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V Praze ceny dál stoupaly,
některá města už hlásí pokles

pří
pro
mír
se
opa
zák
nek
a tr
úči
Na
oh
až

Foto shutterstock

Tr
ve

Mají ceny bytů v Praze ještě kam růst? Jaká panuje
situace za hranicemi metropole? Nakolik zchladí trh růst
úrokových sazeb a přísnějí pravidla pro čerpání hypoték?
Ohledně blízké budoucnosti vyvstává řada otázek.
„Odhadovat vývoj nabídky
a poptávky v roce 2019 je nejtěžší
a nejméně předvídatelný úkol
za několik posledních let,“ konstatoval na přelomu roku Ján Horváth,
ředitel realitní divize skupiny CTR.
Jedno se ale zdá být jisté. Trh novostaveb se letos dostane na úroveň
předchozího cyklického vrcholu
v roce 2008, po němž začala realitní bublina dostávat trhliny a ceny
klesat. Ukazuje to výpočet odborníků z Vysoké školy ekonomické
(VŠE), prezentovaný v loňském
Trend Reportu, který pravidelně

RP19022501_nl.indd 6

vydává Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí (ARTN).
Ceny nových bytů v Praze
vyskočily od poloviny roku 2015
zhruba o 60 procent. Loni meziroční růst mírně zpomalil na přibližně
15 procent, protože ceny už začaly
narážet na koupěschopnost zájemců. Nabídkové ceny totiž většinou
pokořily hranici sta tisíc korun
za čtvereční metr.
A to je jeden z milníků, s nímž
počítá propočet Institutu strategického investování na VŠE,
zveřejněný ve zprávě Trend Report

2018. Podle této analýzy ještě
chybí, aby současné úroky hypoték
vystoupaly na 3,5 procenta a trh se
bude nacházet zhruba na úrovni
zlomového roku 2008. Tehdy úroky
u hypoték sice přesahovaly pět procent, ceny za čtvereční metr bytu
ale byly zhruba o polovinu nižší.
Podle ekonomů z VŠE jsou právě
milníky 3,5procentního úroku a sta
tisíc za čtvereční metr srovnatelné
vzhledem ke kupní síle obyvatel
s tehdejší situací na trhu.

V roce 2008 byly zásoby
Podle makléřů už úroky u nejčastěji poskytovaných úvěrů na 70 až
90 procent hodnoty nemovitosti
pokořily hranici tří procent. Sazby
se tak nad tři procenta vracejí
po čtyřech letech. „Podmínky
na trhu jsou odlišné od situace

v roce 2009, takže nelze automaticky předpokládat, že průměrná
sazba hypoték rychle vystoupá
k pěti procentům nebo ještě výš,“
připomněl hlavní ekonom Czech
Fund Lukáš Kovanda.
Zásadní rozdíl oproti předkrizovému roku 2008 je také v tom,
že developeři dnes nemají zásoby.
Nabídka bytů je už několik let nízká,
což byl i jeden z důvodů astronomického růstu cen. „Před deseti
lety byla jiná situace. Tehdy byly
úrokové sazby hypoték vysoké.
Nabídka bytů byla dostatečná,
stavělo se. Kdyby dnes někdo věděl,
jak to bude dál, tak je geniální,“
připomíná Dušan Kunovský, majitel
developerské firmy Central Group.
Developeři i hypoteční makléři
už v posledních měsících roku 2018,
kdy se v praxi začala projevovat
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přísnější pravidla centrální banky
pro čerpání hypoték, zaznamenali
mírné ochlazení trhu. „Každé blížící
se administrativní nebo legislativní
opatření, od něhož potenciální
zákazníci očekávají zhoršení podmínek, nutně způsobuje předzásobení
a tržní deformaci před nabytím
účinnosti,“ vysvětluje Horváth.
Naplno se pokles počtu žádostí
o hypotéky projeví ve statistikách
až v letošním prvním kvartále.
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Nabídkové ceny nových bytů v Praze (listopad – prosinec 2018)
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Trh zamrzne
ve vysokých cenách
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Realitní kanceláře obecně očekávají,
že na pomalejší růst cen bytů z konce roku 2018 nejspíš letos naváže
jejich stagnace. „Trh v letošním
roce zamrzne ve vysokých cenách,
protože prodávající nebudou chtít
slevit a kupující nebudou moci koupit. Dá se tedy očekávat stagnace
současných cen a prodloužení doby
prodeje oproti situaci v posledních
letech. Situace se nezmění, dokud
nepřijde zásadnější výkyv ekonomiky v podobě další krize či většího
propadu,“ říká mluvčí sítě Remax
Tomáš Hejda.
Zvláštní kapitolou je ale hlavní
město. „Ceny pražských nemovitostí jsou abnormálně vysoko. V lokalitách, jako jsou panelová sídliště
a periferie, kde kupní síla obyvatel
už nedosáhne na ještě dražší
nemovitosti, lze očekávat stagnaci,
místy možná i velmi mírný pokles
cen,“ míní Jan Martina, oblastní
ředitel M&M Reality. V žádaných
lokalitách, kde je poptávka silná,
lze podle něho předpokládat i další
mírný nárůst cen vyvolaný tím, že
na trhu chybějí tisíce bytů.
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Jiná situace panuje v některých
menších městech. Nemovitosti
v lokalitách s dobrou dojezdovou
vzdáleností do tří největších měst
v Česku v posledních letech skokově
zdražovaly. Zhruba v polovině
loňského roku se ale tento trend
zastavil a bydlení už někde mírně
zlevňuje.
Příkladem je středočeský Nymburk, který se nachází na jedné
z hlavních železničních tratí
i blízko dálnice D11. Tím splňuje
podmínku dobré dopravní dostupnosti Prahy a díky tomu také
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Praha 1

–3,4 %
189 800 Kč
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+1,7 %
109 100 Kč
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+0,6 %

–0,2 %
91 700 Kč

134 500 Kč

Praha 4

+10 %
97 900 Kč

Develop
Index Praha

1,9 %
106 100
Kč/m2

Pramen cenovamapa.org

zaznamenal v uplynulých letech
rostoucí zájem o nákup bytů či
rodinných domů.
Podle statistik kanceláře M&M
Reality se v letech 2015 a 2016
pohybovaly průměrné ceny bytů
v panelových domech v Nymburku kolem 23 tisíc korun za metr
čtvereční. „Rok 2017 pak přinesl
skokový nárůst a průměrná cena
za metr čtvereční vyšplhala na 32 tisíc korun,“ popisuje Jiří Jelínek,
vedoucí nymburské pobočky M&M
Reality. Podle něj v první polovině
roku 2018 pokračoval trend nárůstu
poptávky po bydlení, který přinesl
další mírné zvýšení cen nemovitostí, ale už jen v řádu procent. Během
léta 2018 ale ceny nemovitostí
ve městě narazily na svůj strop
a s příchodem podzimu začaly mírně klesat. „V první polovině roku
2019 očekáváme další mírný pokles
cen nemovitostí, a to o zhruba pět
až deset procent,“ říká Jelínek.

Develop Index Praha
udává v procentech změnu průměrné ceny volných bytů v nabídce
developerů oproti předchozímu období (září – říjen 2018).
Cena v korunách představuje průměrnou nabídkovou cenu za metr
čtvereční nového bytu v Praze v nabídce developerů ve sledovaném období.

Začíná se zlevňovat
Tento trend potvrzuje také Petr
Furch z pobočky M&M Reality
v Ivančicích, které nabízejí levnější
alternativu bydlení pro lidi pracující v moravské metropoli: „Vývoj
cen bytů i domů v Ivančicích kopíruje dění na realitním trhu v Brně.
Podle mého názoru je to tím, že
dostupnost Brna autem je zhruba
dvacet minut a je to jeden z mála
směrů, kde se v dopravě netvoří
kolony.“
Od roku 2015 ceny bytů i domů
v Ivančicích neustále rostly, právě
do léta 2018. Za toto období stihly
například starší cihlové byty 2+1
s plochou kolem 56 metrů čtverečních zdražit až o 650 tisíc korun,
než se zastavily na horní hranici
přibližně kolem 1,8 milionu korun.
„U některých bytů došlo od roku
2015 ke zdražení až o polovinu,
u domů až o 30 procent. Nyní ceny
bytů ve městě stagnují, u domů

začaly dokonce mírně klesat,“ přibližuje aktuální situaci Furch.
Ve Frýdku-Místku jsou ceny
nemovitostí v tuto chvíli v průměru
zhruba o 30 procent vyšší, než tomu
bylo začátkem roku 2015. V loňském
roce už ale víceméně stagnovaly,
podobně jako v nedaleké Ostravě.
„V určitých lokalitách jsme už zaznamenali i mírný pokles cen. Například
byt 3+kk v panelovém domě, o ploše
okolo 70 m2, který se před čtyřmi
lety prodával za 1,3 milionu, se nyní
prodává za 1,7 milionu korun. To
však znamená meziroční pokles jeho
ceny zhruba o 100 tisíc korun oproti
začátku loňského roku,“ vysvětluje
Renáta Sládková, která vede pobočku M&M Reality ve Frýdku-Místku.
Také očekává, že trend poklesu cen
rezidenčních nemovitostí bude patrný i letos, a to hlavně vlivem méně
dostupných hypotečních úvěrů.
DENISA HOLAJOVÁ
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