnání
s ostatními zeměmi Evropské unie

1,5

1,0

0,5

0,0

2007

2008

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International , výpočet Deloitte

2008 Polsko (89 % nad celoevropským průměrem)
a Velká Británie, která v tomto ukazateli vykazuje jednu
z nejvyšších hodnot v rámci Evropské unie (79 %). Ze
srovnání průměrných hodnot východní a západní Evropy
je zřejmé, že východ Evropy zaostává za Západem téměř
o 50 %.
Je odhadováno, že stáří většiny bytů, které se dnes
na českém rezidenčním trhu nacházejí, dosahuje
25 – 45 let. Dá se proto očekávat, že v průběhu
budoucích let bude na trhu s byty stále častěji
docházet k rekonstrukcím a revitalizacím (zejména bytů
v panelových domech).

4.1.5 Průměrná cena bytů

Průměrná cena standardního bytu
byt o velikosti 68 m2 v EUR

V porovnání průměrných cen bytů v jednotlivých
vybraných městech v rámci Evropské unie se
Praha řadí do skupiny měst se spíše vyšší cenovou
hladinou.
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Z vybraných evropských měst zaujalo hlavní město České
republiky v prvním pololetí roku 2008 třetí příčku ve výši
ceny průměrně velkého bytu, a přeskočilo tak i některé
západoevropské aglomerace s Prahou porovnatelné.
Dražší již byly pouze Varšava a Řím. Naopak jedním
z nejlevnějších porovnávaných měst byl Berlín, kde byt
o průměrné výměře stojí o něco málo více než 100 tis.
EUR.
V poměru k průměrným měsíčním platům patřila
Praha v prvním pololetí roku 2008 taktéž k relativně
dražším evropským městům. Na pořízení standardního
bytu o výměře 68 m2 bylo zapotřebí nejméně 191
průměrných měsíčních platů, zatímco například ve
Vídni pouze 47. Nejdražším z porovnávaných měst byla
Varšava, kde bylo zapotřebí 248 průměrných měsíčních
platů.
V České republice činila průměrná doba k pořízení
standardního bytu téměř 15 let, zatímco v Německu
tato doba představovala pouze 2,5 roku. Největší počet
průměrných platů, a tím i nejdelší doby na pořízení
bytu bylo zapotřebí v hlavním městě Polska (více než
20 let). V Polsku byly ceny rezidenčních nemovitostí
nadhodnocené a jejich výše rostla až do 3. čtvrtletí roku
2008.

150 000 €

Porovnání podílu průměrné ceny bytu a HDP v paritě
kupní síly na osobu lépe vyjadřuje reálnou hodnotu bytu
v jednotlivých porovnávaných městech.
Při vyjádření reálné hodnoty bytu pomocí podílu ceny
bytu a HDP na osobu v paritě kupní síly je patrné, že
reálná cenová hladina v Bratislavě je vyšší než v Praze.
Nejnižší cenová hladina bytů byla zaznamenána ve Vídni
a v Berlíně.
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Zdroj: ČSÚ, King Sturge, REMAX, výpočet Deloitte

Počet průměrných měsíčních platů k pořízení bytu
Varšava

246

Bratislava

220
191

Praha
Řím

134

Budapešť

129

Miláno

74

Stockholm

57

Vídeň

47

Lisabon

45

Berlín

- v České republice činí doba k pořízení
standardního bytu (68m2) témeř 15 let,
zatímco v Německu tato doba představuje
pouze 2,5 roku
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Cenová hladina v zemích střední a východní Evropy je
výrazně nižší než v Evropě západní. Oproti tomu cena
bytů ve městech střední a východní Evropy vyjádřená
dle podílu ceny bytu a HDP v paritě kupní síly je výrazně
vyšší než v porovnatelných městech západní Evropy.
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Podíl ceny bytu a HDP v paritě kupní síly na osobu
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Křivka 45° představuje spravedlivou cenu bytů ve vztahu
k paritě kupní síly, cenová hladina bytů pod uvedenou
křivkou je podceněná, cenová hladina bytů nad
uvedenou cenovou hladinou je přeceněná.

Cena standardního bytu (68 m2) a HDP v paritě kupní síly
na obyvatele
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Cena bytu v EUR

Je patrné, že výrazně nadceněnými destinacemi se
ukazuje být polská Varšava a italský Řím, kde ceny
bytů průměrné velikosti dosahovaly téměř 170 tis. EUR
respektive 266 tis. EUR. Praha a Bratislava se ukazují být
téměř na optimální cenové hladině.
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4.1.6 Intenzita bytové výstavby
50 000 €

Rezidenční trh v České republice v roce 2008 dosáhl
90 % průměrné hodnoty Evropské unie v ukazateli
intenzity bytové výstavby, tzn. počtem dokončených
bytů na 1000 obyvatel.
V porovnání evropských zemí předčila Česká republika
v tomto významném ukazateli vývoje rezidenčního trhu
v roce 2008 například Německo, Švédsko, Nizozemí či
Velkou Británii. V České republice bylo dokončeno 3,68,
v Německu 3, v Nizozemí a ve Velké Británii pak 2,7
bytu na 1000 obyvatel. Nejvíce dokončených bytů v roce
2008 zaznamenalo Irsko, kde bylo dokončeno více jak
25 bytů na 1000 obyvatel.
Tento fakt může být způsoben především časovým
zpožděním nástupu vlivů nastalé „finanční“ krize.
Zatímco západoevropské země pociťovaly negativní
vlivy spojené s propadem poptávky po vlastním bydlení
a výrazným poklesem cen nemovitostí již počátkem roku
2008 (v některých zemích s významným propojením
na americký kapitál již v průběhu roku 2007), český
rezidenční trh byl zmíněnými negativními vlivy výrazněji
ovlivňován až ve 4. čtvrtletí 2008.
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Intenzita bytové výstavby

Index počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel, rok 2008
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4.2 Výstavba rezidenčních nemovitostí v České
republice
4.2.1 Vývoj bytové výstavby
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Trh s rezidenčními nemovitostmi ve střední a východní
Evropě se v uplynulých 18 letech nevyvíjel lineárně.
Významný nárůst v oblasti výstavby nových bytů v České
republice nastal až po roce 2000, kdy na trh byly ve větší
míře uvedeny finanční produkty určené k financování
bydlení (hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření),
a zejména pak po roce 2002, kdy došlo k výraznému
poklesu výše úrokových sazeb a současně k prodloužení
maximální délky splácení úvěrů, a kdy si bydlení začali
ve větším pořizovat zákazníci ze silných ročníků 70.
let. Mohutná kampaň v kombinaci se státní podporou
bydlení (Státní fond rozvoje bydlení – SFRB, odečítání
úroků z hypoték od daňového základu, atd.) vedla
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Bytová výstavba v ČR

Počet dokončených, zahájených a rozestavěných bytů
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Vývoj rezidenčního trhu v České republice v současnosti
není ovlivněn pouze „finanční“ krizí, která zasáhla
většinu trhů západoevropských zemí, ale i dalšími
faktory specifickými pouze pro ČR. Současný stav na
trhu je způsoben spíše skutečností, že řada zájemců
přehodnotila v důsledku oznámení záměru zvýšení
sazby DPH (k 1. 1. 2008) své plány ohledně pořízení
si vlastního bydlení v čase a trh se předzásobil. Rok
2007 tak znamenal dynamický posun ve vývoji výstavby
rezidenčních nemovitostí. Počty dokončených, zahájených
i rozestavěných bytů dosahovaly rekordních hodnot
meziročního růstu (dokončené byty o výrazných 38 %).

2007, 2008 nejistota
týkající se výše
sazby DPH a
její následné
zvýšení na 9%
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Po období útlumu bytové výstavby na konci osmdesátých
let a v první polovině devadesátých let (v důsledku
nástupu slabších demografických ročníků, zvýšení cen
zboží, ukončení státních dotací do bytové výstavby, a tím
i výrazného propadu zahajovaných staveb) docházelo
postupně k jejímu opětovnému nárůstu.

1975 - Vrchol populačního a
zároveň stavebního "boomu"

1966 - koordinace
družstevní výstavby
Ústřední radou družstev

1948

Bytová výstavba dosáhla svého vrcholu v polovině
sedmdesátých let, kdy intenzita bytové výstavby
zaznamenala historicky nejvyšší hodnoty představující 10
dokončených bytů na 1000 obyvatel – téměř 100 000
dokončených bytů ročně.

Zavedení
propopulační
státní politiky

90 000

[Ks]

Rezidenční výstavba v České republice se v průběhu
uplynulých šedesáti let vyvíjela prakticky souběžně
s ekonomickou, politickou a demografickou situací
země.

Počet dokončených bytů v letech 1948 – 2008
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Dokončené byty

Zahájené byty

Rozestavěné byty (pravá osa)

k přesvědčení populace o výhodnosti investice do
vlastního bydlení za každou cenu, rezidenční nemovitosti
se díky každoročnímu prudkému růstu cen staly výhodnou
investicí vnímanou i jako určitá pojistka na důchod.
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Zejména rok 2007 znamenal významný růst výstavby
rezidenčních nemovitostí v důsledku souběhu dvou
významných faktorů:
•• kulminace poptávky „silných“ ročníků,
•• jistota zvýšení ceny v důsledku změny sazby DPH
u staveb pro bydlení.
V roce 2008 došlo v bytové výstavbě k signifikantnímu
obratu pozitivního vývoje předchozích let, kdy zejména
v důsledku nasycení trhu rezidenčními nemovitostmi
a v kombinaci s vlivem očekávání dopadů „finanční“
krize dochází k výraznému propadu bytové výstavby
(zejména ve 4. čtvrtletí).
V roce 2008 bylo poprvé od roku 2001 v meziročním
porovnání zahájeno méně bytů. Očekává se, že tato
skutečnost se projeví na intenzitě bytové výstavby
a počtu dokončených bytů v následujících obdobích
(roky 2010 a 2011).
Od poloviny devadesátých let dochází v České republice
ke konstantnímu převisu zahajovaných bytů nad
dokončovanými. Na rezidenčním trhu se v průběhu let
developerského „boomu“ vytvořila zásoba v podobě
rozestavěných bytů, které se v dokončeném stavu na
trh dostanou v průběhu následujících několika let.
Celkový počet rozestavěných bytů k 31. 12. 2008 činil
176 120 rozestavěných bytů. V meziročním porovnání
se na trhu nachází o 3 % více rozestavěných bytů. V roce
2007 bylo rozestavěných bytů o 5 149 méně. Nejvyšší
podíl na rozestavěnosti byl v roce 2008 sledován u bytů
v rodinných domech (50,6 %) a v bytových domech
(19 %).
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Nejvyšší intenzita bytové výstavby v České republice
byla dlouhodobě identifikována v hlavním městě Praze
a ve Středočeském kraji, kde v roce 2007 dosahovala
přibližně 8, respektive 7 dokončených bytů na 1000
obyvatel.
Intenzita zahajované bytové výstavby (počet zahájených
bytů na 1000 obyvatel) se v průběhu minulých
let vyvíjela téměř totožným způsobem jako počet
dokončených bytů na 1000 obyvatel. Významný
rozdíl je však patrný v letech 2007 a 2008, kdy počet
dokončených bytů nejprve výrazně stoupl a poté opět
výrazně klesl, zatímco v oblasti zahájených bytů byla
zaznamenána stagnace a následný pouze mírný pokles.
Průměrná roční hodnota ukazatele intenzity zahajované
bytové výstavby od roku 2000 do roku 2008 v České
republice činí 3,7 zahájených bytů na 1000 obyvatel.

Intenzita bytové výstavby

Počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel (k 30.6. daného roku)
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4.2.2 Intenzita bytové výstavby
Intenzita bytové výstavby (počet dokončených bytů
na 1000 obyvatel) od druhé poloviny devadesátých
let až do 1. čtvrtletí roku 2007 zaznamenávala téměř
lineární růst. V roce 2007 však došlo vlivem již dříve
zmiňovaných vlivů k výrazné změně dynamiky intenzity
bytové výstavby. Zatímco od roku 2000 do roku 2006
bylo v České republice v průměru ročně dokončeno 2,7
bytu na 1000 obyvatel, v roce 2007 hodnota tohoto
ukazatele dosahovala 4 dokončených bytů na 1000
obyvatel. Následný pokles intenzity bytové výstavby
zaznamenaný v roce 2008 (3,6 dokončených bytů na
1000 obyvatel) může být vnímán jako přirozený návrat
rezidenčního trhu k obvyklým a dlouhodobě udržitelným
hodnotám.
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Nejvýznamnějším regionem růstu rezidenčního trhu
v ČR je dlouhodobě Středočeský kraj, kde na rozdíl od
ostatních krajů České republiky i v roce 2008 intenzita
zahajované bytové výstavby meziročně rostla o více než
10 %.
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4.2.3 Vývoj cen rezidenčních nemovitostí
Ceny bytů v České republice rostly s mírnými výkyvy
nepřetržitě témeř 15 let. Rezidenční trh byl na
tento trend „zvyklý“ a ze zvýšeného zájmu o vlastní
bydlení těžily především developerské a stavební
společnosti (a díky multiplikačnímu efektu pozemní
stavitelství i výrobci a prodejci stavebních materiálů).

Indexy cen bytů

Nabídkové ceny
(předchozí období = 100)
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Především vlivem zvýšené poptávky po vlastním bydlení
a relativně snadné dostupnosti financování zaznamenaly
(především od roku 2000) ceny bytů v několika
předchozích letech velmi intenzivní růst, který zapříčinil
plošné zvýšení cen rezidenčních nemovitostí v České
republice.
Dle průzkumu Centra pro ekonomický výzkum
a postgraduální vzdělání (CERGE) nemovitosti v Česku
významně zdražovaly zejména v roce 2007. Standardní
byt o rozloze 68 metrů čtverečních zdražil mimo Prahu
až o 34 %, v hlavním městě pak až o 22 % oproti roku
2006.
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Indexy cen bytů v ČR

Nabídkové vs. realizované (průměr roku 2005 = 100)
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V současné době se růst cen bytů v rámci celé ČR téměř
zastavil s výjimkou segmentu nadstandardních luxusních
bytů v „prime“ lokalitách, kde bylo v oblasti nárůstu
ceny zaznamenáno zpomalení růstu, resp. kde byl růst
poslední roky pomalejší.
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Nabídkové ceny bytů se začaly snižovat v posledních
třech měsících roku 2008. Růst nabídkových cen bytů
ve 3. čtvrtletí roku 2008 poprvé od roku 2005 výrazně
zpomalil. Změna indexu růstu nabídkových cen mezi
3. a 4. čtvrtletím 2008 činila pouze 0,4 %. Ve srovnání
s třetím čtvrtletím roku 2007 byly ceny bytů v Praze nižší
o 1,7 %.
Do cen bytů se již v druhé polovině roku 2008 začaly
promítat negativní faktory nasycenosti rezidenčního trhu
a „finanční“ krize.
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Porovnání ukazatelů hypotečního trhu

Objem hypoték k HDP, objem hypoték na osobu
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4.3 Vývoj hypotečního trhu
Přestože hypoteční trh v letech 2000 až 2008 v ČR
kontinuálně rostl, ve srovnání se starými zeměmi EU
i s průměrem EU je to stále trh, který se teprve nachází
ve fázi rozvoje – jak co do počtu a objemu hypoték na
obyvatele, tak co do objemu hypoték k HDP. I oproti
hypotečně velmi konzervativnímu Rakousku, které
vykazuje dlouhodobě nejnižší ukazatele hypotečního
trhu ze starých zemí EU, dosahuje český hypoteční trh
čtvrtinové až poloviční hodnoty.

15
10

Navzdory poklesu hypotečního trhu se průměrná výše
hypotečního úvěru stále meziročně zvyšuje (v roce 2008
činila 1,76 mil. Kč). Vzhledem k růstu průměrné výše
hypotéky byl tak v roce 2008 propad výraznější v počtu
hypoték než v jejich objemu.
V lednu roku 2009 byl zaznamenán meziročně významný
pokles v počtu hypoték o 44 % a o 43 % v objemu
hypoték (v lednu roku 2008 bylo uzavřeno celkem 4 817
hypotečních úvěrů o objemu 8,2 mld. Kč, zatímco v lednu
2009 jich bylo uzavřeno jen 2 675 o objemu 4,6 mld. Kč),
což může indikovat obdobný pokles v objemu rezidenčního
trhu.
Růst cen nových bytů táhl směrem vzhůru i cenu starších
bytů, a tím i průměrnou hypotéku. Díky tomu rostla
průměrná výše hypotéky i po skokovému ochlazení
poptávky po nových bytech v 1. pololetí 2008.
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Vývoj počtu hypoték a jejich objemu v jednotlivých letech
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V roce 2008 bylo celkem poskytnuto 64 497 hypoték
v objemu 113,9 mld. Kč, zatímco v roce 2007 tyto hodnoty
dosahovaly 83 340 poskytnutých hypoték v objemu 142,3
mld. Kč. Počtem hypoték se rok 2008 vyrovnal na úroveň
trhu mezi roky 2005 a 2006.
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V roce 2008 český hypoteční trh zaznamenal po období
výrazného růstu strmý pokles, a to o bezmála 20 %
v meziročním srovnání s rokem 2007.
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Nejvíce obyvatel připadajících na jeden hypoteční
úvěr byl zaznamenán v Praze (11) a v Ústeckém kraji
(16). Při přepočtu dle průměrné velikosti rodiny v ČR
(za předpokladu, že průměrná rodina má 3 členy) lze
dovodit, že v Praze má hypoteční úvěr každá čtvrtá rodina
a v Ústeckém kraji pak každá pátá. V celé ČR má hypoteční
úvěr v průměru každá osmá domácnost.
Praha (i díky vysokým cenám bytů a vyššímu tržnímu
nájemnému) zaujímá v celorepublikovém porovnání
krajů prvenství jak v průměrné výši hypotečního úvěru
(téměř 2 mil. Kč), tak průměrným zadlužením hypotečním
úvěrem na 1 obyvatele (více než 170 tis. Kč). Ústecký kraj
v celkovém hodnocení zaujímá druhé místo, a to především
díky nejnižším cenám nemovitostí v ČR, které se však rychle
zvyšují.

Specifika hypotečních úvěrů dle krajů
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Od základních úrokových sazeb stanovovaných Českou
národní bankou se následně odvíjí úročení komerčních
úvěrů. I když Česká národní banka v únoru roku 2009
snížila svou základní sazbu na 1,75 % p.a., což je historické
minimum posledních let, uvedený krok bude mít minimální
dopad na hypoteční úrokové sazby, a tedy i na rezidenční
trh. Očekává se, že reakce bank díky zvýšené citlivosti vůči
riziku nebudou přímé ve smyslu snižování sazeb.
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Úrokové sazby všech druhů úvěrů zaznamenávaly ve
sledovaném období podle údajů ČNB obdobný vývoj
a to takový, že svého minima dosáhly ve druhém čtvrtletí
roku 2007, aby se následně počaly opět zvyšovat. Naproti
tomu sazby určené novým klientům porovnávané pomocí
Hypoindexu – formou vážené průměrné úrokové sazby, za
kterou jsou poskytovány nové hypoteční úvěry pro fyzické
osoby, dosáhly svého dna již ve druhé polovině roku 2005,
v půběhu roku 2006 mírně kolísaly a od poloviny roku
2007 se kontinuálně zvyšují.
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V průběhu let 2002 až 2008 výše splátky průměrné
hypotéky rostla mírně rychleji než průměrná mzda.
V důsledku snížení vlivu státní finanční podpory hypoték
k novým bytům (měla vliv zejména v letech 2000 až 2003)
a změn daňových odpočtů se postupně od roku 2003
zvyšuje reálné zatížení hypotečních klientů.
Od české lokální finanční krize v roce 1997 postupně
klesaly úrokové sazby. Díky zavedení státní finanční
podpory hypoték na pořízení nového bydlení a jejímu
o rok zpožděnému dopadu se v letech 2000 až 2003
stabilizovalo reálné zatížení u průměrné hypotéky okolo
hranice 40 % průměrné mzdy. V letech 2004 až 2006 se
ještě na hranici 40 % udrželo vlivem extrémně nízkých
úrokových sazeb, ale od roku 2006 plynule roste k 50 %
průměrné mzdy.

Porovnání nákladů hypotečního úvěru
v jednotlivých letech

35 000 Kč

2 000 000 Kč
1 800 000 Kč

30 000 Kč

1 600 000 Kč
25 000 Kč

1 400 000 Kč
1 200 000 Kč

20 000 Kč

1 000 000 Kč
15 000 Kč

800 000 Kč
600 000 Kč

10 000 Kč

400 000 Kč
5 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

0 Kč
2001

2002

2003

2004

2005

Měsíční splátka hypotečního úvěru
Průměrná hrubá měsíční mzda

2006

2007

Měsíční splátka hypotečního úvěru po odpočtech
Průměrná výše hypotečního úvěru (pravá osa)

Zdroj: ČSÚ, MMR, Hyposervis

Vývoj zatížení hypotečním úvěrem

Podíl splátky hypotečního úvěru na průměrné mzdě v jednotlivých letech
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5. Výsledky realizovaného průzkumu

5.1 Metodika průzkumu
Průzkum týkající se dopadů finanční krize na rezidenční
developerský trh probíhal formou dotazníkového
šetření a byl rozdělen do tří částí – průzkum mezi
developerskými společnostmi, finančními institucemi
a veřejností.
5.1.1 Banky a developerské společnosti
V období od listopadu roku 2008 do ledna roku 2009
proběhl průzkum mezi developerskými společnostmi
a finančními institucemi.
Průzkumu se zúčastnily univerzální banky, hypoteční banky
a stavební spořitelny poskytující služby projektového
a hypotečního financování a nejvýznamnější developerské
společnosti působící v ČR. Vzhledem k celkově nízkému
počtu společností z hlediska statistického zpracování byly
dotazníky vyplňovány při osobním setkání konzultantů
společnosti Deloitte se zástupci bank a developerských
společností, a bylo tedy možné jednotlivé otázky doplňovat
o detaily a konkrétní informace, které společnosti
k jednotlivým otázkám dodávaly.
Dotazníky obsahovaly otázky týkající se dopadů finanční
krize na rezidenční developerský trh a na bankovní sektor
a byly sestaveny tak, aby bylo možné jejich výsledky
navzájem porovnávat. Dotazník pro banky obsahoval
83 otázek, dotazník pro developerské společnosti 104
otázek. Vedle relativních četností byly u jednotlivých
odpovědí prováděny testy, které prověřovaly závislosti
odpovědí na typu společnosti. Následně byly výstupy od
bank a developerů porovnány a identifikovány statisticky
významné odchylky mezi jednotlivými odpověďmi těchto
dvou skupin.
5.1.2 Veřejnost
Další část průzkumu proběhla v průběhu února a března
roku 2009 mezi kvalifikovanou veřejností, která v průběhu
několika předchozích let poptávala bydlení v nových
rezidenčních projektech. Dotazník byl distribuován
prostřednictvím internetu a obsahoval především uzavřené
otázky. Otázky se týkaly obav lidí souvisejících s „finanční“
krizí, očekávání změn na trhu nemovitostí, vlivu mediálních
informací na jejich rozhodování a preferencí pobídek či
bonusů, které developeři v současné době nabízejí.
Analýza odpovědí byla provedena z 324 validních
dotazníků.
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5.2 Výstupy z dotazníků bank a developerských
společností
5.2.1 Banky
Průzkumu se účastnily univerzální banky poskytující
služby projektového (developerského) a/ nebo
hypotečního retailového financování, specializované
hypoteční banky a stavební spořitelny. Sběr dat
u finančních institucí probíhal v období od listopadu
do prosince 2008.
Dopady finanční krize na banky
Podle převážné většiny bank (84 %) má probíhající
finanční ochlazení významný vliv na jejich fungování.
Více než polovina bank uvedla, že finanční krize citelně
ovlivnila jejich obchodní plány v oblasti aktivních
obchodů – došlo k poklesu objemu poskytnutých
úvěrů až k pozastavení nových obchodů (obezřetnější
přístup k riziku, likvidita) a k posílení orientace na
pasivní obchody. Zároveň banky často přistoupily
k přehodnocení obchodní strategie pro jednotlivé
segmenty. Pokles byl zaznamenán i u stavebního
spoření.
Více než polovina bank pak očekává dopady finanční
krize na své klienty (výraznější dopad neočekávají
především stavební spořitelny). Většina bank (84 %)
zatím dopady přímo nepocítila, pokud ano, pak
ojediněle u developerských projektů a v korporátním
segmentu, ne v segmentu retailových hypoték.
U hypotečních úvěrů banky očekávají zpožděný nástup
defaultů až v 1. polovině roku 2009.
V oblasti refinancování je polovina bank názoru, že se
výhledově příliš nezmění podmínky půjčování peněz na
mezibankovním trhu, část je však přesvědčena, že i po
odeznění krize se udrží vyšší sazby.
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Vliv na přístup a podmínky financování
Projektové financování (developerské projekty)
Podle většiny bank (75 %) se projevily dopady finanční krize
ve zpřísnění podmínek projektového financování. Polovina
bank plánuje omezit množství developerských projektů,
které budou ochotny financovat, popřípadě klást větší
důraz na kvalitu financovaných projektů, budou i pečlivěji
sledovat, kolik má developer otevřených projektů.
Většina bank přitom nebude měnit svůj postoj ke zkoumání
způsobu prodeje bytových jednotek developerem (zda
renomovaná RK vs. vlastní prodej vs. malá RK). Třetina bank
nebude měnit svůj postoj ke zkoumání zhotovitele stavby,
dvě třetiny v této otázce nejsou rozhodnuty či zvažují mírné
zpřísnění přístupu.
Polovina bank bude v souvislosti s ochlazením finančních
trhů upravovat (resp. zpřísňovat) některé ze stávajících
standardů projektového financování, ostatní své standardy
již nedávno upravily – typicky o přísnější požadavek na
equity a výši předprodejů. Meziročně tak došlo k nárůstu
u požadavku na:
•• minimální podíl vlastních zdrojů o: 0 – 15 p.b.2
(průměrně 9 p.b.),
•• minimální výši předprodejů (pro 1. čerpání) o: 0 – 18
p.b. (průměrně 8 p.b.).
Průměrná úroková marže se meziročně zvýšila o 75 – 155
bps (průměrně 103 bps).
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Banky v různé míře očekávají problémy developerů se
splácením projektových úvěrů (24 % problémy spíše
předpokládá / 38 % neumí posoudit / 38 % komplikace
nečeká). Převážná většina bank prozatím nezaznamenala
problémy developerů se splácením projektových úvěrů,
vyskytly se však již i první defaulty.
Téměř žádná banka nebude zavádět častější aktualizaci
ocenění zastavených nemovitostí znalcem, současná
frekvence je považována za dostatečnou. Výjimečně je
zvažován striktnější monitoring průběhu výstavby. Žádná
banka neplánuje definovat striktnější požadavky na
akceptované znalce/odhadce.
Téměř všechny banky (86 %) uvedly, že nezměnily nároky
na zajištění úvěru, s výjimkou výše uvedených vyšších
nároků na equity, a že v úvěrových smlouvách nepoužívají
častěji akcelerační podmínky na předčasné splácení
v závislosti na vývoji tržní hodnoty zástavy, neboť tento
kovenant využívaly jako standard již dříve.

Hodnota zahrnuje změnu požadavku na minimální podíl vlastních zdrojů univerzálních bank a stavebních spořitelen. U univerzálních bank se
minimální nárůst pohyboval okolo 10 procentních bodů
2
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Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření
Dvě třetiny bank (67 %) již neplánují zpřísňovat
podmínky pro získání hypotéky – neboť tento krok
zpravidla již nedávno provedly, nebo jej mají proveden
zčásti (63 % z těchto bank). Zpřísnění se především týká
okrajových segmentů s průměrnou bonitou.
Přibližně dvě třetiny bank neplánují v souvislosti
s finanční krizí rušit (resp. omezovat) své stávající
hypoteční produkty. Pokud však banky určitá omezení
plánují nebo je již zavedly, pak se typicky jedná
o omezení HÚ se 100 % LTV, „Buy to Let“ HÚ a prakticky
stažení produktu HÚ bez dokladování příjmu.
Třetina bank je názoru, že na trhu výhledově spíše
poklesne podíl externích distribučních kanálů na
celkovém prodeji hypoték, více než polovina bank zde
však neočekává žádné změny. Zároveň téměř dvě třetiny
bank (64 %) tvrdí, že nebudou v důsledku zkušeností
z americké hypoteční krize či s kvalitou portfolia měnit
přístup k distribuci HÚ přes externí kanály a pokud ano
(27 %), pak zavedou přísnější kreditní kontroly externích
kanálů (nebo již omezení zavedly v r. 2008) a posílí důraz
na retenci (tj. profitabilitu) klientů.
Žádná z bank neplánuje snižovat/zvyšovat poplatky
související s hypotékou.
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Oblast řízení rizik
Většina bank neplánuje v důsledku finanční krize
zásadnější změny ve svém celkovém přístupu k riziku
a systému řízení rizik (31 % ano/ 38 % není rozhodnuto/
31 % ne), zčásti proto, že změny již zavedly – především
v přístupu k jednotlivým klientským segmentům.
Dvě třetiny bank plánují v souvislosti s krizí zvyšovat
rizikovou přirážku (některé pouze u vybraných produktů,
nebo již dříve přirážku zvýšily).
Téměř dvě třetiny bank (64 %) nebudou u hypotečních
úvěrů zvažovat snížení maximálního akceptovatelného
LTV, přibližně třetina bank ano, a to na standardně
max. LTV 70 – 85 %. Většina bank nadále selektivně
po důkladnějším kreditním review nabízí pro bonitní
klientelu HÚ s LTV až 100 – 120 %, americké hypotéky
s LTV 50 – 70 %, výjimečně hypotéku bez dokladování
příjmů s max. 50% LTV. Některé banky nově limitují
max. LTV podle regionu a typu zástavy (např. u panelové
zástavby). Obecně u všech bank dochází ke zpřísnění
podmínek poskytnutí HÚ.
Většina bank neplánuje (ev. již nedávno zavedla) zvýšení
nároků na bonitu průměrného žadatele o hypoteční
úvěr (např. stabilitu a výši disponibilního příjmu).
U poloviny bank se zvýšil poměr vlastních zdrojů a úvěru
u průměrné hypotéky, u třetiny bank se poměr nezměnil.
Dvě třetiny bank neočekávají v souvislosti s finančním
ochlazením zvýšení výskytu podvodů u hypotečních
úvěrů. Většina bank však dodává, že pokud k podvodům
dojde, bude se jednat o tzv. „soft-podvody“ v podobě
falšování potvrzení o příjmu či manipulace podkladů
k získání hypotečního úvěru. Někde se mohou
spolupodílet i externí prodejci HÚ díky přetrvávající
primární motivaci objemem produkce.
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Dvě třetiny bank (67 %) neplánují změny v procesu
vymáhání (collections), ojediněle proto, že již úpravu
procesu nedávno provedly. Některé instituce plánují
úpravy procesu a skriptů pro oblast Early collections,
výjimečně zavedení behaviorálního scoringu pro
segmentaci portfolia a efektivnější vymáhání. Obecně
je snaha být proaktivnější v první fázi nesplácení. Další
plánovanou změnou je urychlení nucených prodejů,
realizace zástavy.
Portfolio banky nyní častěji periodicky vyhodnocují.
Téměř žádná z bank však neočekává výrazný nárůst
defaultů v portfoliu v horizontu jednoho roku.

Většina bank nebude u nových hypotečních úvěrů
zvažovat zavedení risk-based pricingu (individuální
rizikové marže) – u téměř poloviny z nich však z důvodu,
že jej již zavedly.
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Vliv krize na likviditu rezidenčního trhu
Většina bank (73 %) očekává v souvislosti s krizí znatelný
pokles poptávky po prodeji rezidenčních jednotek
(krátkodobě citelný pokles, skepticky jsou vnímány např.
některé projekty v bezprostředním okolí Prahy). Některé
hypoteční banky počítají i se silnějšími negativními
demografickými vlivy. Více než polovina bank již pocítila
meziroční propad poptávky po bydlení ve výši 10 –
33 %, druhá polovina propad (zatím) nezaregistrovala.
Některé banky poukázaly na „zkreslenou“ srovnávací
bázi roku 2007 s ohledem na efekt DPH.
Některé banky vyjádřily názor, že na trhu prodeje bytů
existují skryté rezervy, neboť developerské společnosti ve
statistikách často uměle navyšují hodnoty předprodejů.
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Vliv na strukturu developerů
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Vliv na strukturu developerů
Žádná z bank nebude v důsledku finančního ochlazení
měnit přístup k původu developera (tuzemský vs.
zahraniční) a většina bank (75 %) dále neplánuje
ani měnit přístup k historii developera (bez historie
v developmentu, s historií) – především proto, že
toto kritérium již dříve zohledňovaly. Je však vysoce
pravděpodobné, že již nebudou financovány projekty
začínajících společností bez historie.

75%

ani ano, ani ne

ne

Investiční klima a vliv na očekávání konsolidace
developerského trhu
Téměř všechny banky (91 %) hodnotí současné investiční
klima a podmínky pro podnikání developerů jako špatné,
uvádějí, že vývoj však napomůže žádoucímu pročištění
trhu.
Všechny banky očekávají, že se investiční klima
v následujícím časovém horizontu (1 roku) zhorší, že
se velikost investičních transakcí sníží a transakční
aktivita na trhu zhorší. Všechny banky očekávají, že se
aktivita investorů sníží a že finanční ochlazení ovlivní
developerský trh v ČR negativně.
Banky očekávají vzpamatování developerského trhu na
úroveň roku 2007 až za přibližně 2 – 4 roky (s tím, že
možná nebude ani dosažena úroveň roku 2007).
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Banky mají různý názor na pravděpodobnost spojování
developerských skupin v souvislosti s krizí (spíše ano
18 %, spíše ne 36 %), polovina bank pak očekává krachy
developerských skupin, třetina bank nikoli.
Hlavní faktory, jež mohou dle bank vést ke krachům
developerských společností, jsou:
•• ztížený přístup k projektovému financování – většina
bank,
•• ochlazený zájem o nákup nových bytů – většina
bank,
•• ztížený přístup k hypotečním úvěrům – polovina
bank.

Co považují banky za hlavní faktory, jež mohou vést ke krachům
mezi developerskými společnostmi:
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•• dramatický pokles ceny akcií developera na burzách
v ČR nebo v zahraničí – většina bank.
Banky neměly jednotný názor, zda vysoká pořizovací
cena pozemků v land bank (45 % spíše ano / 45 % spíše
ne) může vést ke krachům developerů.
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5.2.2 Developerské společnosti
Průzkumu se účastnily developerské společnosti
reprezentující všechny segmenty rezidenčního
developmentu, zaměřeného na výstavbu nových
bytových projektů. Jednalo se o společnosti jak české,
tak mezinárodní, samostatné developery, investiční
skupiny i společnosti, které kombinují development
a stavební činnost. Sběr dat u developerských
společností probíhal v období od listopadu 2008 do
ledna 2009.
Dopady finanční krize na developerské společnosti
Podle převážné většiny společností má probíhající
finanční ochlazení významný vliv na jejich fungování.
Nejčastější dopady pociťovaly společnosti v oblasti
projektového financování a ochlazení zájmu klientů.
Téměř všechny společnosti (87%) se domnívají, že
finanční ochlazení ovlivní celý developerský trh v ČR
v časovém horizontu do 1 roku, oproti tomu negativní
dopad v časovém horizontu 5 let neočekává žádná ze
zúčastněných společností. Společnosti blíže dodávají, že
bude nyní velký tlak na kvalitu projektů a trh se pročistí.
Vliv na přístup a podmínky financování
Projektové financování (developerské projekty)
Všechny společnosti (100 %) pociťují vyšší přísnost
nebo nároky bank při získání projektového financování.
Téměř všechny společnosti (87 %) přitom pociťují
rozdíl v důsledcích finanční krize na stav projektů
u projektů v různých stádiích realizace. Největší potíže
zaznamenávají developeři ve startovní fázi projektu
(problémy s financováním, předprodeje, equity).
Téměř všechny společnosti (87 %) tvrdí, že se zvyšuje
požadavek na vlastní kapitál.

Dopady finanční krize na developerský trh
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Pocítila vaše společnost dopady fin. ochlazení na hospodaření?

Ano: 53%

Ne: 27%

Neovlivní: 13%
Jak fin. ochlazení ovlivní celý devel. trh v ČR v čas. horizontu 1
roku?

Negativně: 87%

Neovlivní: 14%
Jak fin. ochlazení ovlivní celý devel. trh v ČR v čas. horizontu 5
let?

Pozitivně: 86%

Projektové financování
0%

25%

50%

Pociťujete vyšší přísnost/nároky bank při získání projekt.
financování?

Pociťujete rozdíl v důsledcích fin. krize u projektů v různých
stádiích realizace?

100%

87%
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Budete omezovat množství dev. projektů, které budete chtít
financovat bankami?
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Zvyšuje se požadavek na vlastní kapitál?

Nároky na minimální podíl vlastních zdrojů se zvýšily
v průměru o 12 p.b. z 10 % až na 40 %. Podobně je
tomu u požadavku na předprodeje, kdy se požadavek
minimálních předprodejů meziročně zvýšil o 17 p.b.
(z průměrných 15 % až na 40 – 50 %). Úroková marže
se meziročně zvýšila v průměru o 78 bps (0 – 200
bps). Přes tyto změny nebude většina společností
(80 %) omezovat množství developerských projektů
financované bankami.
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Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření
Téměř všechny společnosti (87 %) si myslí, že
v souvislosti s finančním ochlazením budou banky rušit
(resp. omezovat) některé ze stávajících hypotečních
produktů. Většina společností (79 %) se domnívá, že
se budou zpřísňovat podmínky pro získání hypotéky.
Více než polovina společností (57 %) se domnívá, že se
budou v souvislosti s finančním ochlazením zvyšovat
úrokové sazby (např. vyšší riziková přirážka), a to
v krátkém období. Většina společností (85 %) tvrdí, že se
zvýšil požadavek na vlastní zdroje kupujícího.
Vliv na likviditu rezidenčního trhu
Vliv krize na likviditu rezidenčního trhu pociťují
společnosti různě, a to zejména v závislosti na tom,
zda aktuálně realizují developerské projekty nebo je
zahajují, případně dokončují. Podle toho, v jaké fázi
své činnosti se nacházejí, takový je případný nátlak
z titulu likvidity. Polovina společností nátlak na likviditu
pociťuje – tyto společnosti zavedly úsporná opatření
a snižují (provozní) náklady, snaží se o udržení stávajících
projektů či redukují zaměstnance, některé společnosti
nemohou posoudit (27 %), jiné nátlak nepociťují
(27 %) – především malé společnosti. Pro polovinu
společností (50 %) reprezentujících segment stavebních
společností, případně společností zaměřených na nižší
cenový segment, je možným řešením vstup investora na
projektové nebo podnikové bázi, pro třetinu společností
(33 %), zejména investičního charakteru, nikoli.
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Vliv na likviditu rezidenčního trhu
0%

Pociťujete nátlak z titulu vaší likvidity?
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47%

Je pro vás možným řešením vstup investora na projektové bázi
nebo i podnikové?

Vliv na koncový trh (odběratele)
Většina společností od svých prodejců dostává informace
o úbytku klientů v důsledku spekulativního vyčkávání
(vyčkávání na reakci realitního trhu). Na straně klientů
dochází k posilování vyjednávací pozice při jednání
o ceně nemovitosti, přičemž většina klientů očekává
slevu. Současně působí faktor spekulativního vyčkávání
na snížení úrokových sazeb u hypoték a jiných úvěrů.
Podle většiny společností se v souvislosti s finančním
ochlazením znatelně snížila poptávka po prodeji
rezidenčních jednotek v Praze (73 %) i v regionech
(82 %). Pokles poptávky je registrován hlavně po malých
a středně velkých bytech, u větších a luxusnějších bytů
pak více záleží na typu konkrétního projektu. Většina
společností (79 %) se domnívá, že na trhu prodeje bytů
existují skryté rezervy, a to ve výši 14 – 18 %.
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Vliv na koncový trh (odběratele)
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Dominantní část struktury kupujících v ČR představují
občané ČR, kteří kupují byty za účelem vlastního bydlení.
V minoritní části zahraničních kupujících, kteří kupují
byty jako investice, se výrazně změnila jejich struktura
dle země původu investora, zejména v důsledku
výrazného ekonomického postižení jejich domácích
zemí.
Většina společností (71 %) se domnívá, že současné
finanční ochlazení bude mít dopad i na vývoj tržních
nájmů bytů. Více než polovina společností (60 %)
očekává vznik investičních skupin zaměřených na nákup
a následný pronájem rezidenčních jednotek.
Společnosti nejsou příliš ochotné přesně odhadovat
dopady krize na své podnikání, zejména ne možné
propady cen, polovina společností očekává snížení
prodejních cen nových bytů o 10 až 20 %, řada
společností snížení cen neočekává.
Vliv na restrukturalizaci trhu
Většina společností (71 %) plánuje v návaznosti na
finanční ochlazení změny v oblasti řízení rizik. Polovina
společností (53 %) plánuje v návaznosti na finanční
ochlazení snížit počet svých zaměstnanců. Společnosti
uvažují v důsledku finančního ochlazení o hledání úspor
zejména v oblastech reorganizace a restrukturalizace
společnosti (64 % ano), přičemž o úsporách v této
oblasti neuvažují malé společnosti, a dále ve změnách
nastavení projektového controllingu a reportingu
(60 % ano). Naproti tomu společnosti neuvažují
o hledání úspor v oblastech implementace/
reimplementace IS/ICT (80 % ne), ani ve změnách
vlastních motivačních systémů (60 % ne).

Restrukturalizace trhu
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Pozitivní informací je, že stávající situace neodrazuje od
realizace dalších projektů v ČR dvě třetiny společností,
ovšem více než polovina společností (64 %) byla nucena
v důsledku finanční krize pozastavit nákup nových
pozemků/projektů. Do budoucna ale plánují realizovat
projekty pouze za předpokladu rentability projektu.
Při případném propadu cen na realitním trhu by raději
nové projekty vůbec nerealizovaly. S ohledem na fakt,
že většina nabídky v nových bytových projektech byla
v minulých 5 letech směřována ke konci roku 2007
vzhledem k očekávané změně DPH, znamenalo by podle
většiny společností nezahájení již připravených nových
projektů zásadní omezení nabídky, a tím i budoucí
vynucený skokový nárůst poptávky po nových bytech.

Oblasti, ve kterých budou společnosti hledat úspory v souvislosti
s finanční krizí
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Téměř všechny společnosti (86 %) očekávají znatelnou
změnu v profilu investorů vstupujících na náš trh. Podle
názoru většiny společností zmizí segment směřovaný na
spekulaci.
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Všechny společnosti očekávají tlak na snižování marží
stavebních firem, a to kolem 5 – 15 % (u stavebních
prací). Za hlavní faktory, které mohou vést ke krachu
mezi developerskými společnostmi, považují zejména
nedostupnost externího financování a špatnou likviditu.
Hlavní faktory, jež mohou vést ke krachům
developerských společností, jsou:
•• ztížený přístup k projektovému financování – většina
společností,
•• ztížený přístup k mezzaninovému financování –
většina společností,
•• prudké snížení poptávky – většina společností,
•• vysoká pořizovací cena pozemků v land bank –
polovina společností,
•• vysoké provozní náklady developerských společností
– téměř polovina společností.
Faktory, u kterých neměly společnosti jednotný názor,
zda povedou ke krachům developerských společností:
•• vysoké stavební náklady,

Hlavní faktory, jež mohou vést ke krachům mezi developerskými
společnostmi
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•• další zvyšování úrokových sažeb u hypotečních úvěrů.
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5.2.3 Srovnání výsledků bank a developerů
Vzhledem k tomu, že některé okruhy otázek v průzkumu
byly shodné či obdobné pro banky i developery, bylo
možné porovnat, jak se jejich odpovědi lišily, či naopak
kdy se shodovaly.
Největší shody bylo dosaženo v názorech na faktory,
které mohou potenciálně vést ke krachům či problémům
developerských společností. Banky i developeři se téměř
shodli, že těmito faktory jsou především ztížený přístup
k projektovému financování (podpořený i zdražením
zdrojů), prudký propad tržní poptávky, vysoká pořizovací
cena pozemků v land bank a i další případné zvyšování
úrokových sazeb u hypotečních úvěrů.
Dále se banky a developeři shodují v tom, že se
v souvislosti s finanční krizí citelně snížila poptávka po
prodeji rezidenčních jednotek a že krize ovlivní negativně
celý developerský trh a dojde k zhoršení investiční
efektivity a výnosnosti.
Studie však jasně ukázala, že banky a developerské
společnosti mají na některé oblasti odlišný pohled či mají
odlišná očekávání, občas dokonce zastávají protichůdné
názory. Graf zobrazuje výroky, u kterých byla zjištěna
statisticky významná odchylka v odpovědích bank
a developerů.

Největší shoda v odpovědích developerů a bank
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Developeři mnohem častěji uváděli, že nebudou
omezovat množství projektů, které budou chtít
financovat bankami. Oproti tomu banky množství
developerských projektů, které budou ochotny
financovat, omezovat budou. Podobně jsou developeři
názoru, že se budou dále zpřísňovat podmínky pro
získání hypotéky, rušit (resp. omezovat) hypoteční
produkty, avšak banky již další výraznější zpřísňování
podmínek pro získání hypoték, ani omezování
hypotečních produktů neplánují. Developeři se oproti
bankám domnívají, že bude ve větší míře docházet ke
spojování developerských skupin.
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krize na jejich podnikání – developeři jsou ve svých
očekáváních podstatně optimističtější, a to i co se
týká vnímání dalšího vývoje podmínek pro podnikání
developerů a apetitu investorů v developerském
segmentu obecně.

50%

38%

společností ani stavební náklady nejsou faktory, které
povedou ke krachům mezi developerskými společnostmi.
Banky častěji než developeři očekávají, že se investiční
klima, transakční aktivita na trhu a aktivita investorů
zhorší a že dojde ke snížení velikosti investičních
transakcí. Banky oproti developerům neočekávají nástup
venture kapitálu.

100%
91%
100%
100%

Přiložené srovnání dále ilustruje meziroční (12/2007 vs.
12/2008) tržní změny vybraných parametrů projektového
financování developerských projektů zaznamenaných
developery a bankami.
Bez výjimky došlo ke zvýšení jak požadavků na equity
(průměrně o 9 – 12 p.b.), tak na minimální výši
předprodejů (průměrně o 8 – 17 p.b.).
Zároveň se zvýšily úrokové marže průměrně o 79 – 103
bps.

50%

50%

40%

40%

40%

30%

30%

20%

30%

32%

30%

29%
26%

20%

25%
22%

20%
16%

14%

10%

Ve všech uvedených kategoriích uvedly developerské
společnosti v průměru vyšší meziroční nárůsty (platí pro
ně horní hranice uvedených rozpětí) – tedy větší celkové
zpřísnění přístupu a zdražení financování než financující
banky.

Změny u vybraných parametrů projektového financování před krizí
a nyní dle developerů (D) a bank (B)

60%

10%

15%

20%

15%

15%

10%

20%

10%
0%

0%
D - před
rokem

B - před
rokem

D - nyní

B - nyní

Nároky bank na min. podíl vlastních
zdrojů

D - před
rokem

1,5%
B - před
rokem

6,5%

4,9%

D - nyní

B - nyní

Nároky bank na minimální výši
předprodejů (pro první čerpání úvěru)

3,5%
2,2%

D - před
rokem

1,4%

2,1%

B - před
rokem

1,5%

3,1%

D - nyní

3,5%
2,5%

2,8%

B - nyní

Úroková marže
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5.3 Výstupy dotazníků pro veřejnost
5.3.1 Složení vzorku
Celkem 324 respondentů se zařadilo do jednotlivých
skupin následujícím způsobem:

Věk respondenta
52 až 59 let
4%

Nejvíce respondentů (více než polovina) bylo ve věku
28 – 35 let a dále ve věku 36 – 43 let tj. ve věku, kdy
si lidé nejčastěji zakládají rodiny a pořizují své první,
příp. druhé bydlení (u vyšší věkové skupiny). Co se týče
složení domácnosti, nejvíce zastoupené byly domácnosti
se dvěma dospělými bez dětí a na druhém místě rodiny
s dětmi, kde je více než jedna výdělečně činná osoba.

Respondent bydlí v:

60 a více let
1%
Jiné
4%
do 27 let
10%

44 až 51 let
11%

Rodinném domě
21%

Pronajatém bytě
18%

36 až 43 let
17%

28 až 35 let
57%

Zařazení respondenta dle typu domácnosti

Vlastním bytě
57%

Velikost bytu respondenta

Neuvedli 1%

Sám/sama
v domácnosti
15%

Pár bez dětí
41%

nad 120 m2
17%

do 50 m2
15%

Rodina s dětmi, jedna
výdělečná osoba
13%
81 - 120 m2
23%
Rodina s dětmi, více
výdělečných osob
23%

Vícečlenná
domácnost
bez dětí
7%
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51 - 80 m2
45%

Více než polovina respondentů bydlí ve vlastním bytě.
Nejčastější velikost bytu respondenta je 51 – 80 m2,
což odpovídá přibližně dispozičnímu řešení dvou až tří
pokojových bytů.

Rozdělení respondentů ve vztahu k hypotéce

Ostatní
7%
Má hypotéku a
plánuje si zřídit
další
9%

Nemá hypotéku, ale
plánuje si ji zřídit
21%

Má hypotéku a bude
pokračovat v jejím
splácení
63%

Podíl výše splátky hypotečního úvěru na čistém měsíčním příjmu
domácnosti

nemám hypotéku
25%

méně než 20 %
19%

50 % a více
3%
20 - 29 %
25%

40 - 49 %
8%

30 - 39 %
20%

Největší část respondentů, téměř dvě třetiny, má
v současnosti zřízen hypoteční úvěr a bude i dále
pokračovat v jeho splácení. Další skupina, 21%
respondentů, sice hypoteční úvěr nemá, ale plánuje si ho
zřídit. Výše splátky hypotečního úvěru tvoří nejčastěji,
20 – 29% z čistého měsíčního příjmu domácnosti,
nejméně je těch, u kterých činí podíl na příjmu více než
40%.
U všech otázek týkajících se názorů respondentů byly
zjišťovány statisticky významné odchylky pro výše
uvedené skupiny.

Finanční krize v rezidenčním developmentu

49

5.3.2 Názory respondentů – analýza jednotlivých
otázek
Obavy respondentů v souvislosti s finanční krizí
V otázce, kterých situací se v souvislosti s finanční krizí
lidé obávají, nejvíce respondentů uvedlo, že se obávají
snížení příjmu domácnosti (obává se každý druhý
respondent). Ze všech respondentů se této situace
obávají častěji ti, kdo bydlí v pronajatém bytě.
Obavy ze snížení příjmu naopak nemají především ti,
jejichž výše splátky hypotéky je méně než 20 % čistého
příjmu domácnosti, starší respondenti ve věku 52 – 59
let, lidé žijící ve vlastním bytě a ti, kteří mají hypotéku
a plánují si pořídit další.
I když se ostatních situací obává méně než polovina
respondentů, pokud by se tyto obavy napnily, jednalo by
se o poměrně závažný problém.

Situace, kterých se v souvislosti s finanční krizí lidé obávají
0%

25%

Snížení příjmu domácnosti

75%

50%

Nižší dostupnost hypotečních úvěrů

50%

46%

Ztráta zaměstnání (i jiného člena domácnosti)

49%

37%

Snížení ceny bytu pod úroveň výše hypotéky

62%

29%

Neschopnost splácet hypoteční úvěr

Neschopnost splácet ostatní půjčky

50%

64%

22%

76%

9%

89%

Obává se

Neobává se

Neví

Nižší dostupnosti hypotečních úvěrů se obávají častěji
lidé, kteří nemají hypotéku, ale plánují si ji zřídit. Ztráty
zaměstnání, která vyšla jako třetí nejobávanější situace,
se bojí především respondenti, kteří bydlí v malých
bytech (do 50 m2). Respondenti, kteří bydlí ve velkých
bytech (nad 120m2) se oproti ostatním mnohem méně
obávají snížení ceny bytu pod úroveň výše hypotéky.
Respondenti uváděli, že se více bojí, že nebudou schopni
splácet hypoteční úvěr než ostatní půjčky. Neschopnosti
splácet hypotéku se obávají častěji lidé žijící v malých
bytech (do 50 m2), této situace se naopak nebojí
respondenti, jejichž výše splátky hypotéky tvoří méně
než 20 % příjmu domácnosti.
Vliv současných mediálních informací o finanční
krizi na rozhodování o pořízení bytu či hypotéky
Současné mediální informace o finanční krizi negativně
ovlivňují, z hlediska zájmu o pořízení hypotéky, polovinu
respondentů – většinou pořízení hypotéky odloží v čase.
Mediální informace nemají vliv na více než čtvrtinu lidí,
a to především respondenty, kteří bydlí v rodinných
domech nebo mají hypotéku a plánují další.
Existuje také skupina lidí, na které mají mediální
informace pozitivní vliv – především ty, jejichž výše
splátky hypotéky činí méně než 20 % příjmu domácnosti,
mediální informace ke koupi bytu spíše povzbudí.
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Vliv současných mediálních informací o finanční krizi
na rozhodování o pořízení bytu/ hypotéky
Neví
6%
Byt/ hypotéku si nyní
spíše pořídí
16%

Mediální informace
nemají žádný vliv
28%

Byt/ hypotéku si nyní
spíše nepořídí
14%

Koupi bytu/ pořízení
hypotéky odloží na
později
36%

Negativní
vliv

100%

Pobídky ke koupi bytu ze strany developera
Pořadí

Pobídky od developera,
které motivují k nákupu bytu

1

Sleva z kupní ceny bytu (5 – 10 %)

2

Úhrada splátek hypotéky do stanovené výše/
úhrada úroku z hypotečního úvěru na 1 rok

3

Pojistná garance – úhrada pojistného proti
neschopnosti splácet hypotéku

4
5

Bezplatné vybavení části bytu (např.
kuchyňská linka)

Očekávaná změna sazeb úroků u hypoték
Očekávaná změna výše úroků u hypoték (respondenti s hypotékou)
100%

80%

0%

1%
8%

33%

60%

60%

Výrazné snížení (o 2 - 4 % bodů)
Mírné snížení (o 1 - 2 % bodů)

30%

Beze změny
Mírné zvýšení (o 1 - 2 % bodů)

40%

Výrazné zvýšení (o 2 - 4 % bodů)

Automobil zdarma
20%

Respondenti se měli vyjádřit, které pobídky ze strany
developera by je nejvíce motivovaly k nákupu bytu.
Z uvedených pobídek vzniklo následující pořadí od
nejvíce preferované pobídky po nejméně preferovanou.
Z tabulky vyplývá, že respondenti dávají častěji přednost
finančnímu zvýhodnění oproti věcným bonusům.
Slevu z kupní ceny bytu by uvítali především ti, kdo
nemají hypotéku, ale plánují si ji pořídit, a dále
respondenti žijící v pronajatém bytě. Úhradu splátek
či úroku z hypotéky by ocenili mladí lidé do 27 let
a respondenti bez dětí. O pojistnou garanci stojí
především lidé ve věku 44 – 51 let a rodiny s dětmi,
naopak méně motivuje respondenty, kteří žijí sami
a nemají děti. Bezplatné vybavení bytu chtějí oproti
ostatním o něco méně lidé žijící ve větších bytech
(o velikosti 81 – 120 m2). Z uvedeného seznamu
nejméně oblíbenou pobídku – automobil zdarma – by
uvítali mnohem více respondenti ve věku 52 – 59 let
a méně ti, jejichž výše splátky hypotéky činí vysoké
procento z příjmu domácnosti (více než 40 %).

0%

34%

3%
Obecně na trhu

24%

8%
Konkrétně u hypotéky respondenta

Respondenti byli nejdříve dotázáni, jak si myslí, že se
obecně na trhu změní sazby úroků u hypoték do konce
roku 2009, a poté, mají-li hypotéku a dojde-li u ní
v následujících 12 měsících k refixaci úrokové sazby, jak
se domnívají, že se změní výše úrokové sazby u jejich
hypotéky.
Následující graf zobrazuje srovnání těchto odpovědí,
a to pouze u respondentů, kteří hypotéku mají.
Změnu výše úroků u hypoték na trhu obecně
respondenti těžko odhadovali – o něco více než třetina
očekává zvýšení (především ti, jejichž výše splátky
hypotéky je méně než 20 % příjmu domácnosti), třetina
očekává snížení (především ti, co bydlí v pronajatém
bytě) a zbylá necelá třetina očekává, že se do konce roku
2009 sazby úroků u hypoték nezmění. Oproti tomu ke
změně fixace úrokové sazby hypotéky nedojde u 60 %
respondentů (především u lidí se splátkou hypotéky nižší
než 39 % příjmu domácnosti), k jejímu snížení dojde jen
u 9 % dotázaných a u třetiny dojde ke zvýšení (hlavně
u těch, co hypotéku mají a budou pokračovat v jejím
splácení, nebo si dokonce pořídí další hypotéku).
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Očekávaná změna cen nových bytů
Více než dvě třetiny respondentů očekávají, že do konce
roku 2009 se sníží ceny nových bytů, a to nejčastěji do
20 % ze současné ceny. Podle 22 % respondentů ke
změně ceny nedojde.

Očekávaná změna cen nových bytů do konce roku 2009
Výrazné zvýšení (o více
než 20 % ze současné
ceny)
1%

Neví
2%

Mírné zvýšení (do 20 %
ze současné ceny)
6%

K budoucímu snížení cen se výrazněji přiklání lidé bez
hypotéky.

Výrazné snížení
(o více než 20 % ze
současné ceny)
10%

Beze změny
22%

Mírné snížení (do 20 %
ze současné ceny)
59%

Očekávaná změna poptávky po nových bytech
Podle více než poloviny respondentů dojde do konce
roku 2009 ke snížení poptávky po koupi nových bytů.
Zvýšení poptávky očekává pouhých 11 % dotázaných
a jedná se častěji o ty, jejichž výše splátky hypotéky je
méně než 20 % čistého příjmu.

Očekávaná změna poptávky po koupi nových bytů
do konce roku 2009
Neví
2%
Zvýšení
11%

Snížení
57%

Beze změny
30%

Respondenti, kteří očekávají, že dojde ke snížení cen
nových bytů, očekávají výrazně častěji také snížení
poptávky po nových bytech. Snížení cen nových bytů
tedy podle respondentů nevede ke zvýšení poptávky po
nových bytech.
K názoru, že dojde ke snížení zájmu o koupi nových
bytů, se oproti ostatním přiklání častěji ti respondenti,
kteří se domnívají, že bude na trhu docházet ke zvýšení
úrokových sazeb, a dále ti, kteří se obávají ztráty
zaměstnání a neschopnosti splácet hypoteční úvěr.

Očekávaná změna poptávky po nových bytech u respondentů, kteří
očekávají snížení cen nových bytů

Neví
2%

Zvýšení poptávky
7%
Stejná poptávka
18%

Stejné ceny
22%

Snížení cen
69%
Snížení poptávky
43%

Zvýšení cen
7%
Neví
1%
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6. Závěry studie

6.1 Shrnutí
Studie ukázala, že současné ochlazení na trhu
rezidenčních nemovitostí je možné označit především jako
krizi poptávky – je primárně způsobeno odčerpáním části
poptávky z následujících let již v roce 2007 a uspokojením
bytové potřeby silných ročníků. Důsledky globální
krize jsou spíše druhotné a projevují se jednak v odlivu
spekulativních investorů (domácích i zahraničních), jednak
v očekávání kupujících ohledně snížení ceny bytů a obavě
před snížením příjmu domácnosti, například v důsledku
ztráty zaměstnání.
Český hypoteční trh je na rozdíl například od Maďarska,
Islandu nebo balkánských zemí založen na domácí
měně, a zůstal tak uchráněn kurzových šoků a s nimi
spojených dopadů na schopnost splácení držitelů
hypoték. Rezidenční trh tvořila z 90 % domácí poptávka
po zajištění potřeby bydlení, sekundární bydlení,
zahraniční a spekulativní zájemci byli v minoritě. Dopady
globální krize na rezidenční trh se v důsledku uvedených
faktorů dají proto očekávat nižší než v zahraničí,
avšak s negativními projevy krize je přesto třeba vážně
počítat, neboť bez zásahu státu mohou mít kritické
dopady na celé odvětví stavebnictví a investiční výstavby
s dalekosáhlými sociálními implikacemi.
Domácí hypoteční trh navíc není nezdravý, nestačil
se „nakazit“ podle modelu USA, Irska, Velké Británie
nebo Španělska a lze konstatovat, že se stabilizoval na
bezpečné hranici. Na českém trhu nevznikly „subprime“
produkty, určité „sklouznutí“ k přehnané benevolenci
ze strany bank vůči žadatelům o hypoteční úvěry bylo
zaznamenáno pouze v období cca 18 měsíců v roce
2007 a 2008. Převážná část hypotečních úvěrů je
poskytována s významným podílem vlastních zdrojů
klienta, trh neinklinuje většinově ke 100% LTV. Případné
déletrvající omezení ochoty bank poskytovat hypoteční
úvěry však může podpořit přeliv části poptávky na méně
transparentní nebankovní subjekty. Český bankovní
trh a převážná většina jeho účastníků má výhodu
v dostatečném objemu primárních vkladů, tj. disponuje
dostatečnou likviditou, je z velké části založen na vkladech
domácí klientely v domácí měně. Nedošlo k primárnímu
nakažení toxickými aktivy, ani sekundární vliv mateřských
bank nebyl podstatný a trh je v současnosti plně od
těchto aktiv očištěn.
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Zaznamenané změny v přístupu bank k financování
rezidenčních developerských projektů projevující se
zejména ve zvýšení požadavku na podíl vlastních
zdrojů developera a na výrazném zvýšení požadavku na
předprodeje mohou mít na rezidenční trh stabilizující
dopady vzhledem k tomu, že k ochlazení vedlo primárně
snížení poptávky a nikoliv krátkodobé zmrazení nabídky
v důsledku finanční krize. Jedná se tak spíše o zdravou
korekci tržních pravidel projektového financování.
Kolísání v poptávce po bydlení, stejně jako v jeho ceně
jsou ve světě běžné a na uvedenou situaci si musí
zvyknout i kupující a developeři v České republice.
Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že z dlouhodobého
pohledu představují rezidenční nemovitosti i přes
občasné výkyvy v ceně výhodnou investici, v delším
horizontu vykazují cenovou stabilitu a antiinflační efekt.
Nedostatečně řešená otázka důchodového zajištění
dnešní produktivní generace v zemích střední Evropy tak
predestinuje investici do bydlení i jako výhodnou formu
„důchodového připojištění“.
Na základě zkušeností z hospodářských krizí s dopady
na segment bydlení je možné zformulovat níže uvedená
shrnutí:
•• vládní korekční zásahy do ekonomiky bývají jedním ze
spouštěcích mechanismů rozkolísání nemovitostního
trhu, a racionální vládní opatření by tedy mělo být
i mechanismem jeho stabilizace. Úspěšný záchranný
program mívá několik společných jmenovatelů:
•• silné politické zázemí,
•• vysokou míru vysvětlení a transparentnosti,
•• racionální přístup, populistická řešení vedou jen
k prohloubení negativních důsledků krize,
•• kvalitní zákony o insolvenci.
•• návrat k rovnovážnému stavu nemovitostního trhu
trvá několik let, zejména v důsledku výrazného
depresivního účinku pádu cen nemovitostí na důvěru
a očekávání poměrně široké skupiny obyvatelstva,
•• deflace cen nemovitostí má vliv na celou ekonomiku
a výrazně zabraňuje rychlému zotavení ekonomiky,
•• hospodářské krize posledních desetiletí bývaly
výrazně přiživovány negativně zabarvenými
mediálními zprávami.

Zkušenosti ze zahraničí doporučují realizovat vládní
opatření, jež povedou k nápravě disharmonií na trhu
bydlení. Pokud se nepodaří zabránit propadu rezidenčního
trhu, negativně se taková situace promítne v celém
hospodářství a na všech jeho účastnících. Zvýší se
nejistota a nedůvěra populace v oblasti řešení vlastního
bydlení na svůj účet, budou hledány jiné způsoby zajištění
(například nájem, obecní a sociální bydlení, sociální dávky
a podpory). Samostatnou kapitolou je riziko dluhové
pasti u držitelů hypotečních úvěrů a s ním spojená
vyšší delikvence ze strany dlužníků. Případné nucené
odprodeje propadlých zástav by přinesly další negativní
znásobení dopadu na cenu nemovitostí a výrazné sociální
implikace, jejichž řešení by muselo být pravděpodobně
kryto z veřejných rozpočtů. Pro rychlou rekonvalescenci
rezidenčního trhu a s ním spjatých odvětví je žádoucí ze
strany státu a dotčených subjektů zajistit:
•• naplnění očekávaného snížení cen nemovitostí;
•• změnu přístupu ze strany developerů, z módu
maximalizace zisku do módu minimalizace ztrát,
•• podporu střední třídy, jež dosud byla hlavním
hybatelem růstu celého odvětví,
•• zabránění nuceným odprodejům bytů v důsledku
dopadů krize na držitele hypoték,
•• oživení poptávky na rezidenčním trhu.
6.2 Opatření
6.2.1 Podpora střední třídy
Rezidenční trh je v České republice především doménou
střední a vyšší střední třídy obyvatel, která řešila
v uplynulých letech potřebu svého bydlení nebo zlepšení
svého bydlení na svůj účet, bez očekávání pomoci státu.
Díky poptávce této skupiny lidí se mohl v uplynulých 10
letech výrazně rozvinout rezidenční trh a nastartovat
stavební výroba v oblasti bytové výstavby, která poklesla
počátkem 90 let až k minimu. Má-li dojít k oživení
rezidenčního developerského trhu, měla by vládní
opatření vztahující se na podporu a oživení ekonomiky být
cílena právě na eliminaci negativních očekávání tohoto
segmentu obyvatelstva. Vládní opatření by měla směřovat
především k:

6.2.2 Zabránění nuceným odprodejům bytů
v důsledku neschopnosti splácet hypotéky
Ve Španělsku má okolo 10 % držitelů hypoték problémy
se splácením hypotéky, ve Spojených státech až 12 %.
V České republice může být v případě prohlubování krize
situace obdobná. V případě pesimistické varianty, kdy
by problém se splácením postihl 10 % držitelů hypoték,
by nucené odprodeje mohly na trh vrhnout až 40.000
bytů propadlých jako zástava bankám, což by ve svém
důsledku:
•• prohloubilo současný negativní stav rezidenčního
trhu;
•• způsobilo výrazný propad cen, v některých lokalitách
až pod úroveň developerských nákladů;
•• způsobilo sociální problémy v podobě ztráty bydlení;
•• přineslo výrazné ztráty financujícím institucím.
6.2.3 Oživení rezidenčního trhu
Investiční výstavba má významný multiplikační efekt
na další odvětví, zejména na pozemní stavitelství
a s bydlením související obory jako například výrobce
a prodejce stavebních materiálů a vybavení, projekční
a architektonické kanceláře, výrobce a prodejce bytového
zařízení, celý navazující segment obchodu a služeb.
Významné jsou i dopady na bankovní sektor, očekávají
se problémy s deflací aktiv, nutností přecenění aktiv
a souvisejících ztrát a opravných položek zhoršujících
finanční výkazy bank. I relativně nízké oživení segmentu
a prodeje s nulovými maržemi umožní přežití společností
v oboru.

udržení zaměstnanosti střední třídy;
uvolnění mzdové flexibility;
snížení obav o schopnost splácet hypotéky;
zvýšení sebedůvěry střední třídy.
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6.3 Možné nástroje oživení rezidenčního trhu

Nástroj

Popis

Garanční pojištění klienta proti
neschopnosti splácet

Komerční garanční produkt (se zapojením banky, pojišťovny, developera) – na bázi pojištění proti
neschopnosti splácet úvěr v důsledku ztráty zaměstnání, ale na podstatně delší dobu než jsou současné
produkty. Ideálně na dobu očekávaného trvání krize. Optimálně pojato jako marketingový bonus, kdy
developer namísto úhrady automobilu uhradí klientovi uvedené pojištění. Klienti by tak měli jistotu, že
po dobu, kdy lze očekávat dopady krize budou chráněni v případě ztráty zaměstnání. Produkt míří do
lukrativního segmentu klientů a do omezeného segmentu z hlediska účastníků – na nákupy v nových
developerských projektech (sekundárně i banky) na vytvoření nového prostředí, které bude klást důraz
na eliminování rizika ztráty příjmů klienta.

Pomoc při neschopnosti splácet hypoteční
úvěry

Garanční agentura, která by převzala povinnost splácet úroky v případě ztráty zaměstnání nebo snížení
příjmu, které by byly po odeznění krize transformovány v komerční půjčku. Uvedený postup by měl být
optimálně kombinován s odkladem splátek jistiny poskytnutým ze strany financující instituce. Výrazným
rizikem uvedeného opatření může být nastavení horního limitu, jež může z opatření vyloučit právě
cílovou střední třídu.
Uvedené opatření by představovalo dodatečné výdaje státu odhadem 1,1 mld. Kč v prvním roce, 5,5
mld. Kč pak na celou dobu trvání krize (odhadem 2 – 3 roky).

Podpora vzniku nových typů nájemního
bydlení

Přes 60 % respondentů z řad developerů očekává vznik investičních skupin zaměřených na nákup
a následný pronájem rezidenčních jednotek na tržním principu. Uvedené „fondy nájemních bytů“
mohou pomoci nastartovat rezidenční trh a pozemní stavitelství, udržet cenovou hladinu nájmů.

Dočasné snížení DPH u bytů

Iniciativa Svazu podnikatelů ve stavebnictví snížit sazbu DPH na bytovou výstavbu na 5 % na omezenou
dobu 2, maximálně 3 let s cílem povzbudit zahájení výstavby odložených projektů, a tím i zvýšit výkon
pozemního stavitelství. Snížení sazby DPH na 0 % by v současné době bylo v rozporu s pravidly EU
a muselo by být povoleno orgány EU. Uvedené opatření může v současné době situaci rezidenčního
developmentu ještě negativně prohloubit, v době před začátkem platnosti snížené sazby se totiž může
trh v důsledku očekávání změny výrazně zpomalit. Konec platnosti opatření pravděpodobně povede
(podobně jako zvýšení sazby DPH v roce 2007) k situaci, kdy část zájemců přehodnotí své záměry
ohledně bydlení v čase, a opatření částečně stáhne poptávku z let 2012 a dále. Uvedené opatření tak
může eliminovat i případnou nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou po odeznění krize.
Kritickým faktorem úspěšnosti je rychlost zahájení účinnosti opatření a předem definované ukončení.

Obnovení daňových zvýhodnění
u úrokových výnosů z hypotečních
zástavních listů

Ustanovení, které umožnilo osvobodit úrokové příjmy plynoucí z hypotečních zástavních listů, bylo
doplněno do zákona o daních z příjmů v roce 1994 s cílem podpory tohoto bankovního produktu
účelově určeného k refinancování hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu. S postupným rozvojem
kapitálového trhu Ministerstvo financí ČR usoudilo, že význam tohoto osvobození se postupně oslabil
a od 1. ledna 2008 bylo toto osvobození zrušeno pro hypoteční zástavní listy emitované po 1. lednu
2008. Odhadovaný dopad tohoto opatření na státní rozpočet byl zhruba 2 mld. Kč. Již k okamžiku
přijetí novely zákona se spekulovalo, zda tento dodatečný příjem pro státní rozpočet nebude
kompenzován podstatně vyššími nepřímými ztrátami plynoucími z poklesu nemovitostního trhu.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace by obnovení daňového zvýhodnění mohlo být jedním ze stimulů
pro zvýšení poptávky po hypotečních zástavních listech.

Podpora výstavby obecních nájemních
bytů v menších obcích

Výstavba obecních nájemních bytů v menších obcích ve spolupráci s developery například v podobě
PPP projektů nebo služeb externího projektového managementu s cílem využít uvolněných kapacit
developerských společností a podpory pozemního stavitelství v regionech, jež dosud byly stranou
zájmu developerských skupin. Pro uvedené opatření je potřeba úpravy příslušných zákonných opatření,
zejména regulovaného nájemného.
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6.3 Možné nástroje oživení rezidenčního trhu – pokračování
Nástroj

Popis

Možnost odečítat od daňového základu
odpis bytu pořízeného k bydlení

Možnost odečítat od daňového základu odpis bytu pořízeného k bydlení (tedy 2 %), stát přijde
odhadem o 1,7 mld. Kč z výnosu z daně z příjmu, které zůstanou držitelům hypotéky. Opatření by mělo
zatraktivnit investice do vlastního bydlení.

Možnost odečítat případnou ztrátu
z pronájmu bytů

Změny na trhu bytů mohou vést k nutnosti pronajímat byty pod náklady, zejména u dražších bytů.
Uvedené náklady není možné v tento okamžik odečíst od daňového základu ze závislé činnosti.
Příslušná motivace má vést k narovnání situace u drobných pronajímatelů bytů a eliminovat případné
neoficiální pronájmy.

Zrušení daně z převodu nemovitostí

Ministerstvo financí plánuje zrušit od 1. 1. 2010 daň z převodu nemovitostí, jež v současné době činí
3 %. Uvedené opatření má vést ke snížení transakčních nákladů při prodeji bytů a napomoci trhu
s bydlením. Uvedené opatření však bude mít dopad převážně na trh se staršími byty, nové byty jsou od
daně z převodu nemovitostí osvobozeny. Dopad na rezidenční development a tedy i pozemní stavitelství
tak bude spíše negativní. Zrušení daně z převodu nemovitostí bude představovat snížení výběru pro
státní rozpočet o odhadovaných 7 mld. Kč.

Změna státní finanční podpory hypoték

Doporučení změny vládního nařízení o státní finanční podpoře hypoték na pořízení nového bydlení
v podobě časové harmonizace metodiky tak, aby státní finanční podpora byla poskytována v návaznosti
podle konkrétní výše úroků konkrétní hypotéky, nikoli podle průměrné výše sazby všech hypoték
poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce, jako je tomu doposud. Současně s tím harmonizovat
metodiku podávání žádostí o SFP tak, aby se jednalo o nárokovou podporu, o kterou není třeba žádat,
neboť v uplynulých letech mohla řada držitelů hypoték ztratit v budoucnu nárok na SFP pouze z titulu
opomenutí podání žádosti o SFP v domnění, že se SFP aktuálně nevyplácí.

6.4 Predikce vývoje trhu
Vzhledem k silné orientaci české ekonomiky na export,
zejména pak do zemí významně postižených finanční krizí,
lze očekávat výrazné dopady na růst HDP a na významné
indikátory důvěry v českou ekonomiku. Predikce vývoje
domácí ekonomiky se výrazně liší spíše s příklonem
k negativnějším scénářům. Hodnota odhadů kolísá mezi
růstem 3,7 % (původní odhad MF z r. 2008) a poklesem
až 3,9 % (pesimistický odhad autorů této studie),
nejčastěji je však v důsledku současného turbulentního
vývoje zmiňována hodnota „záporná nula“. Uvedené
poklesy mohou být v pozitivním směru korigovány
systémovými státními zásahy.

Predikce vývoje vybraných indikátorů ekonomického vývoje
Meziroční změna v %
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6.4.1 Predikce vývoje rezidenčního trhu
Rezidenční trh čeká po osmi letech kontinuálního růstu
ochlazení a určitá korekce cen i preferovaných konceptů
– pro developerské společnosti skončilo období, kdy
vše, co bylo postaveno, se v krátké době prodalo. Dá se
očekávat výraznější segmentace trhu z pohledu zákazníků,
diferenciace trhu založená na kvalitě a moderním designu.
Podpora ekologického bydlení a zavedení energetických
průkazů budov může mít své pozitivní dopady i na
preference klientů a volbu developerských projektů na
základě ekologických aspektů a konceptu TCO (Total
Cost of Ownership – celkových nákladů na vlastnictví
nemovitosti za celou dobu její životnosti), což může vést
k volbě odlišných materiálů a technologií než dnes.

Predikce vývoje rezidenčního trhu
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Vývoj poptávky
Pro rok 2009 se v oblasti rezidenčního trhu očekává
snížení poptávky po rezidenčních nemovitostech až
o 45 % a návrat trhu na úroveň roku 2006, což ve
střednědobém horizontu může mít za následek snížení
nabídky bytů v následujících letech s vlivem na stimulaci
poptávky a následný opětovný růst cen.

2005
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Dokončené byty
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Zahájené byty

2009*

2010*

2011*

2012*

Rozestavěné byty (pravá osa)

Poměr dispozičního řešení volných bytů na čekém trhu
Volné byty v developerských projektech, únor 2009
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Je očekáván odklon od prodeje bytů ve stadiu územního
rozhodnutí, případně před zahájením stavebních prací,
naopak lze očekávat rozvoj prodeje dokončených bytů.
Omezení poptávky po koupi bytu představuje stimul pro
nájemní trh.
Cenový vývoj
Obecně je pro rok 2009 očekáván pokles cen
rezidenčních nemovitostí. Zatímco růst cen rezidenčních
nemovitostí byl víceméně plošný, pokles zcela jistě
plošný nebude. Bude záviset na kvalitě konkrétního bytu
a dané lokality. Pokles cen je v současnosti očekáván
především u starších, zejména nezrekonstruovaných
bytů panelového typu (u kterých byl v minulých letech
zaznamenán až nereálný nárůst cen) a bytů a projektů
v dopravně hůře dostupných a nedostatečně sociálně
vybavených lokalitách. Předpokládá se, že cenová hladina
rezidenčního trhu se v důsledku současných událostí
vrátí na úroveň roku 2006. Nárůsty cen rezidenčních
nemovitostí v dalších letech se nedají očekávat již tak
výrazné. Za dlouhodobě udržitelný růst lze považovat
roční přírůstek ceny bytu o 2 – 3 % nad výši inflace.
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Poměr dispozičního řešení volných bytů na trhu - celkem
Poměr dispozičního řešení volných bytů na trhu - 2 největší developerské společnosti
Poměr dispozičního řešení volných bytů na trhu - ostatní developeři
Pozn.: V grafu jsou zahrnuty byty, jenž byly na trhu v průběhu roku 2008. Nejsou zahrnuty zcela nové projekty, jejichž prodej započal na konci roku 2008
Zdroj: internetové stránky developerských společností

Očekávaný pokles cen u jednotlivých typů
nemovitostí oproti roku 2008:
Staré byty
v kompaktní
zástavbě

Byty v panelové Nové byty
zástavbě

0 – 20%
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Očekává se zároveň větší diferenciace jednotlivých
tříd bytů v závislosti na standardech (plošných
i materiálových), lokalitě a občanské a dopravní
vybavenosti. Dosud téměř všechny byty nesly přídomek
luxusní, nadstandardní. Stejně tak lze očekávat větší
cenovou diferenciaci jednotlivých částí měst.

Výrazný bude dopad na zaměstnance v developmentu,
53 % developerských společností plánuje snižování počtu
zaměstnanců. Lze očekávat významnou korekci platové
úrovně a kompenzačních balíčků u příslušných specialistů.
6.4.3 Predikce vývoje situace realitních společností
Výrazně negativní dopad lze očekávat v segmentu
subjektů zabývajících se zprostředkováním prodeje
a pronájmu rezidenčních nemovitostí. Počet realitních
kanceláří je ve srovnání ukazatele počtu realitních subjektů
na počet obyvatel s jinými zeměmi několikanásobně
vyšší. Dá se očekávat snížení o 50 %, možná dokonce až
dvoutřetinový pokles počtu realitních subjektů, zejména
malých „garážových firem“, naopak pravděpodobně
dojde k posílení postavení velkých a úspěšně etablovaných
realitních společností schopných zafinancovat provozní

6.4.4 Predikce vývoje hypotečního trhu
Dopady globální finanční krize zastihly hypoteční
trh v okamžiku růstu, na trhu se například doposud
nevyčerpala skupina bonitních klientů tvořících střední
třídu, a je tedy pravděpodobnát rychlá rekonvalescence
trhu. Současné podmínky pro poskytování hypoték
(po probíhající dílčí korekci) mohou úspěšně fungovat
a uspokojí absolutní většinu poptávky. Riziko lze nejspíše
očekávat u klientů nakupujících v době prudkého růstu
cen v roce 2007.
Dle převažujícího názoru nedojde v dohledné době
k poklesu úrokových sazeb u hypotečních úvěrů.
Důvodem k tomuto předpokladu je skutečnost, že na
globálním mezibankovním trhu přetrvává nedostatek
střednědobé a dlouhodobé likvidity. Současně nadále
přetrvává nedůvěra bank v půjčování peněz na
mezibankovním trhu, a rizikové přirážky tak neklesají.
Hypoteční sazby jsou nyní na srovnatelné úrovni, jako na
počátku roku 2003. Z tehdejšího pohledu byly tyto sazby
nízké a staly se impulzem k velmi pozitivnímu rozvoji
hypotečního a rezidenčního trhu v dalších letech.
Predikce vývoje hypotečního trhu
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6.4.2 Predikce vývoje situace developerských
společností
Dopad současné situace na rezidenčním trhu na
developerské společnosti může být vzhledem k souběhu
dvou významných negativních faktorů (globální finanční
krize a přirozeného poklesu poptávky) poměrně značný.
Trh rezidenčních nemovitostí se díky depresivnímu
účinku propadu trhu na drobné investory bude z krize
vzpamatovávat déle než trh komerčních nemovitostí.
Ochlazení trhu způsobí pročištění celého rezidenčního
trhu, zejména developerské společnosti využívající
výrazného pákového efektu mající významnou zásobu
pozemků s vázaným zástavním právem za projektové
úvěry se mohou dostat do značných problémů.
87 % dotazovaných developerských společností
očekává v souvislosti s finanční krizí insolvenci
developerských skupin. V důsledku uvedeného
stavu bude pravděpodobně docházet ke spojování
jednotlivých developerů do větších skupin, uvedenou
možnost připouštěla i většina dotazovaných zástupců
developerských společností (71 %). Očekává se také vstup
nových subjektů do odvětví rezidenčního developmentu,
zejména z řad významných průmyslových a investičních
uskupení.

náklady v období dočasného zmrazení trhu. Hrozba
finanční nestability prodávajících může vést ke zvýšení
podílu standardizovaných transakcí, tedy transakcí
realizovaných přes specializované subjekty. V realitním
oboru se dají očekávat různé formy „clusterování“
realitních kanceláří, například v podobě franchisingových
sítí. Očekáván je také větší příklon ke zprostředkování
pronájmů, zajišťování služeb spojených s pronajímáním
bytů pro ty, kteří byt pořizovali jako investici, případně
ke službám spojeným s případnými nucenými odprodeji
nemovitostí.

[počet ks]

Výrazné dopady mohou být také u výše nájmů, zejména
dražších bytů, kde může dojít ke snížení roční výnosnosti
až na 1 – 2 %, podobně jako se například děje dnes
v Irsku. Oproti tomu nejlevnější segment si udrží
výnosnost okolo 4 – 5 % ročně.
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V roce 2009 dojde podle odhadů u cca 70 tis.
hypotečních klientů k vypršení termínu změny fixace.
V roce 2004 převažovaly pětileté fixace, v roce 2006 již
fixace tříleté a roční. Spolu s hypotékami poskytnutými
s jednoletou fixací v letech 2006 až 2008 tvoří tato
celková skupina přibližně 20 % všech hypotečních klientů.
Současný ekonomický vývoj může u podstatné části z nich
znamenat významný nárůst reálných nákladů na splácení
hypoték. Největší riziko tohoto skokového růstu je
u klientů, kteří si sjednali hypotéku s tříletou (resp. kratší)
fixací v roce 2006 (resp. v r. 2007) a s pětiletou fixací
v roce 2004. U těchto klientů (odhadem se může jednat
o 40 až 45 tis. hypoték) nyní dochází reálně ke zvýšení
sazeb o 2 až 4 p.b. Jednak proto, že od roku 2006 plynule
rostou sazby hypoték a současně i tím, že část bank
nabízí při změně fixace svým stávajícím klientům vyšší
sazbu, než nabízí na trhu klientům novým. Kombinací
těchto dvou faktorů tak dochází u průměrné hypotéky
u těchto klientů ke zvýšení nákladů na hypotéku o 25 –
30 % oproti nákladům, které měli s hypotékou doposud,
a lze předpokládat, že část těchto klientů bude nucena
přehodnotit nastavení své hypotéky s ohledem na aktuální
podmínky svých příjmů a výdajů.
Případná neschopnost nebo neochota hypotečního trhu,
jako dosavadního hlavního nositele financování pořízení
nových nemovitostí, akceptovat potenciální riziko dluhové
pasti části hypotečních klientů a hledat řešení, kterými
by se tomuto stavu předešlo, by v konečném důsledku
mohla vyvolat některá sekundární rizika, která by mohla
negativně ovlivnit celý rezidenční a hypoteční trh.
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Porovnání vývoje měsíčních splátek hypotečních úvěrů
Vybrané hypoteční úvěry uzavřené v jednotlivých letech
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Hypotéka sjednána v roce 2002, fixace 5 let, refixace v roce 2007 - fixace na 5let
Hypotéka sjednána v roce 2003, fixace na 5 let, refixace v roce 2008 - fixace na 5 let
Hypotéka sjednána v roce 2004, fixace na 5 let, refixace v roce 2009 - fixace na 5 let
Hypotéka sjednána v roce 2006, fixace na 3 roky, refixace v roce 2009 - fixace na 3 roky

Za významné lze považovat riziko nástupu subprime
produktů nebankovního charakteru, které by lidem, kteří
by se ocitli pod neúměrným tlakem a měli problém se
splácením svých hypoték, mohly na řešení problémů
s hypotékami půjčovat peníze za mnohem vyšší
úrokové sazby a vznikl by efekt „vyrážení klínu klínem“.
V konečném důsledku by pak mohlo dojít k mnohem
rychlejšímu a navíc „nebankovnímu“ prodeji zastavených
nemovitostí, pravděpodobně za výrazně nižší ceny. Tím
by se možný problém s poklesem cen rezidenčních
nemovitostí dále prohloubil.

Průměrná měsíční splátka

Průměrná měsíční splátka po odpočtech

Hypoteční trh jako celek pravděpodobně nezaznamená
identický výkyv jako nový rezidenční development. Je více
diferencovaný a financování nových bytů a domů tvoří
jen část celého hypotečního trhu. Financování dalších
segmentů, jako je privatizace bytů, rekonstrukce bytových
domů, individuální výstavby nebo rekonstrukce rodinných
domů nebude pravděpodobně zásadně zasaženo. Vedle
toho dojde podle všeho k přirozené migraci klientů mezi
bankami refinancováním některých úvěrů, neboť pro
řadu jejich držitelů bude nevyhnutelné nové nastavení
jejich hypoték. Doposud nejsou evidovány přesné údaje
o transakcích refinancování, lze však předpokládat, že
oproti uplynulým třem letům bude podstatně větší část
nových transakcí pravděpodobně nahrazovat právě
refinancování již poskytnutých hypoték.

•• Český rezidenční a hypoteční trh je relativně zdravý,
je založen na domácí poptávce, domácí měně a není
ohrožen kurzovými šoky.
•• Globální krize se České republiky již naplno dotkla,
situace na rezidenčním trhu je jí však ovlivněna
pouze sekundárně, primárně se projevuje vyrovnání
nepřirozeného růstu v roce 2007 a odliv spekulativních
investorů.
•• Současná situace není důvodem k panice, výkyvy
v poptávce po bytech a v jejich ceně jsou ve světě
běžné.
•• Potenciální kupující jsou zatím poměrně optimističtí,
spekulují pouze na snížení cen.
•• Rezidenční trh byl tažen střední třídou, jež dosud byla
nezávislá na státní podpoře, otázku bydlení řešila na
svůj účet, má velký podíl na tvorbě HDP a příjmů
státního rozpočtu.
•• Dopady deprese z propadu rezidenčního trhu na
střední třídu mohou být bez systémových zásahů horší,
s delším časem potřebným na rekonvalescenci. Zatím
je trh ve fázi, kdy se dá problémům aktivně předejít.
•• Klíčovým faktorem rychlého vzpamatování
rezidenčního trhu a s ním spojených odvětví je zacílení
podpory na střední vrstvu a zabránění rozsáhlejším
nuceným odprodejům zastavených bytů u těch, kteří
se dostanou do dluhové pasti. Podpora státu je v tomto
případě žádoucí.
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