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Pražský developerský trh zažívá již několik 
měsíců významné ochlazení prodeje. V dů-
sledku propadu hypotečního trhu klesla už 
v létě poptávka po pražských bytech v de-
veloperských projektech až o 80 %. Situaci 
odráží i počet volných bytů v nabídce deve-
loperů. Na trhu jich bylo k dispozici v červnu 
až srpnu 2022 na 5 000. V porovnání s loň-
skem to znamená o 1 847 volných bytů více, 
což představuje 60% nárůst. Zpomalení po-
ptávky nahrává naopak trhu bydlení v ná-
jmu. Sedm krajských měst včetně Prahy 
zaznamenalo ke konci září dvouciferný me-
ziroční růst ceny nájemného.

Drahé hypotéky
Průměrná sazba hypoték dosáhla za druhé 
čtvrtletí 2022 úrovně 5,71 %, to se výrazně 
odrazilo i na celkovém objemu hypoték. Ve 
druhém čtvrtletí činil pouze 45 miliard Kč, což 
představuje pokles o více než 60 % v porovnání 
s druhým čtvrtletím 2021. 

Mezi lety 2016 až 2020 byl objem hypotečních úvě-
rů relativně stabilní, s lehkým poklesem v roce 2019. 
Koncem roku 2020 již odstartoval strmý nárůst. Ten 
dosáhl svého maxima ve druhém kvartálu 2021 
s objemem 118 miliard Kč. Celkový objem jistin za 
rok 2021 byl rekordní: s 411,6 miliardami Kč téměř 
dvojnásobný ve srovnání s rokem 2020, kdy činil 
objem hypoték 245,6 miliard Kč. Hnací silou tohoto 
trendu byla i nízká úroková míra, která se počátkem 
roku 2021 dostala pod 2 %. 

Obrat a postupné zvyšování úrokových sazeb 
hypoték, jejichž dynamika výrazně vzrostla, zna-
menal přelom let 2021 a 2022, jako odpověď 
na zpomalení ekonomiky a zvyšování sazeb 
Českou národní bankou.

Růst cen nových bytů se zastavil
Cena bytů v pražských novostavbách vzrost-
la letos v porovnání s loňskem o 16,4 % na 
155 800 Kč za m2. Do cenových relací nových 
bytů v rámci developerských projektů se promítly 

REZIDENČNÍ TRH zažívá
ochlazení, nájmy ale rostou

Ondřej Zabloudil MRICS
Director | Real Estate & Construction,
Deloitte Advisory s.r.o.

VÝVOJ OBJEMU POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ
NA ČESKÉM TRHU V LETECH 2016–2022 (Zdroj: Deloitte)
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The Prague development market has been 
experiencing a signifi cant cooling of sales 
for several months now. As a result of the de-
cline in the mortgage market, the demand for 
Prague fl ats in development projects fell by up 
to 80 % in the summer.  The situation is also 
refl ected in the number of vacant fl ats devel-
opers are off ering. Around 5,000 were avail-
able on the market from June to August 2022. 
Compared to last year, this means 1847 more 
vacant fl ats, which represents a 60% increase. 
On the other hand, the slowdown in demand 
is helping the rental housing market. Seven re-
gional cities, including Prague, recorded dou-
ble-digit year-on-year growth in rental prices 
at the end of September.

Expensive mortgages
The average mortgage rate reached 5.71 % in the 
second quarter of 2022, which was signifi cantly 

refl ected in the total volume of mortgages. In the 
second quarter, it amounted to only CZK 45 bil-
lion, which represents a decrease of more than 
60 % compared to the second quarter of 2021. 

Between 2016 and 2020, the volume of mortgage 
loans was relatively stable, with a slight decrease 
in 2019. By the end of 2020, a steep increase had 
already started. It reached its peak in the second 
quarter of 2021 with a volume of CZK 118 billion. 
The total amount of the principal for 2021 was 
record-breaking: with CZK 411.6 billion, it was al-
most double compared to 2020, when the volume 
of mortgages was CZK 245.6 billion. The driving 
force behind this trend was low interest rates, 
which fell below 2 % at the beginning of 2021. 

The turn of 2021 and 2022 marked the turnaround 
and gradual increase in mortgage interest rates, 
whose dynamics have increased signifi cantly, in 
response to the economic slowdown and the in-
crease in rates by the Czech National Bank.

The rise in prices of new fl ats
has stopped
The price of fl ats in Prague’s new buildings in-

creased by 16.4 % this year compared to last 
year to CZK 155,800 per m2. The construction 
costs, the development of which has not been 
favourable in recent months, has also been re-
fl ected in the prices of new fl ats within develop-
ment projects. However, during September and 
October, the increase in the price of fl ats slowed 
signifi cantly: the average off er price is now stag-
nating, and although developers are not budging 
with their price lists, various marketing events 
are starting to appear to support sales. Vouchers 
for the purchase of a kitchen or for the furnishing 
of apartments, for example, are no exception. 

Second hand after the turning point
The second-hand market, i.e., the off er of fl ats 
for sale on real estate servers, reacted to chang-
es in the economy signifi cantly faster than the 
price lists of developers. Thus, it was possible 
to monitor the trend of lowering the price of of-
fered fl ats from the spring. The decline is most 
evident in Prague, though it can also be seen in 
the regions. Corrections in the expectations of 
the sellers, and thus also in the off ered prices of 
second-hand fl ats in particular, were recorded in 
all regional cities of the Czech Republic.

THE RESIDENTIAL MARKET is experiencing 
a cooling down, but rents are rising
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i stavební náklady, jejichž vývoj nebyl v posled-
ních měsících příznivý. V průběhu září a října 
nicméně růst cen bytů významně zpomalil: prů-
měrná nabídková cena nyní stagnuje, a přestože 
developeři se svými ceníky nehýbou, začínají se 
objevovat různé marketingové akce na podporu 
prodeje. Výjimkou tak nejsou například vouchery 
na pořízení kuchyně či na vybavení bytů. 

Second hand za obdobím zlomu
Trh second handu, tedy nabídka bytů k prode-
ji na realitních serverech, reagoval na změny 
v ekonomice o poznání rychleji než ceníky deve-
loperů. Trend snižování cen nabízených bytů tak 
bylo možno sledovat již od letošního jara. Pokles 
je nejvíce patrný v Praze, pozorovat jej lze nic-
méně i v regionech. Korekce v očekávání prodá-
vajících, a tedy i v nabídkových cenách zejména 
secondhandových bytů, byly zaznamenány ve 
všech krajských městech ČR.

Stejně jako u developmentu, pozorujeme na 
trhu second handu nárůst počtu bytů k prode-
ji, a to v podstatě již od konce roku 2021. V le-
tech 2018–2021 přitom počet nabídkových inze-
rátů klesal nejen v Praze, ale i zbytku republiky.

V přechozích letech poptávka po bydlení setrvale 
rostla; s ní šly díky levnému a dostupnému fi nan-
cování nahoru i ceny bytů, a to v podstatě celosvě-
tově. Vypuknutí válečného konfl iktu na Ukrajině na 
jaře 2022 vneslo do celé Evropy obrovskou míru ne-
jistoty, která se odrazila i na trhu nemovitostí – oba-
vou lidí z budoucnosti, ale také změnou klíčových 

ekonomických parametrů: vysokou infl ací a zvy-
šující se cenou peněz. Na to reagovala i spotřeba 
domácností, která začala v srpnu klesat, v září byla 
ve srovnání s loňskem nižší o 3,6 %. Infl ace naopak 
výrazně rostla: na začátku roku překonala milník 
10 % a vrcholit by měla koncem roku 2022 s hladi-
nou okolo 20 %. Snižovat se bude jen pozvolna. Za 
celý letošní rok očekáváme infl aci v průměru 16 %. 
V příštím roce by měla činit v průměru 9,1 %.

Nejdražší byty v Praze a Brně
Nejvyšší prodejní ceny bytů jsou dlouhodobě 
dosahovány v Praze: transakční ceny v hlavním 
městě se pohybovaly ve druhém čtvrtletí v průmě-
ru na úrovni 122 900 Kč za m2. Druhá nejvyšší ce-
nová hladina byla dosažena se 101 400 Kč za m2 
v Jihomoravském kraji. Naopak nejnižší transakč-
ní ceny bytů vykázaly kraje Ústecký, Karlovarský 
a Moravskoslezský, kde byla průměrná cena pod 
úrovní 50 000 Kč za m2. Praha je také zdaleka nej-
větším trhem s byty: podíl transakcí s rezidenč-
ními nemovitostmi realizovaný v Praze stojí za 

téměř 60 procenty všech rezidenčních transakcí 
v České republice. Ceny rezidenčních nemovitos-
tí měly od roku 2000 až donedávna rostoucí trend, 
s mírným poklesem mezi lety 2008 až 2013 způ-
sobeným celosvětovou fi nanční krizí. Transakční 
cena bytů, tedy cena z kupních smluv uložených 
v katastru nemovitostí, se přitom v posledních pěti 
letech téměř zdvojnásobila: ze 49 800 Kč za m2 
ve druhém čtvrtletí 2017 na 93 100 Kč za m2 ve 
druhém čtvrtletí 2022. 

Výstavba zpomaluje
Zatímco loni došlo k výraznému oživení výstav-
by a zahájení celkem 9 698 bytů, což znamenalo 
překonání rekordu z roku 2007 o 23 %, v polo-
vině tohoto roku byl už počet zahájených bytů 
jen 3 118. S aktuální ekonomickou situací a si-
tuací na trhu nemovitostí lze tedy očekávat, že 
v nejbližších obdobích výstavba dále zpomalí. 

Nájemní trh na vzestupu
Na nájemním trhu s bydlením ceny naopak ros-

Ilustrační foto / Illustrative photo
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As with development, we have essentially seen 
an increase in the number of fl ats for sale on 
the second-hand market since the end of 2021. 
In 2018–2021, the number of ads off ering fl ats 
decreased not only in Prague, but also in the rest 
of the Republic.

In previous years, demand for housing has grown 
steadily; the prices of fl ats have also gone up with 
it, owing to cheap and aff ordable fi nancing, es-
sentially worldwide. The outbreak of the war in 
Ukraine in the spring of 2022 brought a huge de-
gree of uncertainty throughout all of Europe that 
has also been refl ected in the real estate market 
– people’s fear of the future, but also by changing 
key economic parameters: high infl ation and ris-
ing money values. Household consumption, which 
started to decline in August, also reacted to this; in 
September it was lower by 3.6 % compared to last 
year. Infl ation, on the other hand, grew signifi cantly: 
at the beginning of the year, it exceeded the 10 % 
milestone and it should peak at around 20 % at the 
end of 2022. It will only decrease gradually. We ex-
pect average infl ation to be 16 % for all of this year. 
It should average 9.1 % next year.

The most expensive fl ats
in Prague and Brno
Prague has long had the highest selling prices of 

fl ats: transaction prices in the capital averaged 
CZK 122,900 per m2 in the second quarter. The 
second highest price level was reached in the 
South Moravian Region at CZK 101,400 per m2. 
The lowest transaction prices for fl ats, on the 
contrary, were reported by the Ústí nad Labem, 
Karlovy Vary and Moravian Silesian regions, 
where the average price was below CZK 50,000 
per m2. Prague is also by far the largest housing 
market: the share of residential property trans-
actions carried out in Prague is behind almost 
60 percent of all residential transactions in the 
Czech Republic. Residential property prices have 
had an increasing trend from the year 2000 until 
recently, with a slight decrease between 2008 and 
2013 caused by the global fi nancial crisis. The 
transaction price of fl ats, i.e., the price from the 
purchase contracts stored in the land register, has 
almost doubled in the last fi ve years, from CZK 
49,800 per m2 in the second quarter of 2017 to 
CZK 93,100 per m2 in the second quarter of 2022. 

Construction slows down
While last year there was a substantial revival of 
construction and a total of 9,698 fl ats were start-
ed, which meant the record of 2007 was broken 
by 23 %, in the middle of this year the number 
of fl ats started was only 3,118. With the current 
economic situation and the situation on the real 

estate market, it can therefore be expected that 
construction will further slow in the near future. 

The rental market is on the rise
On the rental housing market, on the other hand, 
prices are rising. Several factors contributed to the 
growth dynamics in 2022, in particular the refugee 
crisis due to the war in Ukraine, which led to an 
increase in demand, as well as high interest rates 
for mortgages, thus favouring rental housing over 
ownership. Seven regional cities, including Prague, 
recorded a double-digit year-on-year rise in rents 
between 9/2021 and 9/2022. The highest rent is in 
Prague, where the average price per m2 and month 
is CZK 367, with Brno in second place at CZK 322, 
followed by Olomouc with CZK 249. At the other 
end of the spectrum, there is Ústí nad Labem 

THE AVARAGE BID PRICE OF FLATS
IN THE CZECH MARKET IN 2017–2022 (Source: Deloitte)

TOTAL VOLUME OF BIDS (ADS) IN THE CZECH
MARKET IN 2017–2022 (Source: Deloitte)
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tou. K dynamice růstu přispělo během roku 2022 
několik faktorů, zejména uprchlická krize v dů-
sledku války na Ukrajině, což vedlo k nárůstu 
poptávky, a dále vysoké úrokové sazby hypo-
ték, které tak zvýhodňují nájemní bydlení opro-
ti vlastnickému. Sedm krajských měst včetně 
Prahy zaznamenalo v období 9/2021 až 9/2022 
dvouciferný meziroční růst ceny nájmů. Nejvyšší 
nájemné je v Praze, kde je průměrná cena za 
m2 a měsíc 367 Kč, na druhém místě stojí Brno 
s 322 Kč, následované Olomoucí s 249 Kč. Na 
opačném konci spektra pak je Ústí nad Labem 
(196 Kč), Ostrava (198 Kč) a Karlovy Vary 
(199 Kč). Nejvyšší byl tento růst v Praze, a to 
o 21 %, následovaný Ústím nad Labem s 14 %, 
Olomoucí se 13 % a Brnem s 12 %.

Průměrný nabízený nájem v Praze rostl relativ-
ně stabilním tempem s drobnými výkyvy od led-
na 2017 až do března 2020. V lednu roku 2017 
byla průměrná nájemní nabídková cena v Praze 
267 Kč za metr čtvereční a v březnu 2020 byla cena 
již 332 Kč za metr čtvereční za měsíc. Průměrná 
výše nájmu rezidenčních nemovitostí v Praze byla 
ale v průběhu roku 2020 výrazně ovlivněna epide-
mií koronaviru, která způsobila razantní odliv turis-
tů i studentů a uvolnění bytů v centru města použí-
vaných na krátkodobý pronájem a z toho plynoucí 
nižší průměrný nájem. V důsledku epidemie klesla 
postupně nájemní cena nabízených bytů v Praze 
z 332 Kč za m2 až na 278 Kč za m2 v květnu 2021. 
Poté, v návaznosti na uvolnění opatření, začal ná-
jem opět růst až na nynější rekordní úroveň, kde se 
nejspíše nezastaví. 

Vysoké sazby hypoték prodražují byty také prona-
jímatelům, takže je zde patrná snaha aspoň část 
nákladů přenést na nájemce formou vyššího ná-
jemného. V neposlední řadě stojí za růstem cen 
nájemného extrémní infl ace, která tlačí nájmy na-
horu skrze indexaci či přejednání nájemních smluv. 

Investice & nájemní bydlení
Atraktivitu českého nájemního trhu zaregistrovali 

rovněž institucionální investoři. Prvotní diskuze 
s developery probíhaly již delší dobu. Investoři 
však byli ohledně vstupu na český rezidenční 
trh opatrní, developeři navíc v dobách vysoké 
poptávky prodávali byty fyzickým osobám, ne-
měli tedy důvod prodávat investorům. Výsledkem 
bylo, že investoři neměli často co nakupovat. 
Developerské projekty a byty v nich navržené 
byly navíc pro účely institucionálního nájmu spíše 
nevhodné. Byty na nájem by měly být například 
prostorově efektivnější a jinak dispozičně řeše-
né. Postupem času však k sobě obě strany na-
šly cestu a ukazuje se, že spolupráce může být 
oboustranně výhodná, zejména v období poklesu 
poptávky fyzických osob. Bytové projekty zamě-
řené na nájemní bydlení se tak v optimalizované 
formě začaly postupně opět připravovat a stavět.

Změna podmínek na trhu, zejména zdražení ban-
kovního fi nancování v tomto roce znamená sice 
dočasné ochlazení investiční poptávky, nicméně 
očekáváme, že do budoucna opět poroste; glo-
bálně se jedná o segment s nejvyšším transakč-
ním objemem: v roce 2021 předstihly rezidence 
i dlouhodobě dominantní segment kanceláří.

Autor: Deloitte (redakčně upraveno)Ilustrační foto / Illustrative photo

PRŮMĚRNÁ NABÍZENÁ VÝŠE NÁJEMNÉHO V NÁJEMNÍCH BYTECH 
V ČR V OBDOBÍ 2017–2022 (Zdroj: Deloitte)

VÝVOJ POČTU INZERÁTŮ NABÍZEJÍCÍCH BYTY K PRONÁJMU V PRAZE 
A KRAJSKÝCH MĚSTECH (Zdroj: Deloitte)

U počtu inzerátů bytů k pronájmu lze pozorovat opačný trend než u prodejů –
počty bytů k pronájmu mají od roku 2020, kdy byly velmi vysoko z důvodu začínající 
pandemie koronaviru, sestupnou tendenciVýše nájemného na pražském rezidenčním trhu v tomto roce strmě roste
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(CZK 196), Ostrava (CZK 198) and Karlovy Vary 
(CZK 199). This growth was the highest in Prague 
at 21 %, followed by of Ústí nad Labem with 14 %, 
Olomouc at 13 % and Brno at 12 %.

The average rent offered in Prague grew at 
a relatively stable pace with slight fluctua-
tions from January 2017 to March 2020. In 
January 2017, the average rent offered in 
Prague was CZK 267 per square meter and in 
March 2020 the price was already CZK 332 per 
square meter per month. However, the average 
rent of residential properties in Prague was sig-
nificantly affected by the coronavirus epidemic 
during 2020, which caused a sharp outflow 
of tourists and students and the freeing up of 
flats in the city centre used for short-term rent 
and resulting lower average rent. As a result of 
the epidemic, the rental price of offered flats in 
Prague gradually fell from CZK 332 per m2 to 
CZK 278 per m2 in May 2021. After that, follow-
ing the relaxation of the covid measures, the 
rent began to rise again to the current record 
level, where it probably will not stop. 

The high mortgage rates will also increase the 
cost of the fl ats for the landlords, so there is a no-
ticeable eff ort to transfer at least part of the costs 
to the tenant in the form of higher rents. Last but 
not least, extreme infl ation is also behind the rise 
in rental prices, as it pushes rents up through in-
dexation or the renegotiation of lease contracts. 

Investments & rental housing
Institutional investors have also registered the at-
tractiveness of the Czech rental market. Initial dis-
cussions with developers have been taking place 
for a longer time. However, investors were cautious 
about entering the Czech residential market, while 
property developers also sold fl ats to natural per-
sons in times of high demand, so they had no rea-
son to sell to investors. As a result, there was nothing 
for the investors to buy. Moreover, the development 
projects and fl ats proposed in them were rather in-
appropriate for institutional rental purposes. For ex-
ample, fl ats for rent should be more space-effi  cient 
and have a diff erent layout design. Over time, how-
ever, both sides have come together and it turns out 

that cooperation can be mutually benefi cial, espe-
cially in a period of decline in the demand of natural 
persons. Thus, they gradually started to once again 
prepare and build residential projects focused on 
rental housing in an optimised form.

While the change in market conditions, especially 
the increase in bank fi nancing this year, means 
a temporary cooling of investment demand, we 
nevertheless expect it to grow again in the future. 
Globally, it is the segment with the highest trans-
action volume: in 2021, residences even overtook 
the long-term dominant segment of offi  ces.

Author: Deloitte (edited)
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