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Na místě původního Lihovaru Fischl a synové,  

který patřil mezi sedm největších pražských 

lihovarů, vyroste unikátní rezidenční projekt 

s více než 550 byty. Architektonické zpracování 

připomene slavnou historii toho provozu a zároveň 

originálně naváže na industriálního ducha jižního 

cípu Prahy. 

Areál Lihovar nebude „pouhým“ obytným 

prostorem, ale doplní a obohatí urbanistický 

kontext Smíchova. Ojedinělý projekt vdechne staré 

dělnické čtvrti nový život a stane se místem nejen 

pro život, práci, setkávání, kulturu i odpočinek. 

Projekt zároveň nabídne galerii a kulturní centrum 

v originální budově historické varny a počítá 

i s výstavbou rozhledny na vrcholu komínu. 

www.lihovar-smichov.cz

LIHOVAR Smíchov
Projekt
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Původní Lihovar Fischl a synové byl založen v první 

polovině 19. století na místě nedaleko vzdáleném jižně 

od souvislé zástavby Smíchova, v blízkosti Zlíchova  

a Vltavy. Místo bylo vybráno záměrně pro dobré 

dopravní spojení po silnici, železnici i řece. Tyto výhody 

přetrvaly téměř po dvě staletí do současné doby. Místo 

lze s nadsázkou považovat za bránu do levo-břehé 

Prahy.

Lihovar má díky tomu v současnou chvíli přímé spojení 

s centrem města (komplexní nabídka MHD - 28 linek), 

strategické umístění u Jižní spojky s rychlým napojením 

na další dopravní uzly. Komfort při spojení s pravým 

břehem Vltavy v budoucnosti ještě zvýší Dvorecký 

most. Most bude určen pro tramvaje, pěší, cyklisty  

a autobusy MHD a ústit bude u stanice Lihovar.

V rychlé pěší dostupnosti je vyhledávanou destinací 

odpočinková Císařská louka nebo svahy Dívčích hradů, 

stejně jako pravo-břežní nabídka volnočasových aktivit 

z Modřan až do Podolí, aktuálně snadno dostupná díky 

přívozu nebo cyklostezce přes Barrandovský most. 

MHD nebo cyklistika
V přímém sousedství od budoucího projektu (150 m)  

je situována stanice tramvajových linek 5, 12, 15, 20 a 94 

s označením Lihovar. V ranních hodinách jsou odjezdy 

naplánovány v intervalech 5–8 minut. Tramvají se na 

třináctou zastávku linky - Náměstí Republiky dostanete 

za 22 minut, na Anděl za 6 minut.

Bohatá síť cyklistických stezek vedoucích poblíž Vltavy 

bude u projektu Lihovaru dělat radost všem fanouškům 

cyklistiky. Nedaleko od této lokality je možné se připojit 

na cyklotrasu vedoucí z Náplavky. Ta dále pokračuje 

přes Braník až do Zbraslavy, kde se můžete napojit na 

další síť cyklotras.

Vlaky
V této lokalitě se nachází Smíchovské nádraží, na 

které se pěšky dostanete zhruba za 14 minut. Vlakem 

se dostanete na hlavní nádraží v Praze a do Berouna, 

Mnichova, Českých Budejovic, Brna a dalších míst. 

Smíchovské nádraží navíc brzy projde proměnou  

v moderní evropský železniční uzel.

Automobil
Pokud volíte automobil, lokalita má perfektní dopravní 

napojení do všech destinací. Do centra města se autem 

dostanete zhruba za 10 - 15 minut dle hustoty dopravy. 

V tomto případě doporučujeme spíše využití MHD. 

Velmi kvalitní je napojení ven z města. Na výpadovce 

(Městský okruh) jste prakticky okamžitě.

Vzdělání, obchody, služby, sport  
a odpočinek
Smíchov díky svému charakteru ukrývá široké 

spektrum občanské obslužnosti. Není nutné 

vynakládat množství času cestováním za vzděláním, 

nákupy či odpočinkem. Všechny produkty a služby 

denní potřeby uspokojí provozovny situované přímo 

v lokalitě. Zejména síť vzdělávacích institucí  

je zde velmi hustá. V případě potřeby nákupů většího 

rozsahu je jak autem, tak i MHD, dobře dostupné 

například OC Nový Smíchov. 

Volnočasové aktivity spojené s aktivním pohybem  

nebo klasický způsob zábavy nabízí pestrou paletu 

možností: sportoviště, saunu, fitness, přírodu, 

cyklostezky, vše v okruhu do 15 minut.

 Lokalita: Smíchov

Lokalita: 
Smíchov
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2022: Hypoteční temno

Vývoj v roce 2022 může řečí tvrdých faktů  

a meziročního srovnání působit velmi negativně. 

Podíváme-li se na vývoj z větší časové perspektivy, 

zjistíme, že se nejedná o nic fatálního. Senzační 

titulky článků způsobuje jediné, srovnávání  

s rekordním rokem 2021. Důsledkem aktuálního 

stavu na primárním trhu, resp. na trhu hypotečním,  je 

urychlení déle trvající transformace trhu novostaveb, 

která přechází z vlastnického bydlení na nájemní. 

Jistě nelze mluvit o pozitivním vývoji, nicméně ani by 

nebylo spravedlivé mluvit o katastrově. Jedním ze 

zásadních důvodů ochlazování trhu je hypoteční trh, 

který díky růstu úrokových sazeb odradil v roce 2022 

přes 60 % poptávajících. Ti se rekrutují vesměs ze střední 

a vyšší střední třídy. Někteří zájemci, které neodradily 

vysoké úroky, jsou poté navíc elmininování přísnými 

podmínkami pro zisk hypotéky.

Banky a stavební spořitelny poskytly v prosinci 2022 

hypoteční úvěry v celkovém objemu lehce přes  

7 mld. Kč. Oproti srpnu tak objem i počet poskytnutých 

hypoték poklesl o třetinu. V meziročním pohledu však 

tento ukazatel klesl o 80 % a dokládá výrazné ochlazení 

na trhu s nemovitostmi.

Pokles o 16 % nastal  u průměrné výše hypotéky – 

pokud se tedy již kupující pro hypotéku rozhodne, 

snaží se kompenzovat vysoký úrok nižším půjčeným 

obnosem. Úroková sazba nabízených hypoték se ve 

čtvrtém kvartálu pohybovala okolo hodnoty 6,3 %. 

Z vývoje posledních měsíců je patrné, že výrazný nárůst 

úrokových sazeb pro tuto chvíli zastavil. 

Tento trend zohledňuje fakt, že úrokové sazby přestala 

zvyšovat i ČNB. V následujícím období lze tedy dle 

signálů od centrální banky očekávat další stagnaci, či jen 

drobné výkyvy průměrné sazby.

Zájem o byty je aktuálně odložený

V Praze se v průběhu roku 2022 prodalo 3 100 nových 

bytů, což v meziročním srovnání znamená propad  

o téměř 60 %. Jak bylo řečeno, pokles způsobily jednak 

tříkrát dražší hypotéky než v předchozím roce, ale také  

očekávaný příchod krize a propadu trhu, který byl navíc  

výrazně podporován českou mediální scénou. 

Je nutné zmínit, že výsledek roku znamená nejnižsí 

prodeje nových bytů od počátku sledování trhu, tedy od 

roku 2011. Tehdy byl zaznamenán prodej okolo 3 800 

nových bytů. Loňský pokles koreluje s výsledky poklesu 

samotného hypotečního trhu. Pohled na podmínky 

hypotečního trhu v roce 2011 však naznačuje, že nejde 

o nic překvapivého. Ekonomika byla tehdy na vzestupu 

a po končící finanční krizi úroky hypoték klesaly z 5,5 % 

pod 4% hranici. 

Na základě těchto faktů a za předpokladu, že úrokové 

sazby zůstanou nad 6% hladinou, nelze očekávat 

výrazný nárůst prodejů bytů. Podle predikce ČNB pro 

letošní rok by ve druhé polovině roku mohlo postupně 

docházet ke snižování sazeb, a prodeje nových bytů by 

tak mohly pozvolna narůstat. 

Spotřebitelská motivace ke koupi 
velkých statků je na historické úrovni

Poměrně vysoké nominální úspory domácností reálně 

požírá inflace. Tradiční investiční prostředky jsou silně 

volatilní a pro nekvalifikované investory působí příliš 

rizikově a nepřehledně. Investice do nemovitostí, 

která kromě dlouhodobého zhodnocení dokáže 

generovat i provozní výnosy, stále působí na většinu 

potenciálních investorů bezpečně a jednoduše. Navíc 

je narozdíl od digitálních nástrojů zhmotnělá v reálný 

statek.

Nicméně situace ve světe, všeobecný strach i médii 

budovaná předpověď krachu nemotitostního trhu 

donutila zájemce rozhodnutí odložit. Nejde tak 

o skutečný pokles zájmu o nákup nemovitostí, pouze 

LIHOVAR Smíchov
Trh ve 4Q 2022

Trh ve 4Q 2023
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o stav tzv. odložené poptávky.

Data ČSÚ dokazují, že spotřebitelský indikátor důvěry 

včetně zhodnocení výhledu hospodářské situace 

na následující rok byla ve 3. kvartálu 2022 na svých 

historicky nejnižších číslech. Zdá se, že na přelomu 

roku 2022 a 2023 se situace zlepšila, nicméně se stále 

pohybujeme na negativních hodnotách stupnice.

Cenový růst se zastavil

Růst cen nových bytů v Praze na konci roku 2022 

prakticky zastavil – za poslední 3 měsíce se ceny 

za metr čtvereční zvýšily pouze o 700 Kč, tedy půl 

procenta. Zdá se tedy, že silné zdražování nových 

bytů pro tuto chvíli skončilo. Meziročně jsou však 

ceny stále o 7,25 % vyšší. Růst cen naráží zejména 

na zamrzlý hypoteční trh – kvůli vysokým úrokům 

se prodej bytů na hypotéku prakticky zastavil, což 

omezuje cenový nárůst.Nárůst cen nových projektů je 

logický – developeři musí při naceňování brát v potaz 

stále rostoucí vstupní náklady. V tomto segmentu trhu 

tedy při současné inflaci nelze nejspíš čekat zastavení 

zdražování.

Demografie

Vliv na vývoj realitního trhu má fakt, že roste počet 

jednočlenných domácností a v posledních měsících 

hraje výraznou roli i (logicky) zvýšený zájem o nájemní 

bydlení. 

Nájmení trh v Praze

V Praze se postupně dokončuje několik nových 

developerských nájemních projektů, které doplní 

nájemní nabídku o stovky nových bytů. Vlna zájmu 

o nájemní bydlení je kromě vysoké ceny nových bytů 

vyvolána i obnovením běžného života po pandemii 

Covid-19 a poptávkou po bydlení od uprchlíků 

z Ukrajiny. Dalším věcí, která tlačí na nájemní trh, je 

inflace, a nejnovějším faktorem se zdá být odklad 

koupě  nemovitosti u mnoha domácností, což vytváří 

další poptávku po nájmech. 

Nabídka bytů určených k dlouhodobým nájmům se 

mezikvartálně snížila o 4,3 % na 5 630 bytů. Meziročně 

je počet nájemních bytů dokonce o pětinu nižší. 

I v důsledku poklesu nabídky docházelo ve 4Q k růstu 

ceny jednotkového nájmu, a to na 378 Kč/měsíc/m2. 

Zdražení je však pouze mírné – oproti 3Q 2022 jde 

o nárůst o 0,8 %, meziročně pak o 13 %.

Jednotková cena institucionální nabídky nájemních 

bytů vzrostla mezikvartálně o 12 % na 537 Kč/měsíc/

m2 a ve čtvrtém čtvrtletí se navyšoval také trh 

krátkodobých nájmů, kdy současné hodnoty se vrací 

k hodnotám za 4Q 2021 (6 640 bytů).

Do budoucna je pravděpodobně potřeba počítat 

s dalším růstem tohoto ukazatele. Poptávka bude 

nadále růst s migrací do hlavního města, které je 

ekonomicky nejsilnější v ČR.

Budoucnost je v nájmu

Ultimátní proměna, která český trh s nemovitostmi čeká 

a která má jméno nájemní bydlení. Zatímco před rokem 

vyšel nový byt v Česku na 11,4 průměrného ročního 

hrubého platu, letos je to 12,2 platu. Složitá situace je 

způsobena zejména vysokou cenou bytů určených pro 

vlastnické bydlení a nedostupností hypoték.

Nájemní bydlení, které je trendem v řadě 

západoevropských zemí, je východiskem z patové 

situace celého českého trhu. Můžeme tedy očekávat, 

že z primárního trhu na ten nájemní se přesune nejen 

část developerů, ale i část investorů. Nájemní bydlení je 

tím, co láká současnou a mladou generaci mnohem víc 

než vysoká a stále dražší hypotéka, a stává se tak novým 

trendem doby. 

Nájemní bydlení zdaleka není v západoevropských 

zemích žádnou novinkou, naopak. Ve vyspělých zemích 

je tato forma bydlení běžná a velmi oblíbená a podíl 

nájemních bytů a podíl nájemních bytů je tu vysoký.

Více informací v příloze Nájemní trh.
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LIHOVAR Smíchov
Trh ve 4Q 2022

Zdroj:  Trigema (2012-2016)
           Trigema, Skanska Reality, Central Group (2017-2022) 
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Graf – Vývoj průměrné ceny za m2 nových bytů v Praze  2012–2022
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Graf – Vývoj nabídky a ceny dostupných bytů k nájmu v Praze (2016–2022)
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Vdechneme nový život 
industriální čtvrti.

LIHOVAR Smíchov 
Spirit of Smíchov



  

projekty v prodeji a ve výstavbě 
projects on sale and construction

LIHOVAR Smíchov
Plastická fasáda ul. Strakonická
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LIHOVAR Smíchov (1. etapa) 

241 bytů / 8 vchodů

Vchod č. 4 (Vnitroblok / ul. Palírenská) 

7 nadzemních podlaží:  

42 bytů / 36× 1 + kk / 2× 2 + kk / 4× 3 + kk 

Odhadovaný měsíční nájem ve 2023*  

1 + kk: 16 000 – 20 000 Kč 

2 + kk: 25 000 – 40 000 Kč 

3 + kk: 35 000 –55 000 Kč

Odhadovaný hrubý výnos z pronájmu** 

1 + kk: 3,8 – 4,0 % 

2 + kk: 3,5–4,0 % 

3 + kk: 3,3–4,0 %

Smíchovské nádraží ->

<- Barrandovský most

*Odhadovaný očekávaný měsíční nájem:  
Nájem aktuálně nabízený pro jednotlivé dispozice 
v nejbližší lokalitě s indexací pro plánované období.  
Nájem je zde uveden za 1 měsíc bez záloh a poplatků 
za energie.
Aktuální průpměrný jednotkový nabízený nájem  
v developerských projektech v Praze  
činí 540 Kč / měs / m2

Zdroj: www.flatzone.cz

** Odhadovaný yield nezahrnuje vstupní investici do 
vybavení a další náklady spojené s provozem bytu 
nebo celku bytů. Je počítán z ceny bytu bez GS  
a sklepa.

36× 
Kompaktní garsoniera 

2×
Dvoupokojový byt – nejuniverzálnější dispozice na trhu

4× 
Prostorné rodinné 3 + kk
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LIHOVAR Smíchov
Interiérové vizualizace
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Dveře

Samozřejmostí jsou v bytových jednotkách 

interiérové dveře nadstandardní výšky 2 100 v bílém 

dekoru. Interiérové dveře s obložkovou zárubní 

jsou  bezfalcové. Vstupní dveře jsou protipožární 

bezpečnostní třídy 3 s ocelovými zárubněmi. 

Podlahové vytápění

Podlahy jsou vinylové, vytápění bytu je řešeno 

podlahovým vytápěním. Bezprahové provedení 

přechodu jednotlivých místností ztracenou lištou. 

Koupelna a WC

Koupelna i toaleta mají atraktivní design, který 

kombinuje prvky geometrie a elegance,  a jsou 

vybaveny prvotřídními zařizovacími produkty 

ztělesňujícími hygienu bez kompromisů.

Podlahové vytápění zajišťuje rychlé vysoušení mokré 

podlahy. Snížuje riziko uklouznutí, zabraňuje vytváření 

plísní z vlhkosti a minimalizuje i potřebu vytírání 

podlahy.

Prémiový velkoformátový obklad a dlažba 

v nadčasovém designu. Společně s architekty jsme 

vybrali prémiovou řadu obkladů a dlažeb v atraktivní 

škále nadčasových  odstínů. 

Okna a stínění

Okna jsou vybavena plastovým rámem, uvnitř bílým, 

z vnější strany tmavým, tepelně izolačním trojsklem. 

Okna s trojsklem vynikají výraznou akustickou izolací. 

Výstupy na balkony a terasy jsou otevíravé, posuvné 

nebo výklopně-posuvné.

Vzduchotechnika

V bytových jednotkách je připravena lokální 

vzduchotechnická jednotka pro větrání bytu, včetně 

rekuperace tepla. K dispozici je i příprava pro osazení 

vnitřní a venkovní klimatizace v bytech v nejvyšších 

podlažích.

Inteligentní ovládání bytu

V bytech je několik různých technologií, které 

usnadňují život i ovládání bytu: vytápění, osvětlení, 

ovládání žaluzií, videovrátný, přehled spotřeb. Díky 

inteligentnímu systému Loxone jsou všechny tyto 

technologie a zařízení vzájemně propojeny a je možné 

je pohodlně ovládat z jednoho zařízení.

Energetická náročnost budovy

Primární energie z neobnovitelných zdrojů bude v 

rámci PENB objektu v kategorii B.  Celkova dodaná 

energie do budovy bude v kategorii B.

  

Standardy bytů
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Flat mix na míru

Portfolio vytipovaných bytů nemusí přesně odrážet 

konkrétní potřeby zájemce, proto jsme s naším 

prodejním týmem připraveni sestavit mix bytů, který 

bude přesně odpovídat budoucímu očekávání 

investora. Minimální velikostí investičního balíčku jsou 

3 byty.

Podpora financování

Víme, že samotný proces koupě bytu je poměrně 

složitý a náročný. V případě rozhodnutí pro realizaci 

investiční koupě většího portfolia bytů toto tvrzení platí 

dvojnásob. 

Naši obchodníci se proto budou snažit celý proces 

co nejvíce zjednodušit, například prostřednictvím 

variabilních splátkových kalendářů, které vám připraví 

na míru. Díky dlouholetým zkušenostem  

a vybudované síti vazeb na externí subjekty zabývající 

se financováním nemovitostí dokážeme poskytnout 

pomoc od prostého zprostředkování až po komplexní 

balík služeb.

Zajištění pronájmu

V případě, že portfolio pořizujete s cílem provozních 

výnosů, je základním předpokladem vyhledat a zajistit 

nájemce bytů. To samo o sobě vyžaduje komplexní 

řetězec úkonů.

Tým profesionálů z naší sesterské společnosti Trigema 

Rental je připraven tento proces realizovat za vás. 

Pro představu se jedná o balík následujících služeb: 

vyhledání nájemce, prověření zájemců v registrech, 

uzavření smluvní dokumentace a obsazení bytu v 

podobě předávky a přejímky. 

Správa nemovitostí

Ruku v ruce se zajištěním a zasídlením nájemce je 

také samotná fyzická, smluvní nebo ekonomická 

správa bytů. Na výše popsané služby pak navazují další 

úkony z naší nabídky: výběr nájemného včetně jistiny, 

přihlašování a odhlašování energií, zajištění odečtů, 

vyúčtování služeb a záloh, průběžná kontrola fyzického 

stavu jednotky a vybavení, průběžná údržba a opravy, 

zastupování na schůzích SVJ, výměna amortizovaného 

vybavení, zajištění úklidů a oprav jednotky před 

opětovným pronájmem.

Dotace na vybavení

Byty jsou dokončovány včetně vybavení a jsou tedy 

připravené k okamžitému pronájmu. Na vybavení 

bytových jednotek jsme připravení poskytnou dotaci. 

Jedná se o zajištění kuchyně, úložných prostor nebo 

dalšího nábytku a bytových spotřebičů včetně doplňků.

  

Služby investorům
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Podpis  
Rezervační smlouvy

Podpis  
Smlouvy o smlouvě  

budoucí kupní

Podpis  
Kupní smlouvy

Převzetí  
bytu

Obsazení nájemci 
a generování výnosů

Postup koupě

Financování Splátkový kalendář

20 % z kupní ceny  
do 14 dnů od podání 

žádosti o vydání  
kolaudačního  

souhlasu

80 % z kupní ceny  
do 14 dnů od podpisu  

Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní

LIHOVAR Smíchov
Financování / Postup koupě
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Nájemní trh
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Aktuální stav

Makroekonomický pohled

Dlouhodobá neschopnost úřadů pružně povolovat 

brzdí novou výstavbu, a tím zabraňuje dobrému 

fungování běžných tržních mechanismů  

(nabídka vs. poptávka). 

VYSOKÁ POPTÁVKA 2015–2022 

Velký apetit zájemců o koupi (nové) nemovitosti byl 

způsobena zejména těmito faktory:

• Nízké úroky hypotečních úvěrů. 

• Relativně levné byty ve srovnání se zahraničím 

(zvýšená zahraniční poptávka) .

• Vysoké úspory domácností.

• Zrušení sazby převodu nemovitostí (v průběhu 

COVID pandemie).

• Vysoká volatilita akciových a komoditních trhů 

zvyšující se riziko tradičních investičních nástrojů 

• Vrtulníkové peníze nekrytě poskytované  

v průběhu pandemie - způsobily sílící tlak na inflaci.

• Hrozící nárůst inflace a obava z devalvace úspor.

Dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou  

a neschopnost trhu reagovat na doplnění nabídky 

způsobil dynamický růst cen nemovitostí na primárním 

trhu. 

Růst cen dosahoval ve zmiňovaném období až 25 %. 

Aktuálně se růst zmírnil a postupně stagnuje, nicméně 

s ohledem na růst cen vstupů developerských projektů 

je jejich pokles plošně vyloučený.

Kombinace prostupující inflace a válečného konfliktu 

zajistila situaci bezprecedentního růstu nákladů na 

výstavbu (finanční náklady, energetické náklady 

prostupující do všech fází příprav a dopravy stavebních 

materiálů, porušení dodavatelsko-odběratelských 

vazeb).

Z primárního trhu se jev růstu cen dostal také na trh 

sekundární. Nicméně s ohledem na nákladovost 

transakcí secondhandových bytů je možné očekávat, 

že případný pokles cen bytů nastane právě zde.

Koupě těchto bytů probíhala v letech před 

zmiňovaným obdobím. Tam můžeme s jistotou tvrdit, 

že se ceny novostavb i secondhandových bytů 

pohybovaly na minimálně poloviční úrovni než nyní.

Zdroj:  Trigema (2012-2016)
           Trigema, Skanska Reality, Central Group (2017-2022)
Poznámka: Počet dostupných bytů je počítán jako prostý průměr  nabídky ve 4 kvartálech daných let
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Graf – Vývoj průměrné roční nabídky a celkové roční poptávky nových bytů v Praze  2011–2021
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Hypoteční trh

V posledním roce začala ČNB bojovat  

 s dvoucifernou inflací prostřednictvím zvyšování úroků, 

které se propsaly do růstu ceny hypotečních úvěru.  

 V průběhu roku se vyšplhaly až k 6 %.

Z prvních prognóz vycházelo, že růst úrokových sazeb 

může odradit až 30 % poptávajících. Ti se rekrutují 

vesměs ze střední a vyšší střední třídy.

Nakonec loni banky poskytly hypotéky za 197 miliard. 

Realizovaná úroková sazba v prosinci zůstala u 6 %. Za 

celý rok 2022 tedy propadla hypoteční aktivita více 

než o 60 %. Oproti původním odhadům byl propad 

dvojnásobný. V podobném řádu dopadl propad 

prodejů na primárním trhu ve stejném roce.

Sazby hypoték podle všeho kulminují. Klienti však 

nejsou ochotni platit takto vysoké splátky. Zároveň je 

mnoho z nich vyřazeno ze samotného procesu, protože 

nesplňují přísná kritéria ČNB a banka jim hypotéku 

neschválí.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých 

hypotečních úvěrů v prosinci zcela nepatrně 

vzrostla na 5,98 % z 5,96 % v listopadu a vesměs 

tak stagnovala. V současné době se tak nachází na 

nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli 

v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně 

vysokých hodnotách. 

Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen 

nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou 

sazbu u podepsaných hypotečních smluv, následují 

však nabídkové ceny s mírným zpožděním. Nabídkové 

sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí 

mezi 6 až 7 %, jejich průměr však v posledních měsících 

vesměs stagnuje mírně nad hranicí 6 %.

S ohledem na výhled základní sazby ČNB lze citelnější 

pokles hypotečních sazeb očekávat spíše až v druhém 

pololetí roku 2023.

Průměrná výše hypotéky v prosinci zůstala mírně pod 

hranici 2,9 mil Kč, kde byla naposledy v závěru roku 

2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými 

úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž 

musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky 

snížit.

Nájemní trh
1Q 2023

Pozn: Ve 4Q 2021 došlo ke změně využití zdrojů, které používají odlišnou metodiku

Zdroj: Fincentrum Hypoindex (2015-12/2021)
 Česka bankovní asociace - cbaonline.cz (12/2021-2022)
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Demografie a trendy

Nejen vliv vývoje realitního trhu má dopad na 

preference poptávky. Demografie a životní přístup 

nastupujících generací (singles, mingles, rozvodovost) 

způsobuje nižší počet osob v jedné domácnosti, a hraje 

tak do karet nájemnímu bydlení. 

 Z výše uvedených důvodů razantně klesá zájem  

 o formu vlastnického bydlení. Nicméně demografie  

 a migrace do hlavního města se nemění, ba naopak. 

Z tohoto důvodu dochází k transformaci trhu na 

nejvyšší úrovni. Stává se tak více západním modelem, 

kde převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým. 

Můžeme tedy říci, že poptávka po bydlení jako po 

službě uspokojující základní lidskou potřebu neklesá, 

jen se mění její struktura.

Ultimátní proměna, která český trh s nemovitostmi

čeká, má jméno nájemní bydlení 

Nájemní bydlení v Česku čeká rozmach, resp. v roce 

2023 lze mluvit o začátku tohoto rozmachu. Už v tuto 

chvíli zažívá nájemní bydlení v Praze dvouciferný 

růst a již nyní nabízí nadprůměrné výnosy z nájmů 

i zhodnocení investice v čase. Lze čekat, že Česko bude 

v tomto scénáři následovat Západní Evropu. 

Zatímco ještě před pěti lety stačilo na byt v novostavbě 

v Praze 12,7 ročních hrubých mezd, před rokem už to 

bylo 14,9 ročních mezd a  v roce 2022 byl CG-Index na 

rekordní hodnotě 17,3. Finanční dostupnost bydlení je 

u nás nejhorší ze všech okolních metropolí.

Složitá situace je způsobena zejména vysokou cenou 

bytů určených pro vlastnické bydlení a nedostupností 

hypoték.

Ani dostupnost bydlení z hlediska nabídky nemá 

pozitivní trend vývoje. Kromě roku 2020, kdy se 

skokově navýšila nabídka nájemních bytů zejména 

jednorázovým přechodem bytů pro krátkodobé 

pronájmy na dlouhodobé, má nabídková dostupnost 

sestupnou tendenci.

Nájemní bydlení, které je trendem v řadě 

západoevropských zemí, může být východiskem 

z patové situace celého českého trhu. Můžeme tedy 

očekávat, že z primárního trhu na ten nájemní se 

přesune nejen část developerů, ale i část investorů. 

Nájemní bydlení je tím, co láká Čechy mnohem víc než 

vysoká a stále dražší hypotéka, a stává se tak novým 

trendem doby. V západoevropských zemích ovšem není 

nájemní bydlení žádnou novinkou, naopak. Ve vyspělých 

zemích je tato forma bydlení běžná a velmi oblíbená 

a podíl nájemních bytů je tu vysoký
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Nabídka nájemního bydlení
 

Nabídka nájemního bydlení v posledních měsících 

postupně roste, a to z několika důvodů:

• Mnoho bytů, které byly zakoupeny v minulých letech 

jako investiční (novostavby i seconhandy) leželo 

skladem a majitelé neměli potřebu je pronajímat. 

Aktuálně jsou však tlačeni zvyšujícími se náklady na 

provoz bytů k akci a potřebují přenést tento náklad 

na nájemce.

• 30-50 % celé poptávky novostaveb v letech  

2015–2022 bylo generováno investičními byty. Větší 

část byla zakoupena s úmyslem získat 

 z těchto bytů také provozní výnos (nájem). 

• Do nabídky se taktéž začaly dostávat postupně se 

dokončující developerské projekty, určené  

 k nájmu (vlna nové výstavby tohoto typu produktu 

započala na pomezí let 2019-2020). 

Výše popsané efekty mohou mít  

pro trh následující dopady:

• Zvýšená konkurence, která bude snižovat tlak na růst 

ceny nájmů. 

• Investiční prodeje ovšem probíhaly (probíhají) za 

současného růstu ceny vstupů (byty / výstavba 

/ financování / energie), a to bude působit proti 

poklesu cen nájmů.

• Výši ceny nájmů budou do jisté míry limitovány 

úrovní finančních nákladů na alternativu trhu v 

podobě vlastnického bydlení.

Aktuální cena nabízeného nájmu

Odhad výše běžného nabízeného  

nájmu 1Q 2023: 

• 403 Kč / m2 (dle realitymix.cz)

• 378 Kč / m2 (dle flatzone.cz)

 

Odhad výše nabízeného institucionálního 

nájmu 1Q 2023:

• 539 Kč / m2 (dle www.flatzone.cz k 18. 1. 2023)

Poptávka po nájemním bydlení
 

Bez ohledu na demografický vývoj (viz výše) je 

zřejmý nárůst zájmu o tento typ bydlení. Hlavní 

důvody jsou: 

• Stav na primárním a sekundárním trhu  

 s vlastnickým bydlením způsobeným nízkou 

nabídkou a rapidním nárůstem cen.

• Stav na hypotečním trhu - růst úrokových sazeb 

a přísná kritéria pro získání hypotéky.

• Developerská výstavba s odbytem pro institucionální 

investory zvyšuje dostupnost nabídky.

• Postupné etablování nového stylu bydlení v nájmu 

bude zvyšovat oblíbenost a poptávku

Důsledky situace na trhu s vlastnickým bydlením: 

• Výše uvedený přesun poptávky bude mít dopad na 

zvyšování cen nájmů (bez ohledu na segmentaci).

•  S ohledem na energetickou náročnost některých 

starých nájemních nemovitostí budou zájemci 

preferovat spíše novější nebo úplně nové 

nemovitosti, které jsou již připravované jako 

udržitelné resp. výrazně méně energeticky náročné 

než secondhand. To opět bude způsobovat větší 

poptávku po nových nájemních nemovitostech. 

• Zároveň budou institucionální nájemní projekty 

konkurenčně výhodnější z pohledu: garance bydlení 

a smluvních podmínek (právní jistota), nabídky 

doprovodných služeb (concierge), dostupného 

parkování a sklepů, zajištění vybavení nebo 

částečného vybavení bytu, kvalitního facility  

 a asset managementu, udržování kvality bytů  

 i společných prostor. 

Cena skutečného  
institucionálního nájmu 

• Výše "realizovaného" institucionálního nájmu  

 v celém roce 2022: 487 Kč / m2  

(dle www.flatzone.cz)* 

* jde o poslední nabízenou průměrnou cenu za metr 

čtvereční nájemních bytů, které byly zaznamenány 

před stažením bytu z nabídky

Kvartální vývoj znamená průměrný růst 8,5 %,  

v celoročním porovnání šlo o 28 % Tento růst nelze 

očekávat v každém z příštích obdobích, nicméně 

ilustruje potenciál, který nájemní bydlení má. Malé 

dispozice se za m2 přibližují hranici 600 Kč. V těchto 

dispozicíh je také orientována největší poptávka. 

Období 2022 1Q 2Q změna 3Q změna 4Q změna

Nájem / m2 431 470 +9,0 % 514 +9,0 % 550 +7,0 %

Rozmezí a průměrné měsíční nájmy bez nákladů  

na služby a energie ve 4Q 2022.  

Dispozice Nájem od Prům. nájem Nájem do

1 + kk 14 000 20 000 29 000

2 + kk 15 000 25 000 40 000

3 + kk 21 000 40 000 92 000

4 + kk 52 000 80 000 142 000

Prognóza 
 

Běžný nájem: Tržní síly jsou na tomto segmentu 

relativně vyrovnané a nejspíše bude v následujících 

letech docházet k mírnému nárůstu cen nájmů, 

srovnatelným s vývojem inflace. 

Institucionální nájem: Zde je výrazně větší 

pravděpodobnost a prostor pro nárůst nájmů. Lze 

ovšem předpokládat limit, kam až cena může vzrůst. 

Limit měsíčního nájmu můžeme např. definovat jako 

moment rovnosti měsíční splátky hypotéky nového 

bytu a nabízeného měsíčního nájmu za tento byt.

 V tuto chvíli by taková rovnost mohla u běžného 

nevybaveného bytu 2 + kk v následujících 2-3 letech 

představovat zhruba 750 Kč/ m2. Při vyšším 

požadovaném nájmu bude výhodnější totožný byt 

koupit a financovat hypotékou (úrok: 3,99 %;  

LTV 15/85; 25 let splácení)

Druhým limitem je vývoj celé ekonomiky a pozitivní 

směr demografie s přílivem investorů a zaměstnavatelů 

vysoce kvalifikovaných profesí, u kterých bude možné 

dosahovat vyšších průměrných příjmů domácností.

Nájemní trh
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Zdroj: Trigema / Flat Zone (veřejně dostupné záznamy v Praze z cca 20 realitních serverů na českém trhu) 
 Očištěno o nové byty aktuálně nabízené v developerských projektech 
 Data aktuální k 31. 12. 2022

Dostupné byty Medián Nabídka dostupných bytů
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-21,4 %
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Průměrná cena (Kč/m²), Počet dostupných bytů

Graf – Vývoj nabídky a ceny dostupných bytů k nájmu v Praze (2016–2022)

Zdroj: Trigema / Flat Zone
Pozn: Zobrazené jsou lokality s podílem alespoň 10 % dostupných bytů, nebo s nejvyšším a nejnižším nájmem.

Graf – Nabídka dostupných bytů k nájmu v Praze (4Q  2022)
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https://realitymix.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-1m2-mesic.html
https://www.flatzone.cz/novostavby/pronajem/byty/hlavni-mesto-praha/?query=%C4%8Cesko~Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha~okres%20Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha~Praha
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