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5Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Úvod

Jsme potěšeni, že Vám můžeme představit závěry již 
druhého vydání společné studie společností Deloitte 
a Hyposervis zaměřené na rezidenční development „Vývoj 
rezidenčního trhu v roce 2009“.

Obdobně jako v závěru roku 2008 jsme se v letošní 
studii zaměřili na analýzu faktorů ovlivňujících vývoj 
rezidenčního trhu v České republice a na zmapování 
reakcí a postojů developerských a finančních společností 
na vývoj rezidenčního trhu v kontextu doznívající ekono-
mické krize a na predikci dalšího očekávaného vývoje.

Výsledky letošní studie vyzněly celkově optimističtěji 
- pokles nové rezidenční výstavby v roce 2009 se 
ukázal být mírnější, než se původně očekávalo. Většina 
developerských společností se přizpůsobila novým tržním 
podmínkám, k hromadnému pádu developerů nedo-
cházelo. Panika z očekávaného vývoje rezidenčního trhu 
z konce roku 2008 se vytratila a trh se pomalu stabilizuje. 
I propad hypotečního trhu, ač citelný, nakonec nebyl tak 
dramatický, jak se předpokládalo. Počet zahajovaných 
bytů předčil očekávání, počet dokončovaných bytů 
dokonce mírně vzrostl. 

Průzkum dále ukázal, že se oproti roku 2008 snížila míra 
očekávání dalšího poklesu cen rezidenčních nemovitostí 
- trh se stabilizoval na nové cenové hladině. Významná 
část respondentů uvedla, že současné období je vhodnou 
příležitostí pro nákup nového bytu. V horizontu dvou let 
očekávají developeři opětovný pozvolný růst cen i nárůst 
počtu prodaných bytových jednotek s perspektivou 
návratu na předkrizovou úroveň. Finanční instituce 
odhadují, že počet i objem poskytnutých hypotečních 
úvěrů dosáhne přibližně 90% hodnot roku 2008. 
Dotázané společnosti shodně předpokládají, že se trh 
po odeznění krize vrátí zhruba na udržitelnou úroveň 
roku 2006. Průzkum tak jednoznačně potvrdil, že vývoj 
v nadcházejícím období vnímají optimističtěji než před 
rokem jak finanční instituce a developerské společnosti, 
tak i kvalifikovaná veřejnost.

V roce 2009 se na trhu projevila anomálie, kdy významně 
převážily prodeje dokončených bytů, resp. bytů těsně 
před dokončením nad prodeji bytů v přípravě. Bylo 
výrazně omezeno zahajování prodejů nových projektů 
i jejich faktické stavební zahajování. Od druhé poloviny 
roku 2008 je tak na dobu nejméně dvou let dočasně 
přerušena kontinuita přípravy a realizace rezidenčních 
projektů nastartovaná v letech 2000 až 2002. Vzhledem 
k tomu, že rezidenční development je dlouhodobý proces 
a mezi zahájením přípravy bytového projektu a dokon-

čením a předáním finálního bytu novému vlastníkovi 
uplyne období nejméně 2 až 3 let, lze očekávat postupné 
vyrovnávání nabídky a poptávky a současně podstatné 
snížení nabídky bytů před dokončením nebo bytů 
dokončených, a postupný opětovný nárůst podílu prodejů 
ve stadiu přípravy a realizace.

Hlavní téma k odborné diskuzi pro nadcházející období 
tak dle našeho názoru představuje nalezení dlouhodobě 
udržitelného konceptu rozvoje bydlení v České republice 
s akcentem na opětovné nastartování rezidenční výstavby 
pro jeho významnou úlohu především jako:

sociálně-stabilizačního faktoru české společnosti, a  •

stimulátoru ekonomiky - rezidenční výstavba  •
a pozemní stavitelství mají významný multiplikační 
efekt na celou ekonomiku i zaměstnanost.

Vybraným stimulačním opatřením, která by mohla 
pozitivně ovlivnit poptávku po výstavbě rezidenčních 
nemovitostí, se věnujeme v závěru studie.

Na vypracování letošní studie se v zájmu kontinuity 
podílel již osvědčený společný tým odborníků na oblasti 
developmentu a fungování hypotečního a realitního 
trhu společností Deloitte a Hyposervis. Cílem studie 
bylo poskytnout nezávislý, objektivní a ucelený soubor 
informací o aktuálním stavu podnikatelského prostředí 
v oboru a o dalším očekávaném vývoji:

developerské společnosti získají informace o tom,   •
za jakých podmínek budou banky poskytovat 
projektové financování i hypoteční úvěry,

finanční instituce se seznámí s očekáváními develo- •
perů i koncových klientů,

realitní agenti a stavební firmy získají přehled o tren- •
dech, ovlivňujících nabídku a poptávku v rezidenčním 
developmentu.

 
Závěrem bychom rádi vyjádřili naše poděkování všem 
společnostem, které se zúčastnily průzkumu a verifikace 
závěrů studie, za jejich ochotu a spolupráci.
 

Deloitte Advisory   Hyposervis

Březen 2010
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1. Makroekonomický vývoj

1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku
 
Současná data o vývoji většiny krizí postižených 
ekonomik ukazují, že dna poklesu bylo dosaženo již 
v prvním čtvrtletí roku 2009. Od poloviny roku 2009 
docházelo ke zlepšování situace na akciových trzích 
a k postupnému oživování průmyslové výroby a exportu. 
Otázkou zůstává udržitelnost uvedeného ekonomického 
vývoje:

data o výkonu jednotlivých ekonomik jsou nadále  •
rozkolísaná, v průměru ukazují jen na velmi pozvolné 
zvyšování ekonomického výkonu. 

ukazuje se zjevně neudržitelný rozsah fiskálních  •
subvencí, které do jisté míry ekonomický růst 
podporují, jejich intenzita je neudržitelná i v poměrně 
blízkém časovém horizontu a tudíž potřeba jejich 
„vypnutí“ a přechod do fiskálně úsporného chování 
vlád riziko udržení ekonomického oživení dále 
zvyšuje.

Hospodářství zemí EU bylo v roce 2009 nepříznivě 
ovlivněno zejména slabým celosvětovým hospodář-
stvím, ochabující důvěrou, prudkým poklesem vývozu 
a napjatými podmínkami v oblasti financování. Průměrný 
meziroční pokles reálného HDP v roce 2009 v zemích 
Evropské unie (EU 27) činil 4,2 % a v zemích eurozóny 
(EA 12) 4,1%. Po fázi stabilizace v prvních třech kvartá-
lech roku 2009 dosáhlo tempo růstu HDP ve 4. čtvrtletí 
u většiny sledovaných zemí kladných hodnot.

Výrazným poklesem byly v roce 2009 postiženy evropské 
ekonomiky silně závislé na exportu průmyslových 
výrobků. Meziroční propad průmyslové výroby v zemích 
eurozóny se nejvíce projevil v dubnu a květnu 2009. 
Míra nezaměstnanosti v eurozóně v listopadu 2009 
dosáhla, shodně s USA, 10,0 %. Inflace na konci roku 
činila 0,9 %. 

Ekonomika Německa zaznamenala v roce 2009  •
i navzdory vládním opatřením (daňové úlevy), 
postupnému nárůstu exportu a zvyšující se spotřebě 
5% pokles. 

Na Slovensku vedl vysoký podíl exportu, zejména  •
automobilů, a pokles zahraničních investic v 1. čtvrt-
letí 2009 k prudkému mezikvartálnímu poklesu HDP 
(-8,6 %). Od 2. čtvrtletí však již HDP rostlo a celkově 
propad za rok 2009 činil 4,7 %. Ekonomická situace 
země vedla k nárůstu míry nezaměstnanosti na více 
než 12 %, což je nejvíce za poslední 4 roky. 

Polská ekonomika se patrně jako jediná v EU vyhnula  •
recesi. Mírný růst v prvních třech čtvrtletích 2009 
byl tažen zejména spotřebou domácností a celkově 
činil v Polsku průměrný meziroční růst reálného HDP 
o 1,7 %. Na polskou ekonomiku mělo pozitivní vliv 
zejména oslabení měny, mohutný fiskální impuls 
a relativně nízká zadluženost podniků i domácností. 

Ekonomika USA klesala v prvních dvou čtvrtletích  •
2009 o 1,6 % resp. o 0,2 %, ve 3. čtvrtletí byl 
zaznamenán mezičtvrtletní růst o 0,6 %. Celkově byl 
v roce 2009 v USA zaznamenán meziroční pokles 
ekonomiky o 2,4 %. Míra nezaměstnanosti na konci 
roku 2009 činila 10,0 %. Překonání ekonomického 
ochlazení napomáhal především nárůst spotřeby 
vlivem vládních stimulů včetně snížení daní. Zlepšení, 
avšak prozatím nevýrazné, bylo v USA na konci roku 
2009 patrné i na trhu nemovitostí. 

IS
-6,5/ 3,3

IRL
-7,5/ n.a.

N
-1,5/ 0,1

SWE
-4,9/ -0,6

FIN
-7,8/ 0,0

GB
-5,0/ 0,3

DK
-5,1/ 0,2

NL
-4,0/ 0,3

EST
-14,1/ n.a.

D
-5,0/ 0,0 

LV
-18,0/ -2,9

LT
-15,0/ 0,5

PL
1,7/ 1,2

CZ
-4,8*/ 0,7

F
-2,2/ 0,6

B
-3,1/ 0,3

A
-3,6/ 0,4 H

-6,3/ -0,4

SK
-4,7/ 2,0

BG
-5,0/ n.a.

P
-2,7/ -0,2

E
-3,6/ -0,1

CH
-1,5/ 0,7

SLO
-7,8/ 0,1

GR
-2,0*/ -0,8*

TR
-5,8/ n.a.

RO
-7,1/ 0,1

EU 27:   -4,2/ 0,1
USA:      -2,4/ 1,4
J: -5.2/ 0,9

Tempo růstu HDP 
ve vybraných zemích 

EU a světa

meziroční změna / kvartální změna
2008 / 2009 Q3 / Q4 2009

* - odhad
Zdroj: Eurostat
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1.2 Ekonomický vývoj v ČR

Česká ekonomika byla v roce 2009 silně poznamenána 
ekonomickou krizí. Její příčiny nebyly uvnitř ekonomiky, 
ekonomický pokles způsobilo dramatické zhoršení 
vývoje globální ekonomiky. Tento externí šok navíc 
zastihl naši ekonomiku zřejmě v situaci po dosažení 
vrcholu ekonomického cyklu, tedy ve fázi poklesu. 

Dalšími negativními faktory bylo i výrazné zhodnocení 
kurzu koruny v první polovině roku 2008, které v roce 
2009 mělo dopad na hospodaření podniků (díky 
nezajištění v důsledku poklesu prodejů), a vysoká citlivost 
ekonomiky na pokles poptávky v některých komoditách. 
Naopak kladem byla stabilita finančního sektoru a jeho 
relativně malá expozice ke krizí postiženým aktivům.

Pokles české ekonomiky byl i přes relativně vysoký 
stupeň finanční i makroekonomické stability počátkem 
roku 2009 značný, hlavní příčinou byla oslabená 
poptávka po exportu. Tento propad byl díky zavedení 
podpory prodeje nových automobilů na řadě evropských 
trhů brzy utlumen. V ostatních sektorech byla křivka 
útlumu aktivity pomalejší, některé ani v roce 2009 
zřejmě nedosáhly na dno poklesu. Pracovní trh dosáhl 
dna až na konci roku 2009, ani počátek roku 2010 
nedává naděje na rychlé zlepšení. V reakci na propad 
ekonomiky Česká republika přistoupila jen k omezenému 
počtu a objemu aktivních protikrizových opatření, a ty se 
spíše pohybovaly na makro úrovni. 

Povědomí o výrazném zhoršení fiskální pozice a s ní 
spojeným rizikem financování státu vedly již koncem roku 
ke snaze snižovat od roku 2009 deficity státních financí.

Se slabou situací v české ekonomice korespondoval 
i vývoj finančních trhů a bankovního sektoru: projevy 
krize jsou obdobné jako v ostatních sousedních zemích, 
i přes to, že český finanční sektor byl krizí poznamenán 
poměrně málo. Finanční trh je málo likvidní a rizikové 
marže se zvýšily. Zvýšené povědomí o riziku činí mnoho 
klientů neúvěrovatelných, a to i přesto, že banky mají 
za účelem dosažení zisku preferenci poskytovat nové 
úvěry a disponují obvykle i potřebnou likviditou. Situace 
zpřísněného přístupu k úvěrům a změny ekonomického 
klimatu se promítla do poklesu objemu úvěrů poskyt-
nutých podnikům (objem nových úvěrů poskytnutých 
podnikům za leden až listopad roku 2009 byl o 7,2 % 
nižší než v roce předchozím). Vliv krize na situaci 
domácností a jejich očekávání vedl i k poklesu na trhu 
s hypotékami (36,6% propad oproti roku 2008 a téměř 
50% pokles v porovnání s rekordním rokem 2007).

Česká republika – značné nejistoty
Jakkoliv se vývoj v ČR příliš nelišil od okolního světa, 
určité překvapení představují předběžná data za konec 
roku 2009, kde na rozdíl od většiny okolních zemí 
ekonomika nesnížila tempo meziročního propadu. Pokud 
by nedošlo ke korekci tohoto údaje definitivními daty, je 
otázkou, zda oživení v naší zemi nebude pomalejší než 
v okolních zemích.
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Jedním z podstatných faktorů pro návrat české 
ekonomiky k růstu bude konkurenční pozice ekonomiky 
a poptávka po investicích. Zatímco konkurenční pozice 
České republiky by neměla být v kratším horizontu 
výrazně změněna (dále bude záviset na více faktorech, 
například způsobu řešení fiskální reformy), riziko 
představuje snížená poptávka po investicích, která může 
trvat i několik let. Pokles poptávky totiž přispěl ke vzniku 
nadbytečných kapacit, které bude eventuální oživení 
poptávky jen postupně čerpat. Vzhledem k tomu, že 
ekonomika České republiky byla investičně vysoce 
náročná, představuje tento scénář reálnou hrozbu jen 
pomalého růstu ekonomiky v dalším období.

Návrat české ekonomiky k růstu závisí na tempu oživení 
světové ekonomiky, zejména ekonomiky EU. V této 
oblasti představuje největší nejistotu nepřesvědčivý 
průběh dosavadního oživení (nicméně jde o oživení, 
nikoliv pokles nebo stagnaci ekonomiky) v kombinaci 
s potřebou odstoupit poměrně rychle od velkorysých 
fiskálních stimulů (v řadě zemí) a přejít k postupné 
konsolidaci veřejných financí. 

Existují však i důvody, které mohou i za poměrně přízni-
vých vyhlídek na postupné oživení světové ekonomiky 
(která formuje základní a nejvíce pravděpodobný scénář) 
vést k nižšímu než očekávanému růstu naší ekonomiky. 
Ty leží jak v oblasti makro politik tak i na úrovni struktu-
rální či v oblasti fungování některých trhů:

způsob a rozsah fiskální konsolidace veřejných  •
financí, hlavní riziko může představovat nedostatečně 
důrazný postup, který by se mohl promítnout do 
ztráty kredibility ekonomiky, výkyvům finančních trhů 
a poté vynucení suboptimálních reforem;

scénář možná politicky atraktivního, ale růstově  •
nepříznivého mixu reformních opatření, který oslabí 
konkurenční schopnost ekonomiky, zvýší riziko 
pomalejšího růstu či vyšší nezaměstnanosti;

několikaleté snížení poptávky po investicích, které by  •
zbrzdilo růst některých trhů; 

dočasné vyčerpání potenciálu některých trhů  •
v období před krizí (může do jisté míry platit pro 
rezidenční výstavbu). 

V každém případě je třeba vzít v úvahu, že celkové 
postupné oživení ekonomiky nemusí znamenat návrat 
všech sektorů zpět k růstu, zejména ne tak intenzivnímu, 
jako před krizí.
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1.3 Vývoj sektoru stavebnictví

Stavebnictví v Evropě – silný vliv poklesu rezidenční 
výstavby
Stavební výroba v Evropě pokračovala v roce 2009 
ve svém hlubokém pádu, pouze ke konci roku se začaly 
některé trhy vzpamatovávat. V mnoha případech 
(jako např. u Španělska) se však spíše jedná pouze 
o „statistickou past“, kdy se čísla meziročně porovnávají 
vůči recesí již významně zasaženým obdobím. Ve všech 
zemích, jimž bylo společných několik jmenovatelů (rychlý 
růst ekonomiky, včetně kupní síly; vysoký podíl rezi-
denční výstavby na stavební produkci, příliv prostředků 
z EU), je pokles stavebnictví tažen propadem pozemního 
stavitelství s významným podílem bytové výstavby.
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2. Rezidenční trhy v evropském 
porovnání

2.1 Vývoj na vybraných rezidenčních trzích 

Velká Británie
Ve Velké Británii přinesla hospodářská recese „vystříz-
livění“ zájemců o vlastní bydlení, došlo k návratu 
k přiměřenosti v cenách nemovitostí v odlišném 
úvěrovém klimatu. V uplynulých desetiletích rostly ceny 
rezidenčních nemovitostí v průměru o přibližně 36  % 
za dekádu (v cenách očištěných o inflaci), rezidenční 
nemovitosti tak představují jednu z nejstabilnějších 
investic.

V důsledku současné nejistoty na trzích a obavy 
kupujících z neschopnosti splácet hypotéku se očekává 
snižování podílu osobního vlastnictví rezidenčních nemo-
vitostí a zvyšování podílu nájemního bydlení. Výnosnost 
rezidenčních nemovitostí je nejnižší u rodinných domků, 
kde se v průměru pohybuje na úrovni 3,75 % a nejvyšší 
je u jednopokojových bytů s průměrnou výnosností 
přes 5,5 % ročně. Výnosnost se liší také podle regionů - 
například v Londýně se pohybuje těsně nad 5 % ročně.

Britský hypoteční trh dosáhl svého maxima v listopadu 
2006, trh od té doby klesal víceméně kontinuálně až 
do listopadu 2008, kdy dosáhl svého dna. Za těchto 24 
měsíců trh poklesl až o 77,8 % v počtu nových hypoték 
na bydlení a o 82,4 % v jejich objemu oproti svému 
maximu. Od prosince se trh začal vzpamatovávat a mezi-
měsíčně rostl až do prosince 2009. Britský hypoteční trh 
za tuto dobu vzrostl téměř trojnásobně v objemu nových 
hypoték na bydlení a 2,6 krát v počtu nových hypoték 
na bydlení. Trh tak dosáhl úrovně 57,7 % svého maxima 
z listopadu 2006 v počtu nových hypoték na bydlení 
a 52,6 % v jejich objemu. Leden 2010 přinesl však určité 
ochlazení pozitivního vývoje, kdy trh meziměsíčně klesl 
o 23,1 % v počtu nových hypoték na bydlení a o 20,9 % 
v jejich objemu. Následující měsíce prokáží, zda se 
jednalo o jednorázové vychýlení trhu spojené například 
s vypršením daňových úlev pro vlastníky, nebo zda se 
jedná o jakýsi “W” tvar recese britského rezidenčního 
trhu. Pro rok 2010 je odhadován další pokles cen 
rezidenčních nemovitostí v rámci Velké Británie o 2 - 7 % 
v závislosti na jejich velikosti a regionu.

Polsko
Polsko je jedinou zemí Evropské unie, která nebyla 
ekonomickou recesí významněji zasažena. Na polském 
rezidenčním trhu i tak však v důsledku zpomalení ekono-
mického růstu došlo v průběhu roku 2009 k redukci 
cen, snížení nabídky rezidenčních nemovitostí a poklesu 
uskutečněných transakcí (v prvním čtvrtletí roku 2009 
prodej rezidenčních nemovitostí meziročně poklesl cca 
o 50 %). Nejvíce se ekonomické ochlazení projevilo 
v počtu zahájených bytů, jenž zaznamenal meziroční 
30% pokles. Klesající zájem o koupi rezidenční nemo-
vitosti a omezený přístup k bankovnímu financování 
v roce 2009 prakticky zastavil novou bytovou výstavbu 
ve Varšavě a okolí. Počet dokončených bytů poklesl 
a v roce 2009 se přiblížil dlouhodobému průměru před-
chozích let. Současná ekonomická situace nahrává spíše 
velkým developerským společnostem schopným zajistit si 
financování projektů. Pozitivním faktorem polského trhu 
s rezidenčními nemovitostmi je, že převis nabídky nad 
poptávkou nedosahoval v roce 2009 výrazných hodnot.

Ceny polských nových rezidenčních nemovitostí 
v prvních třech čtvrtletích roku 2009 klesaly, v prvním 
čtvrtletí roku 2009 byl dokonce zaznamenán mezi-
čtvrtletní propad až o 12 %. Ve čtvrtém kvartále došlo 
v oblasti cen k obratu a jejich mírnému zvýšení. Aktuální 
sazby hypotečních úvěrů se v Polsku pohybují na úrovni 
8,4 % p.a. 
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Maďarsko
V Maďarsku dosahuje úroková míra hypotečních úvěrů 
12 – 13 % p.a. a je tak na nejvyšší úrovni v Evropě. 
Prodeje rezidenčních nemovitostí však i navzdory této 
skutečnosti klesly v roce 2009 jen přibližně o 10 %. 
Výrazně omezený přístup developerů k bankovním 
úvěrům byl příčinou toho, že realizace řady projektů byla 
v roce 2009 zastavena či odsunuta. Maďarský rezidenční 
trh v budoucnu patrně zatíží plánované zvýšení DPH 
a daně z nemovitosti. Významným faktorem ochlazení 
maďarského rezidenčního trhu může být i otřesení 
značné části populace z dramatického nárůstu zatížení 
domácností, jež si vzaly hypotéky v cizích měnách. 
V Budapešti byl na konci roku 2009 zaznamenán 
meziroční pokles ceny nemovitostí zhruba o 20 %. 

Slovensko
Navzdory výhodným úrokovým sazbám hypotečních 
úvěrů, které v roce 2009 začínaly na úrovni 4,5 % p.a., 
prodeje bytů a tedy i jejich ceny v roce 2009 klesaly. 
Slovenský rezidenční trh začal růst později, než trh český, 
ale dosahoval větší dynamiky, takže současný pokles je 
výraznější než v České republice. Kupující na Slovensku, 
stejně tak jako v České republice, oproti předchozím 
rokům projevovali zájem především o dokončené 
nebo téměř dokončené byty a kladli větší důraz 
na vyjednávání o finální ceně rezidenční nemovitosti. 
Na straně developerů v roce 2009 přetrvávaly problémy 
se zajištěním financování, jelikož finanční instituce trvaly 
na restrikcích a požadovaly vysokou míru předprodejů 
a vlastních zdrojů. Důsledkem ekonomického ochlazení 
došlo k pozastavení či odsunutí množství rezidenčních 
projektů. Průměrná cena rezidenčních nemovitostí 
na Slovensku v roce 2009 meziročně klesla o 11,1 % 
na 1 344 EUR za m2.

2.2 Bytový fond

Mezinárodní srovnání stavu bytového fondu ukazují, že 
Česká republika dosahuje úrovně 93 % průměru EU27 
v počtu bytů ve vztahu k počtu obyvatel. Prostor pro 
novou výstavbu tak bude závislý především na přírůstku 
obyvatel a obměně staršího bytového fondu. 

Dle údajů Českého statistického úřadu a následného 
dopočtu se v absolutním vyjádření v roce 2009 v České 
republice nacházelo 4 622 tis. bytů, což v přepočtu 
představuje 441 bytů na 1000 obyvatel. Údaje umož-
ňující evropské srovnání uvádějí hodnotu evropského 
průměru na počtu 471 bytů na 1000 obyvatel. V zemích 
porovnatelných s Českou republikou, jakými jsou 
např. Belgie či Nizozemsko, bytový fond v roce 2009 
dosahoval 442 respektive 431 bytů na 1000 obyvatel. 
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 na národní úrovni vypracovávají, 
v závislosti na používané metodice liší.
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2.3 Vlastnická struktura

V České republice je v porovnání se srovnatelnými 
zeměmi západní Evropy relativně nízký podíl nájemního 
bydlení. Počet domácností v nájemních bytech na 1000 
obyvatel například dosahuje pouze 37 % úrovně 
Německa, nebo 64 % úrovně Rakouska. 
Především v posledních 15 letech se zvýšil podíl bytů 
v osobním vlastnictví, a to zejména díky privatizacím 
obecních bytových fondů, převodům družstevních bytů 
do osobního vlastnictví a také díky aktivnímu působení 
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 výstavba“ a „družstevní bydlení“, které 
se v ostatních zemích EU nevyskytuje v tak rozsáhlém 
měřítku. Na 1000 obyvatel připadalo v roce 2009 
v České republice téměř 112 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.

2.4 Spotřebitelské výdaje na bydlení

Celkové spotřebitelské výdaje na bydlení v roce 2009 
dosahovaly v České republice 51 % průměru Evropské 
unie, a země tak patří k evropským státům s poměrně 
nízkými spotřebitelskými výdaji na bydlení, zejména 
ve srovnání se západní Evropou. 

Průměrné roční spotřebitelské výdaje na bydlení 
v Evropské unii v roce 2009 dosahovaly 3 100 EUR 
na obyvatele. Nejnižší výdaje na bydlení ze všech 
evropských zemí jsou již dlouhodobě pozorovány 
v Bulharsku a v Litvě, kde hodnoty v procentuálním 
vyjádření v roce 2009 činily 18 % respektive 23 % celo-
evropského průměru. Z porovnání průměrných hodnot 
východní a západní Evropy je zřejmé, že východní Evropa 
za Západem výrazně zaostává, když celkové výdaje 
na bydlení v roce 2009 činily pouhých 18 % celoevrop-
ského průměru. Západní Evropa naopak tento průměr 
v roce 2009 překročila o 6 % (stejně jako v roce 2008).
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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 stejně 
jako v roce 2008 i v roce 2009 na opravy a údržbu 
vydáno pouze 16 % celoevropského průměru (26,8 EUR 
na obyvatele).

V mezinárodním porovnání mělo nejnižší celkové roční 
spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů v roce 
2009 Finsko (7,1 EUR na obyvatele) se 4 % celoevrop-
ského průměru. Nejvyšší spotřebitelské výdaje na opravy 
a údržbu bytů na 1000 obyvatel zaznamenala v roce 
2009 Velká Británie (více než dvojnásobek celoevrop-
ského průměru) a Polsko (66 % nad průměrem EU). Ze 
srovnání průměrných hodnot východní a západní Evropy 
je zřejmé, že Východ Evropy zaostával v roce 2009 za 
Západem o 45 %.

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 rekon-
strukcím a revitalizacím (zejména bytů v panelových 
domech) a tedy i k zvýšeným investicím do oprav 
a údržby bytového fondu.

2.5 Intenzita bytové výstavby v Evropě

Rezidenční výstavba v České republice v roce 2009 
dosáhla 85 % průměrné hodnoty Evropské unie 
v ukazateli roční intenzity bytové výstavby, tzn. počtu 
dokončených bytů na 1000 obyvatel.

V porovnání evropských zemí předčila Česká republika 
v tomto ukazateli vývoje rezidenčního trhu v roce 2009 
například Německo, či Velkou Británii. V České republice 
bylo dokončeno 3,67, v Německu 1,9 a ve Velké Británii 
pak 2,5 bytu na 1000 obyvatel. Nejvíce dokončených 
bytů v roce 2009 zaznamenalo stejně jako v roce 2008 
Irsko. V Evropské unii bylo v roce 2009 dokončeno 
v průměru 4,3 bytu na 1000 obyvatel.
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2.6 Mezinárodní porovnání cen nových 
rezidenčních nemovitostí

Cena za m2 nové rezidenční nemovitosti v Praze v roce 
2009 dosáhla průměrně 2 200 EUR, což představuje 
nejvyšší hodnotu z porovnávaných středoevropských 
měst. Situaci na pražském rezidenčním trhu ve sledo-
vaném období výrazně ovlivňovaly změny, ke kterým 
došlo v oblasti bankovního financování. Prodeje 
rezidenčních nemovitostí se v Praze výrazně snížily, díky 
čemuž nabídka nových bytů v roce 2009 převyšovala 
poptávku. Realizace nových rezidenčních projektů byla 
omezena z důvodu obtížného zajištění financování 
projektů ze strany developerů (požadovaná vysoká míra 
předprodejů a v porovnání s předchozími roky i výrazně 
vyšší podíl vlastních finančních zdrojů).

V Bratislavě se průměrná cena nové rezidenční nemo-
vitosti v roce 2009 pohybovala na úrovni 2 100 EUR 
za m2. Nabídkové ceny nových bytů v hlavním městě 
Slovenské republiky na konci roku 2009 stagnovaly. 
Prodejní ceny byly v Bratislavě až o 10 % nižší než ceny 
nabídkové, a to zejména v důsledku slev. 

Hodnota m2 nového bytu ve Varšavě se v roce 2009 
dostala na úroveň 1 900 EUR (zatímco v roce 2008 
dosahovala 2 600 EUR – pokles přibližně o 30 %. 
Diference je dána meziročním 10% – 15% poklesem cen 
nemovitostí a změnou směnného kurzu polské měny. 
Na počátku roku 2009 prodej rezidenčních nemovitostí 
meziročně poklesl téměř o 50 %. Klesající zájem o koupi 
rezidenční nemovitosti a omezený přístup k bankovnímu 
financování a odlišné představy developerů a potenciál-
ních kupujících o ceně výrazně omezily novou bytovou 
výstavbu na polském trhu. 

Nejnižší průměrné ceny nových rezidenčních nemovitostí 
z porovnávaných měst s 1 400 EUR dosahuje maďarská 
Budapešť. Také zde poklesly ceny nemovitostí meziročně 
téměř o 20 %. 

Všechna porovnávaná města zaznamenala v roce 2009 
pokles cen (5 % – 20 %) i pokles prodeje rezidenčních 
nemovitostí (10 % – 50 %), zvýšení úrokových sazeb 
hypotečních úvěrů (5 % – 13 %) a výrazné omezení nové 
nabídky rezidenčního bydlení.
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3. Faktory ovlivňující bytovou 
výstavbu v ČR

3.1 Vývoj realitního trhu v ČR 

V roce 2009 zaznamenal český realitní trh prozatím 
nejvýraznější pokles, když se realitní investice propadly 
meziročně téměř o 80 % a komerční spekulativní 
výstavba nových objektů se v oblasti průmyslových 
staveb téměř zastavila či byla jako v případě budov 
administrativních, maloobchodních a rezidenčních 
výrazně omezena. Nájemné komerčních nemovitostí 
kleslo v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti 
o 5 – 10 %. Rezidenční nemovitosti postihl menší zájem 
kupujících. 

Počet zápisů do katastru nemovitostí uskutečněných 
vkladem se v roce 2009 snížil meziročně téměř o 10 % 
na 696 962. Většina zápisů v katastru uskutečněných 
v roce 2009 se týkala vlastnických práv. Celkově bylo 
v roce 2009 registrováno 453 298 převodů vlastnických 
práv, což představuje meziroční pokles o 12 %. Z této 
skutečnosti lze usuzovat, že aktivita na realitním trhu 
za rok 2009 klesla oproti roku 2008 právě o 12 %. 
Zápisy týkající se bytů klesly o 8 % na 169 618, zápisy 
k pozemkům o 15 % na 573 645. Z regionálního 
hlediska byl největší počet zápisů učiněných vkladem 
v roce 2009 zaznamenán ve Středočeském kraji. 

3.2 Vývoj stavebnictví v ČR 

Stavebnictví představuje jeden z nejvýznamnějších 
sektorů českého hospodářství s vysokým multiplikačním 
efektem na celou ekonomiku a zaměstnanost. 
Stavebnictví zaměstnává okolo 10 % osob pracujících 
v civilním sektoru (přibližně 460 tisíc osob). Objem 
stavební výroby přesahuje půl bilionu korun, podílí se tak 
7 – 8 % na tvorbě HDP a jde o jeden z nejvýznamnějších 
segmentů české ekonomiky. Jeden milion korun inves-
tovaný/ vydaný ve stavebnictví generuje 2,71 mil. Kč 
v navazujících sektorech ekonomiky a vytváří potřebu 
přibližně 3,5 pracovníků ve stavebnictví a v navazujících 
sektorech ekonomiky.

Stavební produkce v roce 2009 ve stálých cenách  •
meziročně klesla o 1,0 %. V roce 2009 bylo staveb-
ními společnostmi s 50 a více zaměstnanci uzavřeno 
33 720 nových stavebních zakázek, což představuje 
meziroční nárůst o 7,3 %. 
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Celková hodnota nově uzavřených zakázek v roce  •
2009 meziročně klesla o 26,4 % a činila 183,6 
mld. Kč, v pozemním stavitelství 76,0 mld. Kč (pokles 
o 35,7 %) a v inženýrském stavitelství 107,6 mld. Kč 
(pokles o 18,1 %). Propad objemu uzavřených 
stavebních zakázek byl zčásti ovlivněn neobvykle 
vysokou srovnávací základnou roku 2008, kdy 
objem nových zakázek na inženýrském stavitelství 
rostl o 51,8 %. Průměrná hodnota nově uzavřené 
stavební zakázky v roce 2009 činila 5,4 mil. Kč a byla 
meziročně o 31,4 % nižší.

Výsledky stavební produkce v roce 2009 poháněly  •
především velké veřejné zakázky. Naproti tomu 
došlo v roce 2009 k výraznému útlumu zakázek 
na výstavbu pozemních staveb (např. bytů a komerč-
ních budov). 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve staveb- •
ních společnostech s 50 a více zaměstnanci se v roce 
2009 meziročně snížil o 0,2 %. 

Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců  •
ve stavebnictví v roce 2009 meziročně vzrostla 
o 5,5 % a činila 28 091 Kč.

V roce 2009 zaznamenala produkce pozemního  •
stavitelství výrazný propad, a to o 7 %. Inženýrské 
stavitelství pak i v roce 2009 zaznamenalo meziroční 
nárůst stavební produkce o 14,3 %. 

V roce 2009 stavební úřady vydaly o 7,8 % staveb- •
ních povolení méně, na druhou stranu se spíše 
stavěly dražší stavby, když jejich orientační hodnota 
meziročně vzrostla o 4,3 %. Celková hodnota nově 
uzavřených stavebních zakázek v České republice 
meziročně klesla o 26,4 %.

Stavební trh v České republice pravděpodobně svého 
dna prozatím nedosáhl. Největšími úskalími se ukazuje 
být výrazný propad poptávky, a to i v inženýrském 
stavitelství, zvyšující se konkurence, kdy na menší 
počet zakázek připadá více potenciálních realizátorů, 
a setrvávající obtíže s financováním projektů. Negativní 
vliv na současný vývoj stavebnictví má i prodlužování 
splatnosti faktur a nárůst insolvenčních řízení. Negativní 
vliv ekonomického ochlazení na celý sektor stavebnictví 
se následně promítá i do odvětví rezidenční výstavby.
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3.3 Demograficko-ekonomické ukazatele 
ovlivňující rezidenční trh 

Demografický vývoj
Dle údajů Českého statistického úřadu měla Česká 
republika na konci 4. čtvrtletí roku 2009 celkem 
10 525 600 obyvatel. 

Z dlouhodobého hlediska nejvýznamnější skupinu pro 
vývoj rezidenčního a realitního trhu představují lidé 
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. 

Ve sledované věkové skupině, tzn. 25 – 40 let, se v roce 
2010 nachází 2 676 235 lidí. Tato skupina však bude 
v průběhu let postupně ustupovat a v roce 2020 se 
v České republice bude nacházet o více než 318 tis. 
lidí ve věku 25 – 40 let méně, tedy 2 357 405. Trend 
postupného úbytku produktivních osob ve výše zmíněné 
věkové skupině se nadále prohloubí do roku 2050, kdy 
ve věku 25 – 40 let bude pouze 1 961 725 obyvatel 
České republiky, tedy více než o 714 tis. osob méně, než 
v roce 2010. Poptávka po bytové výstavbě a finančních 
produktech zaměřených na bydlení v této důležité 
věkové skupině tedy bude v průběhu příštích 40 let 
neustále klesat.

Z hlediska demografického vývoje se však očekává, 
že postupně klesající počet obyvatel České republiky 
bude částečně nahrazován nově přicházejícími cizinci 
s trvalým či dlouhodobým pobytem. Na počátku roku 
2010 se v České republice nacházelo více než 431 tis. 
cizinců (z nichž většina je ve věku mezi 25. – 40. rokem) 
s povolením k trvalému či dlouhodobému pobytu. 
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Demograficko-ekonomické faktory
Na konci roku 2009 se v České republice nacházelo 
5 312 300 ekonomicky aktivních obyvatel. Na strukturu 
ekonomického postavení obyvatelstva však působí 
vyjma přirozeného posunu ve věkové skladbě populace 
i sociální a ekonomické faktory. Jedná se především 
o růst nezaměstnanosti (v roce 2009), zvyšování věkové 
hranice pro odchod do důchodu a prodlužování délky 
vzdělávání. Tyto vlivy se posléze promítají v podílu počtu 
zaměstnaných osob na celkové populaci republiky. 

V porovnání s koncem roku 2008, kdy v České republice 
pracovalo 48,1 % všech obyvatel, došlo v roce 2009 
k propadu tohoto podílu, a to zejména vlivem ekono-
mického ochlazení na hodnotu 46,8 % (4 927 300 
osob).

Demograficko-sociální faktory
Ve vztahu k předpokládanému demografickému 
vývoji České republiky mohou rezidenční nemovitosti 
i přes občasné výkyvy v ceně představovat výhodnou 
investici se zajišťujícím účinkem, když v delším časovém 
horizontu vykazují cenovou stabilitu a mají antiinflační 
efekt. Díky prozatím nedostatečně řešené otázce 
důchodového zajištění dnešní produktivní generace (lidí 
ve věku 25 – 40 let) představuje investice do bydlení 
možnou výhodnou formu „důchodového připojištění“. 
Investice do vlastního bydlení bývá v současné době 
skloňována jako další možný pilíř důchodového zajištění. 
Vlastnictví rezidenční nemovitosti k případnému 
následnému pronájmu či odprodeji v důchodovém věku 
je považováno za vhodnou a relativně bezpečnou formu 
bohatství. S přibývajícími roky se vlivem demografického 
vývoje České republiky developerským a investorským 
společnostem více otevře segment rezidenčního trhu 
zaměřený na řešení problematiky bydlení seniorů (s cílem 
zajistit důstojné a dostupné bydlení), např. výstavbou 
specializovaných zařízení či nájemních bytů penzionát-
ního charakteru.
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4. Vývoj trhu s rezidenčními 
nemovitostmi v ČR

4.1 Rezidenční nemovitosti v České republice

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

Bytová výstavba dosáhla svého vrcholu v polovině sedm-
desátých let, kdy intenzita bytové výstavby dosahovala 
téměř 100 000 dokončených bytů ročně.

Významný nárůst v oblasti výstavby nových bytů v České 
republice nastal až po roce 2000, kdy byly na trh 
uvedeny dostupné finanční produkty určené k finan-
cování 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. V kombi-
naci s nástupem generace „silných“ ročníků a výraznému 
růstu životní úrovně došlo k nastartování prudkého 
rozvoje. Rezidenční nemovitosti se díky podpoře 
vlastnického bydlení, dostupným produktům a úlevám 
a každoročnímu prudkému růstu cen staly zajímavou 
investicí.

Mimořádně vysoká poptávka po rezidenčních 
nemovitostech tažená především vysokým růstem 
příjmů domácností, nízkou nezaměstnaností, nízkými 
úrokovými sazbami hypotečních úvěrů, kulminací zájmu 
„silných“ ročníků o vlastní bydlení a jistotou zvýšení cen 
rezidenčních nemovitostí v důsledku změny sazby DPH 
se v roce 2007 promítla do dynamického posunu vývoje 
výstavby rezidenčních nemovitostí a historicky nejvyššího 
meziročního přírůstku počtu dokončených (meziroční 
přírůstek o 38 %) i zahájených bytů financovaných 
rekordním objemem hypotečních úvěrů. 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.

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 došlo k výraznému propadu bytové výstavby 
(zejména ve 4. čtvrtletí). V roce 2008 bylo poprvé od 
roku 2001 v meziročním porovnání zahájeno méně bytů. 
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„Finanční“ krize z druhé poloviny roku 2008 zasáhla 
český trh rezidenčního bydlení v roce 2009 poklesem 
poptávky po nemovitostech v průměru až o 30 %, 
v některých segmentech trhu dokonce až o 50 %. 
Důvodem byl především celkový hospodářský vývoj ČR 
včetně rostoucí míry nezaměstnanosti (míra nezaměst-
nanosti dle Českého statistického úřadu v roce 2009 
dosáhla průměrné hodnoty 6,7 %, tj. o 2,3 p. b. více než 
v roce 2008) a s ním spojené nejistoty ohledně schop-
nosti domácností splácet hypoteční úvěry, které se navíc 
staly pro domácnosti hůře dostupnými z důvodu zvýšené 
opatrnosti bank při poskytování nových hypotečních 
úvěrů. Domácnosti v současné době stále odkládají 
koupi rezidenčních nemovitostí z důvodu očekávání 
dalšího cenového poklesu a nedůvěry v dokončení 
projektu developerem. 

Vlivem poklesu poptávky dochází ke snižování počtu 
zahájených bytů. V roce 2009 byla zahájena výstavba 
37 319 bytů, což ve srovnání s rokem 2008 představuje 
pokles o 14,3 %. Počet zahájených bytů klesal ve všech 
čtvrtletích roku 2009, nejvíce pak ve druhém a čtvrtém, 
kdy byl zjištěn meziroční propad o 21,2 % ve srovnání se 
stejnými obdobími předchozího roku. Počet zahájených 
bytů v roce 2009 klesl poprvé po 15 letech (od roku 
1994) pod úroveň počtu bytů dokončených.

V roce 2009 bylo dokončeno 38 526 bytů, což ve srov-
nání s rokem 2008 představuje nepatrný nárůst o 0,4 %. 
Počet dokončených bytů stoupal v prvním, druhém 
i čtvrtém kvartále, ve třetím čtvrtletí byl však zazna-
menán propad ve výši 8,8 %, jenž průměrné hodnoty 
roku 2009 dorovnal téměř na úroveň roku 2008. 

Od poloviny devadesátých let, a to i navzdory působení 
vlivu „finanční“ krize v roce 2008, docházelo až do roku 
2009 v České republice ke konstantnímu převisu počtu 
zahajovaných bytů nad dokončovanými. Na rezidenčním 
trhu se v průběhu let developerského „boomu“ vytvořila 
zásoba v podobě rozestavěných bytů, které se v dokon-
čeném stavu na trh dostanou v průběhu následujících 
několika let. Celkový počet rozestavěných bytů  
k 31. 12. 2009 činil 174 913. V meziročním porovnání 
se na trhu nachází o cca 1 200 rozestavěných bytů méně 
než v roce 2008, avšak o 3 900 rozestavěných bytů více 
než v roce 2007. 

Oživení na trhu s rezidenčním bydlením je podmiňováno 
nastartováním příznivého makroekonomického vývoje 
a návratem důvěry a stability do segmentu střední třídy 
obyvatelstva. 

Intenzita bytové výstavby v České republice
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 působením 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 (3,68 dokončených bytů 
na 1000 obyvatel) může být vnímán jako přirozený 
návrat rezidenčního trhu k obvyklým a dlouhodobě 
udržitelným hodnotám. V roce 2009 dosahovala inten-
zita bytové výstavby téměř stejné hodnoty jako v roce 
2008, tedy 3,67 dokončených bytů na 1000 obyvatel. 
Průměrná dlouhodobá hodnota ukazatele intenzity 
bytové výstavby od roku 2000 do roku 2009 v České 
republice činí 3,1 dokončených bytů na 1000 obyvatel.

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. V roce 2008 však intenzita v obou výše jmeno-
vaných krajích dominujících českému rezidenčnímu trhu 
poklesla. Zatímco v roce 2009 intenzita bytové výstavby 
ve Středočeském kraji nadále klesala a dosáhla hodnoty 
5,98 (pokles o 1,02), v Praze intenzita bytové výstavby 
rostla o 0,73 a dosáhla hodnoty 5,95 dokončených bytů 
na 1000 obyvatel. 
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Vývoj cen rezidenčních nemovitostí
Ceny bytů v České republice rostly s mírnými výkyvy 
(např. v roce 2004) téměř nepřetržitě 15 let. Na rezi-
denčním trhu se vytvořilo očekávání, že se jedná 
o neměnný trend. Ze zvýšeného zájmu o vlastní bydlení 
těžily především developerské a stavební společnosti 
a díky multiplikačnímu efektu pozemního stavebnictví 
i celá ekonomika.

Především vlivem zvýšené poptávky po vlastním bydlení 
a relativně snadné dostupnosti financování zaznamenaly 
ceny bytů v několika předchozích letech velmi intenzivní 
růst, který zapříčinil plošné zvýšení cen rezidenčních 
nemovitostí v České republice. 

V obou zmíněných krajích tedy došlo k vyrovnání inten-
zity bytové výstavby. Nárůst intenzity bytové výstavby byl 
v roce 2009 zaznamenán i v Jihomoravském kraji, kde 
její hodnota dosáhla 4,3 dokončených bytů na 1000 
obyvatel (nárůst o 0,3).

Intenzita zahajované bytové výstavby (počet zahájených 
bytů na 1000 obyvatel) se v průběhu minulých let vyví-
jela 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 v celorepublikovém 
průměru zaznamenána stagnace a následný pouze mírný 
pokles. V roce 2009 došlo v České republice k propadu 
hodnoty intenzity zahajované bytové výstavby na 3,6 
zahájených bytů na 1000 obyvatel, což v meziročním 
porovnání představuje pokles tohoto ukazatele o více 
než 14 %.

Průměrná dlouhodobá hodnota ukazatele intenzity 
zahajované bytové výstavby od roku 2000 do roku 
2009 v České republice činí téměř 3,7 zahájených bytů 
na 1000 obyvatel.

Nejvyšší intenzita zahajované bytové výstavby je stejně 
jako počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 
dlouhodobě identifikována ve Středočeském kraji 
a v Hlavním městě Praze. Zatímco v roce 2007 se 
intenzita zahajované bytové výstavby v obou krajích 
lišila pouze o 0,3 zahájeného bytu na 1000 obyvatel, 
v roce 2008 došlo ve Středočeském kraji (na rozdíl od 
ostatních krajů České republiky, a tedy i Hlavního města 
Prahy) k meziročnímu růstu intenzity zahajované bytové 
výstavby o více než 10 % a oba kraje se lišily o více než 
2,6 zahájených bytů na 1000 obyvatel. V roce 2009 byl 
však ve Středočeském kraji pozorován projev opačného 
trendu. Intenzita zahajované bytové výstavby ve Středo-
českém kraji byla v roce 2009 korigována na hodnotu  
6 zahájených bytů na 1000 obyvatel. Hlavní město Praha 
zaznamenalo hodnotu tohoto ukazatele o 1,4 zaháje-
ných bytů na 1000 obyvatel nižší než Středočeský kraj.

Pozitivní vývoj intenzity zahajované bytové výstavby je 
stejně jako v případě počtu dokončených bytů na 1000 
obyvatel očekáván v Jihomoravském kraji. Jihomoravský 
kraj zaznamenal zvýšení hodnot obou zmíněných 
ukazatelů o 0,2 zahájeného resp. 0,3 dokončeného bytu 
na 1000 obyvatel. 
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Na českém trhu s rezidenčními nemovitostmi se v letech 
2006 až 2008 projevilo období výrazného nárůstu cen 
rezidenčních nemovitostí, které lze přičíst především 
konjunktuře české ekonomiky. Nárůsty reálných mezd, 
pozitivní vývoj na trhu práce, posílení směnného kurzu 
koruny, dostupné úvěry na bydlení a optimistická 
očekávání českých domácností podněcovaly rozhodnutí 
pořídit si vlastní bydlení. Jako ostatní faktory působící 
na poptávku po bytech byla identifikována i výrazně 
vyšší natalita, sňatečnost a změna v životním stylu 
obyvatelstva. 

Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2008 a v prvním 
pololetí roku 2009 však trh s rezidenčními nemovitostmi 
zaznamenal i vlivem „finanční krize“ a ochladnutím 
poptávky podstatnou redukci růstových temp u nabídko-
vých cen a jejich následný velmi prudký meziroční pád.  
V tomto období lze na českém trhu s byty pozorovat 
jev, který lze vzhledem k relativně prudkému cenovému 
poklesu tohoto typu aktiva nazvat „prasknutím“ cenové 
bubliny. 

Pokles poptávky byl patrný ve druhé polovině roku 
2008, kdy největší developerské společnosti ohlásily 
meziroční snížení zájmu o nové bydlení o 10 až 
20 %. Původně očekávané podzimní oživení trhu se 
nedostavilo a na trhu s rezidenčními nemovitostmi 
docházelo k cenové korekci (snižování cen rezidenčních 
nemovitostí). Ve třetím čtvrtletí roku 2008 došlo po 
třinácti kvartálech růstu cen rezidenčních nemovitostí 
k jejich faktické meziroční stagnaci (nárůst pouze o 0,2 
%). První čtvrtletí roku 2009 však již bylo ve znamení 
meziročního poklesu, jenž se ve druhém čtvrtletí 2009 
dále prohloubil na historicky nejnižší úroveň dynamiky 
(pokles o 5,5 %). Ve třetím a ve čtvrtém čtvrtletí roku 
2009 došlo u rezidenčních nemovitostí v České republice 
nejprve k meziročnímu růstu cen o 0,5 % a posléze 
k opětovnému meziročnímu poklesu o 1,2 %. 

Je patrné, že nejprudší cenový pokles na trhu s byty je 
podle meziročních změn nabídkových cen rezidenčních 
nemovitostí sledovaných po jednotlivých čtvrtletích 
znatelný u rezidenčních nemovitostí mimo hlavní město 
Prahu. 
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Z nejvyšších meziročních růstů patrných ve druhém 
čtvrtletí 2008, kdy zde ceny bytů stouply proti stejnému 
období předchozího roku o 8,7 %, došlo v prvním čtvrt-
letí 2009 k meziročnímu propadu o 4,6 %, ve druhém 
dokonce o 6,3 %. Znamená to tedy, že za pouhých 
devět měsíců činila negativní změna 13,3 p. b. a za rok 
došlo ke ztrátě o více než 15 p. b. Ve třetím a ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2009 došlo u rezidenčních nemovitostí 
mimo Hlavní město Prahu nejprve k meziročnímu růstu 
cen o 2,1 % a posléze k opětovnému, avšak již ne tak 
výraznému poklesu o 0,8 %. 

V Hlavním městě Praze byl zaznamenán vůbec nejvyšší 
meziroční růst nabídkových cen bytů ještě ve třetím 
čtvrtletí 2008, to znamená v době, kdy mimopražský trh 
s rezidenčními nemovitostmi již relativně silně cenově 
klesal. Ceny bytů v Praze se totiž v uvedeném čtvrtletí 
zvýšily o 6,1 %. Prudký pád nabídkových cen pražských 
rezidenčních nemovitostí se v první fázi odehrál 
v průběhu jediného čtvrtletí, a to ve čtvrtém kvartálu 
roku 2008, kdy zde ceny bytů klesly z přírůstku 6,1 % 
ve třetím čtvrtletní na meziroční propad o 1,7 %. 

V prvním čtvrtletí roku 2009 zaznamenal pražský trh 
s rezidenčními nemovitostmi v oblasti nabídkových 
cen mírně pozitivní změnu. Proti prvnímu čtvrtletí roku 
2008 ceny poklesly jen o 0,9 %, což znamenalo výrazně 
pomalejší propad ve srovnání se závěrem roku 2008 
a zároveň také podstatně nižší tempo poklesu než u cen 
bytů v regionech mimo hlavní město. Další výraznější 
fáze propadu nabídkových cen pražských rezidenčních 
nemovitostí však byla zaznamenána ve druhém čtvrtletí 
2009, kdy jejich nabídkové ceny meziročně poklesly 
o 4,5 %. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2009 u rezi-
denčních nemovitostí v Hlavním městě Praze docházelo 
k meziročnímu propadu cen o 1,4 % respektive o 1,5 %. 

Nabídkové vs. realizované ceny
Realizovatelná poptávka se nesetkala s nabídkovými 
cenami především v prvním pololetí let 2007 a 2009. 
V prvním a druhém kvartále roku 2007 byl vlivem 
enormního nárůstu poptávky na realitním trhu vyvíjen tlak 
na ceny takovým způsobem, že lidé kupující rezidenční 
nemovitosti zaplatili v průměru ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2006 až o 12 % respektive o 9 % vyšší 
cenu, přičemž nabídkové ceny stouply v průměru 
o 5,5 %. V prvním pololetí 2009 byl naopak vlivem 
enormního poklesu poptávky na realitním trhu vyvíjen tlak 
na ceny takovým způsobem, že lidé kupující rezidenční 
nemovitosti zaplatili v průměru ve srovnání se stejným 
obdobím roku 2008 až o více než 7 % nižší cenu, přičemž 
nabídkové ceny klesaly v průměru o 4,2 %.
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4.2 Nájemní bydlení

Podíl nájemních bytů v České republice od roku 1990 
soustavně klesá (v důsledku např. privatizace, prodeje 
obecního bytového fondu a nezájmu investorů 
a developerů) a v současnosti činí 20 – 22 % trvale 
obydlených bytů, což představuje hodnotu 800 – 850 
tis. bytů. Z uvedeného počtu připadá přibližně 20 – 25 % 
na sektor smluvního nájemného a 75 – 80 % bytů platí 
nájemné podle zákona o jednostranném zvyšování 
nájemného (regulované nájemné). Významnějšímu 
rozvoji trhu nájemního bydlení v současné době brání 
především legislativní rozkročení v podobě regulovaných 
a tržních nájmů. Deregulace nájemného by v České 
republice měla skončit v roce 2012, kdy by mělo dojít 
k narovnání vztahů mezi pronajímateli a nájemci a nájmy 
všech bytů by již měly být stanoveny jen na základě 
tržních podmínek.

V průběhu minulých let, kdy na trhu s rezidenčními 
nemovitostmi panoval obecný příklon k vlastnickému 
bydlení, bylo možné sledovat vytrácející se význam 
nájemního bydlení. Vlivem současného ekonomického 
vývoje se však tento trend obrací, a to především díky 
tomu, že určitá část obyvatelstva se investice do pořízení 
vlastního bytu obává (nájemní bydlení je flexibilnější 
a v případě ztráty příjmu nehrozí neschopnost splácení 
závazků) či není schopna akumulovat dostatečný 
objem finančních prostředků na jeho pořízení či složení 
minimálního vlastního podílu. Ke změně trendu přispívá 
také skutečnost, že v některých regionech se výrazně 
zvětšil rozdíl mezi výší nájmu a výší případné splátky 
hypotečního úvěru. Nájemní bydlení by nemělo být 
ztotožňováno se sociálním bydlením, jedná se ve většině 
evropských zemí o nejstandardnější formu bydlení všech 
sociálních skupin.

Dle odhadů vzrostla v roce 2008 meziročně poptávka 
po pronájmech bytů v průměru o více než 5 %. Odhady 
růstu této poptávky v roce 2009 činily 10 % – 15 %. 
Dlouhodobou tendencí trhu s nájemním bydlením je 
i přes současný nárůst poptávky ze strany zájemců 
o nájemní bydlení, pravděpodobně stagnace, a to 
zejména z důvodu současného nasycení trhu volnými 
byty k pronájmu – převisu nabídky nad poptávkou. 

Vývoj cen nájemného – tržní nájemné
Tržní nájemné je nájemné vznikající na základě vzájemné 
dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Tržní 
nájemné tak na rozdíl od nájemného regulovaného 
odráží vztah nabídky a efektivní poptávky na lokálním 
trhu s byty v jednotlivých městech. Tržní nájemné bylo 
v České republice v roce 2009 poznamenáno průměrně 
pomalejším poklesem v porovnání s cenami bytů.

Průměrné ceny tržních nájmů klesly v České republice 
na konci roku 2009 o 3,9 %. Největší propad cen zazna-
menalo Hlavní město Praha, kde došlo k meziročnímu 
poklesu cen o 12,47 %. K obdobnému poklesu došlo 
u měst Plzeňského (-11,5 %) a Středočeského (-10,1 %) 
kraje. Ceny tržního nájemného meziročně klesly 
na většině území České republiky (12 krajů). Výjimku 
představují Ústecký a Jihomoravský kraj, kde v mezi-
ročním porovnání došlo na konci roku 2009 k nárůstu 
průměrných tržních nájmů v průměru o více než 7 %.

Průměrné tržní nájemné pokleslo v meziročním srovnání 
na konci roku 2009 o 3,8 % na 100 Kč/m2. Nejvyšší 
průměrné ceny nájemného vykazuje Hlavní město Praha, 
kde nájemník v průměru za standardní byt (68 m2, 40% 
opotřebení) zaplatí 13 100 Kč bez poplatků (služby, 
energie, atd.). Druhým nejdražším místem je Středočeský 
kraj s tržním nájemným ve výši 6 500 Kč následovaný 
Zlínským krajem s průměrnou výší tržního nájemného 
6 200 Kč. Mezi oblasti s nejlevnějším nájemním bydlením 
patří města Ústeckého, Karlovarského a Jihočeského 
kraje, kde se průměrná výše tržního nájemného za 
standardní byt pohybuje kolem pěti tisíc korun.
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V segmentu nových bytů o velikosti do 70 m2 byl ze 
sledovaných měst České republiky nejvyšší meziroční 
pokles tržního nájemného v roce 2009 zaznamenán 
v Plzni (pokles o 7,8 %) a v Ostravě (pokles o 6,6 %). 
Naopak nárůst cen tržního nájemného byl v porovnání 
jednotlivých let zaznamenán v Brně (nárůst téměř o 4 %) 
a Ústí nad Labem (nárůst o 3 %). 
Nový byt o velikosti do 70 m2 v Hlavním městě Praze 
si v roce 2009 bylo možné pronajmout za 226 Kč/
m2, v Brně za 184 Kč/m2 a v Plzni za 178 Kč/m2. 
Nejvyšších hodnot dosahovalo tržní nájemné v Ostravě 
a v Ústí nad Labem. Tato situace je dána především 
charakterem bytového fondu, nedostatkem volných bytů 
k nájemnímu využití, nižšími pořizovacími náklady bytů 
a v případě Ostravy i rozvojem regionu vlivem dostavby 
dopravní infrastruktury.

Výnos z nájemného 
Tržní nájemné je v současné době ve velké míře ovlivňo-
váno relativně velkým množstvím drobných investorů. Ti 
kupují byty k uložení a zhodnocení vložených finančních 
prostředků výnosem z jejich pronájmu, případně jako 
určitou formu důchodového zabezpečení. Pronajímatelé 
jsou v současné době tlačeni širší nabídkou spíše 
k poklesu cen, avšak na druhé straně dostatečná 
poptávka po nájemním bydlení umožňuje majitelům 
držet tržní nájemné na relativně stabilní úrovni.
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Praha Brno Ostrava České 
Budějovice Plzeň Karlovy Vary Liberec Ústí nad 

Labem

Průměrná cena 
standartního bytu 2 965 000 Kč 2 461 000 Kč 1 207 000 Kč 1 750 000 Kč 1 951 000 Kč 1 878 000 Kč 1 848 000 Kč 1 057 000 Kč

Průměrný roční 
pronájem 135 000 Kč 110 000 Kč 92 000 Kč 82 000 Kč 86 000 Kč 92 000 Kč 79 000 Kč 78 000 Kč

Roční výnos z 
nájemného 4,5% 4,5% 7,6% 4,7% 4,4% 4,9% 4,3% 7,4%

Průměrná cena 
nového bytu 4 092 000 Kč 3 249 000 Kč 1 629 000 Kč 2 310 000 Kč 2 575 000 Kč 2 479 000 Kč 2 440 000 Kč 1 427 000 Kč

Průměrný roční 
pronájem 184 000 Kč 150 000 Kč 196 000 Kč 128 000 Kč 145 000 Kč 139 000 Kč 126 000 Kč 193 000 Kč

Roční výnos z 
nájemného 4,5% 4,6% 12,0% 5,5% 5,6% 5,6% 5,2% 13,5%

Průměrná cena 
nového bytu 4 151 000 Kč 3 421 000 Kč 1 750 000 Kč 2 433 000 Kč 2 711 000 Kč 2 610 000 Kč 2 569 000 Kč 1 533 000 Kč

Průměrný roční 
pronájem 207 000 Kč 169 000 Kč 220 000 Kč 137 000 Kč 163 000 Kč 149 000 Kč 135 000 Kč 206 000 Kč

Roční výnos z 
nájemného 5,0% 4,9% 12,6% 5,6% 6,0% 5,7% 5,3% 13,5%

    Standardní byt - starší byt o velikosti 68 m2 s opotřebením 40%
Zdroj: IRI, Realit, ČSÚ, výpočet Deloitte 
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Pro majitele a zároveň pronajímatele bytu je klíčovým 
parametrem výnosnost z nájemného. Trend poklesu 
výnosu z nájemného se po několika letech v roce 2009 
zastavil (průměrný výnos z nájemného v roce 2008 
klesl pod 5 % oproti více než 8 % v roce 2000). Tato 
skutečnost byla způsobena především skutečností, že 
tržní nájmy v některých městech České republiky klesaly 
pomaleji než ceny bytů. 

Průměrný roční výnos z nájemného se v roce 2009 
v závislosti na stáří bytu, jeho velikosti a lokalitě 
pohyboval v Hlavním městě Praze v rozmezí 4,5 – 5,0 %, 
v Brně 4,5 – 4,9 % a Liberci v rozmezí 4,3 – 5,3 %. 
Specifickými jsou opět Ostrava a Ústí nad Labem (např. 
charakterem bytového fondu, nedostatkem volných 
bytů k nájemnímu využití a nižšími pořizovacími náklady 
bytů). Dlouhodobější pokles výnosu z nájmu v kombinaci 
s poklesem cen a příjmová situace jednotlivců i domác-
ností se promítá do rozhodování potenciálních zájemců 
o koupi nového bytu.

4.3 Vývoj hypotečního trhu

Hypoteční trh v ČR zaznamenal v roce 2009 pravdě-
podobně největší rozkolísání v celé své historii. V plné 
míře se projevilo rozdílné vnímání situace na trhu 
z pohledu poskytovatelů – bank a klientů. 

V roce 2009 český hypoteční trh zaznamenal po 20% 
propadu v roce 2008 ještě výraznější pokles, a to o více 
než 32% v počtu poskytnutých hypoték a téměř o 37% 
v objemu poskytnutých hypoték v meziročním srovnání 
s rokem 2008. V porovnání s rokem 2007 byl pokles 
hypotečního trhu bezmála 50%. První čtvrtletí roku 
2009 bylo charakterizováno výraznou změnou chování 
na straně bank, naproti tomu klienti ještě nezměnili 
podstatně svá očekávání k jednoduchému získání 
hypotéky, na které byli zvyklí z posledních 3 let. Druhé 
a třetí čtvrtletí byla výrazně poznamenána vyčkáváním 
na straně poptávky s očekáváním poklesu jak cen nemo-
vitostí, tak i úrokových sazeb. Zde sehrála významnou, 
ne příliš pozitivní roli média, neboť tato očekávání 
podstatnou měrou umocnila. Ve čtvrtém čtvrtletí se 
vnímání situace mezi bankami a klienty obrátilo. Bankám 
se nenaplnila negativní očekávání o výrazném zhoršení 
splácení hypoték a postupně zmírnily svá omezení 
z počátku roku. Naproti tomu u klientů výrazně narostla 
obava ze zadlužování, což pravděpodobně výrazně 
snížilo poptávku po hypotékách oproti počátku roku.
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očekávání o výrazném zhoršení splácení hypoték a postupně zmírnily svá omezení z počátku roku. Naproti tomu u klientů 
výrazně narostla obava ze zadlužování, což pravděpodobně výrazně snížilo poptávku po hypotékách oproti počátku roku.

K podstatné změně došlo v roce 2009 ve 
struktuře produktů bank. V závěru roku 2008 a 
v prvním čtvrtletí 2009 banky razantně eliminovaly 
rizikovější skupiny produktů, jako byly 100% hypotéky, 
hypotéky bez dokazování příjmů, či hypotéky pro cizí 
státní příslušníky, a obecně snížily výši úvěrů 
v poměru k hodnotě nemovitosti - LTV. Standardní 

hodnota LTV se posunula u většiny bank na hranici 70 % LTV. Sub prime produkty z trhu zcela zmizely a banky celkově 
zpřísnily podmínky pro poskytování úvěrů, resp. se svými podmínkami vrátily na bezpečnější hranici let 2004 až 2005. 
V průběhu roku pak banky postupně změkčovaly své podmínky u hranice LTV a na konci roku 2009 se hranice LTV ustálila na 
rozpětí 80 až 85 %. Podstatně vyšší vliv v hodnocení bonity klienta ale získala úvěrová historie klientů, a to nejen v oblasti 

hypoték, ale i u spotřebitelských úvěrů, kreditních karet 
a splátkových úvěrů. 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů setrvaly 
v roce 2009 v obdobném trendu jako v roce 2008. 
Očekávání klientů na pokles úrokových sazeb se tak 
nenaplnilo. Sazby určené novým klientům 
porovnávané pomocí Hypoindexu - formou vážené 
průměrné úrokové sazby, za kterou jsou poskytovány 
nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby, oscilovaly 
v průběhu roku 2009 okolo hranice 5,5 %, přičemž 
nižší sazby vykazují trvale tříleté a pětileté fixace. 

Pravidlo, že se od základních úrokových 
sazeb stanovovaných Českou národní bankou 
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V roce 2009 bylo celkem poskytnuto 44 402 hypoték 
v objemu 74,3 mld. Kč, zatímco v roce 2008 tyto 
hodnoty dosahovaly 64 497 poskytnutých hypoték 
v objemu 113,9 mld. Kč a v roce 2007 dokonce 83 340 
poskytnutých hypoték v objemu 142,3 mld. Kč. Počtem 
hypoték se rok 2009 dostal na úroveň nižší než v roce 
2005.

Oproti roku 2008, kdy se navzdory poklesu hypotečního 
trhu průměrná výše hypotečního úvěru stále meziročně 
zvyšovala, v roce 2009 již klesla i hodnota průměrné 
hypotéky, a to přibližně o 5,5 % oproti roku 2008 
a o 2,5 % oproti roku 2007 (v roce 2007 činila 1,71 
mil. Kč, v roce 2008 činila 1,76 mil. Kč, v roce 2009 1,67 
mil Kč). Tento trend byl v roce 2009 pravděpodobně 
ovlivněn výrazným poklesem podílu nových bytů, které 
by byly financovány hypotékou.

Ačkoli byl vnímán průběžný vývoj počtu i objemu 
hypoték v roce 2009 v meziročním srovnání velmi 
negativně, tak meziměsíční trend byl srovnatelný s před-
cházejícími lety. Od ledna do června byl zaznamenán 
růst počtu i objemu hypoték, v červenci významný mezi-
měsíční pokles a ve druhé polovině roku téměř shodné 
hodnoty s odchylkou do +/- 10%. V lednu roku 2010 byl 
zaznamenán meziročně mírný pokles v počtu i objemu 
hypoték o 5,3 %, resp. o 7 % (v lednu roku 2010 bylo 
uzavřeno celkem 2 533 hypotečních úvěrů o objemu 
4,28 mld. Kč, zatímco v lednu 2009 jich bylo uzavřeno 
2 675 o objemu 4,6 mld. Kč). Ačkoli se meziročně již 
nejedná o zásadní pokles, jednalo se o nejhorší výsledek 
za posledních 5 let. 

K podstatné změně došlo v roce 2009 ve struktuře 
produktů bank. V závěru roku 2008 a v prvním čtvrtletí 
2009 banky razantně eliminovaly rizikovější skupiny 
produktů, jako byly 100% hypotéky, hypotéky bez 
dokazování příjmů, či hypotéky pro cizí státní přísluš-
níky, a obecně snížily výši úvěru v poměru k hodnotě 
nemovitosti - LTV. Standardní hodnota LTV se posunula 
u většiny bank na hranici 70 % LTV. Subprime produkty 
z trhu zcela zmizely a banky celkově zpřísnily podmínky 
pro poskytování úvěrů, resp. se svými podmínkami vrátily 
na bezpečnější hranici let 2004 až 2005. V průběhu roku 
pak banky postupně změkčovaly své podmínky u hranice 
LTV a na konci roku 2009 se hranice LTV ustálila 
na rozpětí 80 až 85 %. Podstatně vyšší vliv v hodnocení 
bonity klienta získala úvěrová historie klientů, a to 
nejen v oblasti hypoték, ale i u spotřebitelských úvěrů, 
kreditních karet a splátkových úvěrů. 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů setrvaly v roce 2009 
v obdobném trendu jako v roce 2008. Očekávání 
klientů na pokles úrokových sazeb se tak nenaplnilo. 
Sazby určené novým klientům porovnávané pomocí 
Hypoindexu - formou vážené průměrné úrokové sazby, 
za kterou jsou poskytovány nové hypoteční úvěry pro 
fyzické osoby, oscilovaly v průběhu roku 2009 okolo 
hranice 5,5 % p.a., přičemž nižší sazby vykazují trvale 
tříleté a pětileté fixace. 

Pravidlo, že se od základních úrokových sazeb stanovo-
vaných Českou národní bankou následně odvíjí úročení 
komerčních úvěrů, doznalo v roce 2009 významné 
změny. I když Česká národní banka v únoru roku 2009 
snížila svou základní sazbu nejprve na 1,75 % p.a., 
posléze v průběhu roku bylo toto historické minimum 
několikrát ještě sníženo až na sazbu 1,0 % p.a. v prosinci 
2009. Přesto toto snižování mělo, podle předpokladů, 
minimální dopad na hypoteční úrokové sazby, a tedy 
i na rezidenční trh. V průběhu roku se tak potvrdilo 
očekávání, že reakce bank díky zvýšené citlivosti vůči 
riziku nebudou přímé ve smyslu snižování sazeb.

V průběhu let 2002 až 2009 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. Státní finanční 
podpora byla v roce 2009 poskytnuta pouze omezené 
skupině klientů spadajících do kategorie mladých klientů 
do 36 let, kteří si pořídili pro bydlení nemovitost starší 
dvou let a nevlastní žádnou jinou nemovitost.
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V průběhu roku 2009 se významnému procentu držitelů 
hypoték změnila díky uplynutí doby fixace výše úrokové 
sazby a tím i náklad na splácení hypotéky. Jednalo se 
zejména o klienty, kteří si v roce 2004 sjednali pětileté 
fixace a v roce 2006 tříleté fixace úrokové sazby. Podle 
odhadů se změna fixace týkala přibližně 20 % všech 
hypotečních klientů, pro které znamenala nárůst  
úrokových sazeb nejméně o 1,5 až 2 procentní body. 
Většina bank v průběhu roku 2009 změnila dlouhodobý 
trend zvýhodňování nových klientů před stávajícími 
a výrazně přiblížila nabídky při změně fixace ceně, jaká 
je nabízena novým klientům. Toto však neplatilo plošně 
ke všem klientům, i zde se začal výrazně projevovat 
trend nabídky nižších sazeb klientům s dobrou úvěrovou 
morálkou oproti klientům, kteří se v uplynulých letech 
dostali do problémů se splácením svých úvěrů. 

4.4 Vývoj sektoru stavebního spoření

V roce 2009 pocítily dopady hospodářského ochlazení 
i stavební spořitelny. Ochota spořit nebo se zadlužovat 
je za současné ekonomické situace nižší, což se 
po několika letech soustavného růstu projevilo jak 
na poklesu nově uzavřených smluv stavebního spoření, 
tak na objemu nově poskytnutých úvěrů ze stavebního 
spoření. Negativní vliv na vývoj stavebního spoření 
v roce 2009 měly i diskutované informace naznačující 
možnost dalšího snížení státní podpory stavebního 
spoření.

V roce 2009 bylo dle údajů stavebních spořitelen 
uzavřeno 575 292 nových smluv o stavebním spoření 
s celkovou hodnotou cílové částky 183 mld. Kč. 
Průměrná cílová částka smluv uzavřených fyzickými 
osobami dosáhla výše 309 tis. Kč. V porovnání s rokem 
2008, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl 705 463 
a průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše 
303 tis. Kč, došlo v roce 2009 k poklesu uzavřených 
smluv o 130 171 při současném nárůstu průměrné cílové 
částky o 6 tis. Kč.

Na konci roku 2009 byl celkový počet smluv stavebního 
spoření ve fázi spoření 4,92 mil., což je o cca 150 tis. 
smluv méně než ke konci roku 2008, kdy jejich celkový 
počet činil 5,1 mil. 

Celkový počet poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami 
dosáhl k datu 31. 12. 2009 počtu 988 353 a oproti 
předchozímu roku, kdy bylo evidováno celkem 971 176 
úvěrů, vzrostl počet úvěrů o 17 tis. Celkový objem úvěrů 
ke konci roku 2009 činil 267 mld. Kč.
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Počet a objem nově poskytnutých úvěrů stavebními 
spořitelnami v souladu s ekonomickým ochlazením 
v roce 2009 meziročně poklesl o více než 11 %. Celkem 
se stavebním spořitelnám podařilo uzavřít úvěrové 
smlouvy v objemu 66,4 mld Kč, což je pouze o nece-
lých deset miliard korun méně, než kolik činil objem 
poskytnutých úvěrů hypotečními bankami.
Struktura nových úvěrů ze stavebního spoření se 
dlouhodobě nemění. Nejvíce úvěrů ze stavebního 
spoření (80 %) je použito ke splacení překlenovacích 
úvěrů, 12,5 % je určeno pro rekonstrukce a moderni-
zace. U nových překlenovacích úvěrů je 40 % určeno 
na modernizace a rekonstrukce, 31 % na koupi bytu 
nebo rodinného domu a 13 % na výstavbu nových 
domů či bytů.

4.5 Podíl „ohrožených” úvěrů na bydlení

V důsledku ekonomického ochlazení a rostoucí nezaměst-
nanosti je zaznamenáván rostoucí podíl nesplácených 
úvěrů. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu 
půjček činil na konci ledna 2010 5,4 %. V případě 
domácností vzrostl podíl nesplácených úvěrů ke konci 
ledna 2010 na 4 % oproti 3,8 % na konci roku 2009.

V případě úvěrů na bydlení (hypoteční úvěry, úvěry ze 
stavebního spoření) je podíl nesplácených úvěrů nižší než 
u spotřebitelských úvěrů. Úvěr na bydlení bývá zpravidla 
zajištěn samotnou nemovitostí a v případě nesplácení 
úvěrů dlužníkovi reálně hrozí ztráta vlastního bydlení. 
Obecně je však očekáváno, že ekonomická recese v plné 
míře dopadne na obyvatele České republiky teprve 
v průběhu roku 2010, kdy bude kulminovat hladina 
nezaměstnanosti, a tedy i potíže lidí se splácením svých 
závazků. Lze očekávat, že může také dojít k vyčerpání 
finančních rezerv (úspory, odstupné při propuštění, 
kreditní karty a kontokorenty) držitelů hypoték, u nichž 
došlo k výraznému snížení příjmů.

Podíl dlouhodobě nesplácených hypotečních úvěrů 
na jejich celkovém počtu v polovině roku 2009 přesáhl 
hranici 2 %, v průběhu následujících měsíců nadále rostl 
a ve třetím čtvrtletí 2009 činil 2,25 %. V případě podílu 
dlouhodobě nesplácených úvěrů evidovaných stavebními 
spořitelnami je situace ještě o něco příznivější. Staveb-
ními spořitelnami uváděné průměrné hodnoty podílu 
dlouhodobě nesplácených úvěrů v roce 2009 činily 
1,7 % – 1,8 % celkového objemu poskytnutých úvěrů.

Hypoteční úvěry mají obecně vyšší podíl ohrožených 
úvěrů než stavební spoření, a to zejména z důvodu, že 
úvěry ze stavebního spoření jsou poskytovány zpravidla 
na nižší částky (snazší splácení) a u většiny úvěrů ze 
stavebního spoření musí klient pravidelně spořit ještě 
před poskytnutím úvěru, čímž má finanční ústav k dispo-
zici dostatečnou platební historii žadatelů o úvěr. 
Faktory ovlivňující vývoj podílu nesplácených hypoteč-
ních úvěrů v evropském měřítku jsou především doba 
nástupu ekonomického ochlazení (v západoevropských 
zemích byl nástup finanční krize zaznamenán zhruba 
o ¾ roku dříve než u zemí střední a východní Evropy), 
vývoj trhu práce (zvyšující se nezaměstnanost), vývoj 
bankovního sektoru (dostupnost hypotečních úvěrů, 
vývoj úrokové míry, atd.) a vývoj na rezidenčních trzích 
(vliv klesajících cen nemovitostí pod úroveň hypotečního 
úvěru, pokles zahajované výstavby, atd.).

Ve srovnání s jinými vybranými evropskými státy je 
podíl dlouhodobě nesplácených úvěrů na bydlení 
v České republice na průměrné úrovni. Nejvyšší podíl 
„ohrožených“ hypoték na celkovém počtu poskytnutých 
hypotečních úvěrů byl v rámci porovnávaných zemí 
zjištěn v Irsku a Španělsku, kde tento podíl přesahuje 
3 %. Naopak nejnižší podíl byl zaznamenán v Belgii 
a Dánsku, kde jeho úroveň oscilovala okolo 0,5 %.

Zvyšování podílu nesplácených hypotečních úvěrů v České 
republice představuje reálnou hrozbu jak pro vlastníky 
rezidenčních nemovitostí pořízených na hypotéku, tak 
pro finanční instituce. Alarmující je zejména prudký obrat 
dlouhodobého vývoje, když ještě v roce 2008 byl podíl 
„ohrožených hypoték“ odhadován na hranici 1 %.
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5. Opatření ovlivňující poptávku po 
výstavbě rezidenčních nemovitostí 
v Evropské unii

5.1 Legislativní / daňová opatření v zemích EU 27

V zemích Evropské unie plní trh s bydlením kromě 
zajištění bytových potřeb i funkce sociálně-stabilizační. 
Dostupnost vlastního bydlení je ve vyspělých zemích 
dlouhodobě citlivě vnímána především střední vrstvou – 
důležitou socioekonomickou skupinou obyvatel, která se 
podílí velkou měrou na tvorbě HDP. Vzhledem k důle-
žitosti dostupnosti různých forem bydlení jednotlivým 
vrstvám obyvatelstva je podpora tohoto trhu legislativní 
cestou předmětem zájmu vlád v zemích EU27, přičemž 
je možné sledovat různé přístupy.

Důležitost přístupu vlád k podpoře bydlení je v současné 
turbulentní době velmi vysoká – poptávka po nové 
rezidenční výstavbě je úzce spjata se stavebnictvím, které 
je v evropských zemích jedním z nejdůležitějších odvětví 
národních ekonomik s velmi vysokým multiplikačním 
efektem na zaměstnanost i hospodářství jako celek.

Mezi nejpoužívanější legislativní opatření, jak zvýšit 
dostupnost vlastního bydlení v zemích EU27, patří:

Odpočítatelnost úroků z hypotečních úvěrů •  
(opatření účinné v 62 % zemí EU vč. České republiky)

Osvobození od daní z kapitálových výnosů •  
(účinné v 85 % evropských zemí vč. České republiky) 
Osvobození je obvykle vázáno určitými podmínkami 
– minimální délkou vlastnictví nemovitosti, využitím 
nemovitosti pro vlastní bytové potřeby, apod.)

Snížená sazba DPH, osvobození od DPH •  (účinné 
v 52 % evropských zemí vč. České republiky)  
Snížená sazba či osvobození je obvykle vázáno 
určitými podmínkami. Toto opatření výrazně ovlivňuje 
cenu nemovitosti a tím i její dostupnost.

Uplatnění daňové ztráty z pronajímaného bytu  •
(účinné v 52 % evropských zemí vč. České republiky). 
Uplatnění daňové ztráty je obvykle vázáno určitými 
podmínkami – možné uplatnit jen vůči některým 
druhům příjmů (např. v České republice nelze uplatnit 
proti příjmům ze závislé činnosti). Toto opatření má 
vliv na poptávku těch skupin obyvatelstva, které 
chtějí byt pronajmout.

Další legislativní opatření, používaná v zemích Evropské 
unie nejsou tak rozšířená a mají různé formy:

lokální dotace na zlepšení úrovně problematických  •
oblastí v Nizozemí, 

daňová účinnost určitých výdajů na údržbu a opravy  •
vlastní nemovitosti ve Švédsku.

Množství zavedených daňových opatření v jednotlivých 
evropských zemích je různé a nevykazuje žádnou 
geografickou či jinou závislost. Nelze zobecnit, že 
trhy s rezidenčními nemovitostmi v zemích, kde jsou 
účinná mnohá opatření pro podporu poptávky po 
nich, jsou méně zasaženy propadem rezidenčního 
trhu, než ostatní. Existuje však početná skupina zemí 
s několika zavedenými opatřeními, do nichž patří 
i největší ekonomiky EU, jejichž trhy jsou i v současné 
době relativně stabilní a mají naději na brzké zotavení. 
Nastartování poptávky po rezidenční výstavbě může být 
díky významnému multiplikačnímu efektu stavebnictví 
jednou z klíčových cest, jak se vymanit ze současné 
ekonomické recese.
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5.2 Hypoteční garanční fondy

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které v současné době 
utlumují poptávku po nové rezidenční výstavbě, je nejis-
tota a obavy z budoucího ekonomického vývoje. Možné 
snížení disponibilního důchodu či ztráta zaměstnání jsou 
možnými důsledky ekonomické recese na trzích práce, 
lidé proto přehodnocují své investiční priority a odkládají 
nákup statků dlouhodobé spotřeby do budoucna.
Ve 41 % evropských zemí na uvedenou situaci reagovali 
vytvořením garančních fondů pro ohrožené držitele 
hypoték. Pouze v Nizozemí, Lucembursku a Irsku byly 
garanční fondy zřízeny před současnou krizí, v ostatních 
zemích byly fondy založeny v rámci tzv. protikrizových 
balíčků zejména v roce 2009 (např. Polsko a Velká 
Británie). Jejich fungování může být buď ryze komerční, 
nebo mohou být zřízeny státem na mimotržních 
principech.

Klíčové je definovat podmínky pro využití garančního 
fondu a formu a rozsah záruky. Příklady podmínek 
fungování nově zavedených fondů jsou:

Řecko •  – fond garantuje až 25 % hodnoty nemovi-
tosti, záruka se vztahuje na úvěry poskytnuté pouze 
v období duben 2009 – prosinec 2010 ve výši do 
500 tis. EUR. Garance se nevztahuje na pozemky, ale 
pouze na budovy.

Maďarsko •  – fond garantuje až 80 % hodnoty 
úvěru za předpokladu, že dlužník ztratil zaměstnání 
v období od října 2008 a aktivně hledá nové 
zaměstnání. Úvěrová smlouva musela být podepsána 
do konce června 2009 a výše úvěru nepřesáhla  
75 tis. EUR, přičemž tržní hodnota nemovitosti  
nepřesáhla 112 tis. EUR k datu, kdy byl úvěr přijat. 
Žadatel musí i nadále splácet alespoň určitou mini-
mální částku za pořízené bydlení – 40 EUR měsíčně. 
Překlenovací půjčka je poskytnuta ze státního 
rozpočtu a musí být splacena do 10 let.

Polsko •  – garanční fond byl zřízen pro ty, kdo nejsou 
schopni splácet hypoteční úvěr z důvodu ztráty 
zaměstnání či uzavření živnostenského podnikání 
v období od července 2008 do konce roku 2010. 
Žadatelé musí být evidováni jako nezaměstnaní. Další 
podmínkou je, že nemovitost, na kterou byl hypo-
teční úvěr poskytnut, je jedinou nemovitostí majitele. 
Podpora má formu příspěvku na úhradu splátky 
hypotečního úvěru ve výši do 290 EUR měsíčně po 
dobu až jednoho roku. Příspěvek je chápán jako 
bezúročná půjčka, která musí být splacena do 10 let.

Slovinsko •  – fond mohou využít slovinští občané 
a cizinci s trvalým pobytem, jejichž příjem nepře-
sahuje 1,5 násobku průměrné mzdy. Podpora se 
vztahuje na hypoteční úvěry přijaté před koncem 
roku 2010, jejichž výše je 5 – 100 tis. EUR. V případě 
neschopnosti splácet fond platí splátky úvěru, 
přičemž je nezbytné přijatou podporu do 2 let vrátit.
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6. Výsledky realizovaného průzkumu

6.1 Metodika průzkumu

Průzkum týkající se vývoje rezidenčního trhu v roce 2009 
a jeho predikce v budoucím období probíhal formou 
empirického dotazníkového šetření a byl rozdělen do tří 
částí dle typů jednotlivých subjektů působících na rezi-
denčním trhu, a to na průzkum mezi: 

developerskými společnostmi, stavebními  •
společnostmi, investičními skupinami a realitními 
kancelářemi;

finančními institucemi - univerzálními bankami,  •
hypotečními bankami a stavebními spořitelnami 
poskytujícími služby projektového a hypotečního 
financování; a

kvalifikovanou veřejností, která v průběhu několika  •
předchozích let poptávala či v současné době 
poptává bydlení v nových rezidenčních projektech.

Průzkum probíhal na počátku roku 2010 (leden – únor).

Developerské společnosti, stavební společnosti, 
realitní kanceláře a finanční instituce
Průzkumu se zúčastnily nejvýznamnější developerské 
společnosti, stavební společnosti, realitní kanceláře, 
univerzální banky, hypoteční banky a stavební spořitelny 
poskytující služby projektového a hypotečního financo-
vání působící v ČR. 

Průzkum mezi jednotlivými subjekty probíhal metodou 
dotazování za pomoci strukturovaných dotazníků 
upravených tak, aby bylo možné jednotlivé otázky 
doplňovat o detaily a konkrétní informace, které společ-
nosti k jednotlivým otázkám dodávaly. Dotazníky byly 
distribuovány a vyplňovány prostřednictvím internetu.
Dotazníky obsahovaly otázky týkající se dopadů finanční 
krize na rezidenční trh a na bankovní sektor, vývoje 
rezidenčního trhu v roce 2009 a predikce jeho vývoje 
v budoucím období. Oba dotazníky byly sestaveny tak, 
aby bylo možné jejich výsledky navzájem porovnávat. 

Dotazník pro developerské společnosti, stavební společ-
nosti a realitní kanceláře obsahoval 53 otázek, dotazník 
pro finanční instituce sestával ze 47 otázek. 

K vyhodnocení dotazníků byla využita matematicko-
statistická analýza empirických údajů. Ke zpracování 
dat byly využity adekvátní matematicko-statistické 
procedury. 

Vedle relativních četností byly u jednotlivých odpovědí 
prováděny testy, které prověřovaly závislosti odpovědí 
na typu společnosti. Pro zvýšení přehlednosti zjištěných 
hodnot bylo použito grafické znázornění pomocí grafů.

6.1.2 Kvalifikovaná veřejnost
Průzkumu se zúčastnila kvalifikovaná veřejnost, která 
v průběhu několika předchozích let poptávala či 
v současné době poptává bydlení v nových rezidenčních 
projektech. 

Průzkum probíhal metodou dotazování za pomoci 
strukturovaného dotazníku distribuovaného a vyplňo-
vaného prostřednictvím internetu. Dotazník obsahoval 
81 především uzavřených otázek týkajících se přehledu, 
preferencí, obav a očekávání respondentů spojených 
s vývojem na trhu s rezidenčními nemovitostmi.

K vyhodnocení dotazníků byla využita matematicko-
statistická analýza empirických údajů. Ke zpracování 
dat byly využity adekvátní matematicko-statistické 
procedury. Vedle relativních četností byly u jednotlivých 
odpovědí prováděny testy, které prověřovaly závislosti 
odpovědí na předem definovaných indikátorech složení 
výběrového vzorku. Pro zvýšení přehlednosti zjištěných 
hodnot bylo použito grafické znázornění.
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6.2 Výstupy z dotazníků finančních institucí 
a developerských společností

Finanční instituce
Realizovaného dotazníkového šetření se účastnily 
univerzální banky poskytující služby projektového  
(developerského) a/nebo hypotečního retailového 
financování a stavební spořitelny. 

Dopady světové finanční krize a světové 
hospodářské recese

Finanční instituce v souvislosti s finanční krizí zavedly 
řadu opatření. Téměř všechny společnosti (93 %) změnily 
svůj přístup k riziku a řízení rizik. 

Konkrétně uvedly, že zpřísnily schvalovací kritéria 
(požadavky na bonitu, max. přípustnou výši LTV, podíl 
vlastních zdrojů klienta, vyšší spoluúčast investora), 
omezily financování rizikových obchodů a kladly vyšší 
požadavky na kvalitu peněžních toků. Dále se zaměřily 
na důslednější analýzy a monitoring, zefektivnění a cent-
ralizaci procesu vymáhání pohledávek a posílení oblasti 
workoutu. Většina společností přistoupila k navýšení 
rizikových marží.

Přibližně polovina finančních institucí (58 %) přistoupila 
k personálním či organizačním změnám, resp. zeštíhlení 
s cílem snížení provozních nákladů, případně optima-
lizace vybraných útvarů. Tato opatření o něco častěji 
zaváděly univerzální banky, než stavební spořitelny. 

29

Průzkum mezi jednotlivými subjekty probíhal 
metodou dotazování za pomoci strukturovaných
dotazníků upravených tak, aby bylo možné jednotlivé 
otázky doplňovat o detaily a konkrétní informace, 
které společnosti k jednotlivým otázkám dodávaly. 
Dotazníky byly distribuovány a vyplňovány 
prostřednictvím internetu. 

Dotazníky obsahovaly otázky týkající se
dopadů finanční krize na rezidenční trh a na 
bankovní sektor, vývoje rezidenčního trhu v roce 
2009 a predikce jeho vývoje v budoucím období. 
Oba dotazníky byly sestaveny tak, aby bylo možné 
jejich výsledky navzájem porovnávat. 

Dotazník pro developerské společnosti, 
stavební společnosti a realitní kanceláře obsahoval 
53 otázek, dotazník pro finanční instituce sestával ze 
47 otázek. 

K vyhodnocení dotazníků byla využita 
matematicko-statistická analýza empirických údajů. Ke zpracování dat byly využity adekvátní matematicko-statistické procedury. 
Vedle relativních četností byly u jednotlivých odpovědí prováděny testy, které prověřovaly závislosti odpovědí na typu 
společnosti. Pro zvýšení přehlednosti zjištěných hodnot bylo použito grafické znázornění pomocí grafů.
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Úvěrové pojištění portfolia (např. na potenciální ztráty 
z úvěrů s vysokým LTV) využila jen přibližně čtvrtina 
společností. Mezi další uváděná opatření patřilo 
především zvýšení efektivity procesů, důslednější selekce 
klientů, revize tržní hodnoty zajištění či posílení zaměření 
na správu stávajícího portfolia. 

Téměř u dvou třetin finančních institucí (64 %) došlo 
k omezení úvěrové expanze ze strany mateřské 
společnosti. Většina společností (89 %) snížila maximální 
přípustné LTV (Loan To Value) a redukovala úvěrovou 
angažovanost. 

Dvě třetiny finančních institucí (67 %) omezily též 
odvětvovou angažovanost, přičemž toto omezení 
zavedly především velké banky.

Na situaci, kdy došlo k porušení smluv ze strany klientů, 
reagovaly finanční instituce různě. Nejčastěji přistoupily 
k prolongaci úvěru v závislosti na částečném splacení 
(78 % společností), dvě třetiny finančních institucí 
pohledávku dozajistily (67 %) a přibližně polovina 
finančních institucí nechala provést nezávislé ověření 
financovaného projektu. 

Jako další opatření u hypotečních úvěrů finanční insti-
tuce zmiňovaly dopojištění schopnosti splácet klientem. 

Projektové financování

Finanční instituce, které nabízejí projektové financování, 
upravily v souvislosti s finanční krizí standardy pro jeho 
poskytování. 

Banky nejčastěji zavedly přísnější prověřování developera 
s přihlédnutím k jeho historii (89 %) i financovaného 
projektu a v nadcházejícím půlroce polovina (50 %) 
z těchto společností neplánuje u tohoto opatření žádné 
změny přístupu. Třetina bank (38 %) přístup ještě zpřísní 
– častěji velké banky, zatímco 13 % společností bude 
tuto restrikci již zmírňovat.

Dalším opatřením finančních institucí bylo zavedení 
přísnějších podmínek pro zajištění úvěru (78 % společ-
ností). V nadcházejícím půlroce stejný počet společností 
podmínky zajištění měnit nebude (38 %) – především 
velké banky, nebo restrikci dále prohloubí (38 %) – 
především menší finanční instituce. Čtvrtina společností 
plánuje podmínky pro zajištění úvěru opět zmírňovat.
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Mezi méně časté změny standardů projektového 
financování, které finanční instituce zavedly, patřilo 
častější využití akceleračních podmínek pro předčasné 
splacení v závislosti na vývoji tržní hodnoty zástavy (44 % 
společností). 

Jen třetina společností (33 %) zavedla přísnější přístup 
k původu developera (český nebo zahraniční subjekt), až 
polovina z nich ovšem plánuje, že v následujícím půlroce 
svůj přístup více zpřísní – častěji menší finanční instituce.

Některé finanční instituce u problémových projektů 
vyvinuly nově tlak na restrukturalizaci společností 
a přistoupily k prolongaci úvěru pod podmínkou splnění 
obchodních cílů.

Z odpovědí finančních institucí vyplynulo, že se mini-
mální požadovaný podíl vlastních zdrojů (equity) v roce 
2009 oproti roku 2008 výrazně zvýšil, a to v průměru 
z 18 % na 34 %. V následujícím období lze očekávat, že 
tento parametr bude nejprve stagnovat a v roce 2011 
poklesne na průměrně 30 %.

Podobně požadavek na minimální výši předprodejů (pro 
první čerpání úvěru) skokově vzrostl mezi roky 2008 
a 2009, a to v průměru z 21 % na 34 %. V průběhu 
roku 2010 je dle finančních institucí možné očekávat 
ještě mírný nárůst, k poklesu dojde až v roce 2011, a to 
průměrně na 29 %.

V roce 2009 zaznamenaly finanční instituce výrazný 
propad počtu i objemu financovaných developerských 
projektů, a to v průměru na 34 % resp. 35 % stavu roku 
2008. 

Do roku 2010 očekávají pozvolný nárůst, v roce 2011 
pak výraznější růst, a to na hodnotu 57 % počtu a 58 % 
objemu financovaných developerských projektů v roce 
2008. 
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Hypoteční financování

Finanční instituce uvedly, že spolu s úpravou produkto-
vých parametrů obecně zavedly obezřetnější přístup při 
schvalování hypotečních úvěrů (vedle již výše uvedených 
opatření často revidovaly i model kalkulace disponibil-
ních příjmů žadatelů), omezily nebo dočasně pozastavily 
poskytování rizikovějších typů úvěrů (mj. zavedly nové 
metody hodnocení žadatelů u úvěrů s vysokým LTV) 
a zpřísnily i kritéria pro výběr a ocenění zastavovaných 
nemovitostí.

Tři čtvrtiny finančních institucí (75 %) zpřísnily v reakci 
na finanční krizi podmínky pro poskytování hypotečních 
úvěrů během období od září 2008 do září 2009. Jednalo 
se v průměru častěji o banky, stavební spořitelny tento 
krok provedly většinou v následujícím období.

Od října do prosince 2009 měnila podmínky pro 
poskytnutí hypotéky již jen třetina finančních institucí  
(33 %), z nichž polovina podmínky zpřísnila a druhá 
polovina zmírnila. 

V nadcházejícím půlroce plánuje opětovně měnit 
podmínky jen přibližně třetina finančních institucí 
(36 %), přičemž půjde častěji o zmírňování podmínek 
pro poskytnutí hypotečního úvěru. Nadále zpřísňovat 
podmínky budou častěji stavební spořitelny.

Finanční instituce v průzkumu uvedly, že zatímco v roce 
2008 dosahoval podíl úspěšných žadatelů o hypoteční 
úvěr 85 %, v roce 2009 poklesl až na 77 %. V následují-
cích dvou letech očekávají, že se bude tento podíl opět 
zvyšovat, až se v roce 2011 dostane na hodnotu roku 
2008.

Průměrná výše LTV (Loan To Value) poklesla v roce 2009 
oproti roku 2008 z průměrných 80 % na necelých 74 %. 
Finanční instituce očekávají, že vývoj ukazatele LTV bude 
pozvolna rostoucí, a to postupně na 74,5 % v roce 2010 
a 77 % v roce 2011.

Finanční instituce v průměru odhadují, že po výrazném 
propadu v počtu a objemu poskytnutých hypotečních 
úvěrů v roce 2009 na 72 % resp. 73 % úrovně dosažené 
v roce 2008, dojde v následujících letech opět k růstu 
těchto ukazatelů. 
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Pro rok 2010 společnosti předpokládají, že počet 
i objem poskytnutých hypotečních úvěrů dosáhne 86 % 
hodnoty roku 2008. 

Nárůst je odhadován i pro rok 2011, ovšem o něco 
pomalejší u celkového objemu (92 % vůči objemu v roce 
2008), než u počtu poskytnutých hypoték, u kterého 
společnosti dokonce očekávají, že bude o dvě procenta 
vyšší, než byl v roce 2008. 

Obecně odhadují větší nárůst počtu i objemu poskyt-
nutých hypoték v letech 2010 a 2011 především menší 
finanční instituce.

Dopady na trh a jeho zotavení

Polovina finančních institucí, které se účastnily 
průzkumu, disponovala portfoliem tzv. „distressed“ 
aktiv, přičemž se jednalo častěji o banky, než stavební 
spořitelny. Dvě třetiny z těchto společností neuvažují 
o jejich odprodeji, jen třetina společností se k tomuto 
kroku spíše přikloní (častěji menší společnosti).

Více než dvě třetiny finančních institucí (71 %) nemají 
obavy z toho, že by jejich současný (restriktivní) přístup 
ke klientům ovlivnil v budoucnu jejich výnosy. 

Některé finanční instituce dále zaznamenaly v souvislosti 
s finanční krizí nárůst výskytu podvodů u hypotečních 
úvěrů, jednalo se přitom o každou pátou finanční 
instituci.

Žádná ze společností, které se účastnily průzkumu, 
neuvedla, že by se rezidenční trh již zotavil, nebo 
naopak, že by se v budoucnu již nezotavil. Necelé 
dvě třetiny společností (62 %) se domnívají, že se trh 
v budoucnu zotaví, a více než třetina společností si 
dokonce myslí, že trh se již zotavuje. 

Finanční instituce také odhadovaly, na jakou dřívější 
úroveň se trh po zotavení vrátí. Odpovědi se pohybovaly 
v rozmezí let 2003 až 2008, kde nejčastější odpovědí 
byl rok 2006 (36 %, častěji velké společnosti) a rok 2008 
(27 %, častěji menší společnosti).
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6.2.2 Developerské společnosti, stavební 
společnosti, investiční skupiny a realitní kanceláře
Průzkumu se zúčastnily české i mezinárodní developerské 
společnosti, stavební společnosti, investiční skupiny 
a realitní kanceláře působící v segmentu rezidenčního 
developmentu a výstavby nových bytových projektů. 
Pro účely vyhodnocení dotazníkového šetření je skupina 
výše uvedených společností souhrnně označena jako 
„developerské společnosti“. 

Dopady světové finanční krize a světové 
hospodářské recese

Světová finanční krize a hospodářská recese dle develo-
perských společností určitým způsobem ovlivnila chování 
klientů majících zájem o koupi vlastního bydlení. 
Všechny společnosti, které se realizovaného průzkumu 
zúčastnily (100 %) uvedly, že klienti v současné době 
požadují slevu z kupní ceny nemovitosti. Dle více než 
dvou třetin společností (69 %) klienti kladou důraz 
na vyšší kvalitu a standard, projevují větší neochotu 
k zakoupení rezidenční nemovitosti před dokončením 
(předprodejům) a uzavření koupě rezidenční nemovitosti 
déle zvažují, což vede k prodloužení doby jednání. 
Jako další projevy změn v chování klientů v důsledku 
finanční krize developeři uváděli požadavek na dobré 
reference developera a celkově větší náročnost klientů 
na různé parametry výběru (např. důvěryhodnost, 
lokalita, stabilita apod.).

Developerské společnosti uvedly, že v roce 2009 došlo 
k výraznému propadu počtu prodaných bytových 
jednotek, a to na 67 % počtu prodaných bytů v roce 
2008. Pro rok 2010 odhadují, že dojde ke skokovému 
nárůstu, na hodnotu 96 %, a očekávají, že v roce 2011 
se počet prodaných bytů vrátí na hodnotu roku 2008. 

Poklesla také cenová hladina prodávaných bytových 
jednotek – v roce 2009 na 87 % cenové hladiny roku 
2008. Výraznější pokles pocítily především menší 
developerské společnosti.

Pro následující dva roky očekávají developeři pozvolný 
růst cen, a to postupně na hodnotu 89 % roku 2008 
v roce 2010 a 92 % v roce 2011.
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Projektové financování

Developerské společnosti uvedly, že v důsledku finanční 
krize pocítily změny v přístupu bank poskytujících 
projektové financování.

Dle všech developerů účastnících se průzkumu zavedly 
banky přísnější podmínky pro zajištění úvěru. Dvě 
třetiny developerů (64 %) se domnívá, že tyto podmínky 
nebudou banky v následujícím půlroce dále upravovat, 
ovšem téměř pětina společností (18 %) očekává další 
zpřísnění podmínek, a další pětina (18 %) očekává 
naopak zmírnění podmínek pro zajištění úvěru.

Téměř všechny společnosti (91 %) zaznamenaly přísnější 
přístup bank k prověřování developera a jiný přístup 
k developerům na základě jejich historie. Podobně jako 
v předchozím bodu společnosti většinou neočekávají 
v následujícím půlroce v této oblasti změnu přístupu ze 
strany bank.

Většina developerských společností (73 %) pocítila také 
častější akcelerační podmínky na předčasné splácení 
v závislosti na vývoji tržní hodnoty zástavy. Každá 
čtvrtá společnost očekává, že bude v následujícím roce 
docházet k prohlubování této restrikce ze strany bank 
– jedná se spíše o menší společnosti, velké společnosti 
častěji očekávají zmírnění této restrikce.
Přibližně polovina společností (55 %) zaznamenala 
přísnější prověřování a odlišný přístup k českým 
a zahraničním developerům.

Developerské společnosti uvedly, že se v roce 2009 
zvýšil minimální požadovaný podíl vlastních zdrojů, a to 
v průměru z 22 % na 35 %. Pro následující dva roky 
očekávají postupný pokles na 31 % a dále na 30 %.

Tento trend kopíruje procentní vyjádření nároků na mini-
mální výši předprodejů, které vzrostly v roce 2009 z 18 % 
na 38 % a developeři očekávají mírný pokles v roce 2010 
a ustálení v roce 2011 na hodnotu 30 %.

Náklady projektového financování hodnotili developeři 
pomocí indexů, tedy vyjádřením vývoje v čase vůči 
hodnotě v roce 2008. Společnosti uvedly, že v roce 2009 
náklady skokově vzrostly o 25 % oproti roku 2008. Pro 
rok 2010 očekávají, že mírně poklesnou na hodnotu 
124 % hodnoty roku 2008 a v roce 2011 na 116 % roku 
2008. Tato časová řada má popisky na pravé ose grafu.
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Hypoteční financování

Co se týče vývoje ukazatelů hypotečního financování, 
developeři uvedli, že průměrná výše úrokové sazby 
z hypotéky byla v roce 2008 na úrovni 4,9 % p.a. 
a v roce 2009 stoupala na 5,6 % p.a. Pro rok 2010 se 
odhad pohybuje průměrně na 5,7 % p.a. a pro rok 2011 
na úrovni 5,4 % p.a.

Objem poskytnutých hypotečních úvěrů se dle develo-
perů v roce 2009 propadl na hodnotu 67 % roku 2008. 
Developeři očekávají ještě další mírnější pokles do roku 
2010 (na úroveň 63 % roku 2008). Zvyšování objemu 
poskytovaných hypoték očekávají pozvolna až v roce 
2011.

Dopady na trh a jeho zotavení

Společnosti se v průzkumu vyjadřovaly, zda se domnívají, 
že se rezidenční trh již zotavil, právě se zotavuje, zotaví 
se v budoucnu, nebo se již nezotaví. 

Více než polovina respondentů (62 %) uvedla, že se trh 
zotaví, dle 38 % se již v tuto chvíli zotavuje.

Nejčastěji společnosti odhadovaly, že se trh po zotavení 
vrátí na úroveň roku 2006 (50 %) a 2005 (42 %), podle 
několika developerů (8 %) se trh vrátí na úroveň roku 
2008.

Predikce trhu – ceny, marže a způsob prodeje

Podle odpovědí developerů se v roce 2009 dramaticky 
propadly plánované prodeje rezidenčních jednotek, a to 
na 70 % roku 2008. Propad sledovaly také u cen nových 
bytových jednotek v regionech (na 82 % roku 2008), 
marže společností poklesly v průměru na 87 % roku 
2008 a mírnější pokles zaznamenaly také u cen nových 
bytových jednotek v Praze v průměru na hodnotu 89 % 
roku 2008.

Graf znázorňuje odhad vývoje těchto ukazatelů v násle-
dujících letech. Plánované prodeje jednotek skokově 
vzrostou na 95 % hodnoty roku 2008 a pozvolna se 
přiblíží úrovni roku 2008 v roce 2011.
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Ceny bytových jednotek v regionech a marže společností 
budou dle developerů ještě mírně klesat i v roce 2010 
(na úroveň 79 %, resp. 82 % roku 2008) a pozvolna 
stoupat budou až v roce 2011. Oproti tomu ceny 
bytových jednotek začnou mírně stoupat již v roce 2010 
(pouze o pár desetin procenta) a podobně pozvolný růst 
cen očekávají developeři i v roce 2011 (na úroveň 91% 
cen roku 2008).

Developerské společnosti se vyjadřovaly k problematice 
opatření k podpoře rezidenčního trhu. 

Všechny společnosti (100 % respondentů) uvedly jako 
smysluplnou možnost odečítat od daňového základu 
odpis bytu pořízeného k bydlení a téměř všechny 
společnosti vnímají jako vhodné opatření změnu státní 
finanční podpory hypoték (ta by byla poskytována dle 
výše úroků konkrétní hypotéky).

Více než dvě třetiny developerů (69 %) souhlasí 
s dočasným snížením DPH u bytů, možností odečítat 
případnou ztrátu z pronájmu bytů a zrušením daně 
z převodu nemovitostí.

Na další opatření mají společnosti odlišné názory. 
Polovina z nich vnímá a přibližně polovina nevnímá tato 
opatření jako vhodná pro podporu rezidenčního trhu. 

Jedná se o komerční garanční produkt (tedy garanční 
pojištění klienta) proti neschopnosti splácet, obnovení 
daňových zvýhodnění u úrokových výnosů z hypotečních 
zástavních listů (k tomuto opatření se častěji přikláněly 
menší společnosti), podporu výstavby obecních nájem-
ních bytů v menších obcích, dále o zřízení garanční 
agentury, tedy státní pomoci při neschopnosti splácet 
hypoteční úvěry (k tomuto opatření se častěji klonily 
společnosti s vysokým počtem prodávaných jednotek) 
a podporu vzniku nových typů nájemního bydlení 
orientovaného na nižší střední třídu (pro toto opatření 
byly častěji velké developerské společnosti). Většina 
společností (77 %) nevnímá podporu nájemního bydlení 
jako opatření, které má smysl k podpoře rezidenčního 
trhu.
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Porovnání výsledků finančních institucí a developer-
ských společností
Vzhledem k tomu, že některé otázky v oblasti projekto-
vého financování byly v průzkumu shodné či obdobné 
pro finanční instituce i developerské společnosti, bylo 
možné porovnat, jak se jejich odpovědi lišily, či naopak, 
kdy se shodovaly.

Finanční instituce uvedly, že odhadují pokles minimál-
ního požadovaného podílu vlastních zdrojů již v roce 
2010. Oproti tomu developerské společnosti očekávají 
pokles až v roce 2011. 

Průměrné tempo růstu od roku 2009 do 2011 je 
u finančních institucí 94 % a u developerů 93 %, 
průměrný pokles tedy odhadují obě skupiny respon-
dentů podobný.

Zatímco finanční instituce očekávají pro rok 2010 oproti 
roku 2009 nárůst nároků na minimální výši předprodejů 
pro první čerpání úvěru a pokles odhadují až pro 
rok 2011, developerské společnosti se domnívají, že 
k poklesu bude docházet již od roku 2010.
 
Průměrné tempo růstu mezi roky 2009 a 2011 je pro 
finanční instituce i developerské společnosti shodně 
92 %, dle obou skupin respondentů tedy dojde mezi 
roky 2009 až 2011 v průměru k stejně velkému poklesu.
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6.3 Výstupy dotazníků pro veřejnost

Složení výběrového vzorku
Respondenti byli v závislosti na jednotlivých indikátorech 
rozřazeni do skupin následujícím způsobem:

Velikost bytu respondenta

Věk respondenta

Respondent bydlí 

Zařazení domácnosti dle typu

do 50 m2

14%

51 - 80 m2

46%

81 - 120 m2

25%

nad 120 m2

15%

Velikost bytu respondenta

do 27 let
16%

28 až 35 let
54%

36 až 43 let
16%

44 až 51 let
7%

52 až 59 let
6%

60 a více let 
1%

Věk respondenta

Sám/sama
v domácnosti

16%

Rodina s dětmi, jedna 
výdělečná osoba

11%

Rodina s dětmi, více 
výdělečných osob

26%

Vícečlenná 
domácnost bez dětí

4%

Pár bez dětí, dvě 
výdělečné osoby

37%

Pár bez dětí, jedna 
výdělečná osoba

6%

Zařazení domácnosti dle typu 

Pronajatém bytě 
25%

Vlastním bytě 
52%

Rodinném domě 
19%

Jiné
4%

Způsob bydlení respondenta
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Byla zjištěna významná převaha u skupiny respondentů 
ve věku do 35 let (70 %). Více než polovina respondentů 
(54 %) byla pak ve věku mezi 28. – 35. rokem, tzn. 
ve věku, kdy lidé nejčastěji zakládají rodiny a pořizují si 
své první bydlení. Skupina ve věku 36 – 43 let reprezen-
tující poptávku po spíše investičním nákupu rezidenční 
nemovitosti (druhé bydlení) tvořila 16 % z výběrového 
vzorku.

Ve výběrovém vzorku byly nejvíce zastoupené domác-
nosti složené z pracujícího bezdětného páru (37 %). 
Rodiny s dětmi, kde je více než jedna výdělečně činná 
osoba reprezentovaly více než ¼ respondentů. 

Více než tři čtvrtiny respondentů (77 %) bydlí v bytě, 
z čehož více než polovina (52 %) respondentů bydlí 
ve vlastním bytě a čtvrtina respondentů (25 %) 
v bytě pronajatém. Nejčastější (46 %) velikostí bytů 
respondentů je 51 – 80 m2, což odpovídá přibližně 
dispozičnímu řešení dvou až tří pokojových bytů. Méně 
než 1/6 respondentů bydlí v bytě o rozloze menší než 
50 m2.
 
Více než polovina (51 %) dotázaných má v současnosti 
zřízen hypoteční úvěr a bude i dále pokračovat v jeho 
splácení. 7 % dotázaných si ke své stávající hypotéce 
plánuje pořídit další. Druhá nejpočetnější skupina 
tvořená 23 % respondentů, sice hypoteční úvěr nemá, 
ale plánuje si ho zřídit. Úvěr na bydlení (úvěr ze 
stavebního spoření) uvedlo jako způsob financování 
svého bydlení pouhé 1 % respondentů.

Naprostá většina respondentů majících hypotéku 
je pod hranicí bezpečné výše splátky hypotéky, kdy 
měsíční výdaje na hypotéku by neměly přesáhnout 40 % 
z čistého měsíčního příjmu domácnosti. Výše splátky 
hypotečního úvěru tvoří nejčastěji 20 – 29 % z čistého 
měsíčního příjmu domácnosti. Nejméně je těch, 
u kterých činí podíl měsíční splátky hypotéky na příjmu 
domácnosti více než 40 % resp. 50%.

U všech otázek týkajících se názorů respondentů byly 
zjišťovány statisticky významné odchylky pro výše 
uvedené skupiny.

Názory respondentů - analýza jednotlivých otázek

Obavy respondentů v souvislosti se současnou 
ekonomickou situací

Na otázku, kterých situací se v souvislosti s ekonomickou 
recesí lidé obávají, nejvíce respondentů odpovědělo, že 
se obávají snížení příjmu domácnosti. Stejně jako v roce 
2009 se i v roce 2010 snížení příjmu domácnosti obává 
každý druhý respondent, častěji ti z respondentů, kdo žijí 
v jednočlenných domácnostech. 

Nejméně obav ze snížení příjmů domácností měli v roce 
2010 mladí lidé do 27 let a bezdětné páry, oproti roku 
2009, kdy obavy ze snížení příjmu neměli především ti, 
jejichž výše splátky hypotéky byla méně než 20 % čistého 
příjmu domácnosti, starší respondenti ve věku 52 – 59 
let, lidé žijící ve vlastním bytě a ti, kteří měli hypotéku 
a plánovali si pořídit další. 

Nižší dostupnosti hypotečních úvěrů se v roce 
2009 obává o 15 % méně respondentů než v roce 
předchozím. Této situace se však obává téměř třetina 
respondentů, a to častěji lidé v pokročilejším věku bydlící 
v rodinném domě či větším bytě a lidé, u kterých výše 
splátky hypotečního úvěru přesahuje 40 % čistého 
domácího příjmu. 

Rozdělení respondentů 
ve vztahu k hypotéce

Podíl výše splátky hypotečního úvěru  
na čistém měsíčním příjmu domácnosti

Má hypotéku a bude 
pokračovat v jejím 

splácení 
51%

Má hypotéku a plánuje si 
zřídit další 

7%

Nemá hypotéku, ale 
plánuje si ji zřídit 

23%

Nemá hypotéku a 
neplánuje si ji zřídit

15%

Má úvěr na bydlení
1%

Ostatní
3%

Rozdělení respondentů ve vztahu k hypotéce

méně než 20 % 
15%

20 - 29 % 
22%

30 - 39 % 
13%

40 - 49 % 
7%

50 % a více 
6%

nemám hypotéku 
37%

Podíl výše splátky hypotečního úvěru na čistém měsíčním příjmu 
domácnosti 
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U 30 % respondentů byla identifikována obava ze ztráty 
zaměstnání. V meziročním porovnání odpovědí byl 
zaznamenán pokles obavy ze ztráty zaměstnání o 7 %. 
Častěji byla obava ze ztráty zaměstnání a tedy pravidel-
ného příjmu v roce 2009 identifikována u lidí bydlících 
ve větším bytě (80 – 100 m2) a lidí, kteří prozatím 
hypotéku nemají, ale plánují si ji zřídit. Ztráty zaměstnání 
se naopak častěji nebojí bezdětné páry a lidé bydlící 
v bytě do velikosti 80 m2.

Nárůst obavy v meziročním porovnání, a to o 7 % 
byl zaznamenán u situace, kdy by respondent nebyl 
schopen splácet hypoteční úvěr z důvodu ztráty 
zaměstnání či snížení příjmu domácnosti. Této situace 
se obává bezmála 29 % respondentů, z nichž především 
ti ve vyšším věku, ti bydlící ve větším bytě a ti, jejichž 
splátka hypotečního úvěru přesahuje 40 % čistého 
příjmu domácnosti.

Snížení ceny bytu pod úroveň výše hypotéky se častěji 
obávají lidé ve věku do 35 let a ti, kdo již jeden hypo-
teční úvěr mají a plánují si pořídit další. Respondenti se 
této situace obávají výrazně méně než v loňském roce, 
když rozdíl v hodnotách let 2009 a 2010 tvoří 16 %. 

Obava z neschopnosti splácet ostatní půjčky byla v roce 
2010 zjištěna u 11 % respondentů (9 % v roce 2009). 
Tato situace představuje možné riziko častěji u lidí mezi 
44. a 51. rokem života, rodin s dětmi a v domácnostech, 
kde výše splátky hypotečního úvěru přesahuje 50 % 
čistého příjmu. Naopak častěji bezdětné páry a lidi 
bydlící ve vlastním bytě tato situace nezatěžuje.

V letošním průzkumu byly jako možné situace způsobu-
jící respondentům obavy doplněny zhoršená schopnost 
či neschopnost splácet hypoteční úvěr z důvodu změny 
sazby při refixaci úroku a nižší dostupnost hypotečních 
úvěrů z důvodu záznamu v registru dlužníků. Zatímco 
zhoršené schopnosti či neschopnosti splácet hypoteční 
úvěr z důvodu změny sazby při refixaci úroku se obává 
více než 23 %, nižší dostupnosti hypotečních úvěrů 
z důvodu záznamu v registru dlužníků se obává pouze 
6 % respondentů. 

Situace, jež v souvislosti s ekonomickou recesí 
respondenty skutečně postihly

V souvislosti s výše uvedenými obavami respondentů 
týkajícími se možných situací, jež vlivem současné 
ekonomické situace mohou nastat, bylo v rámci dotazní-
kového šetření prováděného v roce 2010 zjišťováno, ke 
kterým situacím již od minulého roku skutečně došlo.
 
Více než třetina respondentů uvedla, že mezi roky 2009 
a 2010 došlo v jejich domácnosti ke snížení příjmu. 
Tato situace byla častěji zjištěna u domácností s dětmi 
s jednou výdělečnou osobou a v domácnostech, kde 
výše splátky hypotečního úvěru přesahuje 50 % čistého 
příjmu.
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Nižší dostupnost hypotečních úvěrů pocítilo bezmála 
23 % respondentů, častěji pak domácnosti s dětmi 
s jednou výdělečnou osobou. Nižší dostupnost 
hypotečních úvěrů z důvodu záznamu v registru dlužníků 
pocítilo 6 % respondentů. U 7 % respondentů bylo 
identifikováno, že se cena jejich bytu snížila pod úroveň 
výše hypotéky.

Ztrátu zaměstnání svého či někoho z jejich domácnosti 
doznalo 11 % respondentů.

U 7 % respondentů byla zjištěna neschopnost splácet 
ostatní půjčky. Problémy se splácením ostatních půjček 
byly častěji identifikovány u lidí žijících ve velkých bytech 
(nad 120 m2) a v domácnostech, kde výše splátky 
hypotečního úvěru přesahuje 50 % čistého příjmu.
Neschopnost splácet hypoteční úvěr z důvodů souvise-
jících se ztrátou zaměstnání nebo snížením příjmů byla 
identifikována u 5 % respondentů. Markantněji ovlivnila 
tato situace domácnosti, kde výše splátky hypotečního 
úvěru přesahuje 50 % čistého příjmu. Stejně tak zhor-
šená schopnost nebo neschopnost splácet hypoteční 
úvěr z důvodu změny sazby při změně fixace sazby 
hypotečního úvěru byla identifikována u 5 % dotáza-
ných, což představuje výrazně vyšší údaj než trhem 
uváděných 2,25%. Častěji se tato situace projevila u lidí 
žijících ve velkých bytech (nad 120 m2) a v rodinách 
s dětmi, kde je pouze jedna výdělečná osoba.

Úvěry

Na otázku, zda si respondenti myslí, že jednou neuhra-
zená či opožděná splátka hypotéky nebo splátky kreditní 
karty může ohrozit jejich vyjednávání nového úvěru či 
nové fixace sazby, více než 2/3 dotázaných odpovědělo 
kladně (67 %), z čehož 23 % respondentů je přesvěd-
čeno, že je tato situace s určitostí ovlivní. Naopak 1/4 
respondentů uvádí, že je 1x neuhrazená či opožděná 
splátka úvěru neohrozí. Naprosto přesvědčeni o nulovém 
vlivu opomenutí splátky úvěru jsou 4 % dotázaných. 
Negativní vliv 1x neuhrazené či opožděné splátky 
úvěru při vyjednávání s bankou byla častěji uváděna 
respondenty mezi 44. a 51. rokem života. Naopak lidé 
ve středním věku mezi 28. a 35. rokem si častěji myslí, 
že 1x neuhrazená či opožděná splátka hypotéky nebo 
splátky kreditní karty je při vyjednávání s bankou ohrozit 
nemůže.

Více než 13 % dotázaných uvedlo, že v uplynulých 24 
měsících (nedopatřením, nebo z nepozornosti) neuhra-
dili včas splátku úvěru na kreditní kartě. 

Splátku bankovního spotřebitelského úvěru, stejně jako 
splátku hypotečního úvěru neuhradilo v uplynulých dvou 
letech včas shodně 5 % respondentů. Splátku hypoteč-
ního úvěru neuhradili včas častěji lidé bydlící ve velkém 
bytě (nad 120 m2) či ti, kteří bydlí v rodinném domě.
Včasné uhrazení splátky nebylo u úvěrů ze stavebního 
spoření zajištěno u 4 % respondentů, leasingu u 3 % 
respondentů a úvěru ze splátkového prodeje u 2 % 
respondentů. 
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či nové fixace (splátka hypotéky nebo kreditní karty)
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Detailní povědomí o místě a způsobu evidence dat 
o včasném splácení bankovních i nebankovních úvěrů 
a možnosti získání informací o platební kázni prokázala 
více než 1/4 respondentů, a to především ti ve zralém 
věku (44 – 51) a ti co mají hypoteční úvěr. Více než 63 % 
dotázaných ví, že něco takového existuje, ale detaily 
nezná. Do této kategorie spadají především ti, ve věku 
mezi 28 – 35 lety a lidé plánující druhou hypotéku. 
Žádné znalosti o místě a možnosti získání informací 
o platební kázni nemá 11 % dotázaných, a to zejména ti, 
kteří nemají hypoteční úvěr. 

Pobídky motivující ke koupi bytu ze strany 
developera/prodejce

Respondenti se stejně jako v roce 2009 i v roce 2010 
v rámci dotazníkového šetření měli vyjádřit, které 
pobídky ze strany developera či prodejce by je nejvíce 
motivovaly k nákupu bytu. 

Z jednotlivých pobídek bylo na základě preferencí 
respondentů sestaveno pořadí od nejvíce po nejméně 
preferovanou pobídku. 

Na základě meziročního porovnání lze konstatovat, 
že preference respondentů v oblasti pobídek ke koupi 
bytu zůstávají neměnné. Mezi jednotlivé pobídky se 
letos oproti roku 2008 na třetí místo vklínila jako nově 
uvažovaná pobídka garance nejnižší ceny bytu na trhu, 
avšak stejně jako vloni i v roce 2009 nejvíce dotázaných 
preferovalo slevu z kupní ceny bytu. 

Ze zjištěných preferencí vyplývá, že respondenti i nadále 
dávají častěji přednost finančnímu zvýhodnění při koupi 
bytu 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 menším bytě (do 50 m2). Úhradu 
splátek či úroku z hypotéky by ocenili spíše mladí lidé do 
27 let. Garanci nejnižší ceny na trhu preferují především 
lidé bydlící v pronajatém bytě. O pojistnou garanci 
stojí především lidé ve věku 44 – 51 let a ti, kteří bydlí 
v pronajatém bytě, naopak méně motivuje respondenty, 
kteří bydlí ve vlastním bytě. Bezplatné vybavení bytu 
chtějí oproti ostatním o něco méně lidé žijící v menších 
bytech (o velikosti do 50 m2). Z uvedeného seznamu 
nejméně oblíbenou pobídku, tedy automobil zdarma 
– by uvítali spíše respondenti žijící ve středně velkých 
bytech (o velikosti 50 – 80 m2).

Určitě ano, znám instituci 
i adresu, kde takovou 

informaci zjistím
26%

Vím, že něco takového 
existuje, ale detaily 

neznám
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Pořadí Pobídky od developera či prodejce, 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 Garance nejnižší ceny na trhu

4 Pojistná garance – úhrada pojistného proti neschopnosti splácet 
hypotéku

5 Bezplatné vybavení části bytu (např. kuchyňská linka)

6 Automobil zdarma
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Legislativní pobídky motivující ke koupi bytu

V rámci dotazníkového šetření bylo zjišťováno, která 
legislativní opatření by respondenty v současné době 
nejvíce motivovala k nákupu bytu. Z jednotlivých 
legislativních pobídek bylo (stejně jako v případě 
od developera či prodejce) na základě preferencí 
respondentů sestaveno pořadí od nejvíce po nejméně 
preferovanou legislativní pobídku. 

Nejvíce preferovanou pobídkou se ukázala být možnost 
odečítat od daňového základu odpis bytu pořízeného 
k bydlení. Jako druhá nejvíce upřednostňovaná legisla-
tivní pobídka byla identifikována možnost dočasného 
snížení DPH u bytů. Nejméně preferovanou legislativní 
pobídkou ze strany respondentů se stala možnost 
odečtu případné ztráty z pronájmu bytů, což může 
souviset např. s nerozvinutým trhem nájemního bydlení. 

Na pořadí jednotlivých nabízených legislativních pobídek 
má vliv především povědomí lidí o možnosti jejich 
existence, jejich medializace a možnost jejich zavedení 
do praxe. 

Možnost změny státní finanční podpory hypoték, kdy by 
byla státní finanční podpora poskytována v návaznosti 
na konkrétní výši úroků konkrétní hypotéky, by nejvíce 
ocenili lidé v produktivním věku mezi 28 a 35 lety. 
Garanční agentura a možnost odečtu případné ztráty 
z pronájmu bytů byla preferována především rodinami 
s dětmi a lidmi bydlícími ve větším bytě.

Očekávaná změna sazeb úroků u hypotečních úvěrů

Respondenti byli požádáni o vyjádření názoru na změnu 
sazeb úroků u hypotečních úvěrů na trhu v horizontu 
1 roku. Více než 41 % respondentů uvedlo, že sazby 
úroků hypotečních úvěrů se v průběhu roku 2010 zvýší. 
Oproti tomu 28 % dotázaných zastává názor, že sazby 
úroků hypotečních úvěrů se v průběhu roku 2010 sníží. 
Více než čtvrtina těch, kteří se zúčastnili dotazníkového 
šetření si myslí, že sazby úroků budou v průběhu roku 
stagnovat (nezmění se). 

Mezi respondenty, kteří v současné době mají hypoteční 
úvěr, a těmi, kteří hypoteční úvěr nemají, nebyly zjištěny 
markantnější rozdíly v názoru na vývoj změny sazeb 
úroků u hypotečních úvěrů (odlišnost o přibližně  
2 – 3 p. b.) – pouze možnost mírného snížení  
(do 1 p. b.) sazeb úroků u hypotečních úvěrů byla  
o 8 % četnější u respondentů s hypotékou.

Zvýšení sazeb úroků hypoték v horizontu 1 roku 
očekávají častěji lidé bydlící v rodinném domě, oproti 
tomu snížení sazeb úroků hypoték očekávají spíše lidé 
bydlící ve vlastním bytě.

Pořadí Legislativní opatření motivující k nákupu bytu

1 Možnost odečítat od daňového základu odpis bytu pořízeného 
k bydlení

2 Dočasné snížení DPH u bytů

3 Změna státní finanční podpory hypoték - státní finanční podpora 
by byla poskytována v návaznosti na konkrétní výši úroků konkrétní 
hypotéky

4 Garanční agentura - státní pomoc při neschopnosti splácet 
hypoteční úvěr

5 Možnost odečtu případné daňové ztráty z pronájmu bytů
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Očekávaná změna cen nových bytů

Více než 39 % respondentů očekává, že v průběhu roku 
2010 se ceny bytů na českém rezidenčním trhu nezmění 
(skutečnost, že nedojde ke změně cen, předpovídalo pro 
rok 2009 pouze 22 % respondentů). 

Snížení cen bytů očekává v roce 2010 více než třetina 
dotázaných, což však představuje výrazné snížení oproti 
roku 2009, kdy snížení cen nemovitostí předpokládalo 
bezmála 70 % dotázaných. Mírné snížení (do 10 % ze 
současné ceny) v roce 2010 předpokládá 31 % a výrazné 
snížení (o více než 10 % ze současné ceny) pak pouhá 
3 % respondentů. 

Více než 24 % respondentů se naopak domnívá, že 
v průběhu roku 2010 se ceny bytů zvýší. Výrazné zvýšení 
cen bytů (o více než 10 % ze současné ceny) v roce 
2010 je očekáváno 2 % a mírné zvýšení (do 10 % ze 
současné ceny) pak 22 % dotázaných. Zvýšení cen bytů 
předpokládají spíše lidé pokročilého věku (52 – 59 let) 
a ti, kdo v současné době sice nemají hypoteční úvěr, ale 
plánují si ho zřídit.

Vhodnost doby ke koupi nového bytu

Na otázku (mapující potenciální poptávku po koupi 
nových rezidenčních nemovitostí) zda si lidé myslí, že 
současná doba je vhodnou příležitostí pro nákup nového 
bytu, více než 60 % respondentů uvedlo, že by si byt 
nyní koupili. S určitostí považuje současnou dobu za 
vhodnou 13 % respondentů a jako spíše vhodnou ke 
koupi bytu současnou dobu hodnotí 48 % respondentů. 
Více než 19 % respondentů považuje současnou dobu 
pro koupi bytu za nevhodnou. Pětina dotázaných se 
k vhodnosti současné doby a situace na trhu staví 
neutrálně.

Respondenti, kteří častěji tvrdí, že současná doba je 
vhodná ke koupi bytu, jsou ve věku mezi 44. a 51. 
rokem. Naopak k názoru, že současná doba není 
vhodná ke koupi bytu, se oproti ostatním přiklání častěji 
ti respondenti, kteří jsou ve věku mezi 28. a 35. rokem 
života. Respondenti, kteří tvrdí, že současná doba je 
vhodná ke koupi bytu, očekávají častěji také zachování 
stejné cenové hladiny bytů v roce 2010. 

Zvýšení poptávky tedy dle odpovědí respondentů v roce 
2010 nepovede ke zvýšení cen bytů.

Výrazné zvýšení (o více 
než 10 % ze současné 

ceny) 
2%

Mírné zvýšení (do 10 % 
ze současné ceny) 

22%

Beze změny
39%

Mírné snížení (do 10 % ze 
současné ceny) 

31%

Výrazné snížení (o více 
než 10 % ze současné 

ceny) 
3%

Neví
3%

Očekávaná změna cen nových bytů

Určitě ano
13%

Spíše ano
48%

Ani ano, ani ne
20%

Spíše ne
17%

Určitě ne
2%

Vhodnost současné doby pro nákup nového bytu 

Nevhodná doba
20%

Ani vhodná ani 
nevhodná doba

20%

Zvýšení cen
17%

Snížení cen 
17%

Beze změny
24%

Neví
2%

Vhodná doba
60%

Očekávaná změna cen nemovitostí u respondentů, kteří současnou 
dobu považují za vhodnou ke koupi rezidenční nemovitosti

Očekávaná změna cen nových bytů

Vhodnost současné doby pro nákup nového bytu

Očekávaná změna cen nemovitostí u respondentů, kteří současnou dobu 
považují za vhodnou ke koupi rezidenční nemovitosti
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7. Závěry studie

7.1 Shrnutí

Pokles nové rezidenční výstavby v roce 2009 byl 
mírnější, než se očekávalo. Panika z očekávaného vývoje 
rezidenčního trhu na konci roku 2008 se zastavila, trh 
se pomalu stabilizoval. Propad hypotečního trhu byl 
mírnější, než se očekávalo, také počet zahajovaných 
bytů předčil očekávání, počet dokončovaných bytů 
dokonce mírně rostl. Většina developerů se naučila žít 
v nových podmínkách, k žádnému hromadnému pádu 
developerských společností nedocházelo. Rezidenční trh 
se stabilizoval i na nové cenové hladině. Optimističtější 
než před rokem jsou jak finanční a developerské 
společnosti, tak i kvalifikovaná veřejnost.

Již studie dopadů finanční krize na rezidenční develop-
ment ze začátku loňského roku ukazovala na zásadní 
roli státní administrativy ve vytváření cyklů rezidenčního 
trhu. Administrativní zásah v podobě zvýšení DPH na byty 
v roce 2007, přesněji řečeno nejistota a rozporuplnost 
informací provázející zavedení tohoto opatření, vedl 
k předzásobení trhu a tím i k prudkému růstu cen bytů, 
nedostatku stavebních materiálů a pracovníků a v nepo-
slední řadě i k výraznému vyčerpání poptávky po bytové 
výstavbě v následujících letech, kdy byl uvedený propad 
v důsledku předzásobení trhu provázen navíc následky 
globální finanční krize následované hospodářskou recesí. 
Ukázalo se, že bytová výstavba má při plynulém vývoji 
pozitivní multiplikační efekt na celou ekonomiku, avšak její 
rozkolísání vede k řadě negativních dopadů, jakými jsou 
například již zmiňované:

prudké výkyvy cen bytových nemovitostí,  •

vznik nedostatečných nebo naopak nadbytečných  •
kapacit u stavebních firem, 

ekonomické problémy u developerů,  •

nárůst nejistoty a tedy i nárůst protirizikových  •
opatření u financujících institucí,

nárůst spekulací na nereálné nárůsty nebo poklesy  •
cen nemovitostí u potenciálních kupujících.

Podobná situace nastala na počátku roku 2010 ve Velké 
Británii, kde došlo ke snížení hranice pro platbu daně 
z nemovitosti o 28,5 % ze £175 000 na £125 000, což 
znamená zvýšení daně až o £1 750. Na uvedené zvýšení 
trh zareagoval výrazným propadem v lednu 2010, kdy trh 
nových hypotečních úvěrů na bydlení poklesl meziměsíčně 
o 23,1 % v počtu a o 20,9 % v objemu (dle zdrojů British 
Bankers‘ Association). Potvrzuje se tak kritický vliv státních 
opatření na rozvoj nebo útlum rezidenční výstavby, 

což zejména v období hospodářské recese může díky 
významnému multiplikačnímu efektu rezidenční výstavby, 
resp. pozemního stavitelství na ekonomiku i zaměstnanost 
výrazně přispět k rekonvalescenci ekonomiky nebo 
naopak k jejímu dalšímu útlumu. 

Vývoj českého rezidenčního trhu

Ukazatel objemu bytového fondu v České republice,  
vyjadřovaný jako podíl bytového fondu na 1 000 obyvatel, 
se přiblížil průměru EU27, je na srovnatelné úrovni 
jako Belgie a mírně převyšuje ukazatele Nizozemska či 
Velké Británie. Další růst lze očekávat pouze o přírůstek 
obyvatelstva a obnovu bytového fondu. Vzhledem 
k sociálním a ekonomickým změnám v České společnosti 
v uplynulých dvaceti letech se jako určité riziko bytového 
fondu ukazuje jeho rozprostření v rámci republiky, které 
není zcela v souladu s ekonomickými a sociálními poža-
davky, čemuž nasvědčuje velký rozdíl cen a obsazenosti 
v jednotlivých regionech. Ve srovnání evropských zemí 
předčila v roce 2009 Česká republika v ukazateli intenzity 
rezidenční výstavby na 1 000 obyvatel vývoj rezidenčního 
trhu například Německa, či Velké Británie. 

Zatímco v objemu bytového fondu se Česká republika 
přiblížila úrovni srovnatelných západoevropských zemí, 
pozadu však stále zůstává v kvalitě bytového fondu 
a jeho stáří. Ve srovnání ročních spotřebitelských výdajů 
na opravy a údržbu bytů Česká republika výrazně zaostává 
za západní Evropou. Rizikem neobnovovaného a nedosta-
tečně udržovaného bytového fondu v kombinaci s nízkým 
příklonem k nahrazování zastaralých budov novými 
hrozí vytváření ghett. V České republice je v porovnání 
se srovnatelnými zeměmi západní Evropy relativně nízký 
podíl nájemního bydlení. Počet domácností v nájemních 
bytech na 1 000 obyvatel například dosahuje pouze 37 % 
úrovně Německa, nebo 64 % úrovně Rakouska. Rozvoj 
nájemního bydlení by s ohledem na fiskální problémy 
České republiky měl být rozvíjen zejména ze soukromých 
zdrojů v podobě podpory drobných soukromých 
investorů, případně vytvořením podmínek pro vstup 
institucionálních investorů. 

Developerské společnosti v rámci dotazníkového 
průzkumu uvedly, že v roce 2009 došlo k výraznému 
propadu počtu prodaných bytových jednotek, a to 
na 67 % počtu prodaných bytů v roce 2008. Poklesla také 
cenová hladina prodávaných bytových jednotek – v roce 
2009 na 87% cenové hladiny roku 2008, v regionech 
na 82 % roku 2008. 
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Hypoteční trh

Český hypoteční trh zaznamenal v roce 2009 pokles 
oproti roku 2008 o bezmála 40 %, po meziročním 
propadu hypotečního trhu o 20 % v roce 2008 se tak trh 
v roce 2009 dostal na úroveň 50 % nejúspěšnějšího roku 
2007. Oproti roku 2008 poklesla v roce 2009 i hodnota 
průměrné hypotéky, a to přibližně o 5,5 %. 

Na trhu se začíná objevovat nárůst rizika 
spojeného s ohroženými hypotékami

Podíl dlouhodobě nesplácených hypotečních úvěrů 
v polovině roku 2009 přesáhl hranici 2 % a v průběhu 
následujících měsíců nadále rostl, když ve třetím čtvrtletí 
2009 činil 2,25 %. Stejně tak zhoršená schopnost nebo 
neschopnost splácet hypoteční úvěr z důvodu změny 
sazby při změně fixace sazby hypotečního úvěru byla 
identifikována u 5 % dotázaných, což je výrazně vyšší 
údaj než trhem uváděných 2,25 %. Častěji se tato situace 
projevila u lidí žijících ve velkých bytech (nad 120 m2) 
a v rodinách s dětmi, kde je pouze jedna výdělečná 
osoba.

Projektové financování

Ochlazení celé české ekonomiky a propad rezidenční 
výstavby se projevil i na financování developerských 
projektů. Na základě odpovědí bank vyplynulo, že se 
minimální požadovaný podíl vlastních zdrojů (equity) 
v roce 2009 oproti roku 2008 výrazně zvýšil, a to 
v průměru z 18 % na 34 %. V roce 2009 zaznamenaly 
finanční instituce velmi výrazný propad počtu i objemu 
financovaných developerských projektů, a to v průměru 
na 34 % resp. 35 % oproti roku 2008. Většina develo-
perských společností pocítila také častější akcelerační 
podmínky na předčasné splácení v závislosti na vývoji tržní 
hodnoty zástavy. 

7.2 Očekávání vývoje rezidenčního trhu v ČR
Provedený průzkum prokázal, že se oproti roku 2008 
snížila míra očekávání dalšího snižování cen rezidenčních 
nemovitostí v České republice. Více než 39 % respondentů 
z řad kvalifikované veřejnosti předpokládá, že v průběhu 
roku 2010 se ceny bytů na českém rezidenčním trhu 
nezmění. V roce 2009 skutečnost, že nedojde ke změně 
cen, předpovídalo pouze 22 % dotázaných. Přes 60 % 
respondentů letošního průzkumu uvedlo, že současná 
doba je vhodnou příležitostí pro nákup nového bytu.

Vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí uvedenou 
stabilizaci cen potvrzuje. Ceny v současné době oscilují 
v řádu desetin až spodních jednotek procent okolo 
aktuálního rovnovážného stavu. Pro následující dva roky 
očekávají developeři pozvolný růst cen, a to postupně 
na hodnotu 89 % z cen roku 2008 v roce 2010 a 92 % 
z cen roku 2008 v roce 2011. Pro rok 2010 developerské 
společnosti odhadují, že dojde ke skokovému nárůstu 
počtu prodaných bytových jednotek, na hodnotu 96 % 
počtu prodaných bytů v roce 2008, a očekávají, že v roce 
2011 se tento počet vrátí na hodnotu roku 2008.

Finanční instituce v průměru odhadují, že po propadu 
počtu a objemu poskytnutých hypotečních úvěrů v roce 
2009 oproti roku 2008 na 72 % resp. 73 %, dojde 
v následujících letech opět k růstu těchto ukazatelů. Pro 
rok 2010 finanční instituce počítají, že se počet i objem 
poskytnutých hypotečních úvěrů dostane na 86 % 
hodnoty roku 2008. Růst je odhadován i pro rok 2011, 
ovšem o něco pomalejší pro finanční objem (92 % vůči 
objemu v roce 2008), než počet hypoték, u kterého banky 
dokonce očekávají, že bude o dvě procenta vyšší, než byl 
v roce 2008. 

Dle odpovědí finančních institucí lze v následujících letech 
očekávat, že bude hodnota minimálního požadovaného 
podílu vlastních zdrojů developera v letech 2009 a 2010 
konstantní, a to na úrovni 34 %, a v roce 2011 bude 
v průměru klesat na 30 %.

Dotázané společnosti v rámci průzkumu odhadovaly, 
na jakou úroveň se trh po zotavení vrátí. Odpovědi se 
pohybovaly v rozmezí let 2003 až 2008, kde nejčastější 
odpovědí, a to jak pro finanční instituce, tak pro 
developerské společnosti byl rok 2006. Druhou nejčastější 
odpovědí byl u finančních institucí rok 2008, u developer-
ských společností pak rok 2005. 

Vývoj nabídky a poptávky
V roce 2009 převážily zásadním způsobem prodeje 
dokončených bytů nebo bytů těsně před dokončením 
nad prodeji bytů v přípravě. Statisticky byl v roce 2009 
zaznamenán více než 14% propad v zahajovaných 
bytech, tento údaj ale v zásadě hovoří pouze o vydaných 
stavebních povoleních. Dle vyjádření developerů bylo 
výrazně omezeno zahajování prodejů nových projektů 
i jejich faktické – stavební zahajování. Z údajů o poklesu 
financovaných developerských projektů lze usuzovat až 
na 2/3 propad prodejů nových rezidenčních projektů. 
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Od druhé poloviny roku 2008 je tak na dobu nejméně 
dvou let dočasně přerušena kontinuita přípravy a realizace 
rezidenčních projektů nastartovaná v letech 2000 až 
2002. 

Vzhledem k tomu, že rezidenční development je výrazně 
dlouhodobý proces a mezi zahájením přípravy bytového 
projektu, dokončením a předáním finálního produktu/ 
bytu novému vlastníkovi je doba nejméně 2 až 3 let, 
lze očekávat postupné vyrovnávání nabídky a poptávky 
a současně podstatné snížení nabídky bytů před dokon-
čením nebo bytů dokončených a postupný opětovný 
nárůst podílu prodejů ve stadiu přípravy a realizace. 
 
Cenový vývoj
Obecně je pro rok 2010 očekávána stagnace cen 
rezidenčních nemovitostí. V roce 2009 se potvrdilo, že 
zatímco růst cen rezidenčních nemovitostí byl víceméně 
plošný, pokles plošný nebyl a snížení cen bylo nižší než 
se odhadovalo. V roce 2010 již bude výrazně více záviset 
na kvalitě konkrétního bytu a dané lokality. Předpo-
kládáme postupné podstatnější zvyšování rozdílu mezi 
cenou nových bytů a nezrekonstruovaných bytů ve staré, 
zejména panelové zástavbě (u kterých byl v minulých 
letech zaznamenán až nereálný nárůst cen a v roce 2009 
rovněž největší cenový pokles). I nadále se předpokládá, 
že cenová hladina rezidenčního trhu se stabilizuje 
na úrovni roku 2006. 

Porovnání odhadu a skutečného vývoje cen u jednot-
livých typů nemovitostí v roce 2009:

Staré byty 
v kompaktní 
zástavbě

Byty v panelové 
zástavbě

Nové byty

Předpokládané snížení cen pro rok 2009 ve srovnání 
s rokem 2008

0 – 20 % 20 – 30 % 5 – 15 %

Reálně zaznamenané snížení cen v roce 2009 

do 10 % do 25 % do 9 %

Odhad vývoje cen u jednotlivých typů nemovitostí pro 
rok 2010 (ve srovnání s rokem 2009):

Staré byty 
v kompaktní 
zástavbě

Byty v panelové 
zástavbě

Nové byty

Odhadovaný vývoj cen v roce 2010

0%  až +3% -5 % až 0 % -2% až +2% *

* - v závislosti na velikosti, kvalitě a lokalitě

I nadále se očekává větší diferenciace jednotlivých tříd 
bytů v závislosti na standardech (plošných i materiálo-
vých), lokalitě a občanské a dopravní vybavenosti. Dosud 
téměř všechny byty nesly přídomek luxusní, nadstan-
dardní. Stejně tak lze očekávat větší cenovou diferenciaci 
jednotlivých částí měst. 
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Vliv dlouhodobého vývoje cen nemovitostí

Nárůsty cen rezidenčních nemovitostí se v budoucích 
letech již nedají očekávat s dynamikou zaznamenanou 
před rokem 2008. Za dlouhodobě udržitelný lze 
na základě evropského porovnání stejně jako v před-
chozím roce považovat roční přírůstek ceny bytu  
o 2 – 3 % nad míru inflace. 

Vývoj zaznamenaný ve Velké Británii ukazuje, že po 
čtyři desetiletí si rezidenční nemovitosti i přes řadu cyklů 
uchovávaly v průměru 36% růst za desetiletí (očištěno 
od inflace), což představuje reálný průměrný roční růst 
hodnoty rezidenčních nemovitostí 2,9 % za sledované 
období 50 let. 

Zkušenost ze zahraničí zároveň ukazuje, že z dlouho-
dobého pohledu představují rezidenční nemovitosti 
výhodnou investici, když v delším horizontu vykazují 
cenovou stabilitu a antiinflační efekt.

Vývoj hypotečního trhu
Po rozkolísání českého hypotečního trhu v průběhu roku 
2009, které vzniklo zejména rozdílným vnímáním situace 
na trhu z pohledu poskytovatelů – bank a klientů, se dá 
v roce 2010 očekávat postupné sladění tohoto vnímání 
a tím i vyrovnání nabídky s poptávkou.

Dle převažujícího názoru nedojde nadále v dohledné 
době k poklesu úrokových sazeb u standardních produktů 
s dlouhodobější fixací. Nadále přetrvává nedůvěra bank 
ve vývoj nezaměstnanosti a s tím spojeného vyššího rizika 
neschopnosti obyvatelstva splácet úvěry. 

Nově lze očekávat trend nástupu alternativních hypo-
tečních produktů na bázi variabilní (plovoucí) úrokové 
sazby určené zejména sofistikovanějším klientům bank. 
Tento trend může mít velmi příznivý krátkodobý motivační 
vliv na trh, neboť v době nízkých základních sazeb ČNB 
a snížené ceny peněz na mezibankovních trzích může 
evokovat pokles úrokových sazeb na hypotečním trhu. 
Tento samotný faktor byl v minulosti jedním ze základních 
impulsů pro oživení rezidenčního trhu, stejně jako tomu 
bylo v letech 2004 až 2006 u hypotečních produktů 
s krátkodobými fixacemi. Naproti tomu by při podstatném 
nárůstu podílu hypoték v tomto segmentu mohlo z dlou-
hodobého hlediska hrozit riziko rychlejších výkyvů sazeb 
než v případě dlouhodobé fixace úroků a tím i menší 
stability této skupiny úvěrů z hlediska schopnosti splácet. 
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Vzhledem k dosavadní povaze českého hypotečního 
trhu, kdy dlouhodobě převažují delší fixace úrokových 
sazeb, ale pravděpodobně nelze očekávat zásadní přesun 
poptávky do tohoto segmentu. 

Hypoteční trh jako celek bude pravděpodobně i nadále 
ovlivněn obavou lidí ze zadlužování, a to v přímé závislosti 
na celkovém ekonomickém vývoji ČR a vývoji trhu práce. 
Výši průměrné hypotéky bude s nejvyšší pravděpodob-
ností ovlivňovat podíl hypoték u nových bytů a rodinných 
domů na celkovém počtu realitních transakcí. 

V roce 2010 se nedá předpokládat změna trendu 
v migraci klientů mezi bankami refinancováním úvěrů, 
a to jednak vzhledem k podstatné pozitivní změně 
v chování bank v roce 2009 v otázce změn úrokových 
sazeb při konci fixace klientů, a jednak díky menší 
možnosti refinancovat hypotéky pro klienty, u nichž došlo 
vlivem recese ke snížení příjmů, případně se dostali do 
potíží se splácením svých hypoték. Podíl refinancování 
na celkovém počtu hypotečních transakcí lze očekávat 
do 10 % z celkového počtu hypoték a stejně jako v roce 
2009 se bude nejčastěji jednat o přirozenou migraci 
danou zejména potřebou klientů přenastavit stávající 
podmínky svých hypoték. Doposud stále nejsou evidovány 
přesné údaje o transakcích refinancování, tento ukazatel 
sledují partikulárně pouze jednotlivé banky. 

Dle indikací trvá neschopnost, případně neochota 
hypotečního trhu, jako dosavadního hlavního nositele 
financování pořízení nových nemovitostí, plně akceptovat 
potenciální riziko dluhové pasti části hypotečních 
klientů a dochází pouze k řešení eskalovaných problémů 
nesplácených hypoték. Dle monitoringu situace v průběhu 
roku 2009 dosud banky nevytvořily mechanismy, kterými 
by se preventivně předešlo tomuto stavu a které by 
umožňovaly bankám řešit aktivně se svými klienty již fázi 
hrozícího rizika snížené schopnosti splácet. V konečném 
důsledku tak stále hrozí některá sekundární rizika, která 
by mohla negativně ovlivnit celý rezidenční a hypoteční 
trh, jako je např. 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 a s negativním 
prohloubením sociální pozice takovýchto držitelů hypoték. 
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Úloha ve společnosti Opatření Komentáře

Sociálně-stabilizační 
faktor 

Hypoteční garanční fond pro ohrožené 
držitele hypoték

Garanční fond poskytuje záruky za ty držitele hypotečního  •
úvěru, kteří kvůli nepříznivým okolnostem (např. ztráta 
zaměstnání) nejsou schopni úvěr nadále splácet

Formou podpory může být bezúročný odklad splátek po  •
dobu několika měsíců až let tak, aby byl dlužník schopen 
dostát svým závazkům

Úspěšné příklady ze zahraničí  •

Daňové úlevy na koupi bytu pro vlastní 
bydlení

Vlastní bydlení je jeden z pilířů zajištění na důchod •

Vlastníci bytů nezatěžují sociální systém  •

Řešení problematiky bydlení seniorů Podpora výstavby a provozu center pro seniory •

Obecní pozemky pro výstavbu •

Výstavba sítí financovaná distributory •

Podpora obcí např. při přestavbě hotelových nemovitostí  •
na centra pro seniory

Transparentní sociální politika týkající se seniorů na úrovni  •
státu i obcí 

7.3 Opatření ovlivňující poptávku po výstavbě 
rezidenčních nemovitostí

Aktuálním tématem k diskuzi je nový dlouhodobě 
udržitelný koncept rozvoje bydlení v České republice 
s akcentem na významnou úlohu rezidenční výstavby 
v české společnosti jako:

Sociálně-stabilizačního faktoru české společnosti. •

Stimulátoru ekonomiky - rezidenční výstavba, resp.  •
pozemní stavitelství má významný multiplikační efekt 
na ekonomiku i zaměstnanost.
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Úloha ve společnosti Opatření Komentáře

Stimulátor ekonomiky Podpora nájemního bydlení Česká republika má oproti některým srovnatelným zemím  •
Evropy nízký podíl nájemního bydlení.

Vytvořit podmínky pro vstup: •
Privátních investorů (Build-to-Let) -
Institucionálních investorů  -

vstup drobných privátních investorů•	 Investice do bytů k pronájmu představuje:
jeden z pilířů zabezpečení na důchod vlastníka, -
zvyšuje nabídku bytů k pronájmu a tím přirozeně reguluje  -
cenu pronájmu.

Drobným privátním investorům by pomohla úprava zákona 
o dani z příjmu, zejména možnost odečítat případnou ztrátu 
z pronájmu od daňového přiznání ze závislé činnosti

vstup institucionálních investorů•	 Z pohledu investora či developera představuje nájemní 
bydlení v současné době prozatím nepříliš přitažlivý segment 
rezidenčního trhu, a to zejména z důvodů:

Dlouhé návratnosti investice: návratnost   -
za 20 – 30 let - menší výnosy,
Nutné vysoké finanční stability, -
Vysoké investice do vybavení, -
Nutnosti dlouhodobé údržby a renovací, -
Právní nestability, -
Nutnosti řešení pohledávek, -
Krátkodobosti nájemních vztahů, -
Nutnosti zajištění služeb, -
Vysokých správních nákladů, -
Legislativní nepřipravenosti. -

Podpora výstavby infrastruktury 
u developerských projektů

Obecní pozemky pro výstavbu •

Výstavba sítí financovaná distributory  •

Podpora kvalitativního a energetického 
zlepšení bydlení

Č • eská republika výrazně zaostává za zbytkem Evropy 
ve výdajích na údržbu a opravy bytového fondu.

Pokračování v programech podpory zateplování a Zelená  -
úsporám,
Podpora energeticky šetrného rezidenčního  -
developmentu (dotace ve stylu Zelená úsporám), 
Možnost daňového odečítání určitých výdajů na údržbu 
a opravy vlastní nemovitosti. 
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Highlights

Pokles nové rezidenční výstavby v roce 2009 byl mírnější,  •
než se očekávalo

Panika z vývoje trhu na konci roku 2008 se zastavila   •
– začalo docházet k návratu k racionálnímu chování 

Propad hypotečního trhu byl mírnější, než se předpokládalo,  •
také počet zahajovaných bytů předčil očekávání, počet 
dokončovaných bytů dokonce mírně rostl

Většina developerských společností „se naučila“ žít  •
v nových podmínkách 

Rezidenční trh se stabilizoval na nové cenové hladině •

Nastavena nová pravidla a parametry trhu  •

Mezi zájemci o koupi nemovitosti nezmizely spekulace  •
na další pokles trhu 

Optimističtější než před rokem jsou jak finanční  •
a developerské společnosti, tak i kvalifikovaná veřejnost

Hledají se možnosti, jak znovu nastartovat růst rezidenční  •
výstavby coby: 

sociálně-stabilizačního faktoru české společnosti  -

stimulátoru ekonomiky (rezidenční výstavba, resp.  -
pozemní stavitelství má velký multiplikační efekt 
na ekonomiku i zaměstnanost) 

Je třeba najít nový dlouhodobě udržitelný koncept rozvoje  •
bydlení v České republice 
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