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Úvod

Jsme potěšeni, že Vám můžeme představit analýzu,
jež přímo navazuje na dva předchozí ročníky
studie společnosti Deloitte zaměřené na rezidenční
development. V aktuálním vydání jsme se obdobně
jako v předchozích letech zaměřili především na analýzu
faktorů ovlivňujících vývoj rezidenčního trhu v České
republice v kontextu doznívající ekonomické krize,
porovnání českého bytového fondu v evropském kontextu
a na predikci dalšího očekávaného vývoje.
Po propadech v letech 2008 a 2009 a mírném oživení
v první polovině roku 2011 se Evropa opět propadá
do nové fáze „nejistot“, které se významným způsobem
dotýkají i rezidenčního trhu v České republice. Situaci
českého trhu bydlení navíc ovlivňuje několik faktorů
působících často protichůdně, a o to obtížnější jsou dnes
jakékoliv predikce dalšího vývoje:
•• dobíhající privatizace bytového fondu;
•• deregulace nájemního segmentu;
•• dlouhodobě podporované vlastnické bydlení;
•• trvale se snižující podíl nájemního bydlení;
•• nízké úroky z hypotečních úvěrů;
•• omezení konceptu stavebního spoření;
•• regulatorní omezení investičních možností institucionálních investorů, zejména penzijních fondů;
•• politická a daňová nestabilita České republiky;
•• propad sebedůvěry střední vrstvy;
•• ohlašovaný propad ekonomiky spojený s propouštěním.
Úvodní část analýzy dává přehled o makroekonomickém
vývoji v evropském i v národním měřítku. Informace
o vývoji české ekonomiky jsou dále podpořeny daty
z oblasti stavebnictví a úspor českých domácností.

Otázkami, na které si zpracovaná analýza mimo jiné klade
za cíl odpovědět aktuálními daty ve své druhé části jsou:
•• Jaká je dostupnost bydlení v České republice?
•• Jaký typ bydlení preferují Češi v porovnání s ostatními
Evropany?
•• Kolik peněz ze svého rozpočtu vydávají obyvatelé
jednotlivých zemí na bydlení?
Následující části jsou pak věnovány především nastínění
vývoje realitního trhu a trhu s rezidenčními nemovitostmi
v České republice. Analýza zde poskytuje detailní přehled
o specifikách a možném dalším vývoji nájemního trhu.
Nedílnou součást tvoří i informace týkající se vývoje
hypotečního trhu.
Ekonomická turbulence ve světě v posledních letech
poukázala na nejistotu řady investorů, zejména těch
menších ohledně vhodných investičních instrumentů,
které jsou schopny ochránit úspory proti inflaci. Na dilema
týkající se vhodných typů investic analýza reaguje ve své
předposlední části.
V závěrečné části se pak analýza zaměřuje na definici
a objasnění současných omezení vstupu pojišťoven
a penzijních fondů na trh nájemního bydlení, specifikaci
hlavních faktorů aktuálního stavu rezidenčního trhu,
možných rozvojových oblastí a očekávaného vývoje
v letech 2012 − 2015.
Na vypracování aktuálního vydání analýzy se podílel
již osvědčený tým odborníků na oblasti developmentu
a fungování hypotečního a realitního trhu společností
Deloitte a Hyposervis. Cílem analýzy bylo poskytnout
nezávislý, objektivní a ucelený soubor informací
o aktuálním stavu podnikatelského prostředí v oboru
a o dalším očekávaném vývoji.

Deloitte Advisory
únor 2012
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1. Makroekonomický vývoj

1.1

Makroekonomický vývoj
v evropském kontextu

Po propadech světové ekonomiky v letech 2008 a 2009
nastalo během roku 2010 a v první polovině roku
2011 postupné oživení ekonomické aktivity. Od druhé
poloviny roku 2011 se však podstatně mění očekávání
dalšího vývoje a ve vyspělých ekonomikách, zejména
v Evropě, dochází ke zpomalení růstu s obavou,
že některé ekonomiky mohou upadnout během roku
2012 opět do recese.
Finanční panika na podzim roku 2008 byla provázena
mimořádnými opatřeními fiskální a měnové politiky,
a to snížením úrokových sazeb téměř k nule, uvolněním
řízení likvidity centrálními bankami a v řadě zemí
i masivní fiskální expanzí. Krize ve finančním sektoru
vedla k vytvoření garančních a rekapitalizačních schémat
pro banky a finanční instituce. Zatímco tato intervence
výrazně napomohla jako nástroj před rozpadem
finančního systému, vyhnout se ekonomickému propadu
rozvinutých ekonomik nemohla pomoci. V roce 2009
poklesl hrubý domácí produkt meziročně téměř ve všech
vyspělých ekonomikách. I s přispěním silných globálních
stimulačních opatřením a pružnosti rozvíjejících se
ekonomik se růst obnovil již v roce 2010 (EU v průměru
téměř 2 %, USA téměř 3 % a Japonsko skoro 4 %
meziročně).
Zatímco meziroční vývoj ekonomiky Evropské unie by
měl v roce 2011 stále dosáhnout kladných hodnot
(odhadem okolo 1% meziročně), při pohledu na vývoj
v kratších úsecích v rámci roku (čtvrtletně) by mohlo
na jeho konci dojít až k mezikvartální stagnaci či
poklesu.
Finanční ochlazení, jež započalo před téměř čtyřmi lety,
vstupuje po krátkém období uvolnění patrně do nové
fáze. Fáze, charakteristické tím, že se státy jasně hlásí
k obezřetné fiskální politice a mnohé z nich přijaly
i poměrně radikální úsporná opatření na výdajových
stranách svých rozpočtů či zvýšenou daňovou zátěž.
Na straně druhé však riziko recese zásadně tento
proces komplikuje a ohrožuje udržitelnost reforem.
Fiskální situace je totiž jak potenciálním faktorem
riziko recese zvyšujícím tak i oblastí ekonomiky, kterou
recese dramaticky zhorší. Nicméně je zřejmé, že období
růstu ekonomik EU tažených deficity státních rozpočtů
je u konce. Země EU čeká výrazná restrukturalizace
veřejných rozpočtů a možná i pomalejší růst ekonomik
v delším horizontu.
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Prasknutí pomyslné finanční bubliny v roce 2008 a 2009
odhalilo nestabilitu základu, na kterém byl hospodářský
růst nejen evropských, ale i většiny rozvinutých
zemí postaven. Základu postaveném ve velké míře
na vysokém podílu dluhu. Soukromý sektor byl krizí
donucen k úsporám a zvýšení efektivity, aby byl schopen
se se svými nadměrnými dluhy vypořádat a dostat se
zpět na více udržitelnou úroveň. V tomto konání se
nevyhnutelně krátkodobě prohloubil ekonomický pokles,
či bylo přispěno ke zpomalení ekonomického oživování.
Obdobě zřejmě bude probíhat proces „deleverage“
na úrovni domácností v zemích, které v minulých letech
vykázaly rychlý růst jejich zadlužení.
Obtížnější a pomalejší pokrok probíhá v případě
jednotlivých zemí. Díky tomu, některé členské státy
Evropské unie (např. Řecko, Irsko a Portugalsko ale
i Maďarsko, Litva a Rumunsko) mají či měly zastaven
přístup na soukromé trhy s dluhovými instrumenty
a musely se spoléhat na podmíněnou finanční asistenci
ze strany ostatních členských států a Mezinárodního
měnového fondu (MMF) k refinancování splatných
závazků a existujících deficitů. Ve většině z těchto
zemí programy přinesly očekávané výsledky – dokonce
i v Irsku a Portugalsku již asistenční program podstatně
stabilizoval situaci a trhy na způsob využití programu
reagovaly poměrně pozitivně. V Řecku je situace nejistá.
Řecko prozatím plně nezavedlo opatření k posílení
veřejných financí a zlepšení konkurenceschopnosti
ekonomiky.
Problematická se v současné době zdá být i ekonomická
situace v Itálii a některých dalších větších zemích
eurozóny. Napjatá fiskální situace, potřebné reformy
a pomalý růst ekonomik vedou ke stavu, kdy se Evropou
plíží riziko sociálních nepokojů spojených hlavně
s nutnou radikální změnou velkorysého sociálního
systému řady zemí EU. Vyhlídky dalšího vývoje jsou proto
mnohem více nejisté, než po mnoho minulých let či
dokonce dekád.
Některé ze zemí Evropské unie vytvořily státní dluh
tak objemný, že v krátkém či střednědobém časovém
horizontu není řešitelný bez podstatných zásahů
do ekonomiky, a života občanů, jak na straně výdajů
tak i příjmů. Restriktivní a úsporná rozpočtová opatření
přitom mají krátkodobě dopad do ekonomické
výkonnosti s důsledky plnění státních rozpočtů a mohou
neuspokojivou fiskální situaci ještě prohloubit.

Komplikovanost řešení nadměrného dluhového zatížení
jedné členské země Evropské unie nutně ovlivňuje
výkonnost ekonomik ostatních, a to prostřednictvím
vzájemné ekonomické provázanosti sektorů, prostřed-nictvím provázanosti finančních trhů, prostřednictvím
administrativních pravidel a regulí a prostřednictvím
nejrůznějších standardních i ad-hoc evropských politik
a iniciativ.
V případě Evropy a eurozóny může dojít ke vstupu
do jisté formy „ztracené dekády“, kdy kombinace nízké
konkurenční schopnosti některých zemí, neefektivních
rozhodovacích procesů orgánů EU, stále značného
akcentu samostatného rozhodování jednotlivých zemí
a snižující se ochoty solidarity jednotlivých zemí s ostatními spolu se zmiňovanými „negativními“ náladami
podnikatelské i soukromé sféry povedou k „rolování
studené ekonomické fronty“ v zemích Evropy a její
setrvání po řadu let.

V současné době je předčasné predikovat opětovnou
globální recesi či dosažení významného dlouhodobějšího zpomalování, avšak změna ve výhledu evropské
ekonomiky může být rozčarováním a varováním,
zejména s ohledem na současnou vysokou úroveň
nezaměstnanosti (více než 22 miliónů nezaměstnaných v Evropské unii). Kritický bude dopad zejména
na očekávání podnikatelského segmentu a kvalifikované
veřejnosti, i když dosavadní vývoj v této oblasti je
překvapivě stabilní, nicméně pokračování výraznějšího
oživení ekonomik z krize se v Evropě očekávat v blízké
budoucnosti nedá.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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1.2 Makroekonomický vývoj v České
republice
1.2.1 Vývoj růstu ekonomiky
Česká ekonomika byla vzhledem ke své vysoké
míře otevřenosti a zapojení do globálních výrobních
řetězců v letech 2010 a 2011 výrazně zasažena
celosvětovým poklesem hospodářského růstu. Také
její fiskální pozice utrpěla značnou újmu, která si
vyžádala rychlý přechod od jisté formy stimulační
politiky ke konsolidaci. Současnou výzvou je
vytvoření podmínek pro rychlé přiblížení se vyspělým
evropským ekonomikám – tedy zajištění vysoké
konkurenceschopnosti ekonomiky, obnova udržitelnosti veřejných financí a zlepšení podnikatelského
prostředí.
Česká ekonomika stále zůstává poznamenána strukturálními závislostmi, které ji činí citlivou na vývoji
ekonomického cyklu v zahraničí, zejména v eurozóně
a ovlivňují její celkovou mezinárodní konkurenceschop-nost.

Vývoj vybraných makroekonomických
veličin
Vývoj vybraných makroekonomických
veličin
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Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v ČR

Vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů v ČR
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V roce 2010 dosáhl HDP České republiky růst 2,2 %.
V roce 2011 vzrostl HDP ve stálých cenách o 1,7 %,
přičemž v průběhu roku postupně ztrácel na dynamice.
Tahounem ekonomiky byl po celý rok zpracovatelský
průmysl, a to navzdory klesajícímu trendu. Stabilně
nadprůměrné výsledky zaznamenalo také odvětví
dopravy a skladování, naopak výrazně klesla ekonomická
výkonnost sektoru stavebnictví.
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Výdajové trendy byly v průběhu roku 2011 relativně
stabilní, domácí konečná spotřeba postupně oslabovala
a růst celkové poptávky tak zabezpečoval pozitivní
vývoj v zahraničním obchodě. Zahraniční obchod byl
tak významným zdrojem růstu české ekonomiky v roce
2010 i v roce 2011. Hlavními cíli tuzemské produkce byly
země EU, kam směřovala většina českého exportu (84 %,
z toho do Německa přes 30 %).
Výrazný, postupně se prohlubující propad investiční
aktivity podnikatelských subjektů i vládních institucí se
promítl do značného snížení tvorby fixního kapitálu.
Částečný pokles zaznamenaly také kvůli fiskální
konsolidaci výdaje sektoru vládních institucí, spotřeba
domácností zůstala po částečném zotavení ve 4. čtvrtletí
roku 2011 přibližně na úrovni roku 2010.
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V roce 2011 došlo zároveň k meziročnímu růstu zaměstnanosti (0,2 p. b.) zvláště pak v důsledku vyšší poptávky
po produkci zpracovatelského průmyslu. S ohledem
na míru nezaměstnanosti a nejistoty spojené s budoucím
vývojem rostly mzdy pouze pozvolna, což se negativně
odráží na disponibilním důchodu domácností. Během
roku 2011 došlo k poklesu míry nezaměstnanosti. Míra
nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 6,7 % což představuje
meziroční pokles o 0,6 p.b.

1.2.2 Vývoj stavebnictví
Po tučných letech prosperity, kdy stavební firmy
i výrobci materiálů přizpůsobily výrobní kapacity
potřebám trhu, přišel strmý propad. Negativní
dopad ekonomického ochlazení se ve stavebnictví
projevil později než v ostatních oblastech národního
hospodářství. Časové zpoždění bylo způsobeno již
dříve nasmlouvanými zakázkami, což se posléze
projevilo ještě výraznějším propadem.

Míra inflace se v roce 2011 pohybovala na úrovni 1,9 %,
přičemž hlavními faktory jejího růstu byly ceny potravin
a nealkoholických nápojů a ceny bydlení, vody, energií
a paliv.

Vývoj stavební produkce a HDP
Vývoj=stavební
Index (hodnota předchozího roku
100) produkce a HDP

Již od pololetí roku 2011 bylo patrné, že česká ekonomika zpomaluje svůj růst v závislosti na slabé domácí
poptávce, kde nedošlo de facto k podstatnému oživení,
zhoršujícím se očekáváním a zejména dalším zpomalením zahraniční poptávky.

Index (hodnota předchozího roku = 100)
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Česká ekonomika stále stojí pouze na „jedné noze“,
poměrně úzkého exportního spektra (automobilovém
či elektrotechnického průmyslu), který podporovalo
dosavadní oživení poptávky hlavně v Německu. Ostatní
odvětví a obory (stavebnictví, služby atd.) jsou doposud
převážně v útlumu a jejich situace se může zhoršit. Pro
rok 2012 lze očekávat v závislosti na vývoji ostatních
evropských ekonomik stagnaci HDP. Vyostření dluhových
problémů v Evropě však představuje i pro tento odhad
velké riziko. Na druhé straně, existují i prognózy, které
pro rok 2012 očekávají růst ekonomiky nad 1 %. Tyto
prognózy odrážejí jak možnost, že se podaří fiskální
rizika v EU podstatně snížit, tak i poměrně dobrý stav
soukromé části ekonomiky v řadě zemí.
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Zdroj: ČSÚ
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Pozemní stavitelství

Pro stavebnictví znamenal rok 2010 v zásadě první,
výrazně krizový rok. Stavební produkce v roce 2010
ve stálých cenách meziročně klesla o 7,8 %. Produkce
pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles
o 8,4 % a produkce inženýrského stavitelství poklesla
o 6,7 %.
V roce 2011 klesla stavební produkce meziročně
o 3,1 %. Ve srovnání s rokem 2008, kdy byl objem
stavebnictví historicky nejvyšší, klesla o 10,8 %. Celkovou
produkci táhlo dolů zejména inženýrské stavitelství,
jehož produkce poklesla o 8,7 %. Produkce pozemního
stavitelství zaznamenala meziroční pokles pouze o 0,3 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích
s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2011
meziročně snížil o 5,9 %. Průměrná měsíční nominální
mzda zaměstnanců ve stavebnictví však meziročně
vzrostla o 1,5 % a činila 29 206 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více
zaměstnanci v roce 2011 meziročně vzrostl o 18,1 %.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla
o 12,2 % a činila 173,0 mld. Kč. V pozemním stavitelství
byla hodnota zakázek 74,2 mld. Kč (pokles o 10,7 %),
v inženýrském stavitelství 98,8 mld. Kč (pokles o 13,3
%). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky
v roce 2011 činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 25,6 %
nižší. Ke konci roku 2011 měly stavební podniky s 50
a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,2 tisíc
zakázek (růst o 3,5 %) a tyto zakázky představovaly
zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové
hodnotě 124,2 mld. Kč (pokles o 16,8 %).
Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2011
meziročně zvýšil o 1,4 %, stavební úřady jich vydaly
107 231. Orientační hodnota těchto staveb činila 339,9
mld. Kč a v porovnání s rokem 2010 klesla o 14,8 %.
Výsledek v segmentu pozemního stavitelství však
není neuspokojivý. Pokud vezmeme do úvahy objem
výstavby solárních elektráren v roce 2010, pozemní
stavitelství spíše objemově rostlo. Otázkou je však
dlouhodobá udržitelnost současných cen stavebních
prací v pozemním stavitelství.
Pokles poptávky privátního sektoru se projevil zejména
v důsledku pokračující stagnace na trhu nemovitostí
a omezení rozsahu developerských projektů v rezidenční
i komerční výstavbě a rovněž v důsledku praktického
ukončení výstavby fotovoltaických elektráren. Pokles
stavební produkce pro veřejný sektor se projevil zejména
v důsledku snížení rozpočtových prostředků na investice
vládního sektoru a snížení rozpočtových prostředků SFDI
na dopravní infrastrukturu.
Stavebnictví je orientováno převážně na tuzemský trh,
vývoz stavebních prací bude vždy marginální záležitostí.
Stavebnictví je zároveň silně závislé na stavu ekonomiky,
a to jak v oblasti privátního investování, tak i v oblasti
veřejných investic.
V době boomu rostla nadstandardně poptávka
po investicích, nabídka kapacit se však doplňovala až
s určitým zpožděním (rostoucí ceny a počet zakázek
lákal nové subjekty) a ceny stavebních prací rostly díky
neustálé disproporci mezi poptávkou a nabídkou. V této
době stát maximalizoval svou poptávku. V době krize
v soukromém sektoru skokově vznikl výrazný přebytek
stavebních kapacit (včetně výrobců stavebních hmot)
a kombinace klesajícího počtu zakázek a cen začal
stahovat řadu stavebních firem ke dnu. Přestože stát
by měl mít stabilizační roli v ekonomice, nechová se
tak – v době vrcholící soukromé poptávky po stavebních
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Vývoj stavební produkce
stavebníroku
produkce
Meziroční indexy (stejné obdobíVývoj
předchozího
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Meziroční indexy (stejné období předchozího roku = 100)
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* v roce 2011 údaje za Q1 - Q3
Zdroj: ČSÚ

Běžné ceny
Stálé ceny
Průměrný počet zaměstnaných osob ve stavebnictví *
Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví na fyzické osoby *

pracích stát výrazně posílil své investice do infrastruktury,
naopak v současné době jsou vládní investice do stavebních děl výrazně kráceny. Ani jedna situace není pro stát
pozitivní, v době boomu nakupoval draze, v době krize,
kdy by mohl nakupovat levně, neinvestuje. Stát se tak
chová výrazně procyklicky. Výstavba „hladových zdí“
vždy patřila k jednomu z nástrojů státu, jak se vypořádat
s nezaměstnaností a ekonomickým ochlazením.
Vzhledem k faktu, že se výrazně zpomalily i investice
státu do přípravy nových stavebních projektů, snižuje se
tak „reakční schopnost“ České republiky i do budoucna.
Díky vysokému multiplikačnímu efektu stavebnictví
na ekonomiku dochází ke snížení reakční schopnosti celé
české ekonomiky.
Výsledky roku 2011 neposkytují předpoklad pozitivního
vývoje v nejbližších dvou letech. Oproti předchozím
rokům je v současné době značně postiženo inženýrské
stavitelství, jehož útlum je dán poklesem zakázek
v oblasti dopravní infrastruktury. Nové stavby se
prakticky nezahajují, pouze se dokončují již rozestavěné.
Nejbližší léta budou nepochybně poznamenána
převahou nabídky nad poptávkou, to znamená,
že stavební kapacity nebudou plně využity. Dojde k jejich
snížení vlivem současné recese, kterou některé firmy
nepřekonají, jiné budou nuceny redukovat rozsah své
činnosti. S ohledem na silnou míru závislosti stavebnictví
na veřejných zakázkách a na přijetí úsporných fiskálních
opatření vedoucích k pozastavení jak vlastní výstavby, tak
její přípravy, nelze počítat ani v letech 2012 a 2013 se
zásadním obratem k lepšímu. Toto období bude představovat spíše období stagnace již výrazně redukovaného
objemu stavebních aktivit, období strukturálních změn
a konsolidace českého stavebnictví.

1.2.3 Míra hrubých úspor domácností v EU
Nejistota postihuje domácnosti v celé Evropě. Snaha
o snižování spotřeby je limitována potřebou plnit
závazky z doby „boomu“. Evropské domácnosti jsou
relativně konzervativní v oblasti spořících instrumentů, což může přinést své konsekvence zejména
v období nejistoty ohledně společné evropské měny.

Míra hrubých úspor domácností je podílem hrubých
úspor a hrubého disponibilního důchodu očištěným
o změny čistého podílu domácností na rezervách
penzijních fondů. Hrubé úspory jsou ta část hrubého
disponibilního důchodu, která není vynaložena jako
výdaj na konečnou spotřebu.

(%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EU (27 zemí)

11.59

12.63

12.31

12.15

11.68

11.34

11.05

11.00

11.50

13.74

12.31

Belgie

16.77

17.87

17.46

16.79

15.51

15.09

15.73

16.40

16.79

18.42

16.17

Česká republika

11.00

10.21

10.12

9.05

7.86

9.52

10.62

10.25

9.37

10.66

10.28

4.28

9.56

9.51

9.79

6.37

3.71

5.45

4.25

5.03

7.73

-

Německo

15.10

15.21

15.71

15.98

16.12

16.28

16.39

16.84

17.41

17.05

17.05

Estonsko

-

-

0.46

-0.52

-5.78

-4.12

-6.26

-1.76

3.42

11.59

9.63

Dánsko

Irsko

-

-

4.66

6.69

8.65

9.63

8.12

7.59

11.08

14.74

13.36

Španělsko

11.14

11.08

11.36

11.98

11.28

11.32

11.15

10.70

13.38

18.05

-

Francie

14.10

14.75

16.01

15.00

15.44

14.39

14.61

15.11

15.26

16.17

15.63

Itálie

14.16

16.03

16.82

15.97

16.01

15.83

15.25

14.75

14.56

13.44

12.06

Kypr

10.82

11.25

9.50

12.18

10.26

10.04

9.97

6.88

4.87

11.38

11.55

Lotyšsko

-3.86

-6.12

1.13

3.02

4.32

0.84

-4.11

-5.75

4.91

10.28

4.2

6.11

4.35

4.42

2.42

0.80

0.95

0.88

-4.21

-3.01

7.10

7.94

-

-

-

-

-

10.11

10.87

12.05

13.55

-

-

Maďarsko

11.50

11.86

10.29

7.90

10.11

11.30

11.96

8.43

8.00

9.93

8.15

Nizozemsko

12.11

14.69

13.90

13.10

13.05

12.27

12.19

13.04

12.15

12.95

10.91

Rakousko

14.09

12.57

12.91

13.66

14.03

14.46

15.13

16.33

16.28

15.67

13.45

Polsko

12.27

14.11

10.55

10.12

9.43

9.67

9.81

8.52

3.70

9.91

-

Portugalsko

10.58

10.60

10.30

10.72

9.97

9.97

8.01

6.99

7.08

10.86

9.82

Slovinsko

14.63

16.22

16.61

14.38

15.54

17.14

17.53

16.17

15.20

15.01

15.72

Slovensko

10.98

8.96

8.56

6.77

5.92

6.61

5.60

7.23

6.14

7.81

11.26

Litva
Lucembursko

Finsko

8.12

8.10

7.92

8.65

9.83

8.46

6.80

7.24

8.07

11.91

11.28

Švédsko

6.94

10.95

10.79

9.82

8.89

8.34

9.42

11.58

13.95

15.56

13.39

Velká Británie

4.67

6.04

4.80

5.12

3.70

3.95

3.45

2.64

2.04

6.00

-

Norsko

9.16

8.18

12.75

13.33

11.79

14.50

5.54

6.89

9.15

12.38

12.43

16.86

17.14

16.07

14.82

14.42

15.42

16.64

17.73

16.91

17.12

-

Švýcarsko
zdroj: Eurostat
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Tendence mírně klesající míry úspor domácností zemí
EU v letech 2005 – 2007 se v době recese evropské
ekonomiky začala měnit a míra úspor v letech 2008
a 2009 rostla. V roce 2010 však míra úspor za celek
zemí EU-27 poklesla na 12,31 %.

Struktura finančního majetku domácností
– Německo
mld. EUR

podíl v %

tis. Kč
na osobu

Bankovní vklady

630

13,6%

202,2

Vysokou míru úspor domácností (15 – 18 %) dosáhly
v roce 2010 Belgie, Německo a Francie. Nejvyšší míru
úspor ze všech výše uvedených zaznamenalo Německo,
což přispělo k jeho relativně vysokému přebytku
běžného účtu platební bilance.

Spořící účty

580

12,5%

186,1

Termínované vklady

570

12,3%

182,9

Cenné papíry

1282

27,6%

411, 4

Životní pojištění

1300

28,0%

417, 2

Novější členské země EU ze střední a východní Evropy
zaznamenaly podstatně nižší míru úspor domácností.
Nejhůře na tom byly pobaltské země, které měly v některých letech dokonce zápornou míru úspor – spotřební
výdaje domácností byly větší než hrubý disponibilní
důchod. Nedostatečná tvorba úspor v těchto zemích
se pak projevila ve vztahu národních úspor a investic
a ve velmi vysokém schodku běžného účtu platební
bilance. Výrazný obrat však nastal v roce 2009, kdy nebylo
již možné financovat vysoké schodky běžného účtu a bylo
nutné přistoupit k drastickým úsporným opatřením, která
výrazně snížila soukromou spotřebu a zvýšila míru úspor.

Celkem

Česká republika se v ukazateli míry hrubých úspor
domácností nachází pod evropským průměrem. Stejně
jako u většiny evropských zemí zaznamenala Česká
republika v době recese pokles míry úspor domácností,
což se projevilo ve stagnaci soukromé spotřeby. Česká
republika má relativně nízký objem úspor i vzhledem
k HDP, podobně jako v ostatních postkomunistických
státech. České domácnosti jsou ve srovnání se západní
Evropou chudší. Objem jejich úspor zatím nedosahuje
takové úrovně, aby mohly fungovat jako významný pilíř
zabezpečení na penzi.
Průměrná německá domácnost disponuje finančním
majetkem ve výši více než 20 průměrných měsíčních
platů (2 860 EUR, 72 930 Kč při konverzním kurzu
25,5 Kč za Euro), v České republice je to jen 8,7-násobek
průměrného měsíčního platu (23 575 Kč).
Například majetek německých domácností koncem
roku 2009 dosáhl hodnoty 4,64 biliónu euro. Míra
úspor obyvatelstva dosáhla hodnoty 11,2 %. V přepočtu
na jednotlivé položky je zřejmé, že Němci jsou stále
poměrně konzervativní – téměř 40 % majetku je uloženo
v bankách. Individuální investice do akcií, dluhopisů
a podílových fondů má zhruba stejnou váhu jako životní
pojištění. Penzijní fondy zaznamenávají vzrůstový trend.
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Podnikové penzijní fondy

278

6,0%

89,3

4640

100,0%

1489,2

mld. EUR

podíl v %

tis. Kč
na osobu

Bankovní vklady

41,2

49,8%

103, 1

Stavební spoření

Zdroj: Allianz

Struktura finančního majetku domácností
– Česká republika

14,9

18,0%

37,3

Podílové fondy

7,7

9,4%

19,3

Jiné cenné papíry

2,4

2,9%

6

Pojištění

9,5

11,5%

23,8

Penzijní fondy
Celkem

6,9

8,4%

17,3

82,6

100,0%

206,8

Zdroj: Unicredit Group

Struktura úspor českých domácností je výrazněji
vychýlená ve prospěch bankovních vkladů a stavebního
spoření, podílové fondy, penzijní fondy i životní pojištění
hrají i přes vzestupný trend stále mnohem menší roli než
ve finančně vyspělejších zemích.

2. Bydlení v evropském porovnání

2.1 Intenzita bytové výstavby
Rezidenční trh Evropské unie dosáhl v ukazateli intenzity
bytové výstavby obdobně jako v roce 2010 i v roce 2011
hodnoty 3,9 dokončených bytů na 1 000 obyvatel.
Nejvyšší intenzita bytové výstavby byla v roce 2011 zjištěna v Irsku (10,5 dokončených bytů na 1 000 obyvatel),
Španělsku (6,5 dokončených bytů na 1 000 obyvatel)
a Řecku (6 dokončených bytů na 1 000 obyvatel), tedy
v hlavních zemích zasažených v polovině roku 2011
fiskální krizí.
V případě Španělska a Irska je možné konstatovat,
že i nadále pokračoval spekulativní boom výstavby
podpořený dostupným hypotečním úvěrováním tažený
jak zahraničními investory, tak i částí domácí populace,
která v době konjunktury považovala nákup druhého
a třetího bytu na hypoteční úvěr s cílem dlouhodobého
generování příjmu z pronájmu jako součást své investiční
strategie.

Intenzita bytové výstavby
Index počtu dokončených bytů na
1000 obyvatel,
rok 2011
Intenzita
bytové výstavby
Index
Průměr vybrané země
= 1počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel, rok 2011
Průměr vybrané země = 1

Irsko
Španělsko
Řecko
Francie
Švýcarsko
Portugalsko
Finsko
Nizozemsko
Rakousko
Itálie
Belgie
Slovinsko
EU 27
Polsko
Slovensko
Maďarsko
Česká Republika
Švédsko
Velká Británie
Dánsko
Estonsko
Německo
Ukrajina
Litva
Lotyšsko

2.68
1.67
1.53
1.46
1.37
1.30
1.29
1.26
1.23
1.06
1.06
1.01
1.00
1.00
0.84
0.80
0.75
0.73
0.73
0.71
0.57
0.44
0.44
0.36
0.33

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International , výpočet Deloitte

Nejnižší intenzita byla v roce 2011 zjištěna v Lotyšsku
a Litvě, tedy zemích, které byly výrazně zasaženy finanční
krizí, a které zároveň vykazují vysoký podíl soukromého
vlastnictví bytového fondu oproti západní Evropě.
Hodnota ukazatele bytové výstavby v těchto zemích byla
téměř o více než dvě třetiny pod průměrem Evropské
unie.
Rezidenční výstavba v České republice v roce 2011
dosáhla bezmála 75 % průměrné hodnoty Evropské unie.
V porovnání s předchozími lety se jedná o mírný pokles,
když například v roce 2008 Česká republika dosahovala
90% evropského průměru s 3,6 dokončenými byty
na 1 000 obyvatel.
Při porovnání intenzity bytové výstavby let 2008 a 2011
lze z dostupných informací zjistit, že k největšímu
propadu došlo v Irsku (počet dokončených bytů
na 1 000 obyvatel v roce 2008 – 25,3 a v roce 2011
– 10,5), Španělsku (počet dokončených bytů na 1 000
obyvatel v roce 2008 – 10,1 a v roce 2011 – 6,5
a Portugalsku (počet dokončených bytů na 1 000
obyvatel v roce 2008 – 8,8 a v roce 2011 – 5,1). Naopak
nejvyšší nárůst intenzity bytové výstavby zaznamenala
Itálie (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel
v roce 2008 – 2,1 a v roce 2011 – 4,2) a Belgie (počet
dokončených bytů na 1 000 obyvatel v roce 2008 – 2,3
a v roce 2011 – 4,2).
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2.2 Výdaje na bydlení
2.2.1 Celkové spotřebitelské výdaje na bydlení
Průměrné spotřebitelské výdaje na bydlení v Evropské
unii (jinými slovy též náklady domácností v jednotlivých zemích EU např. na nájemné, služby, opravy
a rekonstrukce) v roce 2011 přesahovaly výši 3 200 EUR
na jednoho obyvatele a 5 800 EUR na jednu domácnost.
Nejnižší výdaje na bydlení ze všech evropských zemí
mohou již dlouhodobě být pozorovány v Litvě,
Rumunsku a Maďarsku, kde hodnoty vyjádření nepřesahují čtvrtinu průměrných výdajů na bydlení v rámci
Evropské unie.
Z porovnání průměrných hodnot výdajů na bydlení
východní a západní Evropy je zřejmé, že východní Evropa
za Západem výrazně zaostává.
Česká republika v evropském porovnání výdajů
na bydlení v letech 2010 a 2011 dosahovala zhruba
50 % průměru Evropské unie, čímž se zařadila mezi
země s relativně nízkými náklady na bydlení.

Celkové spotřebitelské výdaje na bydlení
Index celkových ročních
výdajů spotřebitelské
na 1000 obyvatel
Celkové
výdaje na bydlení
index celkových ročních výdajů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
průměr EU 27 = 1

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2010

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International, výpočet Deloitte

2011

Celkové spotřebitelské výdaje na nájmy
Index celkových ročníchCelkové
výdajů na
1000 obyvatel
spotřebitelské
výdaje na nájmy
index celkových ročních výdajů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
průměr EU 27 = 1

Náklady na bydlení však českým domácnostem
v meziročním srovnání rostou. Dle dostupných informací
(ČSÚ) vzrostly v roce 2011 náklady na bydlení meziročně
o více než 4 %. Každý člen domácnosti v průměru
zaplatí za bydlení přes 2 000 Kč za měsíc a tyto náklady
tak u českých domácností představují více než 22 %
z celkových rodinných výdajů.

3.00

2.2.2 Celkové spotřebitelské výdaje na nájemné
Průměrné roční spotřebitelské výdaje na nájmy v zemích
Evropské unie v roce 2011 dosahovaly hodnot přesahujících 600 EUR na jednoho obyvatele a 1 400 EUR
na jednu domácnost.

0.50

2.50
2.00
1.50

1.00
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Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International , výpočet Deloitte

Nejvyšší výdaje na nájmy byly v roce 2011 zjištěny
ve Švýcarsku, Švédsku či Dánsku. Naopak nejnižší výdaje
na nájmy ze všech evropských zemí byly sledovány
v Litvě, Rumunsku a Maďarsku, kde hodnoty v procentuálním vyjádření nepřesahují 6 % evropského průměru.
Nízkými celkovými výdaji na nájmy jsou stejně jako
v případě celkových výdajů na bydlení charakteristické
především post-socialistické země východní Evropy, které
výrazně zaostávají za průměrem celé Evropské unie.
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2.2.3 Celkové spotřebitelské výdaje na opravy
a údržbu
Průměrné roční spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu
bytů v zemích Evropské unie v roce 2011 dosahovaly
180 EUR na jednoho obyvatele a 424 EUR na jednu
domácnost.

Celkové spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů
Index celkovýchCelkové
ročních spotřebitelské
výdajů na 1000výdaje
obyvatel
na opravy a údržbu bytů
index celkových ročních výdajů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
průměr EU 27 = 1

2.00
1.80
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1.40

Nejvyšší spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů
na 1 000 obyvatel zaznamenalo v roce 2011 Slovensko
(89 % nad evropským průměrem) a Polsko (84 % nad
evropským průměrem).
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V mezinárodním porovnání mělo v roce 2011 nejnižší
celkové spotřebitelské výdaje na opravy a údržbu bytů
Finsko (5,7 EUR na obyvatele) se 3 % celoevropského
průměru, následované Maďarskem (20,6 EUR na obyvatele) a Estonskem (22 EUR na obyvatele).

0.00

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International , výpočet Deloitte
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Ve srovnání celkových ročních spotřebitelských výdajů
domácností na opravy a údržbu na 1 000 obyvatel
zaujímá Česká republika v žebříčku porovnávaných zemí
jednu z nižších pozic. V České republice byla v roce
2011 na opravy a údržbu vydána jedna pětina průměru
Evropské unie, avšak vzhledem k odhadovanému
průměrnému stáří většiny českých bytů (42,5 roku) je
možné očekávat zvýšení tohoto podílu, a to zejména
vlivem vyššího počtu přestaveb, dostaveb či revitalizací
rodinných či bytových domů.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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2.3 Charakteristika bytového fondu
2.3.1 Bytový fond
V mezievropském porovnání pro rok 2011 dosahovalo
největšího bytového fondu v přepočtu na 1 000 obyvatel
Řecko, které přesahovalo evropský průměr o více než
18 % (563 bytů na 1 000 obyvatel).

Bytový fond 2011
Index počtu bytů na 1000 obyvatel Bytový fond 2011
Index počtu bytů na 1000 obyvatel
Průměr EU 27 = 1
1.4

Průměr EU 27 = 1

1.2

1.0
0.8

Španělsko, které evropský průměr přesáhlo o více než
17 % skončilo v roce 2011 na druhém místě. Země
jako například Řecko, Španělsko, Portugalsko a Francie
jsou zároveň poměrně specifickými trhy z důvodu tzv.
druhých/ rekreačních bytů zejména v přímořských či
horských oblastech.
Nejmenší bytový fond na 1 000 obyvatel v roce 2011
bylo možné zaznamenat v Polsku (téměř 26 % pod
evropským průměrem – 355 bytů na 1 000 obyvatel)
a na Slovensku (téměř 22 % pod celoevropským
průměrem – 372 bytů na 1 000 obyvatel).
V geografickém porovnání platí obdobné pravidlo jako
v předchozích ukazatelích, což znamená, že vyjma Irska,
Nizozemska a Velké Británie dosahují země východní
Evropy spíše průměrných a podprůměrných hodnot
v ukazateli počtu bytů na 1 000 obyvatel a země
západní Evropy spíše hodnot nadprůměrných.
Mezinárodní srovnání stavu bytového fondu na 1 000
obyvatel naznačuje, že Česká republika v posledních
několika letech soustavně osciluje okolo evropského
průměr v počtu bytů ve vztahu k počtu obyvatel. Je
odhadováno, že v absolutním vyjádření se v roce 2011
v České republice nacházelo více než 4,7 mil. bytů.
Český rezidenční trh se tedy v evropském porovnání
dlouhodoběji jeví jak relativně nasycený a nová
bytová výstavba by měla být ovlivněna zejména nejen
ekonomickým vývojem, ale i obnovou bytového fondu
a demografickým vývojem.
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2.3.2 Vlastnická struktura
Nejvyšší podíl vlastnického bydlení přetrvává v zemích
východní Evropy. Výjimky tvoří pouze Španělsko a Velká
Británie.
Země východní Evropy zároveň vykazují výrazně nižší
podíl vlastníků bytových jednotek zatížených hypotečním
úvěrem, což je dáno zejména specifickým vývojem
regionu:
•• desítky let nefungující hypoteční trhy a trhy
s rezidenčními nemovitostmi,
•• masivní privatizací bytových fondů za netržní ceny.
Z mezievropského porovnání lze tedy konstatovat,
že vlastnické bydlení je v zemích západní Evropy je spíše
„podmíněné“, a to především v závislosti na schopnosti
obyvatelstva splácet své závazky a ochotě k dlouhodobým závazkům a určité ztrátě flexibility.
Nejvíce bytů v soukromém vlastnictví bylo v roce 2011
možné nalézt v Maďarsku, kde bylo v průměru na 1 000
obyvatel o 120 vlastněných bytů více než v Evropské
Unii.

Bytový fond dle vlastnictví
Bytovýrok
fond
dle vlastnictví
Počet domácností na 1000 obyvatel,
2011

počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2011
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Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International, výpočet Deloitte

Majitel bytu

Nájemce bytu

Ostatní

Bytový fond dle vlastnictví
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Počet domácností na 1000 obyvatel,
2011

počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2011
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Především v Německu, Dánsku, Rakousku a Francii hraje
významnou roli nájemní bydlení. Na příklad v Německu
se v roce 2011 nacházelo přibližně 300 pronajatých bytů
na 1 000 obyvatel. V Německu je zároveň nejnižší podíl
vlastnického bydlení, když vlastněných bytů na 1 000
obyvatel je o 81 méně než v zemích Evropské unie.
Specifikem rezidenčního trhu je družstevní bydlení, jež
má však v mnoha ohledech charakter bydlení vlastnického. Tato forma bydlení představuje důležitou součást
rezidenčního trhu zejména v České republice, Polsku
a Slovensku.
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Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International, výpočet Deloitte

Majitel bytu, s hypotékou

Majitel bytu, bez hypotéky

V České republice preference vlastnického bydlení
v minulých letech vedla k prudké nerovnováze mezi
podílem vlastnického (včetně družstevního) bydlení
oproti nájemnímu ve srovnání například se sousedními
západoevropskými zeměmi. V roce 2011 bylo na základě
dat umožňujících evropské porovnání v České republice
212 vlastněných bytů na 1 000 obyvatel.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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2.3.3 Typ nemovitosti
Inklinace k bydlení v rodinném domě převládá spíše
u států západní a severní Evropy. Největší počet
domácností na 1000 obyvatel bydlících v rodinném
domě byl v roce 2011 zaznamenán ve Velké Británii
(370) následované Irskem (333) a Švédskem (330).

Bytový fond dle typu nemovitosti
Počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2011

Bytový fond dle typu nemovitosti

počet domácností na 1000 obyvatel, rok 2011
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Naproti tomu nejvyšší počet domácností na 1000
obyvatel bydlících v bytě byl zaznamenán v Itálii (301),
Estonsku (286) a Německu (264).
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V průměru na 1000 obyvatel v rámci evropských zemí
v roce 2011 bydlelo 223 domácností v rodinném domě
a 193 domácností v bytě. Hlavním faktorem inklinace
k bydlení v rodinném domě nebo bytě je lokální tradice
a hustota zalidnění, resp. typ osídlení.

50
0

Rodinný Dům

Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International, výpočet Deloitte

V členění bytového fondu dle typu nemovitosti je
na rozdíl od evropského průměru v České republice
prefe-rováno spíše bydlení v bytovém domě. Na 1000
obyvatel v České republice připadá bezmála 240
domácností žijících v bytě a 168 domácností žijících
v rodinném domě.
2.3.4 Velikost bytu - počet pokojů
V souvislosti s porovnáním bytového fondu dle typu
nemovitosti (inklinace k bydlení v rodinném domě) je
patrné, že u zemí západní Evropy je v porovnání s ostatními evropskými státy sledována tendence pořizovat si
či najímat si bydlení s vyšším počtem pokojů. Největší
podíl velkých bytů co do počtu pokojů byl v roce
2011 zaznamenán ve Velké Británii, Irsku, Španělsku
a Švýcarsku. Nejmenší byty bylo v roce 2011 možné
nalézt v Estonsku, Maďarsku a na Slovensku. V České
republice v roce 2011 převládalo bydlení ve dvoupokojovém či třípokojovém bytě.
2.3.5 Místo bydliště
Nezávisle na geografickém členění je nejvíce evropských
domácností situováno v městském prostředí.
Trend bydlení ve městech je patrný zejména v zemích
střední a západní Evropy včetně České republiky. Česká
republika zejména vzhledem k vývoji ekonomiky a jejích
jednotlivých oborů v posledních dvou desetiletích
stále inklinuje ke zvyšování podílu domácností žijících
ve městech či v jejich okolí.
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Ostatní

Bytový fond dle velikosti bytové jednotky
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velikosti
bytové
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Nejvíce domácnosti bydlících ve venkovském prostředí je
možné zaznamenat v Maďarsku a Slovinsku.
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Zdroj: National statistical offices/Euromonitor International, výpočet Deloitte
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Domácnosti ve městech

Domácnosti na venkově

2.4 Ostatní ukazatele
2.4.1 Struktura evropských domácností
dle počtu osob
Nejčastější domácnost Evropy čítá pouze 1 až 2
členy. Vícečetné domácnosti lze v rámci Evropy nalézt
v Rumunsku, Slovinsku, Portugalsku či Irsku. Nejvíce
méněčetných domácností je v Německu, Švédsku
a Finsku.
V České republice v poslední dekádě převládají spíše
méněčetné domácnosti o 1 – 2 osobách. Podíl takových
domácností v roce 2011 přesahoval 62 %.
2.4.2 Disponibilní příjem
Nejvyšší průměrný roční disponibilní příjem mají
dlouhodobě domácnosti v rozvinutých zemích západní
Evropy. Výše průměrného ročního disponibilního
příjmu je v zemích jako Irsko, Francie, Rakousko či
Belgie v průměru o třetinu vyšší než v ostatních zemích
Evropské unie.
V České republice a ostatních rozvíjejících se středo
a východo-evropských státech nedosahuje výše
průměrného ročního disponibilního příjmu domácnosti
ani poloviny průměru Evropské unie. Například Česká
republika a Slovensko dosahují zhruba 49 %, Polsko
42 % a Maďarsko 35 % průměrné evropské výše ročního
disponibilního příjmu domácnosti.
Při porovnání podílů jednotlivých nákladů spojených
s rezidenčním bydlením na průměrném ročním disponi-bilním příjmu v evropském měřítku je patrné, že český
rezidenční trh je spíše průměrný. Výjimku tvoří výdaje
na opravy a údržbu, ve kterých jak již bylo konstatováno
výše Česká republika za evropským průměrem zaostává.
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Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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3. Vývoj realitního trhu v ČR

V České republice podobně jako ve druhé polovině
roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v letech
2010 a 2011 propad realitního trhu. Propad trhu se
projevil jak ve snížení počtu a objemu realizovaných
obchodů, tak i v poklesu kupních cen.

Zápisy do katastru nemovitostí uskutečněných vkladem
Roky 2007 - 2010
Zápisy do katastru nemovitostí uskutečněných vkladem
roky 2007 - 2010
120,000
100,000

Počet zápisů do katastru nemovitostí učiněných vkladem
vyjadřující aktivitu na realitním trhu v roce 2010 klesal.
V meziročním srovnání však už jen o 3 %. Konečné
statistiky výrazně vylepšil vývoj v závěru roku a většina
zápisů do katastru v roce 2010 se opět týkala vlastnických práv. Data za rok 2011 nebyla do uzávěrky vydání
této analýzy zveřejněna.
Celkově katastrální úřady v roce 2010 zaznamenaly
678 788 vkladů, z nichž 62,9 % se týkalo vlastnických
práv k nemovitosti, pětinu všech vkladů představovalo
zanesení zástavního práva k nemovitosti a zbylé operace
se týkaly „zavkladování“ věcného břemene (14,77 %)
nebo předkupního práva (1,83 %) k nemovitosti.
Z celkového počtu vkladů byly nejčastějším předmětem
řízení pozemky (61,9 %), za kterými s velkým odstupem
následovaly bytové jednotky a dále potom stavební
parcely a budovy. Statistiky katastrálních úřadů mimo
jiné zaznamenaly výrazný pokles ve výstavbě nových
bytů. V absolutních číslech klesl meziročně počet
vkladových řízení v případě rozestavěných bytových
jednotek o více než polovinu. Předmětem vkladu bývá
rozestavěná jednotka však jen v přibližně jednom
procentu vkladových operací.
Největší aktivitu, podobně jako v předchozích letech
vykazoval v roce 2010 Středočeský kraj, následovaný
Jihomoravským krajem a až na třetím místě se umístilo
hlavní město Praha. K největšímu propadu aktivity
na realitním trhu došlo ve Středočeském kraji, kde počet
vkladů klesl od roku 2008 o více než 15 %. Naopak
znatelné oživení trhu zaznamenaly katastrální úřady
v Ústeckém kraji.
Jedním z prvků, který negativně ovlivnil trh (všech typů)
nemovitostí, byly nedobrovolné dražby. Oproti roku
2009 (kdy se již naplno projevila ekonomická a finanční
krize), vzrostl v roce 2010 objem majetku, draženého
v nedobrovolných dražbách o 526 % (v absolutních
číslech ze 152 milionů na 800 milionů Kč). Avšak dle
informací z České bankovní asociace zatím české banky
realizovaly prostřednictvím nedobrovolné dražby jen
zlomek všech potenciálních nesplacených úvěrů.
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Banky si jsou vědomy, že masový prodej zástav by vedl
k plošnému poklesu cen nemovitostí a tím i k menšímu
procentnímu uspokojení pohledávky banky za dlužníkem. Dalším důvodem může být snaha konkrétních
bank omezovat své reputační riziko.

3.1 Vývoj komerčních segmentů realitního
trhu
Administrativní prostory
Celková nabídka administrativních prostor dosáhla v roce
2010 jenom v Praze hodnoty 2 700 000 čtverečních
metrů moderních kancelářských ploch. V roce 2010
byla dokončena méně než polovina objemu nových
kancelářských ploch oproti roku 2009 a počet nových
kancelářských ploch se dostal pod objem produkce
z roku 2006. Předpokládá se, že za celý rok 2011 měl
meziroční propad dosáhnout hodnoty 80 %. Novým
trendem se zdá být redukce počtu administrativních
ploch v „prime-rate“ lokalitách. V centru Prahy, kde se
nachází přibližně 19 % z celkové kapacity administrativních ploch, dochází k odlivu velkých nájemců do nových,
moderních, administrativních center na okraji Prahy.
Budovy, které byly v 90. letech minulého století rekonstruovány na administrativní prostory, jsou často zpětně
rekonstruovány na byty nebo polyfunkční objekty.

Průmyslové nemovitosti
Trh průmyslových nemovitostí v roce 2010 až na výjimky
nerealizoval žádné transakce. Ještě v roce 2009 bylo
dostavěno a předáno uživatelům přibližně 640 000 čtverečních metrů průmyslových nemovitostí (v roce 2007 to
bylo přes 1 000 000 čtverečních metrů). Nové investice
se v roce 2010 připravovaly minimálně, situaci segmentu
napomohl odklon od spekulativního developmentu,
ke kterému trh průmyslových a logistických nemovitostí
inklinoval před ochlazením ekonomiky. V roce 2010
došlo k zastavení růstu podílu nepronajatých průmyslových ploch. Tento podíl naopak poklesl pod 20 %.
Nájmy skladových prostor za rok 2010 mírně poklesly,
předpoklad dalšího vývoje nájmů je spíše pozitivní.
Připravovaná výstavba skladových objektů klesla na 25 %
stavu před rokem 2007. Trh průmyslových nemovitosti
v roce 2011 vykazoval nejnižší neobsazenost (vacancy
rate) ze všech segmentů realitního trhu, projevil se
pozitivní růst zakázek v předchozích letech, stejně jako
zastavení spekulativního developmentu.

Obchodní centra
Podle všech známek narazila obchodní centra na limit
poptávky. Meziroční pokles maloobchodních tržeb, který
byl 3% v roce 2009, se zvětšil v roce 2010 na 4,3 %.
Návštěvnost obchodních center klesla v průměru o 6 –
9 %. Nájmy prodejních ploch klesly v nákupních centrech
až o 30 %. Rok 2011 byl v české historii zřejmě prvním
rokem polistopadového vývoje, kdy nebylo dokončeno
a otevřeno žádné velké obchodní centrum. Segment
obchodních center zároveň trpí omezenou/ totožnou
nabídkou značek v jednotlivých centrech. Tato situace
vede k tomu, že zákazníci nejsou ochotni cestovat
do vzdálenějších center.
Hotely
Krize v hotelnictví, která začala v roce 2009 propadem
kongresové turistiky, pokračovala i v roce 2010 a 2011.
Obsazenost lůžek meziročně klesla v průměru na 38 %
a asi o třetinu se snížily ceny za ubytování. V následujících letech lze očekávat pokračování trendu před recesí,
tedy mírného poklesu poptávky (nebudou-li zavedena
další systémová opatření pro povzbuzení cestovního
ruchu). Zároveň lze očekávat, že část stávajících
hotelových kapacit vzniklých přestavbou historických
budov bude zpět transformována na původní, převážně
bytové účely. Tím může docházet k mírnému zlepšování
poměru nabídky a poptávky.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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4. Vývoj trhu s rezidenčními
nemovitostmi v ČR
Počet dokončených bytů v letech 1950 – 2010

Počet dokončených bytů v letech 1950 – 2010

4.1.1 Vývoj bytové výstavby
Vývoj rezidenční výstavby v České republice je úzce
spjat s vývojem ekonomickým, politickým a demografickým. Klíčový je i vývoj očekávání domácností
(tzv. civic sentiment index).

V roce 2010 byla zahájena výstavba 28 135 bytů.
Nejvíce bytů bylo v roce 2010 zahájeno v rodinných
domech, a to 16 611. V bytových domech bylo v roce
2010 zahájeno 5 798 bytů. Nejméně bytů bylo zahájeno
formou úprav stávajících nebytových prostor (497 bytů)
a v domovech pro seniory.
V meziročním porovnání se v roce 2011 některé
segmenty zahajované bytové výstavby vyvíjely pozitivně,
např. došlo ke zvýšení počtu zahájených rodinných
domů, a to o 449 (nárůst téměř 3 %). Avšak oproti roku
2009 došlo v roce 2011 k poklesu nové výstavby o 26 %
(pokles o 9 784 bytů). Pokles oproti roku 2009 byl v roce
2011 zaznamenán ve všech kategoriích. Nejvíce poklesl
počet zahájených bytů v bytových domech, a to o 55 %
(pokles o 6 032 bytů).

Počet bytů

50,000
40,000

V roce 2010 bylo dokončeno 36 442 nových bytů.
Nejvíce bytů bylo dokončeno v rodinných domech (19
760 bytů) a v bytových domech (10 912 bytů).

20

1994 - Změna
vyhláškové ceny
nemovitostí

1959 - zákon
o družstevní
výstavbě,
podřízenost
národním
výborům

2004 - vstup
ČR do EU

20,000
10,000
0

2007, 2008 nejistota
týkající se výše
sazby DPH a
její následné
zvýšení na 9%

2009 2011 vliv
finanční
krize,
zvýšení
sazby
DPH

1995 - vznik
hypotečního
trhu

30,000

Komunální/ státní
Rodinné domy

Zdroj: ČSÚ,
výpočet Deloitte

Družstevní
Byty v bytových domech

Podnikové
Byty v rodinných domech

Bytová výstavba v ČR
výstavba v ČR
Počet dokončených, zahájených
a Bytová
rozestavěných
bytů
Počet dokončených, zahájených a rozestavěných bytů
80,000

180,000

70,000

160,000
140,000

60,000

120,000

50,000

100,000

40,000

80,000

30,000

60,000

20,000

40,000

10,000

20,000
0

0

Dokončené byty

Zdroj: ČSÚ, výpočet Deloitte

V roce 2011 bylo dokončeno 28 628 nových bytů.
V porovnání s rekordním rokem 2007 se jedná o pokles
více než 31 %. Nejvíce bytů bylo v roce 2011 dokončeno
v rodinných domech, a to17 386 bytů. Segment
dokončených bytů v bytových domech byl zasažen
značným poklesem. V roce 2011 bylo dokončeno pouze
6 554 bytů v bytových domech.
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V roce 2011 byla zahájena výstavba 27 535 bytů, což
je nejméně od roku 1997. V meziročním porovnání se
počet zahájených bytů propadl o 2 %. Nejvíce bytů bylo
v roce 2011 stejně jako v roce předchozím zahájeno
v rodinných domech, a to 17 060, což představuje 61 %
všech nově zahájených bytů. V bytových domech bylo
v roce 2011 zahájeno pouhých 5 013 bytů.
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Vlivem přetrvávajícího poklesu poptávky došlo v letech
2009, 2010 a 2011 ke snižování počtu zahájených bytů.
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4.1 Rezidenční nemovitosti v České
republice

Počet dokončených bytů zaznamenal v roce 2011
meziroční pokles o téměř 22%. Počet dokončených bytů
v rodinných domech poklesl oproti roku 2010 téměř
o jednu čtvrtinu a v bytových domech dokonce až o dvě
pětiny (o 40 %). Oproti roku 2009 se počet dokončených
bytů v roce 2011 snížil o 25,6 % (pokles o 9 845 bytů)
a významný pokles byl zaznamenán ve všech kategoriích
dokončované bytové výstavby.
Z dostupných dat a informací o bytové výstavbě a vývoji
trhu s rezidenčním bydlením vyplývá, že oživení je stále
podmiňováno nastartováním příznivého makroekonomického vývoje a návratem důvěry a stability do segmentu
střední třídy obyvatelstva.
4.1.2 Intenzita bytové výstavby v České republice
V roce 2011 intenzita bytové výstavby v České republice již
čtvrtým rokem klesala. V roce 2011 tento ukazatel vývoje
rezidenčního trhu dosáhl hodnoty 2,7 dokončených bytů
na 1 000 obyvatel. Tato hodnota představuje značný
meziroční pokles, když v roce 2010 bylo v celorepublikovém průměru dosaženo 3,5 dokončených bytů na 1 000
obyvatel. Oproti roku 2009 byl v roce 2011 zjištěn pokles
ve výši 1 dokončeného bytu na 1 000 obyvatel.
Průměrná dlouhodobá hodnota ukazatele intenzity
bytové výstavby od roku 2000 do roku 2011 v České
republice činí 3 dokončené byty na 1 000 obyvatel.
Intenzita bytové výstavby se tak v roce 2011 propadla
pod desetiletý republikový průměr.
Při regionálním porovnání bylo nejvíce bytů v roce 2011
dokončeno ve Středočeském kraji (6 376), dále pak v Jihomoravském kraji (3 606) a Praze (3 480). Nejméně bytů
bylo dokončeno v Karlovarském kraji (626), Libereckém
kraji (957) a Zlínském kraji (1 090). Stejně jako u zahájené
výstavby i u dokončených bytů převažovaly ve všech
krajích s výjimkou Prahy byty dokončené v rodinných
domech. Ve všech těchto krajích představoval podíl bytů
v rodinných domech více jak 50 % ze všech dokončených
bytů, nejvýrazněji v Moravskoslezském a Ústeckém kraji,
kde tento typ bytů činil 77 % všech nově dokončených
bytů. Naopak v Praze již tradičně převládala výstavba
bytových domů, kde bylo dokončeno téměř 67 % všech
nových bytů dokončených v hlavním městě.
Nejvyšší intenzita bytové výstavby v České republice
byla dlouhodobě identifikována ve Středočeském kraji
a v hlavním městě Praze. V roce 2011 však výstavba
bytů v Praze zaostávala. Poprvé od roku 1997 intenzita
bytové výstavby v Praze klesla pod hodnoty Jihomoravského kraje (3,1 dokončených bytů na 1 000 obyvatel)
a vyrovnala se celorepublikovému průměru.
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V roce 2011 v Praze se intenzita bytové výstavby
meziročně propadla téměř o 44 % a dosáhla hodnoty 2,7
dokončených bytů na 1 000 obyvatel. Oproti roku 2009
se jedná o propad ve výši téměř 54 %. Ve Středočeském
kraji byl v roce 2011 meziroční pokles intenzity bytové
výstavby mírnější, a to ve výši 14 %, když bylo dokončeno
5 bytů na 1000 obyvatel. Oproti roku 2009 se jedná
o propad ve výši téměř 16 %.
Intenzita zahajované bytové výstavby (počet zahájených
bytů na 1000 obyvatel) od roku 2006 soustavně klesá.
V roce 2011 došlo v České republice k opětovnému
propadu hodnoty intenzity zahajované bytové výstavby
na 2,6 (3,6 v roce 2009 a 2,7 v roce 2010) zahájených
bytů na 1000 obyvatel, což v meziročním porovnání
představuje pokles tohoto ukazatele bezmála o 3 %.
Oproti roku 2009 se intenzita zahajované bytové
výstavby propadla o více než 26 %.
Průměrná dlouhodobá hodnota ukazatele intenzity
zahajované bytové výstavby od roku 2000 do roku
2011 v České republice činí téměř 3,5 zahájených bytů
na 1 000 obyvatel.
Z regionálního hlediska bylo nejvíce nových bytů v roce
2011 zahájeno ve Středočeském kraji (5 846) následovaný Jihomoravským krajem (3 380) a hlavním městem
Praha (2 733). Naopak nejméně bytů bylo zahájeno
v Karlovarském kraji (728), Libereckém kraji (839)
a Zlínském kraji (1 128). Ve všech krajích, s výjimkou
Prahy, bylo více jak 45 % všech bytů zahájeno v rodinných domech. Nejvíce pak ve Středočeském kraji (4 309).
V Praze naopak převládaly byty v domech bytových
(61,6 % zahájených bytů).
Nejvyšší intenzita zahajované bytové výstavby byla stejně
jako počet dokončených bytů na 1000 obyvatel dlouhodobě identifikována ve Středočeském kraji a v hlavním
městě Praze. V roce 2010 však hlavní město Praha
zaznamenalo hodnotu tohoto ukazatele meziročně o 2,3
zahájených bytů na 1 000 obyvatel nižší a dostalo se tak
až za kraj Jihomoravský. V roce 2011 tento negativní
trend v Praze pokračoval, když hodnota zahajované
bytové výstavby dosáhla 2,2 zahájených bytů na 1 000
obyvatel (meziroční pokles 5 %).
Intenzita zahajované bytové výstavby v Jihomoravském
kraji v roce 2011 činila 2,9 zahájených bytů na 1 000
a přiblížila se celorepublikovému průměru. Ve středočeském kraji bylo v roce 2011 zahájeno 4,6 bytů na 1000
obyvatel (meziroční propad o 10 %, propad oproti roku
2009 o téměř 24 %).
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Na základě dostupných dat a vzhledem k dosavadnímu
vývoji sektoru stavebnictví, trhu rezidenčních nemovitostí
a české ekonomiky nelze pozitivní vývoj intenzity (zahajované) bytové výstavby v nebližších letech předpokládat.
4.1.3 Charakteristika bytové výstavby v ČR
za rok 2010
Velikost bytů
Dle Českého statistického úřadu byla v roce 2010
v České republice průměrná obytná plocha jednoho
dokončeného bytu 76,8 m2, v porovnání s rokem 2009
vzrostla o 3,6 %. Průměrná užitková plocha činila 107,5
m2 a v meziročním srovnání vzrostla o 2,8 %.
Zatímco nové byty v rodinných domech měly v roce 2010
průměrnou obytnou plochu 95,2 m2 a průměrnou užitkovou plochu 135,8 m2, nové byty v bytových domech
byly téměř o polovinu menší a průměrná obytná plocha
jednoho bytu byla 55,0 m2, užitková plocha 73,2 m2.
Typy bytů
Na jednu nově dokončenou budovu připadlo v roce 2010
v průměru 1,6 nových bytů. U rodinných domů to byl 1
byt, u domů bytových 25,4 bytů. Nové rodinné domy
měly v průměru 1,9 podlaží, domy bytové 4,6.
Nejvíce se v roce 2010 dokončilo čtyřpokojových bytů
(25 %). Naopak nejmenší byty v podobě garsoniér
a jednopokojových bytů nepředstavují ani 12 %
z celkového počtu dokončených bytů. Typ bytu se však
liší v závislosti na povaze stavby. U rodinných domů
převládají byty se 4, 5 a více pokoji. Ty představují více
jak 80 % všech nových bytů dokončených v rodinných
domech. U bytových domů je poměr opačný a převládají
spíše menší byty, nejvíce dvoupokojové (38,8 %)
a třípokojové (32,5 %).
Technická vybavenost
Technická vybavenost nově dokončených bytů se stále
zlepšuje. Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se
považuje za 100 %. Ze všech bytů dokončených v roce
2010 bylo na plynovodní síť připojeno 60,1 %, necelé
1 % bylo připojeno na lokální zásobník plynu pro
dokončenou budovu nebo pro obec.
Na kanalizační síť bylo napojeno 77,8 % všech nových
bytů, ve 14,7 % případů byl odpad napojen na septik,
vlastní čističku odpadních vod mělo 7,5 % bytů, převážně
v rodinných domech.
Centrální domovní vytápění mělo 75,0 % všech nových
bytů, na centrální dálkové vytápění bylo připojeno 15,7 %
bytů, lokální topení mělo 9,3 % bytů a jiným způsobem

byl vytápěn pouze jeden byt. Centrální domovní vytápění
bylo zvoleno převážně u rodinných domů, ale hojně je
též zastoupeno u bytů v bytových domech. V těch je také
využíváno připojení na centrální dálkové vytápění.
Nosná konstrukce
Nejčastěji byla pro realizaci bytů v roce 2010 využita
zděná nosná konstrukce, a to v 79,5 %. Tento typ
konstrukce byl zastoupen nejčastěji u všech forem
výstavby, u rodinných domů v 88,9 % a u bytových domů
v 56,7 %. Podíl počtu montovaných konstrukcí oproti
roku 2009 mírně vzrostl, a to na 3,7 %. Tato technologie
se nejvíce používala při výstavbě bytů v nebytových
budovách, kde byla použita v 9,8 %. Podíl počtu nových
bytů s dřevěnou konstrukcí se mírně zvýšil. Byla použita
u 4,1 % nových bytů, převážně v rodinných domech.
Doba výstavby
Průměrná doba výstavby jedné dokončené rezidenční
budovy v roce 2010 byla 43,5 měsíců. Jeden rodinný
dům se stavěl v průměru 42,6 měsíců, výstavba jednoho
bytového domu trvala průměrně o rok méně, a to 30,9
měsíců. Nejdéle trvala výstavba nástaveb, přístaveb
a vestaveb k rodinným domům, v průměru více jak 5 let.
Hodnota a náklady výstavby
Celková pořizovací hodnota všech nově dokončených
bytů v České republice dosáhla v roce 2010 hodnoty
99,8 mld. Kč. Tato suma byla ve srovnání s rokem 2009
o 3,5 % vyšší. Nadále pokračovala tendence zvyšování
nákladů na výstavbu nových obytných objektů. Průměrné
pořizovací náklady připadající na jeden byt se zvýšily.
V roce 2010 byly průměrné pořizovací náklady jednoho
bytu 2 739 tis. Kč. V novém rodinném domě byla
průměrná pořizovací hodnota bytu 3 214,1 tis. Kč
a meziročně vzrostla o 2,9 %, u bytů v bytových domech
byla 2 576,3 tis. Kč s meziročním nárůstem o 26,4 %.
4.1.4 Vývoj cen rezidenčních nemovitostí
4.1.4.1 Poptávka
Hlavním jmenovatelem rezidenčního trhu let 2010
a 2011 byla, obdobně jako v předcházejících dvou letech,
především schopnost splácet své závazky a dlouhodobá
udržitelnost výdajů domácnosti na bydlení. V letech
předchozích se ukázalo, že ne každý byt a za jakoukoliv
cenu musí nezbytně cenově růst. Domácnosti jsou
v současné době výrazně opatrnější, snížila se spekulativní
složka jejich rozhodování. Domácnosti pečlivěji zvažují
udržitelnost svých příjmů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Na trh se vrátila přiměřenost – pořizovat si bydlení
přiměřené svým udržitelným příjmům.
Výše uvedený jmenovatel rozhoduje o vstupu domácností na rezidenční trh. Pro ty z domácností, které se
rozhodnou řešit nákup bytu, je klíčový poměr mezi cenou
a kvalitou lokality (dopravní dostupnost, vyba-venost,
atraktivita okolí, riziko “bydlení na staveništi“), cenou
a kvalitou provedení, vybavení, ale i designu.
Na konci roku 2010 a první polovině roku 2011 došlo
k mírnému oživení poptávky po bytech. Důvody mohou
spočívat v tom, že se na rezidenčním trhu objevily
reálnější nabídkové ceny (uzavírání pomyslných nůžek
mezi nabídkou a poptávkou), do jisté míry se rozšířila
nabídka nových bytů v developerských projektech, na trh
pronikaly zprávy o připravovaném zvýšení sazby DPH
a prodávající byli ochotní o ceně licitovat.
Kromě novostaveb mírně rostl od poloviny roku 2010
zájem i o byty v panelových domech. Tato skutečnost
může být do jisté míry dána výraznějším cenovým
poklesem panelových bytů, který přilákal více zájemců.
Panelové byty se také více chovají jako určitá „komodita“,
snáze se pronajímají i prodávají. Poměr mezi cenou
a užitkovou hodnotou je u těchto bytů zejména díky
obvyklé dopravní dostupnosti a dobudované občanské
vybavenosti relativně vysoký.
Na trhu v letech 2010 a 2011 přetrvával zájem spíše
o byty menšího dispozičního řešení. Nejvíce žádané byly
byty do 50 m2 v kvalitní lokalitě a vhodnou dispozicí.
Naopak hůře prodejné byly nadstandardně rekonstruované starší byty o velikosti více než 100m2.
Poptávka po bydlení v rodinných domech se ve zmiňovaném období (2010, 2011) stabilizovala. Menší zájem
byl o luxusnější a větší rodinné domy, nebo domy
v menších obcích vzdálenějších od velkých měst. Nové
domy, které jsou součástí developerských projektů, se
stavěly téměř jen v krajských městech a jejich těsném
okolí.
Poptávka po stavebních pozemcích ve městech i jejich
okolí byla v roce 2010 i 2011 stabilní. Největší poptávka
byla po zasíťovaných pozemcích v intravilánu krajských
měst.
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4.1.4.2 Nabídkové ceny
Především vlivem zvýšené poptávky po vlastním bydlení
a relativně snadné dostupnosti financování zaznamenaly
ceny bytů zejména v letech 2006 – 2008 velmi intenzivní růst, který však byl vystřídán podstatnou redukcí
růstových temp v roce 2009 u nabídkových cen a jejich
následný velmi prudký meziroční pád. V letech 2010
a 2011 lze v souvislosti s vývojem cen bytů hovořit
o mírném poklesu či stagnaci.

Indexy cen bytů
Indexy cen bytů
nabídkové
ceny (mezikvartální
rezidenčních nemovitostí
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Je patrné, že nabídkové ceny jak v celé České republice,
tak jednotlivých krajích oscilovaly spíše okolo záporných
růstových hodnot. Rozmezí vývoje nabídkových cen
v mezikvartálním porovnání ve sledovaném období činilo
0,3 až -3,2 %.
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Nabídkové ceny bytů v České republice v posledním čtvrtletí roku 2011 ve srovnání s předchozím třetím čtvrtletím
klesly opět o 0,9 %. V Praze činil od října do prosince
roku 2011 mezičtvrtletní pokles 0,2 % a v ostatních
regionech se nabídkové ceny bydlení mezikvartálně snížili
o 1,6 %.
Z vývoje nabídkových cen bytů je zjevná pokračující
cenová stagnace, která je do jisté míry výsledkem převisu
nabídky nad poptávkou a přetrvávající nedůvěrou
potencionálních kupujících.
4.1.4.3 Realizované ceny
Zatímco nabídkové ceny ukazují, za jakou cenu by si
prodávající přáli své rezidenční nemovitosti prodat,
realizační (reálné tržní / transakční) ceny udávají, za jakou
cenu se byty skutečně prodaly a jakou mají skutečnou
hodnotu (v jaké výši byla uskutečněna transakce).
Rozptyl mezi nabídkovými cenami a transakčními cenami
může být značný (až o 10 %) a v čase se mění. Výkyvy
v nabídkových cenách tedy ukazují změnu představ
o ceně nemovitostí.
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Na základě dat Hypoteční banky týkajících se reálných
tržních cen rezidenčních nemovitostí lze konstatovat,
že v průběhu roku 2010 transakční ceny bytů nepatrně
rostly (Q2 – nárůst o 0,5 %, Q3 – nárůst o 0,7 % oproti
Q1, Q3 – nárůst o 0,7 oproti Q1). Výjimkou bylo poslední
čtvrtletí roku 2010, kdy transakční ceny bytů oproti 1.
lednu klesly. U rodinných domů byl vývoj transakčních
cen v roce 2010 přesně opačný. Transakční cena
pozemků v roce 2010 rostla téměř konstantním tempem.
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V roce 2011 lze pozorovat ve vývoji transakčních cen
oproti roku 2010 rozdílný trend. Transakční ceny bytů
klesaly v průběhu celého roku. V prvním čtvrtletí roku
2011 zaznamenán mírný pokles tržních cen bytů o 0,8
p.b. proti konci roku 2010, v druhém čtvrtletí došlo
k opětovnému mezikvartálnímu poklesu o 0,7 p.b.
Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2011 negativní vývoj
pokračoval, když ceny klesaly o 0,5 p.b. respektive o 1
p.b.
U rodinných domů byl v prvním a druhém čtvrtletí roku
2011 zjištěn růst tržních cen, a to o 1,0 p.b. a 0,8 p.b.
oproti konci roku 2010. Ve třetím čtvrtletí však došlo
k mezikvartálnímu poklesu o 1,4 p.b. Ve čtvrtém čtvrtletí
byl pak zaznamenán opětovný růst. Transakční ceny
pozemků v průběhu celého roku 2011 zaznamenávaly
růst a vyvíjely se tak nejstabilněji ze všech segmentů
rezidenčních nemovitostí.
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Zdroj: Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX)
Pozn.: Založeno na reálných odhadech tržních cen nemovitostí

Rodinné domy

Pozemky

Index realizovaných cen nových bytů - Praha
Index realizovaných cen nových bytů - Praha
Průměr roku 2008 = 100

Obdobný závěr udávající soustavný téměř tříletý klesající
trend v cenách bytů lze dovodit i na základě dat Českého
statistického úřadu. Tuto skutečnost lze dokumentovat
jak na cenách nových bytů na území hlavního města
Prahy, tak na cenách starších bytů na území celé České
republiky - v průběhu roku 2010 a pololetí roku 2011
byla zaznamenána konstantní klesající tendence.
Obecně lze říci, že samotné ceny nových bytů v průběhu
let 2010 a 2011 poklesly v průměru o cca 3 – 4 %. Je
tedy patrné zpomalení poklesu cen po silném propadu
v roce 2009.
Otázkou stále i v roce 2012 zůstává, jak se trh a především developeři a banky vyrovnají s dokončenými,
avšak dosud neprodanými byty. Vzhledem k tomu,
že v průběhu následujících měsíců nelze očekávat
výraznější růst cen, budou obě strany trhu nuceny
stále hledat rovnovážnou cenu některých rezidenčních
nemovitostí. Trh se již nebude vyvíjet plošně, jako tomu
bylo v době „boomu“. Pro změny v ceně bude klíčový
soulad ceny nemovitosti s kvalitou lokality a dopravní
dostupností a standardem budovy. Předpokládá se,
že ceny rezidenčních nemovitostí (vyjma stavebních
pozemků) budou i nadále spíše stagnovat. Očekává se,
že cena bytů v hlavním městě Praze i v krajských městech
zůstane téměř nezměněna.
Určitý pokles cen lze pravděpodobně očekávat především
u volných bytů v neatraktivních lokalitách, nebo naopak
u luxusních apartmánů nadstandardních rozměrů, které se
prodávají za ceny nad 70 tis. Kč za m2. Nové byty a domy
zřejmě nijak výrazně nezdraží ani zvýšená sazba DPH.

Průměr roku 2008 = 100

106,0
104,0
102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2008

Q3

Q4

Q1

Q2

2009

Q3

Q4

2010

Q1

Q2

2011

Zdroj: ČSÚ

Indexy realizovaných cen starších bytů
3. čtvrtletí roku 2009 = 100
Indexy realizovaných cen starších bytů
Q3 roku 2009 = 100

115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
90.0

85.0
80.0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

2008
Zdroj: ČSÚ

Q3

Q4

2009
Praha

ČR bez Prahy

Q1

Q2

Q3

2010

Q4

Q1

Q2

Q3

2011

ČR celkem

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

25

Pro ilustraci současného stavu lze uvést (na základě
informací z dat společností Trigema, Ekospol a vlastního
průzkumu Deloitte), že na pražském rezidenčním trhu se
na počátku roku 2011 nacházelo zhruba 7 000 volných
bytů. Za rok 2011 na pražský bytový trh přibylo přibližně
2800 bytových jednotek. Prodáno bylo bezmála 3 800
jednotek. Na konci roku 2011 tak v Praze existovala
zásoba přibližně 6 000 bytů. Na prodejnost a tedy
i další cenotvorbu těchto bytů budou mít klíčový dopad
následující faktory:
1) další zvýšení nejistoty potenciálních kupujících (především z řad střední a vyšší-střední třídy obyvatelstva)
ohledně schopnosti udržení si příjmu v turbulentních
obdobích;
2) „vybíravost“ a počet potenciálních kupujících
(především z řad střední a vyšší-střední třídy obyvatel-stva) – upřednostnění volby optimálního poměru
cena, výkon;
3) poptávka po bytech k pronájmu jako investičním protiinflačním instrumentu povede k poptávce po jiných
typech nemovitostí, než jsou v současné době na trhu
připraveny.

Dle dostupných informací vycházejících z domácích zdrojů
činí v současné době podíl nájemního bydlení v České
republice 20 – 22 % trvale obydlených bytů, což představuje hodnotu 800 – 850 tis. bytů. V roce 2011 bylo stále
výrazné množství bytů v režimu regulovaného nájemného
(s výjimkou Ostravy a Ústí nad Labem, kde deregulace již
proběhla). Deregulace nájemného v České republice končí
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.
Nájemní bydlení se v současné době volatility a odklonu
od vlastnického bydlení (vlivem ekonomické nejistoty
- nedůvěry) stává předmětem zájmu potenciálních
investorů. Vstup potenciálních investorů (hlavně pak
velkých institucionálních) do segmentu nájemního bydlení
je však problematický, a to zejména z důvodu nedostatečné připravenosti legislativy.
Trh s nájemním bydlením lze rozdělit do základních
segmentů, které je pro účely rezidenčního trhu nutné
striktně oddělovat:
•• sociální bydlení;
•• speciální bydlení (např. pro seniory, handicapované,
atd.);

4.2 Nájemní bydlení

•• standardní nájemní bydlení.

Podíl nájemních bytů v České republice od roku 1990
soustavně klesal (v důsledku např. privatizace, prodeje
podnikového bytového fondu, nezájmu investorů
a v důsledku i developerů). V průběhu minulých let,
kdy na trhu s rezidenčními nemovitostmi panoval
obecný příklon k vlastnickému bydlení, bylo tedy možné
sledovat vytrácející se význam nájemního bydlení. Vlivem
ekonomického vývoje, jeho dopady do rezidenčního trhu
a krizí sebedůvěry potenciálních kupujících 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.
Ve většině evropských zemí se jedná o nejstandardnější
formu bydlení všech sociálních skupin.

V případě sociálního bydlení nejvýznamnějšími tématy
současnosti zůstávají např. přesná specifikace standardů
(přiměřenost dispozice, vybavení bytu a potřebnosti
některého příslušenství, např. garáží) a zajištění financování (stát / municipality / privátní investoři).
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Na rozdíl od sociálního bydlení, které je z hlediska
legislativy pokryto, se nájemní bydlení potýká s nedostatky. Legislativa v případě nájemního bydlení stojí spíše
na straně nájemníka a neumožňuje tak v současnosti
masívnější vstup privátních investorů.
Nosné téma tedy spočívá v otázce, jak nájemní trh
privátním (institucionálním) investorům zpřístupnit, např.:
•• zvýšením jistoty na straně pronajímatelů;
•• propagací investic do nájemního bydlení jako jedné
z forem „penzijního pojištění“ (širší nabídka možností
investic) – podpora mikro-investorů pořizujících
si druhý byt k pronajmutí jako určité zajištění
na důchod;

•• podporou kolektivního investování – umožnění
vstupu penzijních fondů do segmentu realitních
investic za předpokladu:
-- změny legislativy týkající se penzijních fondů;
-- změny legislativy týkající se nájemních vztahů
(vyrovnání vztahů pronajímatel – nájemce).
Soukromý nájemní sektor se neliší pouze svoji velikostí,
v jednotlivých zemích má i výrazně jinou strukturu.
Dle údajů britského “Ministerstva pro místní rozvoj“
(Department for Communities and Local Government) je
v Německu soukromý nájemní sektor tvořen dvěma pilíři.
V 62% jde o individuální investory a dále jsou zastoupeni
institucionální investoři. Motivací pro vstup do sektoru
není kapitálový příjem (díky nízké dynamice cenového
vývoje nemovitostí), ale stabilní příjem z nájemného.
Ve Francii je zastoupení soukromých investorů celých
96 %. Jejich motivací je naopak spíše vidina kapitálového
zisku daná dynamikou cen nemovitostí a nízké investice
do údržby nových budov díky zárukám od developerů.
Ve Velké Británii je soukromý nájemní sektor ze 73 %
tvořen individuálními investory. Značné zastoupení
institucionálních investorů má naopak Dánsko, kde
do nájemního sektoru investují především penzijní
fondy. Odhlédneme-li od evropských příkladů, pak
ve Spojených státech tvoří individuální investoři 66 %
soukromého nájemního sektoru; institucionální investory
představují REITs - obvykle kótované na burze.
Současná velikost soukromého nájemního trhu v České
republice nebude s velkou mírou pravděpodobnosti
stačit uspokojovat budoucí poptávku. Deregulace trhu
nájemního bydlení, přehodnocení vyhlídek české ekonomiky a otázka udržitelnosti příjmů ze strany zájemců
o bydlení jsou faktory, které budou zvyšovat poptávku
po nájemním bydlení, jakožto plnohodnotnému řešení,
jak zajistit bytové potřeby.

Pokud by se každý rok zvyšoval podíl nájemního bydlení
o 5 %, tak by do pěti let došlo k výraznému nárůstu počtu
nájemních bytů a to přibližně na 1,02 milionu. Přírůstek
zhruba 221 tis. bytů během pěti let by představoval buď
přímou poptávku po nových rezidenčních jednotkách,
nebo sekundární poptávku, kdy by docházelo ke kvali¬tativní výměně nemovitostí vhodných k pronájmu (např.
v panelákových domech, které představují svými parametry
a „komodičností“ ideální investiční cíl) za nemovitosti
vyššího standardu vhodné k vlastnickému bydlení.
4.2.1 Velikost soukromého nájemního sektoru
Vzhledem ke krátké existenci, deformaci a nevyspělosti
českého trhu s nájemním bydlením lze těžko předpovídat
jeho další vývoj bez znalosti vývoje v zahraničí. Pro
porovnání jsou vybrány země střední a západní Evropy.
Země Visegradské čtyřky, tedy Česká republika, Slovensko,
Polsko a Maďarsko prošly v uplynulých více než 20
letech ekonomickou transformací, která do značné míry
determinovala i vývoj trhu s rezidenčními nemovitostmi.
Pro srovnání byly vybrány tradiční západoevropské
mocnosti – Německo, Francie a Velká Británie, tedy země
s demokratickou a tržní tradicí nepřerušenou obdobím
centrálně plánovaného hospodářství.
Vzhledem k výše zmíněnému faktu, že nájemní bydlení je
standardní formou řešení bytových potřeb pro velkou část
populace bude blíže nastíněn vývoj velikosti soukromého
nájemního sektoru. Pokud začneme v 50. letech minulého
století, dostupné statistiky pro Spojené království, Francii
a Německo vykazují velmi podobné hodnoty podílu
nájemního bydlení, a to kolem 50 % bytového fondu
(Francie 44 %, Německo 48 % a Spojené království pak
53 %). Je zřejmé, že velikost soukromého nájemního
sektoru byla určující.
Velikost soukromého nájemního sektoru
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Vzhledem k tomu, že sektor “mikroinvestorů“ (lidí,
kteří jsou schopni investovat své peníze do bytových
jednotek, které dále pronajímají), je poměrně úzký,
jako vhodná vari¬anta se jeví upravení legislativních
podmínek, které dnes omezují vstup institucionálních
investorů na trh nájem¬ního bydlení (zejména fondů
majících za cíl dlouhodobě ochránit investice před inflací,
zejména penzijní fondy). Další možností je existence
forem kolektivního investování do uvedeného sektoru.
Účastí na těchto kolektivních fondech by tak mohli
profitovat i lidé, jejichž příjmy jim nedovolují investovat
do nemovitosti k pronájmu přímo.
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Posuneme-li se v čase o dvě desetiletí dále, tedy do 70.
let, došlo ve všech třech sledovaných zemích k určitému
odklonu od nájemního bydlení. Velikost soukromého
nájemního sektoru se radikálně zmenšila zejména
ve Spojeném království, kdy v roce 1970 dosahovala
pouhých 20 % bytového fondu. Ve Francii se také poměry
výrazně změnily – došlo k poklesu velikosti sektoru
na 29 % bytového fondu. V Německu k tak výraznému
propadu nedošlo - celých 46 % fondu tvořil soukromý
nájemní sektor (rok 1972).
V průběhu následujících 20 let došlo k dalšímu příklonu
směrem k vlastnickému bydlení – velikost soukromého
nájemního sektoru se na počátku 90. let dále výrazně
zmenšila – na pouhých 8 % v případě Velké Británie,
20 % ve Francii a 35 % v Německu. V případě Británie
se velikost nájemního sektoru radikálně snížila – z více
než 50 % na pouhých 8 %. Ve Francii si však v 90. letech
nájemní bydlení udrželo významný podíl a v případě
Německa šlo stále o více než třetinu bytového fondu.
Statistiky z roku 1990 zahrnují i Rakousko, kde velikost
nájemního sektoru byla stejná jako ve Francii, tedy okolo
1/5 bytového fondu.
V roce 2000 statistika pokrývá i Českou republiku
a Maďarsko – to je se svou velikostí soukromého nájemního sektoru ve výši 3 % bytového fondu jasně na nejnižší
hodnotě ze sledovaných zemí. Česko i Británie vykazují
10 % podíl, Rakousko 17 %, Francie 21 % a Německo pak
výrazných 49 % bytového fondu. S výjimkou Rakouska je
zřejmý růst soukromého nájemního sektoru, zejména pak
v Německu.
Vývoj v posledním desetiletí je v Rakousku, Británii
i Maďarsku podobný – nárůst velikosti nájemního sektoru
na 20 %, 14 % a 4 %. V případě Maďarska představuje
nájemní bydlení minoritní sektor, v ostatních sledovaných
zemích jde o důležitou součást rezidenčního trhu.
Ve Francii i Německu se velikost sektoru ustálila od roku
2000 na 21 %, respektive 49 %.

4.2.2 Zadluženost bytového fondu
Spolu s velikostí soukromého nájemního sektoru je
důležitým indikátorem rezidenčního trhu zadluženost
bytového fondu, tedy podíl objemu hypotečních úvěrů
k HDP. Tento ukazatel nabývá pro sledované země značně
odlišných hodnot – zatímco průměr EU27 je 52 %,
u České republiky je zadluženost nejnižší na úrovni 13 %
HDP a naopak u Spojeného království nejvyšší s 85 %
podílem objemu hypoték k HDP. V případě Británie je
tedy relativně nízký podíl soukromého nájemního sektoru
na bytovém fondu (14 %) vykoupen jeho vysokou mírou
zadluženosti. Země Visegradské čtyřky vykazují díky
podobnému vývoji i podobné podíly objemu hypoték
k HDP – tento ukazatel je nejvyšší v Maďarsku s 25 %.
Ze sledovaných zemí západní Evropy vykazuje nejnižší
zadluženost bytový fond v Rakousku, a to ve výši 28 %
HDP. Ve Francii tvoří objem hypoték 41 % HDP, přičemž
velikost soukromého nájemního sektoru je zcela srovnatelná s Rakouskem. Zadluženost německého bytového
fondu je 47 %, a to přesto, že nájemní sektor tvoří téměř
polovinu bytového fondu.
Jak podíl soukromého nájemního sektoru, tak zadluženost
bytového fondu je v České republice nízká. Vstup institucionálních investorů může ovlivnit zejména stranu nabídky
nájemního trhu. Mikroinvestoři, kteří byt k pronájmu
částečně financují hypotečním úvěrem, mohou pak
zadluženost bytového fondu zvýšit.

Podíl objemu hypotečních úvěrů k HDP
Podíl objemu hypotečních úvěrů k HDP
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4.2.3 Zadlužení českých domácností – úvěry
na bydlení
Od roku 2001 zadluženost českých domácností
konstantně stoupá. V současné době dosahuje výše
bankovních úvěrů domácností 1,081 bilionu Kč.
Nejvýznamnější příčinou zadlužení českých domácností
jsou úvěry na bydlení, jejichž podíl se pohybuje na úrovni
70 % všech bankovních úvěrů domácnostem. Historicky je
tato skutečnost způsobena zejména:

Objem úvěrů na bydlení
Mil. Kč

Objem úvěrů na bydlení
mil. Kč
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•• zvýšenou poptávkou domácností po vlastnickém
bydlení a demografickým vývojem.
Celkový objem úvěrů na bydlení v současné době činí
772,7 mld. Kč, z čehož jsou:
•• hypoteční úvěry – 658,8 mld. Kč (85 %);
•• standardní úvěry ze stavebního spoření – 37,64
mld. Kč (5 %);
•• překlenovací úvěry ze stavebního spoření – 53,32
mld. Kč (7 %);
•• spotřebitelské úvěry na nemovitosti – 22,90 mld. Kč
(3 %).

Zdroj: ČNB
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Podíl ohrožených úvěrů na bydlení dosáhl v prosinci roku
2011 hodnoty 3,2 %. Současně dle informací Českého
statistického úřadu přibývá lidí ohrožených příjmovou
chudobou.
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V roce 2011 tuzemský trh hypoték zaznamenal výrazný
meziroční růst, což však je dáno metodikou, kdy banky
mezi „nové“ hypotéky zařazují i přefinancovávané
hypotéky z jiných bank. Celkově za rok 2011 hypoteční
banky poskytly vice než 71 000 hypoték za celkem 119
mld. Kč. Hypoteční trh v ČR tedy zaznamenal v roce 2011
značné oživení po bezprecedentním propadu v roce
2009 a mírném růstu v roce 2010. Srovnáme-li objem
poskytnutých hypotečních úvěrů v roce 2011 tak, je
o téměř 30 % vyšší ve srovnání s rokem 2010 a o 38 %
vyšší ve srovnání s rokem 2009. V rekordním roce 2007
však byl objem poskytnutých hypoték o 20 % vyšší. V roce
2011 hypoteční úvěry těžily z příznivé úrokové sazby
a z přetrvávající stabilní ceny nemovitostí.

Vývoj počtu hypoték a jejich objemu v jednotlivých letech
Domácnosti Vývoj počtu hypoték a jejich objemu v jednotlivých letech

[tis.Kč]

4.3 Hypoteční trh

0

Celkový objem HÚ

Objem HÚ na bydlení

HÚ celkem (pravá osa)

HÚ na bydlení (pravá osa)

Od počátku své činnosti v polovině 90. let banky poskytly
dosud celkem téměř 568 992 hypotečních úvěrů za 1,12
bilionu korun. Občané získali téměř 553 000 hypoték
za 833 mld. Kč.
Poptávku po hypotečních úvěrech ovlivňuje řada faktorů,
jeden z nejdůležitějších je pak úroková sazba. Sazby
určené novým klientům porovnávané pomocí Hypoindexu
- formou vážené průměrné úrokové sazby, za kterou jsou
poskytovány nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby,
se v prosinci roku 2011 dostaly na historicky nejnižším
hodnoty a překonaly i úrovně z roku 2005, když dosáhly
3,56%.
Klienti i banky se již adaptovali na “novou“ ekonomickou
situaci. Vývoj českého hospodářství spolu s poklesem
nabídkových i tranzitních cen bytů, zejména na území
hlavního města Prahy, přispěly k vyšší poptávce po hypotečních úvěrech v první polovině roku 2011. Svoji roli
má i zvýšení sazby DPH z 10 na 14% v roce 2012, které
ve velké míře marketingově využívá strana nabídky
na trhu rezidenčních nemovitostí. Pokračující problémy
předlužených zemí nejen v Eurozóně, neschopnost nalézt
adekvátní řešení a koncensus napříč Evropou a stagnace
českého hospodářství spolu s přehodnocením vyhlídek
hospodářství na rok 2012 mohou letošní pozitivní trend
značně oslabit.
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Průměrná úroková
sazbaúroková
(FINCENTRUM
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sazba (FINCENTRUM
HYPOINDEX)
a výše průměrné hypotéky
Leden 2003 - říjen 2011
leden 2003 - říjen 2011

3,000,000 Kč

7%

2,500,000 Kč

6%
5%

2,000,000 Kč

4%
1,500,000 Kč
3%
1,000,000 Kč

2%

500,000 Kč
0 Kč

1%

I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X I IV VII X .
2003

2004

2005

2006

Průměrná výše hypotečního úvěru

2007

2008

2009

2010

2011

Průměrná úroková sazba (Fincentrum Hypoindex)

0%

Adaptaci zájemců o bydlení na novou ekonomickou
situaci a revizi očekávání ohledně budoucího vývoje
ekonomiky potvrzuje i výše průměrné hypotéky, která
v roce 2011 dosáhla 1,68 mil. Kč. V porovnání se stejným
obdobím předchozího roku je tak průměrná hypotéka
o 13 080 Kč vyšší. Srovnání s rokem 2009 ukazuje menší
růst průměrné výši hypotéky - konkrétně 5 330 Kč. V roce
2008 byla průměrná výše hypotéky naopak o 91 371 Kč
vyšší než v roce 2011.
Průběžný vývoj počtu i objemu hypoték v roce 2011 je
v meziročním srovnání výrazně vyšší v porovnání s roky
2009 a 2010, přičemž meziměsíční trend je srovnatelný
s předcházejícími lety. Od ledna do června 2011
(s výjimkou dubna) byl zaznamenán růst počtu i objemu
hypoték, v červenci významný meziměsíční pokles
a v srpnu a září opět mírný růst a mírný pokles v říjnu.
Závěr roku byl velmi silný – projevil se jak v počtu, tak
i výši hypotečních úvěrů.

Vývoj počtu hypoték v jednotlivých měsících let 2006 – 2011
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Ve struktuře produktů tuzemských bank nedošlo
k žádným výrazným změnám. Hodnota LTV, která je
u většiny bank považována za dostatečnou, se pohybuje
okolo hranice 80 %. Výrazný vliv v hodnocení bonity
klienta má úvěrová historie klientů, a to nejen v oblasti
hypoték, ale i u spotřebitelských úvěrů, kreditních karet
a splátkových úvěrů.
Z hlediska měnové politiky klíčová dvoutýdenní repo
sazba byla stanovena na historicky nejnižší hladině
0,75%. Úroková sazba hypotečních úvěrů Hypoindex
byla v prosinci roku 2011 necelé 3 p.b. nad repo sazbou.
Rozdíl mezi repo sazbou a Hypoindexem je tak nižší
ve srovnání s lety 2009 a 2010, což indikuje nižší rizikovou
přirážku bank.
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5. Současná omezení vstupu pojišťoven
a penzijních fondů na trh nájemního
bydlení
Podle stávající legislativy mohou pojišťovny investovat
do nemovitostí na území členských států EU nejvýše
20 % z celkových technických rezerv. Přičemž hodnota
každé jedné investice nesmí přesahovat 10 % z celkových technických rezerv. Za jednu investici se také
považuje několik pozemků nebo budov, které tvoří jeden
související celek. Rovněž legislativa pro stávající fondy
penzijního připojištění definuje limit finančního umístění
do 10 % z celkových aktiv fondu, které lze investovat
do komerční nebo rezidenční nemovitosti.
Pojišťovny ani penzijní fondy tuto možnost zatím vůbec
nevyužívají. Pojišťovny mají z celkových řádově 320
mld. Kč technických rezerv umístěno 78 % v dluhopisech, 8 % v bankovních depozitech a 5 % v akciích. Jako
investice do nemovitostí je vykazováno asi 1,5 %, avšak
až na pár výjimek se jedná o nemovitosti, které využívají
jako budovy centrály nebo poboček pro výkon své
podnikatelské činnosti. Vzhledem k setrvalému stavu dle
oficiálních informací z výročních zpráv v posledních třech
letech lze usuzovat, že pojišťovny ani penzijní fondy
dosud významnější zájem o investici do nemovitostí
neprojevily.
Jaké mohou být důvody, které vedou pojišťovny
a penzijní fondy k velmi konzervativnímu přístupu
k investování do nemovitostí? Je to zřejmě souhrn vlivů,
k nimž mohou patřit například:
•• stále se rozvíjející legislativa;
•• dosud plně neprofilované interní know-how v tomto
segmentu investování;
•• neúměrně vysoká obezřetnost, navíc podpořená
v ojedinělých případech i negativní zkušeností;
•• oceňovací omezení.
Zejména oceňovací omezení představují významnou
bariéru vstupu pojišťoven a penzijních fondů
do segmentu nájemního bydlení. Z pohledu řízení
firemních financí se v případě investic do nemovitostí
tyto oceňují reálnou hodnotou. Nemovitosti se neodepisují, ale jejich reálná hodnota se mění s přeceněním.
Ze zákona neplyne explicitně požadavek na externí
posudek hodnoty nemovitosti. Samotné přecenění může
pro instituci představovat vícenáklady i časovou zátěž.
Ve stabilizovaných etapách hospodářského vývoje není
jistě nutné vyžadovat posudek na nemovitost každý rok,
avšak po turbulencích na realitním trhu v nedávné době
a relativně vyšší nejistotě dalšího ekonomického vývoje
můžeme očekávat vyšší obezřetnost i v tomto směru.
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Námitka, že finančně i časově je hodnocení investice
do nemovitostí pro instituci i externího posuzovatele
náročnější než oceňování investice do státních
dluhopisů, však v kontextu probíhající nejistoty
na dluhopisovém trhu a nárůstu volatility i dosud
nezpochybnitelných titulů přestává být relevantní.
Pro penzijní fondy platí stávající zákonná povinnost
promítnout přecenění nemovitosti na reálnou hodnotu
prostřednictvím vlastního kapitálu. Tyto nerealizované
zisky a ztráty z přecenění se promítnou do výsledovky až
v okamžiku prodeje nemovitosti. Pouze za předpokladu
trvalého znehodnocení je snížení hodnoty promítnuto
ihned do výsledovky. Toto účetní zachycení je totožné
s účtováním realizovatelných cenných papírů.
Podíl investování do nemovitostí se tak u pojišťoven
a penzijních fondů v ČR diametrálně odlišuje od zaběhnuté praxe ve vyspělých zemích, kde pojišťovny
a penzijní fondy investují do nemovitostí řádově
5 – 10 % ze svých technických rezerv. Stávající situace
na českém trhu je odrazem konzervativního přístupu
domácích institucionálních investorů nebo jejich
skupinových investičních strategií. Nemovitostní fondy
z Rakouska, Německa a Velké Británie, v nichž mají své
podíly zahraniční institucionální investoři, uskutečnily
85 % všech nemovitostních transakcí na českém
trhu v roce 2011, zbytek připadá na české soukromé
investory.
Pro pojišťovny provozující své podnikání v Evropě se
připravuje další regulace podnikání v podobě Solvency II
od počátku 2013, avšak s pravděpodobným odkladem.
Připravovaná regulace rozšiřuje investiční možnosti,
avšak zatěžuje je požadavkem rizikové přirážky
k investici. Například pro investice do nemovitostí, přímé
nebo nepřímé účasti ve společnostech zaměřených
na investice do nemovitostí nebo pro investice do nemovitostí pro vlastní podnikání činí tato přirážka 25 %,
zatímco pro investice do developerských společností
nebo developerů využívajících externí financování
činí tato přirážka 39 % v prostoru EEA nebo OECD.
Na základě předběžných návrhů lze teoreticky usuzovat,
že pojišťovny budou mít zájem navýšit svou krátkodobou
expozici do nemovitostního sektoru, redukovat svou
angažovanost v nekotovaných nemovitostních fondech
a REIT a investovat do příležitostí s vyšším očekávaným
výnosem.

Na českém trhu se tak pro institucionální investory
otevírají příležitosti pro:
•• investice do nemovitostí napřímo nebo prostřednictvím realitních fondů;
•• partnerství s developery nebo vlastníky nemovitostí
pro vytvoření portfolií pro investice do nemovitostí.
Investice do nemovitostí však může mít i podobu
cenného papíru s garantovaným výnosem podpořeným
určitou skladbou například komerčních nemovitostí,
které garantují stálý příjem, od něhož se odvozuje výnos
cenného papíru. Pro životní pojištění vázané na investiční fondy se nabízí i alternativa fondu investujícího
do nemovitostí, kde riziko investice nese přímo pojistník.
Na trhu se tak otevírají příležitosti pro otevřené nebo
uzavřené nemovitostní fondy, které budou sloužit pro
více finančních institucí, nebo dedikované fondy obhospodařující portfolia velkých pojišťoven nebo penzijních
fondů a sledující specifickou investiční strategii.

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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6. Byty nad zlato?

Srovnání ceny zlata a bytů
– Francie
Srovnání
ceny zlata a bytů - Francie
Index, rok 2000 = 1
Index, rok 2000 = 1
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

6.1 Vývoj cen zlata, bytových jednotek
a jejich interakce v uplynulých 100
letech
Jedním z typických indikátorů a projevů finanční krize
je rozkolísání cen aktiv. V letech 2006 – 2007 dosáhly
světové akciové indexy svých vrcholů, ceny nemovitostí
ve Spojených státech byly na svých maximech. Následující
rok, tedy 2008, se nesl ve znamení prudkého propadu
akciových trhů, který pokračoval až do prvního čtvrtletí
2009. S mírným zpožděním upadly do recese světové
ekonomiky – významný propad reálného výstupu v roce
2009 zaznamenaly jak ekonomiky Spojených států, tak
i evropské ekonomiky. Pokles cen zasáhl i sektor rezidenčních nemovitostí, jejichž ceny také významně korigovaly.
V současné době plné nejistoty ohledně dalšího ekonomického vývoje si nejen v České republice pokládá řada
zájemců o bydlení/mikroinvestorů otázku, zda je vhodná
doba k nákupu, nebo jestli dojde k další cenové korekci.
Vzhledem k tomu, že ceny aktiv vykazují značnou
volatilitu a lze jen těžko predikovat jejich další cenový
vývoj, může být inspirativní vzít si ponaučení z minulosti
a na dlouhodobých časových řadách porovnat vzájemné
ceny reálných aktiv a některé faktory, které na ně působí.
Jako zdrojová data byla použita časová řada Rady pro
životní prostředí a udržitelný rozvoj ve Francii
(www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr), dále pak
data ze statistických autorit jednotlivých zemí.
V posledních 100 letech se odehrálo několik klíčových
událostí, které měly podstatný vliv na ceny sledovaných
aktiv a jejich interakci:
•• první světová válka;
•• velká hospodářská krize;
•• druhá světová válka;
•• rozpad Brettonwoodského systému pevných
měnových kurzů;
•• globální finanční krize – 2008.
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Ekonomická turbulence ve světě v posledních letech
poukázala na nejistotu a obavy řady investorů,
zejména těch menších, ohledně vhodných investičních instrumentů. Řada z nich zaznamenala pokles
svého bohatství v důsledku poklesu akciových trhů,
neprediktovatelnosti řady komodit i měn. Investoři tak
dnes stále častěji hledají „bezpečný přístav“ pro své
peníze s cílem neztratit hodnotu svého majetku v době
turbulencí (s ohledem na vysokou roli administrativ
jednotlivých států světa vysoce neprediktovatelnou),
než hledat investice s nejvyšším výnosem.

Zdroj: www.cgedd.developpement‐
durable.gouv.fr, Deloitte calculation

Cena zlata (€, rok 2000=1)
Cena nemovitosti ve zlatě (poměr)
Index cen nemovitostí (€, rok 2000=1), Fancie

Jak se mění vzájemné poměry cen aktiv v kritických
okamžicích? Ve složitém období velké hospodářské
krize byl ve Spojených státech do roku 1933 v platnosti
tzv. Zlatý standard – tedy směnitelnosti dolaru za zlato
v pevném poměru. Podobný režim fungoval i v evropských mocnostech – ve Spojeném království a Francii
(týkal se tedy i libry a franku, ale nejen jich). Těsně
před druhou světovou válkou došlo k propadu ceny
nemovitostí a zároveň velkému nárůstu cen zlata – proto
před a během války je vzájemná cena nemovitostí k zlatu
vůbec nejnižší. K pořízení nemovitosti bylo potřeba
nejmenší množství zlata – doloženo grafem na případu
Francie, který bude nadále popisován.
Po skončení války dochází k logickému jevu – cena zlata
klesala či stagnovala, naopak nemovitosti byly žádané
a tak jejich cena postupně rostla. Tato situace trvala až
do počátku 70. let. Za tuto dobu došlo k výrazné změně
vzájemných cen sledovaných dvou aktiv. Pro pořízení
nemovitosti bylo potřeba několikanásobné množství
zlata než před válkou. Konkrétně rok 1971 oproti roku
1936 znamená trojnásobný růst ceny nemovitostí
vzhledem ke zlatu.
Rozpad Bretton-woodskeho měnového systému, který
centrálním bankám garantoval možnost směnit dolar
za zlato v poměru 35USD za trojskou unci znamenal
postupný přechod na systém plovoucích měnových
kurzů, tedy floating, otevřel cestu k růstu cen zlata.
Došlo k značnému rozkolísání vzájemných cen (nejen)
sledovaných dvou aktiv. Růst ceny zlata dosáhl zejména
v letech 1973 a 1974 a pak v roce 1980 velmi vysokých
hodnot.

Pokud porovnáme cenový vývoj dvou sledovaných aktiv,
dojdeme k závěru, že ceny nemovitostí ve zlatě byly
ve Francii historicky nejvyšší v roce 2005, poté převážila
vliv růstu cen zlata a od té doby se tento poměr výrazně
změnil.
Zatímco v roce 1981 bylo třeba pouhých 59 uncí zlata
k pořízení nemovitosti, v roce 2005 pak celých 445 uncí.
V roce 2010 poté 204 uncí a pro rok 2011 lze odhadovat
úroveň těsně pod 200 uncemi zlata.
V současné době se tak ceny nemovitostí ve zlatě dostávají přibližně na úroveň let 1965 – 1973 (tedy do prvního
ropného šoku) či let 1989 – 90.
Aby nebyl zmíněn případ pouze jedné z evropských
mocností, tedy Francie, lze vzájemný vývoj ceny sledovaných dvou aktiv od počátku 70. let porovnat s vývojem
ve Velké Británii a Spojených státech. Vývoj cen nemovitostí ve zlatě je v porovnávaných zemích velmi podobný.
Rozdíly panují však v roce, kdy byly nemovitosti vzhledem
ke zlatu nejdražší. Zatímco v případě Francie to byl rok
2005, ve Velké Británii to byl rok 2004 a ve Spojených
státech dokonce již 2001. To přesto, že ceny nemovitostí
v USA rostly až do roku 2007, na cenovou dynamiku zlata
však nestačily. Pro rok 2011 lze odhadovat, že ve všech
třech zmíněných zemích bude možné pořídit nemovitost
za méně, než 200 uncí zlata. V případě Spojených států
dokonce pod 150 uncí, tedy nejníže od roku 1980, kdy
byla cena zlata na svých historických maximech (2251
USD v cenách roku 2010).

Francie, USA a Velká Británie
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Období 80. a 90. let vykazuje podobné znaky jako poválečné období. Tedy postupný pokles cen zlata a naopak
růst cen nemovitostí, který vykazuje různou dynamiku:
zatímco v 80. letech je průměrné roční nominální tempo
růstu cen nemovitostí více než 8%, v 90. letech je to
pouze 2 %, naopak od roku 2000 do roku 2009 opět
téměř 8 % (přesto, že v roce 2009 byl zaznamenán
pokles). Ceny zlata měly klesající tendenci až do konce
20. století, s příchodem nového milénia však dochází
k růstu jeho cen, od roku 2006 pak je dynamika růstu cen
zlata značná. V období let 2006 – 2009 rostla jeho cena
v průměru více než 20% tempem.

Váha zlata potřebná k pořízení průměrné rezidenční nemovitosti
Váha
zlata potřebná k pořízení průměrné nemovitosti
Francie, USA a Velká
Británie

Zdroj: www.cgedd.developpement‐durable.gouv.fr,
www.fhfa.gov, www.nationwide.co.uk, Deloitte calculation
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6.2 Srovnání výkonnosti investic do nájemního bydlení, zlata a dalších aktiv
Po srovnání vzájemných cen zlata a nemovitostí
na dlouhodobých časových řadách Francie, Velké Británie
a Spojených států budou blíže analyzovány schopnosti
těchto aktiv ochránit investora/držitele aktiva před inflací
v dlouhodobém horizontu. Na stoleté časové řadě jedné
z nejvýznamnějších evropských ekonomik – Francii je
možné demonstrovat některé závěry.

Porovnání reálné hondoty investice ve výši 1EUR
Porovnání reálné
hondoty
ve výši 1EUR
Finanční prostředky investované
na počátku
rokuinvestice
1911 (logaritmické
vyjádření)
investované na počátku roku 1911 (logaritmické vyjádření)
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Cena nemovitosti ve zlatě tak výrazně klesla a v roce
1974 se vrátila až na úroveň roku 1936. Rok 1980 a 1981
znamená pokles ještě pod tuto hodnotu. Tato skutečnost
je způsobena do té doby rekordní nominální cenou
zlata, kdy průměrná cena za rok 1980 dosáhla 672 USD
a maximální dokonce 850 USD. Vyjádřeno v cenách roku
2010, jde o absolutní rekord – 850 USD v roce 1980
odpovídá dnešním 2251 USD*.

Zdroj: www.cgedd.developpement‐
durable.gouv.fr, Deloitte calculation

Akcie, reinvestice dividend
Zlato

Dluhopisy, reinvestice úroků
Nájemní bydlení, Paříž

* www.inflationdata.com
Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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Srovnáme-li zobrazené 4 typy investic, tedy do akcií
za předpokladu reinvestice dividend, dluhopisů
s předpokladem reinvestice úroků, držbu zlata a investici
do nájemního bydlení v Paříži, dojdeme k následujícím
zjištěním:
•• dluhopisy přinesly v uplynulých 100 letech záporný
reálný výnos;
•• díky prudkému růstu cen zlata zejména v posledních
letech měla investice do něj kladný reálný výnos;
•• přes propad akciových trhů byla investice do akcií
výnosnější než do zlata;
•• nejvyšší reálný výnos přinesla investice do nájemního
bydlení (zde demonstrováno na konkrétním příkladu
města Paříž), přičemž jde o investici, která vykazuje
poměrně nízkou volatilitu a nese relativně stabilní
“dividendu“ (nájemné).

36

Téma investic nabývá v čase stále důležitější roli. Spolu se
stárnoucí populací v Evropě je nutné reformovat důchodové systémy jednotlivých zemí. Dochází k postupnému
přechodu z průběžného systému k fondovému systému
spoření. Nejen díky dramatickému poklesu cen aktiv
během finanční krize došlo k rozsáhlým diskuzím, zda je
fondový systém skutečně vhodným řešením a nakolik je
schopen dosahovat kladných reálných výnosů. Vzhledem
k přísné regulaci penzijních fondů, zejména pokud jde
o možnosti investování prostředků, může být dobrým
vodítkem již zmíněná stoletá časová řada pro Francii.

7. Závěry

7.1 Hlavní faktory aktuálního stavu
rezidenčního trhu a očekávaný vývoj
v letech 2012 – 2015
7.1.1 Ekonomický vývoj
Hlavním aktuálním problémem hospodářské politiky
Evropské unie a eurozóny, který se zatím nepodařilo
vyřešit, je ulehčit dluhovou krizi Řecka a nově Itálie
a hlavně zabránit jejímu rozvoji v dalších členských
zemích, jako Irsko, Portugalsko, Španělsko a Francie zajistit Evropské unii a společné měně euru budoucnost.
Vzhledem k silné orientaci české ekonomiky na export,
zejména pak do zemí významně postižených současnou
ekonomickou rozkolísaností, lze obdobně jako v předchozích dvou letech v České republice očekávat výrazné
dopady na růst HDP a na významné indikátory důvěry
v českou ekonomiku. Původní výkyv světové ekonomiky
nazývaný jako „globální finanční krize“ ve svém důsledku
vyústila v propad ekonomiky a v krizi fiskální a politickou.
Do budoucna lze říci, že česká ekonomika dál zpomaluje
svůj růst v závislosti na slabé domácí poptávce a dalším
zpomalením zahraniční poptávky. Predikce vývoje
domácí ekonomiky se liší spíše s příklonem ke stagnačním scénářům. Pro rok 2012 se odhaduje stagnace,
případně mírný meziroční pokles ekonomiky na úrovni
do 1,5 %. Vyostření dluhových problémů v Evropě však
představuje pro tento odhad velké riziko.
7.1.2 Vývoj rezidenčního a stavebního trhu
Nové stavby se prakticky nezahajují, pouze se dokončují
již stavby rozestavěné. Nejbližší léta budou nepochybně
poznamenána převahou nabídky nad poptávkou, to
znamená, že stavební kapacity nebudou plně využity.
Dojde k jejich snížení vlivem současné recese, kterou
některé firmy nepřekonají, jiné budou nuceny redukovat
rozsah své činnosti. S ohledem na silnou míru závislosti
stavebnictví na veřejných zakázkách a na přijetí
úsporných fiskálních opatření vedoucích k pozastavení
jak vlastní výstavby, tak její přípravy, nelze počítat ani
v roce 2012 a 2013 se zásadním obratem k lepšímu.
Toto období bude představovat spíše stagnaci již výrazně
redukovaného objemu stavebních aktivit.

Stranu nabídky rezidenčního trhu v současnosti charakterizují prázdné postavené, avšak neprodané byty, jež se
jejich zhotovitelé snaží rozprodat za pomoci marketingových akcí a snižování cen. Určitou podporu strany
nabídky představovala pouze obava potenciálních kupujících ze zvýšení DPH v roce 2012. Výstavbu rezidenčních
jednotek v současné době omezuje také malá ochota
bank k financování developerských projektů, obezřetnost
developerů (odklady či rušení projektů) a jejich orientace
na dobře připravené projekty spíše menšího rozsahu.
Klíčovou otázkou je správně odhadnout udržitelnou
absorpční kapacitu rezidenčního trhu.
Nájemní bydlení se může za určitých podmínek stát
předmětem zájmu potenciálních institucionálních
investorů, což ve svém důsledku může vést k oživení
rezidenčního trhu jako celku.
Rezidenční trh nachází podporu především v prozatímním
slibném vývoji hypotečního trhu, v klesajících cenách stavebních prací a materiálů (neprojevujících se však v oficiálních
cenících) a hledání nových konceptů, jakými jsou:
•• renesance družstevního bydlení;
•• rozvoj komerčního nájemního bydlení;
•• snaha o odlišení se – segmentové (seniorní bydlení,
studentské bydlení), kvalitativní, dispoziční, atd.
Rezidenční trh čeká období stagnace, a to jak v otázce
cen, tak v otázce poptávky. Dá se očekávat, že započatý
trend výraznější segmentace trhu z pohledu zákazníků,
diferenciace trhu založená na kvalitě a moderním
designu bude i nadále pokračovat. Podpora ekologického bydlení a zavedení energetických průkazů budov
může mít své pozitivní dopady i na preference klientů
a volbu developerských projektů na základě ekologických aspektů a konceptu TCO (Total Cost of Ownership).

Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice
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U nových rezidenčních projektů se pro budoucí
období očekává:

Příklon poptávky - potencionálních kupujících k:

Příklon nabídky (developerských společností) k:

•• dobře dopravně dostupným projektům (metro, MHD)

•• realizaci energeticky úsporných staveb

•• atraktivním lokalitám s rozvinutou infrastrukturou
a nabídkou služeb

•• energetické diverzifikaci objektů

•• kvalitnímu provedení stavby

•• revitalizaci, využití dřívějších průmyslových lokalit

•• využitým inovativním technologiím

•• rozvoji bydlení v zeleni

•• zmenšování užitné plochy bytu (velikost bytu
45 až 50 m2, přizpůsobení ceny možnostem klientů)

•• hledání individuálních odlišných řešení

•• atraktivní dispozici bytu
•• byty vhodné pro koncept „built-to-let“

7.1.3 Vývoj cen rezidenčních nemovitostí
Obecně je pro rok 2012 očekávána spíše stagnace cen
rezidenčních nemovitostí (vyjma stavebních pozemků).
Bude však obdobně jako v předchozích krizových letech
záviset na kvalitě konkrétního bytu a dané lokality.
Pokles cen je stále očekáván především u starších,
zejména nezrekonstruovaných bytů panelového typu,
bytů a projektů v dopravně hůře dostupných a nedostatečně sociálně vybavených lokalitách a volných bytů
v neatraktivních lokalitách, nebo naopak u luxusních
apartmánů, které se prodávají za ceny nad 70 tis. Kč
za m2. Výrazné nárůsty cen rezidenčních nemovitostí
v dalších letech se nedají očekávat. Za dlouhodobě
udržitelný růst lze stále považovat roční přírůstek ceny
bytu o 2 – 3 p.b. nad výši inflace. Nové byty a domy
zřejmě nijak výrazně nezdraží ani zvýšená sazba DPH
v roce 2012.
7.1.4 Vývoj hypotečního trhu
Hypoteční trh se v posledních třech letech nesl
ve znamení boomu, následné recese a pomalého
oživení. Hypotéka se v minulých letech stala módním
zbožím, a zůstala jím až do roku 2008, avšak
s příchodem ekonomického ochlazení se její atraktivita
významně snížila. Lidé začali hledat alternativy pořízení
bydlení a byli více skeptičtí k zadlužování. Meziroční růst
v řádu desítek procent na podzim 2008 vystřídala recese
a následný propad trhu, který trval prakticky až do září
2010. Rok 2011 přinesl výrazné oživení, když objem
hypotečních úvěrů přesáhl 119 mld. Kč. V roce 2012
se předpokládá objem hypoték ve výši 100 mld. Kč.
Na vývoj v budoucích letech však bude mít do značné
míry vliv vývoj ekonomiky a poptávky po vlastnickém
bydlení.
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•• definici a realizaci vhodné velikosti projektů

•• narovnání cen - odraz nové situace na trhu
•• rozvoji aktivit v regionech

7.2 Možné rozvojové oblasti
•• Zapojeni institucionálních investorů a penzijních
fondů do trhu s nájemním bydlením – nájemní
bydlení představuje stabilní a bezpečný výnos.
•• Nové formáty rezidenčního trhu (zejména
pro koncept built-to-let) – např. seniorské nebo
studentské bydlení.
•• Rozvoj produktů k financování druhých bytů
určených k pronajmutí ze strany bank – rozvoj
bankovních produktů zaměřených na built-to-let trh.
•• Kolektivní investování do nájemního bydlení –
legislativní vznik nového typu investorů do nájemního
bydlení, vznik spekulativních fondů za účelem výkupu
distressed aktiv.
•• Příklon k profesionálnímu managementu v oblasti
správy a řízení bytových souborů.

Highlights

•• Krizi “poptávky” vystřídala krize “sebedůvěry”.
•• Nájemní bydlení se v současné době volatility a odklonu
od vlastnického bydlení (vlivem ekonomické nejistoty nedůvěry) stává předmětem zájmu potenciálních investorů.
•• Rezidenční trh čeká období stagnace, a to jak v otázce cen,
tak v otázce poptávky.
•• Na vývoj hypotečního trhu v budoucích letech bude
mít do značné míry vliv vývoj ekonomiky a poptávky
po vlastnickém bydlení.
•• Za dlouhodobě udržitelný růst cen nemovitostí lze stále
považovat roční přírůstek ceny bytu o 2 – 3 p.b. nad výši
inflace.
•• Investice do nájemního bydlení představuje z dlouhodobého hlediska stabilní a bezpečný výnos.
•• Na trhu se otevírají příležitosti pro otevřené nebo uzavřené
nemovitostní fondy, které budou sloužit pro více finančních
institucí, nebo dedikované fondy obhospodařující portfolia
velkých pojišťoven nebo penzijních fondů a sledující
specifickou investiční strategii.
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