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ABSTRAKT

Tato studie se zabývá vývojem českého trhu s bydlením s důrazem na období
po roce 2014. Cílem studie je objasnit fundamenty, které lze považovat
za determinující faktory změn ve vývoji českého trhu s rezidenčními
nemovitostmi, a současně poukázat na možná rizika, která se pojí se změnami
makroekonomických faktorů tuzemského či globálního hospodářství
a následného zpomalení realitního boomu v České republice. Trh
s bydlením ve sledovaném období vykázal vlivem hospodářského oživení
a dalších pozitivně laděných faktorů vyšší dynamiku růstu a přispěl tak
k progresivnímu vývoji cen bytů a k růstu nákladů na pořízení vlastního
bydlení. Rychlý růst cen nemovitostí a objemu poskytnutých hypotečních
úvěrů se podnítil zvýšenou pozornost odborné i laické veřejnosti.
Jednotlivé body, které popisují změny na trhu s bydlením, jsou ve studii
vysvětleny pomocí dat z veřejně dostupných zdrojů (ČNB, ČSÚ, Eurostat
a podobně) a jejich následné analýzy za pomoci statistických metod. Hlavní
zjištění studie se týkají historického vývoje nabídkových cen rezidenčních
nemovitostí v ČR po roce 2000, úrokových sazeb a nezaměstnanosti včetně
jejich poklesu na historicky nejnižší úrovně, dynamiky růstu cen oproti
sousedním státům, změn v disponibilním důchodu domácností, urbanismu
a demografických změn. Studie objasňuje hlavní faktory současného růstu
cen nemovitostí a zájmu domácností o hypoteční úvěry. Zároveň také
komentuje vztahy mezi makroekonomickými ukazateli a regionálními
disproporcemi mezi hlavním městem Prahou a ostatními kraji. Zjištění
potvrzují, že aktuální růst cen bytových jednotek zapříčinily nízké
úrokové sazby, nízká míra nezaměstnanosti, růst disponibilních důchodů,
nedostatečná nabídka dostupných bytů, důvěra spotřebitelů, migrace mezi
regiony a výhodné úvěrové podmínky.

Klíčová slova:
trh s bydlením, ceny nemovitostí, realitní
boom, úrokové sazby, hypoteční úvěry
JEL klasifikace: R21, R23, R31
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Aby bylo možné pochopit současný stav českého realitního trhu, respektive českého trhu s bydlením, je nutné vzít
v potaz historická data a závěry z minulých let, kdy se vlastnické i nájemní bydlení v České republice stalo opakovaně tématem, jež budilo zájem laické i odborné veřejnosti. Po několika letech se český trh s bydlením opět dostává do popředí
zájmu a mezi českou společností narůstá řada otázek, jejichž cílem je pochopení dosavadního vývoje a nalezení odpovědí na to, kterým směrem se tento trh v budoucnosti vydá či jak dramatické změny od něj lze očekávat.
Historická data nám mohou pomoci s nalezením jednotlivých klíčů a fundamentů, o kterých můžeme tvrdit, že stojí
za pohyby cen nemovitostí i poptávky ze strany českých domácností. Zprvu je nutné podotknout, že startovní pozice České republiky, která byla zformována socialistickým typem bytové politiky, se lišila oproti zemím západní Evropy,
k jejichž úrovním česká ekonomika po svém osamostatnění konverguje. Stav bytového fondu a obecné vnímání vlastnického bydlení zde byl a stále je odlišný. Česká republika má stále nejvyšší poměr počtu bytů na počet obyvatel
a i nadále zůstává vlastnické bydlení investičním produktem, který domácnosti považují za výhodný a je upřednostňován
před málo rozvinutým a přehlíženým kapitálovým trhem. Vlastnictví bytu je proto v České republice stále synonymem
pro bezpečné uložení finančních prostředků a je považováno za nejdůležitější statek v ideální rozvaze domácností. Této
skutečnosti nahrává konzervativnost českého investora, ale i všeobecný názor o výhodě vlastního bydlení vycházející
z historických zkušeností. K popularitě nemovitých aktiv v rozvahách domácností také přispívá nereformovaný penzijní
systém, malý a nerozvinutý kapitálový trh či averze k měnovým rizikům. Vlastnictví nemovitosti je chápáno jako ideální
forma investice pro zajištění na stáří, kterou lze následně předat následující generaci. Nelze tedy předpokládat, že i přes
změny ekonomických poměrů, které vyplývají z kontinuální konvergence české ekonomiky k Západu, bude v následujících letech docházet ke změně tohoto názoru a k přijetí teze, že rozdíl mezi vlastnickým a nájemním bydlením lze rozlišit
pouze po ekonomické stránce a že se tak Česká republika brzy zařadí mezi státy, kde je poměr obyvatel žijících ve vlastních bytech relativně nízký.

Rekapitulace vývoje cen bytů před realitním boomem
Rekapitulace vývoje cen bytů před realitním boomem
Trh bydlení v České republice vykázal vyšší růst již v období let 1997 až 2007, kdy

Trh s bydlením v České republice vykázal vyšší růst již v období let 1997 až
se 2007,
nominální
hodnota
investic
českých
rezidenčních nemovitostí bez mála
kdy se nominální
hodnota
investic
českýchdomácností
domácností dodo
rezidenčních nemovitostíTento
bezmála ztrojnásobila.
Tento
růst byl výsledkem
zvyztrojnásobila.
rychlý růst
bylrychlý
výsledkem
narůstajících
investic do nemovitých
šujících se investic do nemovitých aktiv ze strany domácností, jejichž zvyšuaktiv
strany
domácností,
jejichž zvyšující
poptávka,
jící seze
poptávka
stimulovaná
stále jednodušší
dostupností se
hypoték
a vcelku stimulovaná stále jednodušší
nízkými náklady
na pořízení
byla hybnou
silounákladů
zvyšování cen
dostupností
hypoték
a bytů
vcelku
nízkých
na tuzempořízení bytů, byla hybnou silou
ských rezidenčních nemovitostí. Konec tohoto průběžného zhodnocování
zvyšování
cen zapříčinila
tuzemských
nemovitostí.
nemovitých aktiv
až finančnírezidenčních
krize, která na českou
ekonomiku Konec tohoto průběžného
dolehla ze zahraničí a ovlivnila tak růst českého hospodářství negativním
zhodnocování nemovitých aktiv zapříčinila až finanční krize, která na českou ekonomiku
směrem.

dolehla ze zahraničí a ovlivnila tak růst českého hospodářství negativním směrem.
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Od roku 1998 až do příchodu finanční krize do České republiky bylo možné
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finanční
do Českédynamika
republiky bylo růstu
možné cen bytů překonala vývoj
zaznamenat
období,
ve krize
kterých
zaznamenat dvě období, ve kterých dynamika růstu cen bytů překonala vývoj

bylyvyzdviženy
ceny bytů vyzdviženy
díky pozitivnímočekávání
očekáváním domácností
domácností ohledbytů
díky pozitivním
ohledně budoucí cenové expanze
ně budoucí cenové expanze nemovitostního trhu z důvodu vstupu České

nemovitostního
trhuunie.
z důvodu
republiky
republiky do Evropské
Ceny bytů vstupu
tehdy dle České
ČSÚ meziročně
vzrostlydo Evropské unie. Ceny bytů
o vícedle
než dvě
desítky
procent. Nejvyšší
meziroční
v roce
byl zaznatehdy
ČSÚ
meziročně
vzrostly
o vícerůst
než
dvě2002
desítky
procent. Nejvyšší meziroční růst
menán na území hl. m. Prahy, kde dosáhl až 22,7 %. Tento růst byl v témže

v roce
2002 byl izaznamenán
nakrajů,
území
m. Prahy,
až 22,7 %. Tento růst byl
roce následován
na území ostatních
kdehl.
v průměru
dosáhlkde
21,4dosáhl
%.
Následující rok 2003 pokračoval ve stejně rychlém tempu růstu, který sice na
území hl. m. Prahy lehce oslabil, ale přesto na celorepublikové úrovni vykázal
1
Dubská,
D. (2009).
Následující
rok 2003
sice
na území hl.
hodnotu převyšující
20 %.1pokračoval ve stejně rychlém tempu růstu, který

v témže roce následován i na území ostatních krajů, kde v průměru dosáhl 21,4 %.
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v předchozích
obdobích.
Za období
prvnílzeobdobí
lze 2002
označit
roky
v předchozích obdobích.
Za první
označit roky
až 2003,
kdy 2002 až 2003, kdy byly ceny

m. Prahy lehce oslabil, ale přesto na celorepublikové úrovni vykázal hodnotu převyšující
20GRAF
%. 1Č. 2:
VÝVOJ CEN BYTŮ A MEZIČTVRTLETNÍ TEMPO RŮSTU V OBDOBÍ LET 2006 AŽ 2011

Graf č. 2 - Vývoj cen bytů a mezičtvrtletní tempo růstu v období let 2006 až 2011
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Druhým obdobím byla ekonomická konjunktura vrcholící v letech 2007 ažZdroj:
2008,

kdy i přes rostoucí úrokové sazby neklesla poptávka domácností po vlastním bydlení.
Druhým obdobím byla ekonomická konjunktura vrcholící v letech 2007 až
2008, kdy i přes rostoucí úrokové sazby neklesla poptávka domácností po
nárůst
reálných
mezd,
růstkteré
nabídky
volných
míst a všeobecně dobrou situaci
vlastním
bydlení. Mezi
faktory,
v tomto
obdobípracovních
stimulovaly poptávku
řadímeposilující
zejména nárůst
reálných
mezd,
růst nabídky volných
nadomácností,
trhu práce,
směnný
kurz
a optimistická
očekávání domácností. Tyto
pracovních míst a všeobecně dobrou situaci na trhu práce, posilující směnný kurz
fundamenty
zapříčinily
opětovný
růst zájmu
o vlastní
bydlení, jenž byl zastaven až
a optimistická tak
očekávání
domácností.
Tyto fundamenty
tak zapříčinily
opětovný
růst zájmu o vlastní
bydlení,
jenž 2byl zastaven až s nástupem finanční krize.2
s nástupem
finanční
krize.
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Mezi faktory, které v tomto období stimulovaly poptávku domácností, řadíme zejména

Adaptivní
očekáváníočekávání
domácností,domácností,
ekonomická recese
a pokles recese
investičního
Adaptivní
ekonomická
a pokles investičního apetitu
apetitu se v následujících letech projevily v poklesu zájmu o koupi bytů
se v následujících letech projevily v poklesu zájmu o koupi bytů a s tím spojeným
a s tím spojeným snížením poptávky po úvěrech na bydlení. Současně se také
projevila poptávky
obezřetnostpo
bank
a jejich
o monitoring
v oblasti
snížením
úvěrech
nasnaha
bydlení.
Současněrizik
se také
projevila obezřetnost bank a
poskytování úvěrů na bydlení s cílem regulace zajištění úvěrů a kvality
jejich snaha o monitoring rizik v oblasti poskytování úvěrů na bydlení s cílem regulace
dlužníků za účelem snížení rizika růstu nesplácených úvěrů. Ekonomická
zajištění
úvěrů
a kvality
dlužníkůúvěrů
za účelem
sníženípoptávky
rizika po
růstu nesplácených úvěrů.
recese, růst
úrokových
sazeb hypotečních
a pokles domácí
bydlení vyvolaly
na trhurůst
s bytyúrokových
cenovou korekci,
která
však nezpůsobila
většía pokles domácí poptávky
Ekonomická
recese,
sazeb
hypotečních
úvěrů
cenové propady. Korekce cen se nejvíce projevila v oblastech mimo Prahu
poa bydlení
trhu
bytyv cenovou
korekci,
která
však nezapříčinila větší cenové
poprvé takvyvolal
od rokuna
1997,
cenys bytů
České republice
přestaly
následovat
dynamikuKorekce
růstu cen bytů
městě.
Do té doby
byl hlavnímmimo
regionem,
propady.
cen vsehlavním
nejvíce
projevila
v oblastech
Prahu a poprvé tak, od roku
jenž udával směr vývoje cen bytů, právě ten pražský. Během finanční krize
1 Dubská (2009).
a útlumu české ekonomiky se na druhé straně projevila zvyšující se poptávka
2 Dubská (2009).
po nájemním bydlení, kterou lze vysvětlit zejména převisem nabídky volných
bytů k pronájmu a deregulací nájemného. Pro řadu domácností se také stalo
6
nájemní bydlení výhodnějším a dostupnějším než pořizování
vlastního bytu.
Tento trend je v obdobích hospodářské stagnace či recese běžný a logický.
Domácnosti, které jsou konfrontovány se zhoršující se celospolečenskou
náladou a šířením pesimistických očekávání, přizpůsobují svou spotřebu
2
a upřednostňují proto minimalizaci svých závazků, zejména s ohledem na
Dubská, D. (2009).

racionální averzi vůči pořizování si nákladných statků na úvěr. Není proto
nijak ojedinělé, že v dobách ekonomické prosperity sílí poptávka po vlastním
bydlení, a naopak v situacích ekonomické recese a negativních očekávání
budoucího vývoje roste poptávka po nájemním bydlení.

Vedle makroekonomických faktorů se na vývoji trhu s hypotečními úvěry
projevila také nepřímá korelace mezi vývojem úrokových sazeb a objemu
hypotečních úvěrů s dopadem na nabídkové a realizované ceny bytů. V této
nedávné historii českého trhu s bydlením (pozn. období let 2000 až 2003 a 2006
až 2008) se nachází řada odpovědí na současnou situaci, o které se častokrát
hovoří jako o ojedinělé tržní asymetrii, či dokonce anomálii, jež nemá v České
republice obdoby. Ano, z pohledu nominálního se jedná skutečně o rekordní
hodnoty, ale v porovnání s dynamikou z období před finanční krizí se nabízejí
otázky, zda je namístě o této problematice hovořit jako o realitní bublině
a amplifikovat tak zárodky pochybností o stavu české ekonomiky v očekávání
tržních subjektů.

3

Dubská, D. (2009).
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Od roku 2009 se objem poskytnutých hypotečních úvěrů rapidně snížil, stejně
tak jako jejich průměrná výše, a to meziročně až o 40 %, respektive 20 %.
Například objem poskytnutých hypotečních úvěrů v prvním čtvrtletí 2009,
jenž činil necelých 18 mld. CZK, poklesl na 61% hodnotu dlouhodobého
čtvrtletního průměru (z let 2006–2008) ve výši 29 mld. CZK. Průměrná výše
nově poskytnutého hypotečního úvěru se snížila z necelých 2,0 mil CZK na
1,6 mil. CZK. Trh s hypotečními úvěry se tak dostal do fáze stagnace
a následného úpadku, jemuž nepomohla ani expanzivní měnová politika ČNB
a snížení základních úrokových sazeb. Výše úrokových sazeb u hypotečních
úvěrů naopak rostla a reflektovala tak obezřetnost komerčních bank, které se
více zaměřily na bonitu žadatelů o tento typ úvěru.3

Úrokové sazby a hypotéky

Úrokové
sazby a hypotéky
Cena peněz je zásadním faktorem, kterým se tržní subjekty řídí při rozhodování o

své budoucí spotřebě, kterou chtějí z určité části financovat prostřednictvím dluhu. Tento
základní ekonomický vztah je premisou, kterou lze aplikovat napříč všemi odvětvími
trhu. Vztah mezi cenou peněz a poptávkou po spotřebě statků se liší pouze svou
elasticitou,
specifickou pro daný typ statku. U cen nemovitostí se uvažuje nižší elasticita
Cena peněz je zásadním faktorem, jímž se tržní subjekty řídí při rozhodování o své budoucí spotřebě, kterou chtějí

z určité části financovat
prostřednictvímzejména
dluhu. Tentofakt,
základní
je premisou,
lze aplikovatpotřeb
napříč
poptávky,
kterou podporuje
žeekonomický
bydlenívztah
je jednou
zekterou
základních
všemi odvětvími trhu. Vztah mezi cenou peněz a poptávkou po spotřebě statků se liší pouze svou elasticitou, specifickou

domácností
a poptávka
po bytech
reaguje
s jistým
zpožděním.
Graf č.
3, ilustrující
velmi
pro daný typ statku.
U cen nemovitostí
se uvažuje
nižší elasticita
poptávky,
kterou podporuje
zejména
fakt, že bydlení
je
jednou ze základních potřeb domácností a poptávka po bytech reaguje s jistým zpožděním. Graf č. 3, jenž ilustruje velmi
silnou
nepřímou korelaci mezi vývojem průměrných úrokových sazeb u nově
silnou nepřímou korelaci mezi vývojem průměrných úrokových sazeb u nově poskytovaných hypoték a poměru zadlužení

poskytovaných
hypoték
poměru
domácností
vůči reálnému
HDP,
dokazuje,
domácností vůči reálnému
HDP,adokazuje,
že zadlužení
domácnosti jsou
velmi silně stimulovány
k pořizování
vlastního
bydlení
v prostředí nízkých úrokových sazeb a naopak.

že domácnosti jsou velmi silně stimulovány k pořizování vlastního bydlení v prostředí
nízkých
úrokových sazeb a naopak.
GRAF Č. 3:
KORELACE MEZI VÝVOJEM PRŮMĚRNÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB A POMĚRU ZADLUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ
NA BYDLENÍ VŮČI REÁLNÉMU HDP (V OBDOBÍ 2008–2018)

Průměrná sazba u nově poskytovaných hypoték

Graf č. 3 - Korelace mezi vývojem průměrných úrokových sazeb a poměru zadlužení
domácností na bydlení vůči reálnému HDP (v období 2008 - 2018)
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Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dosáhly na konci roku 2016

minima a zapříčinily tak zrod úvah o tom, zda není tato skutečnost riziková a zda má
Úrokové sazby u hypotečních úvěrů dosáhly na konci roku 2016 svého rekordního minima a zapříčinily tak zrod úvah
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inflace. Tato situace v České republice trvá již od roku 2016 a pomyslné nůžky mezi

tempem
inflace vysvětlení,
a průměrné
sazby
bankovním
trhu
stále zůstávají
rozevřené.
Jedním z možných
proč úrokové
sazbyna
na straně
poskytovatelů
hypotečních
úvěrů nerostou,
je snaha
o podporu a udržení si klientské základny. Konkurenční boj, poskytování individuálních slev pro klienty a neochota
navýšit sazby hypotečních úvěrů má za následek zdržení silnější reakce na opatření centrální banky a prozatím

Restriktivní měnová politika ČNB tak prozatím nepřináší své výsledky a trh stále
9

tak jde proti očekávání tržních subjektů. Dalším důvodem je přebytek CZK na straně bank, který vznikl umělým
oslabováním CZK po intervencích ČNB, a také nízká závislost mezi ochotou střadatelů uložit finanční prostředky
na běžné či termínované účty a vývojem úrokové sazby. Banky proto nemají motivaci navyšovat úrokové sazby na
straně klientských depozit a zároveň se snaží o zachování své stávající klientské základny či o přísun nových klientů za
účelem získání hypotečního úvěru. Jelikož se ze strany ČNB neočekává vyšší tempo zvyšování úrokových sazeb oproti
minulým rokům, lze předpokládat, že razantní zvýšení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů v roce 2019 nenastane.
Rychlé navyšování úrokových sazeb na straně komerčních bank je tak prozatím vzdálené a může se stát aktuálním
až s ochlazením ekonomiky či vlivem negativního vývoje na globálních trzích, tedy za předpokladu, že ČNB nebude
úrokové sazby následně snižovat.
Provedením korelační analýzy vztahu nabízených úrokových sazeb u hypotečních úvěrů a jejich objemu, počtu či
průměrné hodnoty je možné prokázat velmi silnou nepřímou korelaci, která odpovídá historickému i reálnému stavu
v českém prostředí. České domácnosti reagovaly silně na vývoj tržních úrokových sazeb u hypotečních úvěrů a od roku
2013 soustředily svůj zájem na problematiku financování koupě rezidenční nemovitosti prostřednictvím tohoto
instrumentu. Veliký zájem o tento typ úvěrů lze zpozorovat především s klesajícími hodnotami nabízených úrokových
sazeb. V první řadě je totiž patrné, že objem, počet ale i průměrné hodnoty nově poskytnutých hypoték nabyly svých
maximálních hodnot zejména v prostředí velmi nízkých úrokových sazeb nabízených zájemcům o hypoteční úvěr.
V situaci, kdy se tyto sazby dostaly na pomyslné dno, došlo k obratu trendu na straně objemu i počtu nově poskytnutých
hypotečních úvěrů. Tento fakt lze ale vysvětlit tím, že se jednalo o hodnoty z druhé poloviny roku 2018, kdy začala
platit doporučení ČNB a trh s hypotečními úvěry se tak mírně ochladil.

GRAF Č. 4:

KORELACE MEZI VÝVOJEM OBJEMU NOVĚ POSKYTNUTÝCH HYPOTÉK ZA ČTVRTLETÍ A PRŮMĚRNÉ
ÚROKOVÉ SAZBY (V OBDOBÍ 2013–2018)
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Zdroj: data ARAD ČNB, vlastní tvorba
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Graf č. 5 - Korelace mezi vývojem počtu nově poskytnutých hypoték za čtvrtletí a průměrné
úrokové sazby (v období 2013 -2018)
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Graf č. 4 - Korelace mezi vývojem objemu nově poskytnutých hypoték za čtvrtletí a
průměrné úrokové sazby (v období 2013 - 2018)
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GRAF Č. 5:

KORELACE MEZI VÝVOJEM POČTU NOVĚ POSKYTNUTÝCH HYPOTÉK ZA ČTVRTLETÍ A PRŮMĚRNÉ
ÚROKOVÉ SAZBY (V OBDOBÍ 2013–2018)

Graf č. 5 - Korelace mezi vývojem počtu nově poskytnutých hypoték za čtvrtletí a průměrné
úrokové sazby (v období 2013 -2018)
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GRAF Č. 6:

PROGNÓZA VÝVOJE OBJEMU NOVĚ POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PŘI RŮSTU ÚROKOVÝCH
SAZEB

80 000

4,8
4,4

70 000

11

60 000
50 000
3,4

40 000
30 000
20 000

3,2
3,0
2,9
2,9

3,1
2,9

3,2
3,0

3,4
3,1

4,5

4,2
3,9

3,6

3,7

3,5

3,3

3,2

3,9

4,1

2019Q1

2019Q2

4,0
3,5

3,4

3,5
3,0
2,5

10 000
0

5,0

Úroková sazba v %

Objem nově poskytnutých hypoték v mil. CZK

12 | REALITNÍ TRH A JEHO FUNDAMENTY

Graf č. 6 - Prognóza vývoje objemu nově poskytnutých hypotečních úvěrů při růstu
úrokových sazeb

2019Q3

2019Q4

2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4

2,0

Objem nových hypoték (+ 3%)

Objem nových hypoték (+ 5%)

Objem nových hypoték (+ 7%)

Růst sazby +3 % čtvrtletně

Růst sazby +5 % čtvrtletně

Růst sazby +7 % čtvrtletně

Zdroj: vlastní tvorba

Zdroj: vlastní tvorba

Objem poskytnutých hypoték v roce 2018 překonal obecná očekávání, i přestože se
celý rok nesl v duchu očekávání navýšení regulační zátěže a úrokových sazeb s cílem

Objem poskytnutých hypoték v roce 2018 překonal obecná očekávání, i přestože se celý rok nesl v duchu očekávání
navýšení regulační zátěže a úrokových sazeb s cílem mírného ochlazení hypotečního boomu a nastavení bezpečných
mantinelů v rámci pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů. Představy ČNB o rychlé reakci trhu na nově nastavená
pravidla vyplývající z jejího doporučení se tak nenaplnily a trh s hypotečními úvěry se díky své setrvačnosti v závěru roku
2018 dokázal přiblížit výkonnosti předchozího roku, neboť objem nově poskytnutých hypotečních úvěrů činil zhruba
301 mld. CZK, a byl tedy o zhruba 10 mld. CZK nižší než v roce 2017. Opatření ČNB se však pozvolna dostává ke slovu
a v roce 2019 tak již lze očekávat snížení objemu nově poskytnutých hypoték. Aktuální data za druhé čtvrtletí roku 2019
ukazují, že oproti předchozím obdobím došlo k nižšímu nárůstu celkového objemu poskytnutých hypotečních úvěrů.
Pokles objemů v následujících čtvrtletích by však neměl být nikterak dramatický, jelikož se očekává stále velmi pozitivní
stav české ekonomiky a makroekonomických faktorů, mezi které lze zařadit především vývoj nezaměstnanosti, růst mezd
a prozatím kladná očekávání spotřebitelů týkající se budoucí ekonomické situace.
V roce 2019 se očekává také zvýšení objemu refixace hypoték, a to z důvodu nárůstu objemu již poskytnutých hypoték
s dobíhající fixací 5 let. I když se klienti, kteří si obstarali hypoteční úvěr v roce 2014, krátce po nastartování realitního
výhodnými
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boomu v Českésazbami
republice, setkají
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Počátkem
druhého
čtvrtletí
2019
taková situace, ve které banky výhodnými sazbami motivují své klienty v setrvání v daném bankovním domě se snahou
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hypotečních úvěrů se zadlužením do 80 % hodnoty pořizované nemovitosti a fixací
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opětovnému zvýšení základní úrokové sazby ČNB o 25 bazických bodů. Banky tak

reagují
na kroky ČNB a snaží si zajistit přízeň žadatelů, kteří vyhovují nově nastaveným
GRAF Č. 7:
NOVĚ POSKYTNUTÉ HYPOTEČNÍ ÚVĚRY DLE DOBY FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY
limitům.

Graf č. 7 - Nově poskytnuté hypoteční úvěry dle doby fixace úrokové sazby
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V únoru 2019 ČNB ujasnila pravidla pro předčasné splacení hypotečního úvěru,
Zdroj: data ARAD ČNB, vlastní tvorba

která se aplikují i na refinancování. Dle výkladu ČNB si banky mohou účtovat pouze
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30%

V únoru 2019 ČNB ujasnila pravidla pro předčasné splacení hypotečního úvěru, která se aplikují i na refinancování.
Dle výkladu ČNB si banky mohou účtovat pouze reálně vzniklé náklady, které jsou spojeny s vypořádáním předčasného
splacení hypotéky, a to v adekvátní výši bez připočtení ušlého zisku z neuhrazených úroků. To se bohužel na straně
bank nesetkává s úplnou podporou, jelikož některé náklady nebudou věřitelům plně pokryty. Vyjádření ČNB může nyní
ulehčit rozhodování těm dlužníkům, kterým zbývá ke splacení jen nízká jistina a může tak dojít k drobnému snížení
počtu nesplacených hypoték. Co se týče vývoje struktury nově poskytovaných hypotečních úvěrů rozlišených dle doby
fixace, je zajímavé, že výrazně roste podíl hypoték s dobou fixace nad 5 let a do 10 let včetně, zatímco klesá podíl hypoték
s dobou fixace do 5 let a méně. Lze tedy předpokládat, že žadatelé o hypoteční úvěr brali v potaz rekordně nízkou úroveň
úrokových sazeb a za účelem snížení budoucích nákladů plynoucích z úhrady úroků požadovali vyšší dobu fixace.

GRAF Č. 8:

VÝVOJ CELKOVÉHO OBJEMU NESPLACENÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PODLE DOBY FIXACE ÚROKOVÉ
SAZBY (V MIL.
CZK)
Graf
č. 8 - Vývoj celkového objemu nesplacených hypotečních úvěrů podle doby fixace

úrokové sazby (v mil. CZK)
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tempu 8,7 %. Tempo růstu bylo srovnatelné u vývoje objemu nesplacených hypotečních
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Objem nesplacených hypotečních úvěrů na bytové i nebytové nemovitosti se od
počátku roku 2013 do konce roku 2018 zvýšil o necelých 60 %, při průměrném ročním
tempu 8,7 %. Tempo růstu bylo srovnatelné u vývoje objemu nesplacených hypotečních
úvěrů poskytnutých na bytové i nebytové nemovitosti. V nominálním vyjádření ale
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z původních 756 mld. CZK na 1 651 mld. CZK. Dle kategorizace úvěrů se jedná o 69% nárůst hodnoty úvěrů na spotřebu,
z 105%
původních
756 ostatních
mld. CZK
1 651
mld.
CZK.
Dle
kategorizace
se jedná
o 69%
nárůst hodnoty
úvěrů na
a rekordní
134%
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domácnosti
na konci roku
2018 dlužily na hypotečních úvěrech necelých 1,3 bilionu CZK.

nárůst hodnoty úvěrů na spotřebu, 105% nárůst hodnoty ostatních úvěrů a rekordní

134% nárůst hodnoty úvěrů na bydlení. České domácnosti na konci roku 2018 dlužily na
GRAF Č. 9:
hypotečních
úvěrech necelých 1,3 bilionu CZK.

CELKOVÉ ZADLUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ V MIL. CZK

Graf č. 9 - Celkové zadlužení domácností v mil. CZK
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Úrokový diferenciál a směnné kurzy

Vliv vývoje úrokového diferenciálu a směnných kurzů na stav poskytnutých úvěrů je nezanedbatelný, a proto je nutné
brát v potaz možná úroková či kurzová rizika, která při turbulentních změnách dokáží zapříčinit narušení stability lokálního finančního trhu a ovlivnit tak reálnou cenu úvěrů. ČNB, která je orgánem pečujícím o finanční stabilitu v České
republice, se zejména v uplynulém roce vydala směrem zpřísnění podmínek pro poskytování nových hypotečních úvěrů
a zároveň i navyšování vyhlašovaných úrokových sazeb. Pro ČNB je ale problematické, že s navyšováním úrokových sazeb
podporuje růst úrokového diferenciálu, neboť měnová politika v západních státech EU zůstává stále uvolněná. Komerční
banky tak zůstávají stále více závislé na vývoji kondice mezinárodního mezibankovního trhu a směnných kurzů (zejména
EUR/CZK). Tuzemské banky, které jsou z velké části ve vlastnictví zahraničních subjektů, si ale v současné době nemohou
stěžovat na nedostatek likvidity v CZK. Navíc si v případě potřeby tuto likviditu, potřebnou například na poskytování hypoték, půjčují z tuzemského mezibankovního trhu. Avšak v případě, kdyby na českém trhu tato likvidita chyběla, by byly
komerční banky odkázány na mezinárodní mezibankovní trh a své matky. Jejich ziskovost by se tak odrážela na vývoji
úrokového diferenciálu, resp. směnných kurzů, který by nabyl na svém významu.
Dle loňských vyjádření ČNB je nutné přistupovat k navyšování sazeb obezřetně, aby nedošlo k rychlému zvětšení úrokového diferenciálu a následnému posílení CZK. Centrální banku ale k restrikci měnové politiky vede vyšší inflace, vývoj
HDP a indexu spotřebitelských cen, stejně tak jako vývoj mezd a cen nemovitostí. CZK má rovněž předpoklady k dalšímu
posilování, i když je krátkodobě ovlivněna očekáváním subjektů ohledně výsledku brexitu, jenž má za následek nervozitu
na evropských trzích. Na tyto faktory tak ČNB reagovala začátkem května 2019 dalším navýšením vyhlašovaných úrokových sazeb. Pokračování v navyšování úrokových sazeb na straně ČNB v průběhu tohoto roku není vyloučené.
S ohledem na Polsko a Maďarsko, kde bylo téma úrokového diferenciálu CHF/PLN, resp. CHF/HUF a jeho vlivu na hypoteční úvěry denominované v CHF intenzivně diskutováno, je otázkou, do jaké míry je objem devizových hypotečních úvěrů
v České republice rizikový v případě, že směnný kurz EUR/CZK významně posílí.
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Cizoměnové půjčky jsou v regionu střední a východní Evropy (CEE) populární již od roku 2005, kdy byly ve velké míře
poskytovány retailovým klientům zejména v Polsku a Maďarsku. Tyto cizoměnové úvěry začaly být nabízeny domácími
bankami především na financování bydlení, ale například v Maďarsku byly používány i na nákup movitých věcí (formou
amerických hypoték). Hlavním důvodem,, který banky motivoval k nabízení tohoto produktu, byly podstatně vyšší domácí úrokové sazby, které na jedné straně nabízely zajímavé zhodnocení pro cizí kapitál a na druhé straně poskytovaly
domácnostem možnost pořízení úvěru o nižší nákladovosti. Mezi další důvody bylo možné dále zařadit: zlepšující se makroekonomickou situaci rozvíjejících se trhů CEE, nízkou nezaměstnanost, pozitivní očekávání domácností ohledně jejich
budoucí situace, neuspokojenou poptávku po vlastním bydlení, dlouhodobě stabilní valuaci domácích měn zemí CEE
a jejich apreciaci vůči EUR a také očekávání vstupu těchto zemí do eurozóny. Tyto levnější úvěry se tak staly vysoce populárními a zároveň snadno dostupnými. Jejich objem proto velmi rychle narostl a velká část nesplacených hypoték tak byla
rázem tvořena cizoměnovými úvěry.
Rychlý vývoj ekonomik v zemích CEE umožnil přeshraniční financování hypotečních úvěrů a na jednotlivé trhy tak pro
domácnosti přinesl nové možnosti, jak dosáhnout na levnější hypoteční úvěr a v případě potřeby i na dražší nemovitost.
Přísun cizoměnových hypotečních úvěrů nebyl zpočátku nijak regulován a vzhledem k exponenciálně rostoucímu zájmu
o ně došlo k vyššímu tempu růstu cen nemovitostí ve státech, kde tyto úvěry tvořily dominantní část z celkového objemu
nesplacených hypotečních úvěrů (nejvíce v pobaltských státech a Polsku).
Stinná stránka cizoměnových úvěrů je ta, že jsou vysoce závislé na směnném kurzu zahraničních měn, a tak dlužníky
vystavují kurzovému (systematickému) riziku a potencionálně zvýšeným nákladům při splácení dluhu. Tyto úvěry jsou
z pohledu dlužníků vypláceny a spláceny v domácích měnách, ale na straně banky jsou tyto transakce převáděny do
měny, ve které je daný úvěr denominován. Posílení cizí měny má tak za následek podstatné zvýšení ceny měsíčních
splátek, a to až o desítky procent. Hazardní stav na straně cizoměnových úvěrů si Polsko a Maďarsko brzy uvědomilo
v letech 2008 a 2011, kdy došlo k výraznému posílení CHF a EUR. Se zdražováním CHF, ve kterém byla denominována větší
část cizoměnových hypotečních úvěrů, začala maďarská vláda společně s centrální bankou konstruovat plán, jehož cílem

měla být řízená a povinná konverze hypotečních úvěrů denominovaných
v CHF na HUF. Než byl ale tento plán realizován, nastala situace, kdy 26,4 %
(v r. 2013) či 22,1 % (v r. 2014) z celkového objemu hypotečních úvěrů v Maďarsku bylo považováno za nevýkonné. Důvodem byla zhoršená schopnost
dlužníků splácet hypoteční úvěry z důvodu jejich prudkého zdražení. Jako
problematická se tedy nakonec ukázala skutečnost, že levnější cizoměnové hypotéky přitahovaly zejména skupiny obyvatel s nižšími příjmy, jelikož
se jim jevily jako velmi levné a lehce dostupné. Risk management bank tak
v hodnocení bonity žadatelů o cizoměnový hypoteční úvěr selhal.
V Maďarsku byl plán na konverzi cizoměnových hypotečních úvěrů realizován v období od druhé poloviny roku 2011 do roku 2015. Během této doby
se maďarské centrální bance podařilo takřka eliminovat hypoteční úvěry denominované v CHF, které v roce 2015 po skokovém posílení CHF (po opuštění limitu vůči EUR) podražily o více než 20 %. Vynucenou konverzí těchto
hypotečních úvěrů za směnný kurz, jenž se nacházel pod tržním kurzem, zabránilo Maďarsko hypoteční krizi, která by uvrhla desítky tisíc dlužníků do
dluhové pasti. Oproti tomu v Polsku, kde byl a stále je podíl hypotečních úvěrů denominovaných v CHF na celkovém objemu nejvyšší ze zemí CEE, nebyl
plán na konverzi cizoměnových úvěrů přijat, a tak dosud více než 500 tisíc
polských dlužníků splácí své hypotéky denominované v CHF, jejichž celkový
objem činí zhruba 130 mld. PLN, tj. 770 mld. CZK. Riziko, že se řada dlužníků
v Polsku dostane do problémů se splácením svých závazků a že naroste
objem nevýkonných hypotečních úvěrů, tak není zažehnáno. Možný zásah
polské vlády také blokují největší evropské banky, které vnímají zásah do
současného stavu poskytnutých hypotečních úvěrů jako protiprávní a již se
proti němu ohradily v dopise zaslaném Evropské komisi.4

Úrokové sazby nabízené na trhu s hypotečními úvěry mohou být v následujícím období ovlivněny kurzem české koruny, který je po ukončení devizových intervencí, vyvolaných strachem z jejího strmého posílení, oproti
očekávání ČNB stále slabší. Proti posilování kurzu české koruny v současné
chvíli také stojí skutečnost, že globální investoři začali stahovat svůj kapitál z rozvíjejících se trhů (včetně České republiky) za účelem jeho alokace
zejména na americkém trhu, který si pozornost investorů získal díky zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Pokud tedy česká koruna nezačne posilovat, je možné očekávat opětovné navyšování úrokových
sazeb ČNB.

4

Groendahl, B., Strzelecki M., Arons, S.
(2019).
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V porovnání s výše uvedenými státy je však situace v České republice odlišná, a to proto, že se cizoměnové hypoteční úvěry v tuzemsku, díky vývoji
české koruny, netěšily a stále netěší většímu zájmu ze strany domácností. Reálný objem poskytnutých cizoměnových hypotečních úvěrů je tak
v Česku velice malý až zanedbatelný. Na celkovém objemu poskytnutých
hypotečních úvěrů českým domácnostem se cizoměnové hypoteční úvěry podílejí jen necelými 0,2 %. Tato hodnota je v porovnání s Polskem či
Maďarskem opravdu minimální a statisticky bezvýznamná. Lze tedy říci, že
rizika, která jsou spojena s cizoměnovými úvěry, v žádném případě nemohou významně ovlivnit český trh s hypotečními úvěry.

investoři začali stahovat svůj kapitál z rozvíjejících se trhů (včetně České republiky) za
účelem jeho alokace zejména na americkém trhu, který si pozornost investorů získal

Příjmy domácností a míra nezaměstnanosti

díky zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Pokud tak česká koruna
nezačne posilovat, je možné očekávat opětovné navyšování úrokových sazeb ČNB.

Příjmy domácností a míra nezaměstnanosti
České domácnosti zažívají od vzniku České republiky, vyjma období finanční krize
a následné stagnace hospodářství od konce roku 2009 do poloviny roku 2013, kontinuální
nárůst disponibilního důchodu. Obecně se dá říci, že české domácnosti bohatnou a
dosahují stále vyšší kvality živobytí. Česká republika tak i na úrovni finančního zajištění
domácností konverguje k vůdčím ekonomikám Evropské unie. Od konce roku 2013, kdy
českou ekonomiku zasáhlo hospodářské oživení, jsme svědky opětovného růstu
disponibilního příjmu domácností, průměrných mezd, ale také cen nemovitostí, které se
České domácnosti zažívají od vzniku České republiky, vyjma období finanční krize a následné stagnace hospodářství
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Č. 10:
MEZIROČNÍ ZMĚNY VÝVOJE REÁLNÉHO HRUBÉHO DISPONIBILNÍHO DŮCHODU DOMÁCNOSTÍ

Graf č. 10 - Meziroční změny vývoje reálného hrubého disponibilního důchodu domácností
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Českou republiku zasáhla vlna optimismu růst disponibilního důchodu
zejména historicky nejlepší situací na trhu práce a dobrými očekáváními
výrobců i spotřebitelů jak směrem k hospodářské situaci, tak k úrovni
úrokových sazeb z pohledu dluhového financování. Rostoucí objem exportu
zboží a služeb přivedl do Česka zahraniční kapitál a rovněž i zahraniční
pracovní síly. Zahraniční i domácí kapitál a expanze zahraničních subjektů
na český trh pomohly restartovat tuzemskou ekonomiku a v následujících
letech posouvat úroveň jejího potencionálního produktu. Pozitivní vnímání
ekonomické situace, jež se nese v duchu zvyšujících se příjmů domácností
a rekordně nízké nezaměstnanosti, spolu s historicky nejnižší cenou peněz
a jejich výnosovým potenciálem zapříčinily prudký nárůst poptávky po
vlastním bydlení a s tím souvisejícími hypotečními úvěry. Průměrné tempo
růstu disponibilního důchodu na jednoho obyvatele dosahuje v případě
České republiky vyšších hodnot než celounijní průměr či průměr eurozóny. Jak
v období od roku 2002, tak i v období od roku 2008 bylo průměrné tempo
růstu disponibilního důchodu na jednoho obyvatele v České republice až
dvakrát vyšší než průměrná tempa růstu EU 28 a EU 19. Tento fakt lze vysvětlit
zejména rychlejším tempem růstu makroekonomických veličin na stranách
konvergujících ekonomik oproti ekonomikám vyspělejších, západních států
EU. Oproti situaci v Irské republice, kde v letech 1996 až 2006 bylo tempo
růstu disponibilního důchodu na jednoho obyvatele vyšší než 9 %, nelze
progres v případě české ekonomiky považovat za obdobně dynamický.
Přesto je tato skutečnost významným ukazatelem toho, že se finanční
situace českých domácností kontinuálně zlepšuje příznivým tempem.
Taková situace, jež se projevuje zejména růstem HDP na jednoho obyvatele,
se pak stává jedním z důvodů deviace cen nemovitostí, které jsou směrem
vzhůru taženy vnímáním spotřebitelů ohledně jejich zvyšující se úrovně
příjmů a současným nárůstem jejich ochoty přijmout dluhové financování
vlastní spotřeby.5

5

Agnello, L., Schuknecht, L. (2009).

GRAF Č. 11:

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ TEMPO RŮSTU DISPONIBILNÍHO DŮCHODU NA 1 OBYVATELE DO ROKU 2018

Graf č. 11 - Průměrné roční tempo růstu disponibilního důchodu
na 1 obyvatele do roku 2018
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Z grafu č. 12 je patrné, že vyšší prosperita domácností podporuje spotřebu na úkor
Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

tvorby úspor, jejíž míra se v České republice snížila od poloviny roku 2016 pod
dlouhodobý průměr (11,7 %). Velmi příznivá situace na trhu práce a rostoucí průměrné
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V souladu
s teorií
tak úroveň
domácnosti
6
Goodhart, Ch., Hofmann, B. (2008).
vůči měnícímu se důchodu.6

tvorby úspor, jejíž míra se v České republice snížila od poloviny roku 2016 pod

důchodu současně navyšují i svou spotřebu a s ní také objem závazků, aby vyhladili

úroveň
své spotřeby vůči měnícímu se důchodu. 6
GRAF Č. 12:
VÝVOJ HRUBÉ MÍRY ÚSPOR DOMÁCNOSTÍ

Graf č. 12 - Vývoj hrubé míry úspor domácností

Míra úspor domácností v %
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Zlepšení finanční situace tuzemských domácností rovněž vede k postupnému
snižování zátěže rodinného rozpočtu z hlediska podílů nákladů na bydlení. Tento faktor
je jedním z činitelů, který ovlivňuje představy domácností o ekonomické výhodnosti
vlastnictví bytu při relativně nízkých nákladech vyplývajících ze současně příznivých cen
energií v kontrastu s jejich vyššími příjmy. Řada kupujících tento faktor vzala jistě
v úvahu při porovnávání své současné ekonomické situace a nákladech na nájemné při
Zlepšení
finanční situace
tuzemských
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o koupi
bytu zadomácností
podmínek
velmi
pohledu
na
z hlediska podílů nákladů na bydlení. Tento faktor je jedním z činitelů, který ovlivňuje představy domácností o ekonomické
srovnání podílů nákladů na disponibilním důchodu domácností v Česku a sousedních
výhodnosti vlastnictví bytu při relativně nízkých nákladech vyplývajících ze současně příznivých cen energií v kontrastu
s státech
vyššími příjmy
domácností.
kupujících
vzala jistě vna
úvahu
při porovnávání
své pohybovaly
současné ekonomické
je patrné,
že Řada
kolem
roku tento
2013faktor
se náklady
bydlení
v Česku
nad
situace a nákladů na nájemné při rozhodování o koupi bytu za podmínek velmi výhodného financování. Při pohledu na
celounijním průměrem, ale s růstem disponibilního důchodu se tento rozdíl začal
srovnání podílů nákladů na disponibilním důchodu domácností v Česku a sousedních státech je patrné, že kolem roku
2013
se náklady
na bydlení v k
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pohybovaly
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Přestoprůměrem,
zůstávajíalenáklady
na bydlení důchodu
v Českuse
tento rozdíl začal snižovat a přibližovat se k průměrné hodnotě. Přesto zůstávají náklady na bydlení v Česku lehce nad
lehce nad průměrem, pod který by mohly klesnout jen v případě, že disponibilní důchod
průměrem, pod který by mohly klesnout jen v případě, že disponibilní důchod domácností dále poroste a situace na
straně
reálných nákladů
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přibližně
domácností
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přibližně stejná.
GRAF Č. 13:

29
27
25
23
21
19
17
15
2010

2011

2012
EU 28

2013
ČR

2014
DE

AT

Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

2015
SK

2016

2017

PL
Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

Na českém trhu práce, kde od roku 2013 docházelo k postupnému snižování míry

Na českém trhu práce, kde od roku 2013 docházelo k postupnému snižování míry nezaměstnanosti pod dlouhodobý
průměr,
se objevil dosud pod
neznámý
fenomén v podobě
její rekordně
nízké dosud
úrovně a neznámý
vysoké poptávky
po pracovních
silách,
nezaměstnanosti
dlouhodobý
průměr,
se objevil
fenomén
v podobě
jejíž růst byl a stále je podporován nedostatkem zaměstnanců. Zaměstnavatelé tak byli nuceni reagovat na nedostatek
její rekordně nízké úrovni a vysoké poptávky po pracovních silách, jejíž růst byl, a stále
pracovních sil prostřednictvím navyšování mezd, jejichž úroveň v hrubém vyjádření vzrostla mezi lety 2008 až 2018
oje,
47 podporován
%. Tento znatelný
nárůst měl za následek
růst již zmiňovaného
disponibilního
důchodu
domácností
a celkové
nedostatkem
zaměstnanců.
Zaměstnavatelé
tak byli
nuceni
reagovat
na
zlepšení jejich finanční a majetkové situace.

nedostatek pracovních sil prostřednictvím navyšování mezd, jejichž úroveň v hrubém

vyjádření vzrostla mezi lety 2008 až 2018 o 47 %. Tento znatelný nárůst měl za následek
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Podíl nákladů na disponibilním důchodu v %

PODÍL NÁKLADŮ NA BYDLENÍ NA DISPONIBILNÍM DŮCHODU PRŮMĚRNÉ DOMÁCNOSTI
Graf č. 13 - Podíl nákladů na bydlení na disponibilním důchodu průměrné domácnosti

GRAF Č. 14:

VÝVOJ OBECNÉ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A PRŮMĚRNÉ HRUBÉ MZDY

Graf č. 14 - Vývoj obecné míry nezaměstnanosti a průměrné hrubé mzdy
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Podmínky na pracovním trhu jsou jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují

Podmínky na pracovním trhu jsou jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují rozhodování domácností o využití cizích
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mzdami roste na stranách domácností zájem o navyšování spotřeby a pořizování
s využitím hypotečního úvěru, tedy úvěru, jenž je na straně pasiv v rozvahách domácností zastoupen v nejvyšší míře.

kapitálově náročnějších statků. Současně se také snižuje averze vůči kreditnímu riziku,

Z dat a historických zkušeností z vývoje trhu s hypotečními úvěry v zahraničí je možné vypozorovat přímou závislost mezi

které
je spojeno s přijetím cizích zdrojů a případnou platební neschopností z důvodu
vývojem bohatství domácností (respektive zvýšením jejich bonity) a objemem poskytnutých hypotečních úvěrů, který
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na zejména
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investičních příležitostí. Vůči těmto faktorům vykazují domácnosti různou úroveň citlivosti, ale je obecně prokazatelné,
že jejich celkový pozitivní vývoj velmi silně ovlivňuje zájem domácností o navyšování spotřeby při využití cizích zdrojů.
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Prezentované výsledky korelační analýzy nám podávají několik zajímavých
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o vývoji
hypotečních
úvěrů,
kterém
by zajímavých
mohla mít
klesající
nezaměstnanost
Prezentované
výsledky
korelační analýzy
námna
podávají
několik
informací
o vývoji
hypotečních úvěrů, na
kterém by mohla mít klesající nezaměstnanost svůj podíl. Je totiž patrné, že nejvíce hypotečních úvěrů (při nejvyšších
svůj
podíl. Je totiž patrné, že nejvíce hypotečních úvěrů (při nejvyšších průměrných

průměrných hodnotách) bylo poskytnuto v období, kdy obecná míra nezaměstnanosti dosáhla svého minima na úrov-

hodnotách)
ni 3–2 %. bylo poskytnuto v období, kdy obecná míra nezaměstnanosti dosáhla svého
minima na úrovni 3-2 %.
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Graf č. 17 - Korelace mezi vývojem obecné míry nezaměstnanosti a průměrných hodnot
nově poskytnutých hypotečních úvěrů za čtvrtletí v období let 2013 - 2018

REALITNÍ BOOM,
NABÍDKA A CENY BYTŮ

Vlivem pozitivně laděných makroekonomických faktorů a probuzení české ekonomiky došlo od roku 2013 k postupně
zrychlujícímu se růstu zájmu domácností o pořízení vlastního bydlení, tedy bytů v bytových či rodinných domech. Po
útlumusea nejistotě,
která vyčerpá.
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přibližně
od konce roku
2008 do druhé
polovinyfaktory,
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zapříčinily roztočení pomyslné spirály směrem vzhůru, jejímž výsledkem je růst ceny
účelem uspokojení vlastní potřeby bydlení nebo spekulace.

bytů v Česku v období 2010 až 2018 o 48,7 %, v Praze dokonce až o 72,7 %. V průběhu

Konjunktura a zlepšující se fundamenty na straně domácností začaly navyšovat jejich poptávku po vlastním bydlení, která

této
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1,3

Index cen nemovitostí (průměr r. 2010 = 100)

VÝVOJ OBJEMU POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ NA BYDLENÍ DOMÁCNOSTEM A INDEXŮ CEN BYTŮ
Graf č. 18 - Vývoj objemu poskytnutých úvěrů na bydlení domácnostem a indexů cen bytů

Objem poskytnutých úvěrů na bydlení

Index cen bytů (ČR bez Prahy)

Zdroj: data ARAD ČNB a ČSÚ, vlastní tvorba

Index cen bytů (Praha)
Zdroj: data ARAD ČNB a ČSÚ, vlastní tvorba

Graf č. 18 zobrazuje vývoj cen bytů v České republice bez hlavního města a

Graf č. 18 zobrazuje vývoj cen bytů v České republice bez hlavního města
a v samotném hlavním městě Praze. Současně také demonstruje, jak
akcelerovalo zadlužení českých domácností na straně poskytnutých úvěrů
na bydlení, které oproti začátku roku 2011 vzrostlo do konce roku 2018
o 69,5 %. Ve sledovaném období lze zpozorovat zrychlení růstu objemu
tohoto typu úvěrů zejména od roku 2015, kdy i indexy cen bytů zaznamenaly
stejnou dynamiku vývoje.
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Realitní trh také odrážel vývoj HDP České republiky a reagoval tak na jeho
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cen bytů.
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domácnosti
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který je znázorněn
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průměrných
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sazeb
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GRAF Č. 21:
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cen stále silný a přítomný. Zatímco do konce roku 2017 byl průběžně vyšší nárůst cen u

Graf č. 22 ilustruje dynamiku cen nových a starších bytů v Praze a jejich srovnání s celorepublikovým trendem vývoje cen
starších bytů.
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zapříčinily růst cen u nových bytových jednotek, které se, vzhledem k urbanizačním
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S růstem ceny nemovitostí je rovněž spojena rostoucí nákladovost vyplývající z postupně se zhoršující dostupnosti
volných bytů pro kupující. Spotřebitelé jsou tak vystaveni vyšší zátěži a vlastní bydlení se tak stává méně dostupným.
Z grafu č. 23 je patrné, že i přes rostoucí průměrnou hrubou měsíční mzdu se od roku 2015 zvyšuje poměr průměrné
S růstem ceny nemovitostí je rovněž spojena rostoucí nákladovost vyplývající
ceny bytu vůči průměrnému ročnímu příjmu českého spotřebitele (Price-to-income Ratio, dále jen „PI“). PI od roku 2013
5% růst ročně.
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Graf č. 23 - Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice
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Pro lepší ilustraci výše uvedeného je vhodné demonstrovat jednotlivé ukazatele v komparaci se sousedními státy České
republiky. Ukazatel PR za Českou republiku, dle grafu č. 24, od roku 2016 svou dynamikou překonává průměr eurozóny
a svým vývojem je velice podobný tomu slovenskému. V praxi to znamená, že se tento poměr (PR) v České republice začal
opět zvyšovat a počet potřebných teoretických násobků průměrných ročních hodnot nájemného, jenž by odpovídal
průměrné hodnotě bytu o výměře 60 m2, narůstá. Česká republika, oproti Německu či Rakousku zaznamenala až
třikrát vyšší růst PR v období let 2016 až 2018. Podstatně vyšší tempo růstu bylo způsobeno vyšší dynamikou růstu cen
nemovitostí oproti cenám nájemného.

GRAF Č. 24:

INDEX VÝVOJE POMĚRU CENY BYTŮ VŮČI NÁJEMNÉMU
(PRICE-TO-RENT RATIO, BÁZE PRŮMĚR ROKU 2015)

Graf č. 24 - Index vývoje poměru ceny bytů vůči nájemnému
(Price-to-Rent Ratio, báze průměr roku 2015)
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Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

Graf č. 25 - Index vývoje poměru ceny bytů vůči průměrné roční mzdě
(Price-to-Income Ratio, báze průměr roku 2015)
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průměrné hrubé mzdy, zvýšil oproti roku 2015 o 24 %, z původní hodnoty 8,2 na 10,3. To
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znamená, že na průměrný pražský byt o výměře 60 m2 je potřeba 10,3násobků sumy
Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba
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Graf č. 26 - Poměr ceny průměrného bytu o 60 m2 a sumy průměrných hrubých mezd za
rok (Price-to-income Ratio)
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Výstavba a urbanismus
Ceny bytů v České republice strmě stoupají zejména kvůli makroekonomickým

VÝSTAVBA A URBANISMUS

faktorům, kterým se věnují kapitoly uvedené výše, ale také díky převisu poptávky po
rezidenčních nemovitostech nad jejich nabídkou. Dlouhodobý problém, který nahrává
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dostupných bytů. Výstavbu nových bytových jednotek brzdí rozhodovací procesy a přísná
regulace výstavby. Především na území hlavního města Prahy je vydávání stavebních
povolení problémové a značně omezující možné volné kapacity nových bytů z projektů,
které z důvodu administrativní zátěže nebyly ani zahájeny.
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Právě velmi omezená výstavba a akutní nedostatek dostupných bytových jednotek zvedl
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POČET VYDANÝCH STAVEBNÍCH OHLÁŠENÍ A POVOLENÍ NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH JEDNOTEK
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Graf č. 27 - Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení na výstavbu bytových jednotek
na 1 000 obyv. za rok
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Této teorii nahrává demografický vývoj, který lze zachytit prostřednictvím indexu
vývoje hustoty zalidnění jednotlivých regionů dle NUTS 2. Z grafu č. 28 je patrné, že
zájem o Středočeský kraj je dlouhodobě vysoký a že se na jeho území stěhuje každoročně
více lidí, kteří tím zvyšují jeho hustotu zalidnění. V porovnání s Prahou, kam se
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obcí v okolí hlavního města Prahy. Zvyšující se ceny nemovitostí v metropoli, tak pomalu
města. Oproti tomu situace v regionech Moravskoslezska, Severozápadu a Střední

Moravy vykazuje rostoucí úbytky obyvatelstva, které lze vysvětlit migrací obyvatel za
GRAF Č. 28:

zaměstnáním, studiem a vyšší životní úrovní do Prahy či jejího okolí.
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Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba
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českých domácností míra investic domácností nijak závratně neosciluje a dlouhodobě se

Nedostatečná expanze nových bytových jednotek a omezená nabídka volných
bytů, která v současné době z velké části obsahuje řadu nadhodnocených nabídek
inzerovaných spekulanty, je silným argumentem pro další růst cen bytů, a to zejména na
území Prahy. Za hlavní problém, dle názorů developerů a stavebníků, lze označit kvalitu
a nastavení současného schvalovacího procesu vyžadovaného platným stavebním
zákonem. Povolovací řízení, které v současnosti trvá v průměru více než 5 let (u větších
stavebních projektů), je oproti západním zemím násobně delší a z hlediska času
neefektivní. Návrh nového stavebního zákona, ke kterému v nedávné době Ministerstvo
pro místní rozvoj, spolu s ostatními institucemi, vzneslo celkem 1 641 připomínek, se
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GRAF Č. 31:
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Graf č. 31 - Počet dokončených bytů v roce a vývoj indexu stavební produkce (báze rok
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Nedostatky trpí také urbanizace a častá absence konceptu rozšiřování zástavby,
zejména na území hlavního města Prahy. Rozšiřování centra směrem na okrajové
části, při existenci značného množství nevyužitých brownfieldů, stěhuje zájemce mimo etablované a hodnotově perspektivní lokality, kde nabývají momentálně nadhodnocené nemovitosti, u kterých, v případě krachu realitního boomu,
hrozí silnější korekce cen. Domácnosti, které mají zájem o pořízení průměrného
bytu na území Prahy, jsou tak kvůli nadměrnému růstu cen v konfrontaci s volbou, zda pořídit nemovitost o požadované dispozici v okrajové části města, případně zda se spokojit s menším bytem v blízkosti centra. Jsou to však rezidenční
nemovitosti na vnějších hranicích center metropolí či jejich předměstích, které
jsou v situacích, kdy nastává korekce cen, nejvíce zasaženy. Vyšší ceny v metropoli jsou tak zodpovědné za přesun zájmu domácností směrem ke vzdálenějším
lokalitám. Pořízení bytu v takovýchto lokalitách však ve skutečnosti nebývá až
tak výhodné, jelikož je potřeba započítat finanční a časové náklady vyplývající ze
zhoršené mobility domácnosti, a to v případě, že vlastníci nemovitosti dojíždějí
do svého zaměstnání z delší vzdálenosti než dříve. Ekonomická výhodnost koupě bytu na periferii města je tak značně problematická a nejednoznačná.

8

Data převzata z ČSÚ – Indexy nákladů
stavební výroby (kód CEN051/4).
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Stavební zákon, který platí od začátku roku 2007, trpí nedostatky, které mají
za následek administrativní a rozhodovací rigiditu státní správy. S takto nastaveným zákonem, jenž brání rychlým a pružným reakcím z řad stavitelů, se
začal snižovat počet dokončených bytů v rodinných a bytových domech za
rok. Část tohoto trendu vysvětluje finanční krize a oslabení ekonomické situace domácností po roce 2008, ale veliký podíl na nízké produkci bytů má i samotný stavební zákon. V grafu č. 31 je znázorněn pokles počtu dokončených
bytů za rok v České republice a v hlavním městě Praze. V letech 2008 až 2013
se rychlým tempem snižoval i index stavební produkce, jehož pokles lze vysvětlit zejména z pozice celkového útlumu hospodářství a oslabení zájmu o
výstavbu nových nemovitostí z důvodů finanční krize. Zatímco index stavební
produkce od roku 2013 prudce stoupá, počty dokončených bytů rostou jen
nízkým tempem. Na území hlavního města Prahy počty dokončených bytů za
rok dokonce stagnují. Přírůstek nových bytů na území Prahy se tak dlouhodobě drží na úrovni 5 tisíc bytů ročně. Tak nízký stabilní přírůstek bytových jednotek nestačí uspokojovat poptávku kupujících a nezvyšuje nabídku volných
bytů. Snižující se počet dostupných bytů průběžně roztáčí spirálu cen především pražských nemovitostí. Rostoucí cena pak motivuje ke zdražování i dodavatele stavebních prací či materiálu. Dosah rostoucích cen ovlivňuje celý segment rezidenčního stavebnictví a zvyšuje náklady na výstavbu či rekonstrukci
bytových jednotek v celé republice. Ceny bytů jsou velmi silně korelovány
s indexem cen stavebních prací. Přesto ceny nemovitostí rostly rychleji než ceny
stavebních prací, které se oproti průměru roku 2015 (náklady na bytové budovy)
ke konci roku 2018 zvýšily o 10 %. Oproti průměru roku 2005 pak o 28 %.8

směrem ke vzdálenějším lokalitám. Pořízení bytu v takovýchto lokalitách však ve
skutečnosti nebývá až tak výhodné, jelikož je potřeba započítat finanční a časové
náklady vyplývající ze zhoršené mobility domácnosti, a to v případě, že vlastníci
nemovitosti dojíždí do svého zaměstnání z delší vzdálenosti než dříve. Ekonomická
výhodnost koupě bytu na periférii města je tak značně problematická a nejednoznačná.
GRAF Č. 32:

PODÍL OSOB VE VĚKU 25–49 LET NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL V %
Graf č. 32 - Podíl osob ve věku 25-49 let na celkovém počtu obyvatel v %
39
38
37
36
35
34
33
32
31

2007

2008

2009
EU 28

2010

2011

EU 19

2012
ČR

2013

2014

SK

Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

2015
DE

2016
AT

2017

2018

PL
Zdroj: data Eurostat, vlastní tvorba

Zájem domácností o koupi bytu je, mimo již zmiňované faktory, ovlivněn také

36 | VÝSTAVBA A URBANISMUS

Zájem domácností o koupi bytu je mimo již zmiňované faktory ovlivněn také demografickým složením české populace.
složením
populace.
V České
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se vyskytuje
Vdemografickým
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stabilníčeské
zastoupení
obyvatel ve věku
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tedy té části populace,
která je vestabilní
věci pořizování bytů a jejich dluhového financování nejaktivnější. V grafu č. 32 je viditelné, že zatímco se základna této části obyvazastoupení obyvatel ve věku 25-49 let, tedy té části populace, která je ve věcí pořizování
telstva v celounijním průměru každoročně snižuje, v České republice zůstává na stabilní úrovni okolo 37 %. Dle současných
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začít snižovat. I tento demografický ukazatel je nutné vzít v úvahu při snaze o pochopení nedávného vývoje na českém
základna této části obyvatelstva v celounijním průměru každoročně snižuje, v České
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V současné době, a zejména v případě zpomalení ekonomiky, bude Praha čelit postupnému přelivu do nájemního bydlení, který iniciuje zhoršená dostupnost bytů i za současného stavu prosperity. Zatímco ceny v ostatních krajských městech
dosahují podstatně nižší úrovně, lze i u nich, až na výjimky, zaznamenat vyšší tempo růstu. Příznivá ekonomická situace
a nárůst stavebních nákladů z důvodu nedostatku stavebních kapacit a vyšších cen stavebního materiálu se tak podepisují i na zhodnocování cen nemovitostí mimo hlavní město. Přesto jsou ale ceny nemovitostí v Praze zdaleka nejvyšší a už
i v oblastech Praha-západ a Praha-východ dosahují nadprůměrných úrovní. Tržní ceny bytů v rodinných a bytových domech, případně i pozemků, v závěru loňského roku pokračovaly ve svém růstu a poptávka po pražských nemovitostech
se rozšířila do Středočeského kraje. Důvodem je omezená nabídka pražských bytů a jejich vysoké ceny. Zájem kupujících
tak způsobil rozvoj developmentu na území Středočeského kraje, kde se v uplynulém roce vykázal nejvyšší objem výstavby nových bytů (viz graf č. 27). Vedle novostaveb je ze strany kupujících zájem především o starší rodinné domy s dobrou
dopravní dostupností Prahy.
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k nárůstu cen pražských bytů, byl krátkodobý pronájem, jenž byl podpořen zejména nezanedbatelným růstem návštěvnosti
zahraničních turistů a příchodem služeb nabízejících alternativní formy ubytování. Řada nemovitostí v centru metropole se
stala předmětem investičních záměrů spekulantů, kteří po hospodářském oživení a postupném snižování úrokových sazeb
odhadli potenciál nejbohatšího regionu České republiky a vykoupili značnou část volných bytových jednotek za účelem
jejich dalšího pronájmu. Zde je nutné podotknout, že v řadách investorů zajímajících se o pražský nemovitostní trh je také
řada zahraničních osob, o jejichž zájem se postarala zejména zajímavá výnosová křivka u bytů v perspektivních lokalitách
a rozvíjející se potenciál pražské metropole, případně kladná očekávání budoucnosti české ekonomiky.
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Realitní boom v České republice zrozený po roce 2013 s sebou nese konsekvence, které se v souhrnu projevují prostřednictvím rostoucích cen bytů.
Fundamenty tohoto vývoje – pozitivní ekonomickou situaci domácností, nízké úrokové sazby, nízkou nezaměstnanost a dostupné dluhové financování –
můžeme považovat za hybné síly na straně poptávky domácností. Eskalující
ceny, za jejichž růst je primárně zodpovědná nedostatečná nabídka volných
bytů, se koncem roku 2017 přiblížily na úroveň svého potenciálu, kdy se tržní
hodnota průměrného bytu pohybovala na úrovni své fundamentální hodnoty.
S přetrvávajícím nedostatkem kapacity volných bytů, a to především na území
Prahy, došlo k pokračování růstu tržních hodnot. Dle ČNB, která vývoje cen na
realitním trhu monitoruje a průběžně vyhodnocuje v kontrastu s jejich fundamentální hodnotou, se ceny rezidenčních nemovitostí v České republice na
konci roku 2018 staly nadhodnocenými o 10–15 %, dle hodnocení udržitelnosti cen rezidenčních nemovitostí za pomoci obezřetnostního a valuačního
principu.9
Reakce ČNB od počátku realitního boomu na sebe nenechaly dlouho čekat
a projevily se tak v postupném nastavení a zpřísňování ukazatelů zaměřených
na klienty komerčních bank i do banky samotné. V červnu roku 2015 byla definována první doporučení, která blíže specifikovala pouze ukazatel hodnoty
úvěru k celkové hodnotě zastavené nemovitosti (dále jen „LTV“ – Loan to Value),
kdy bylo komerčním bankám doporučeno, aby neposkytovaly hypoteční úvěry
s LTV vyšším než 100 %. V říjnu 2016 byl ukazatel LTV následně snížen na úroveň 95 %, s tolerancí 10 % celkového objemu poskytnutých hypotečních úvěrů
s LTV v intervalu 85–95 %. Tento interval byl 1. dubna 2017 následně snížen
na 80–90 %. V červnu téhož roku bylo aktualizováno doporučení ČNB o výši
LTV na maximálně 90 %. Současně maximálně 15 % poskytnutých hypotečních
úvěrů mohlo disponovat ukazatelem LTV v pásmu 80–90 %. ČNB v červnu roku
2018 aktualizovala svá doporučení a doplnila je o ukazatel poměru výše celkového zadlužení klienta (dále jen „DTI“ – Debt to Income) a ukazatel poměru
průměrných ročních výdajů vyplývajících z výše celkového zadlužení klienta
(dále jen „DSTI“ – Debt Service to Income). Ukazateli DTI byla přiřazena hodnota 9, představující devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele, s přípustnou
mezí 5 % poskytnutých hypotečních úvěrů s DTI vyšší než 9. Ukazatel DSTI byl
nastaven na úroveň 45 %, tedy 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele, opět
s tolerancí 5 % hypotečních úvěrů s DSTI vyšším než 45 %. Horní hranice těchto
ukazatelů, jmenovitě LTV, DTI a DSTI, nebyly doposud upraveny.10
Zatímco ve druhé polovině roku 2018 nebylo patrné, zda nová doporučení
ovlivní zájem žadatelů o hypoteční úvěry a zda banky budou tato doporučení
okamžitě začleňovat do svých obchodních procesů, od roku 2019 je zřetelné
meziroční zpomalení v objemu poskytnutých hypotečních úvěrů za měsíc.
Nová doporučení DTI a DSTI tak již mohou mít vliv na poskytování hypotečních úvěrů, ale do jaké míry, to je předmětem dohadů. Důvodem pro zavedení
těchto doporučení byla snaha ČNB zabránit nadměrnému poskytování hypotečních úvěrů žadatelům s relativně vysokými dluhy a dluhovou službou.

9

Plašil, M., Andrle, M. (2019).

10

K datu projednání Zprávy o finanční
stabilitě 2018/2019 dne 23. května 2019.

Užívání výše uvedených ukazatelů je z pohledu regulace finančního trhu
důležité a nevyhnutelné. Bohužel ale tyto ukazatele nejsou schopny zachytit
některá skrytá rizika, která vyplývají z jejich krátkozrakosti. V případě
ukazatele LTV je problematická vazba na hodnotu kolaterálu, tedy zastavené
nemovitosti, která může být nadhodnocená a vzdálená své fundamentální
hodnotě. Komerční banky, sledující doporučení centrální banky, aplikují
ukazatel LTV vůči aktuálním tržním cenám, které by měly průběžně
korigovat a přeceňovat. Pokud tak nečiní, hrozí, že hodnota zástavy bude
mít v sobě obsaženo momentální nadhodnocení, které se v případě selhání
poskytnutého hypotečního úvěru může negativně projevit při odprodeji
nemovitosti. V tomto ČNB také vnímá možné riziko, pokud by praxe byla taková,
že by banky kolaterál dostatečně nepřeceňovaly.
Ukazatel DTI je nedostatečný v tom smyslu, že reflektuje pouze roční příjmy
žadatele, ale nikoliv hodnotu jeho finančních aktiv. V případě ukazatele DSTI
je zase problematické porovnávání čistého měsíčního příjmu bez ohledu na
skutečné výdaje žadatele. Tento nedostatek lze demonstrovat na příkladu,
kdy se žadatel, který se svými příjmy nedosáhne na hypoteční úvěr na koupi
nemovitosti v Praze, uchází o koupi bytu ve vzdálenějších oblastech, kde sice
splní požadavky vůči doporučeným ukazatelům, ale následně vykáže (vedle
dluhové služby) i růst nákladů z důvodu zvýšení výdajů na mobilitu za prací a tak
dále. Z pozice regulátora a věřitele tak žadatel splnil podmínky, ale ve skutečnosti
se vystavil ještě vyššímu riziku kreditního selhání.

Pro centrální banky bývá v dobách realitních boomů složité rozhodování,
jelikož se cítí být uvězněny mezi cenovou stabilitou (nízká inflace) a stabilitou
cen podkladového aktiva (ceny nemovitostí). Z těchto variant vždy vítězí
cenová stabilita a ceny nemovitostí tak mají volný prostor k expanzi.
Ve chvíli, kdy se roztočí spirála cen nemovitostí, je ale regulátor paralyzován
v rozhodování o adekvátní výši úrokových sazeb. Snahou centrální banky je
omezení exploze cen nemovitostí, ale pouze do té míry, aby opatření nemělo
negativní dopady na ekonomiku. Zde nastává také problém, který spočívá v
omezené reakční schopnosti plynoucí ze zpoždění transmisních mechanismů.12
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Hartman, P. (2015).
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Detken, C., Smets, F. (2004).
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Český finanční trh je v současné době stále značně transparentním
a regulovaným prostředím, kde komerční banky, aniž by jim to zákon nařizoval,
respektují doporučení ČNB a společně s ukazateli tak průběžně snižují
systematické riziko. Hlavní obavy z neudržitelnosti finanční stability vyplývají
z nárůstu vysoce rizikových hypotečních úvěrů v případě recese a poklesu
hodnot zástavy. V případě zbrzdění ekonomiky hrozí, že budou dlužníci
vystaveni větší dluhové službě a naroste tak počet úvěrů v selhání.
Ekonomika v dobách recese se vyznačuje růstem úrokových sazeb, které
zvyšují náklady dluhové služby a zdražují tak správu úvěrů. V případě
ztráty zaměstnání a současném zdražení měsíčních splátek jsou dlužníci
nejvíce zranitelní a pro banku tak představují vysoké riziko, pokud jsou
zatíženi velmi krátkou či žádnou dobou fixace, vysokým LTV a jsou bez
pojištění neschopnosti splácet hypoteční úvěr. Z tohoto důvodu je nutné,
aby centrální banka vždy aplikovala jak opatření ve vztahu ke klientům, tak
i ve vztahu k samotným bankám. Tato kapitálová doporučení zčásti snižují
expozici bank vůči systematickému riziku. Historické zkušenosti poukazují na
dominantní roli nemovitostního trhu v systematickém riziku, a to z důvodu
důležité role realitního trhu v ekonomice (v sektoru stavebnictví), objemu
dluhového financování, rigidity v nabídce a cenách nemovitostí a také kvůli
nedělitelnosti nemovitých aktiv.11
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Hlavní faktory, za které můžeme považovat rostoucí příjmy a bohatství
domácností, podmínky na trhu práce a dostupnost hypotečních úvěrů při
nízkých úrokových sazbách, mají v českém prostředí na svědomí současnou
situaci na trhu s bydlením. Česká situace až nápadně připomíná historickou
zkušenost některých států západní Evropy. Zatímco u Nizozemska a Irska
(kde ceny nemovitostí v období let 1993 až 1998 vzrostly až o 80 %) byly
růsty cen nemovitostí způsobeny primárně omezenou nabídkou volných
bytů a kombinací dostupných hypotečních úvěrů při pozitivní situaci na trhu
práce, v případě Norska a Švédska byly realitní boomy, k jejichž kulminaci
došlo v letech 1992 až 1993, způsobeny především úrovní úrokových sazeb.
Rekordně nízké úrokové sazby byly příčinou masivního nárůstu zájmu
o cizí kapitál, resp. o dluhové financování spotřeby, které vyústilo v roztočení
pomyslné spirály cen nemovitostí, kdy rostoucí hodnota nemovitostí
současně zvyšovala hodnotu zajištění a objem poskytovaných hypotečních
úvěrů. V obou zemích rostl objem poskytnutých úvěrů v letech 1980 až 1990
meziročně o 15 až 34 %. Ceny nemovitostí v Norsku se za stejné období
ztrojnásobily.13
V případě České republiky jsme svědky dosud nevídaného růstu poptávky
po rezidenčních nemovitostech, která vyústila v situaci, kdy nedostatek
volných bytů způsobil růst jejich cen. Nedostatečná nabídka omezená
například stavebním zákonem, ale i nedostatkem pracovních sil a stavebního
materiálu roztočila pomyslnou spirálu cen nemovitostí a zavinila akutní
nedostatek dostupných bytů na trhu s bydlením. Domácnosti, motivované
především nízkými úrokovými sazbami, se s vidinou znatelné úspory
a zajímavé výnosnosti rozhodly vstoupit na nemovitostní trh, který svou
poptávkou brzy zahltily. Díky pozitivním očekávání spotřebitelů ohledně
budoucí ekonomické situace a rychle rostoucímu zájmu o koupi rezidenčních
nemovitostí se masivně zvýšila potřeba dluhového financování, která
byla z pozice věřitelů s přebytečnou zásobou CZK ihned akceptována.
V České republice jsme tak svědky historicky největšího růstu v objemu
poskytnutých hypotečních úvěrů a zadluženosti českých domácností. Toto
je na celém boomu nejvíce rizikové, jelikož se s růstem zadlužení zvyšuje
riziko možné existence hypotečních úvěrů ohrožených selháním. Zatímco
v současné době se evidují méně než 2 % úvěrů v selhání, není možné tuto
hranici považovat za dlouhodobě nepřekonatelnou. V případě oslabení
české ekonomiky zvenčí a nástupu ekonomické recese bude poměr takto
rizikových úvěrů narůstat. Jakým tempem, to záleží na tom, jak bude bonita
dlužníků ovlivňována vývojem hlavních faktorů, mezi které se řadí míra
nezaměstnanosti, vývoj disponibilního příjmu, inflace, růst dluhové služby
z důvodu zvýšení úrokových sazeb a pokles hodnoty zástav z důvodu
korekce cen.

13

Berg, S, (1998), Bäckström (1998),
European Central Bank (2002).

Jakým tempem, to záleží na vývoji hlavních faktorů ovlivňujících bonitu dlužníků, mezi
které se řadí míra nezaměstnanosti, vývoj disponibilního příjmu, inflace, růst dluhové
služby z důvodu zvýšení úrokových sazeb a pokles hodnoty zástav z důvodu korekce cen.
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Graf č. 33 - Index důvěry spotřebitelů a vývoj nabídkových cen bytů v ČR
(báze rok 2010)
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srovnatelných až lehce vyšších měsíčních nákladech okrádají o budoucí vlastnictví nemovitého aktiva. Česká republika
bude čelit postupnému snižování podílu obyvatel žijících v jimi vlastněných nemovitostech a bude tak konvergovat
k západním standardům bydlení. Z výsledků monitoringu mediálních výstupů významných českých developerských
společností vyplývá, že, řada z investorů již zakomponovala tato očekávání do svých plánovaných projektů a již vyhlíží
zvyšující se růst zájmu o nájemní bydlení.
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Z očekávání významných hráčů na poli bytové výstavby je patrné, že se český trh s bydlením dostává ke své horní hranici
a že se zájem o pořízení vlastního bydlení postupně snižuje. Zájemci jsou nyní vystaveni vyšším pořizovacím nákladům (v
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bydlením,
či zda využijí některých z nebankovních produktů a získají tak potřebné
stagnace, tak dlouhodobá absence dostupného bydlení, přísnější úvěrové podmínky a růst úrokových sazeb. Zejména

některých částech hlavního města až neúnosným), omezené nabídce a stagnujícímu až nepatrně oslabujícímu očekávání
ohledně budoucí ekonomické situace, které je ovlivněno zejména růstem negativních zpráv o neudržitelnosti současné
hospodářské situace, o globálních hrozbách, o blížící se finanční krizi či korekci na světovém kapitálovém trhu. Objem
zájemců o hypoteční úvěry, rovněž i počet potencionálních kupců, se tak bude následně snižovat a bude mít za následek
oslabení poptávky a možnou korekci cen rezidenčních nemovitostí v oblastech vzdálených od ekonomických center
daných regionů. Zatímco lze očekávat, že ceny bytů v centru hlavního města budou setrvávat na své úrovni, ceny bytů
na periferiích a starších panelových sídlištích mohou být vystaveny cenové korekci, stejně tak jako nemovitosti situované
nedaleko za hranicemi hlavního města Prahy.
Trh s bydlením v České republice se v současnosti již potřetí ocitl ve fázi, kdy se svou dynamikou vzdálil ostatním veličinám
a narazil na své hranice. Ačkoliv je možné, že tato situace nezanikne během krátké chvíle, ale bude mít delšího trvání,
existují možná rizika, která aktuální teplotu nemovitostního trhu do nějaké míry zchladí. Proti udržitelnosti současného
stavu vystupuje řada scénářů, které mohou ilustrovat, jak by k případným cenovým korekcím mohlo dojít.
Prvním scénářem je možná a do jisté míry již predikovaná situace, že na trhu s bydlením vzroste nabídka dostupných
bytů takovým tempem, že vznikne převis nad poptávkou. K tomuto scénáři by mohla dopomoct diskutovaná novela
stavebního zákona, která by developerům zjednodušila výstavbu, stejně tak i postupně rostoucí počet dokončených bytů
v konfrontaci s poklesem objemu prodaných bytů. Reakční možnosti developerů jsou také, zejména na území hlavního
města Prahy, podpořeny jejich předzásobením v podobě již nakoupených parcel pro budoucí projekty.
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Do druhého scénáře lze zahrnout situaci, kdy při současných doporučeních centrální banky, vysokých nabídkových
cenách při budoucím zdražování energií či diskutovaném daně z nemovitosti dojde k ochabnutí zájmů kupujících
a k poklesu agregované poptávky. Opět by tak mohlo dojít k převisu nabídky nad poptávkou, který povede ke snižování
nabídkových cen zejména u nových nemovitostí, které developeři umístí na trh.
Třetí scénář uvažuje situaci, kdy by mohlo dojít k oslabení ekonomiky, a to z vnější strany. V té situaci lze očekávat zejména
zhoršení pozice spotřebitelů plynoucí z poklesu disponibilního příjmu, růstu nezaměstnanosti a růstu úrokových sazeb.
Taková změna by pak opět vedla ke snížení poptávky, a k možnému navýšení nabídky bytových jednotek z důvodů
divestic.
Lze předpokládat, že budoucí situace bude sestávat z kombinace výše uvedených scénářů, které budou různě dominantní
v závislosti na ekonomické i politické situaci. Současnou situaci však nelze, minimálně z pozice zájemců o koupi bytové
jednotky, považovat za dlouhodobě udržitelnou. Při současných cenách a doporučeních ČNB totiž hrozí, že jen malá část
mladší populace bude disponovat možností koupě vlastního bytu, a to zejména na území hl. m. Prahy. Pokud by nynější
stav trval déle, lze očekávat stále se zvyšující přeliv spotřebitelů směrem k nájemnímu bydlení.

ZÁVĚR

Tato studie poukázala na dominantní faktory, které po roce 2013 vedly k rostoucímu zájmu domácností o koupi
rezidenčních nemovitostí a k následnému růstu jejich cen. Česká republika se stala svědkem třetího intenzivního růstu
cen bytů, který byl tentokrát způsoben především nízkými úrokovými sazbami a nedostatečnou nabídkou dostupných
nemovitostí. Úvěrové možnosti, které byly podpořeny velmi nízkými úrokovými sazbami, způsobily masivní růst objemu
poskytnutých úvěrů na bydlení a zasloužily se tak o zvýšený zájem centrální banky. S rychlým růstem cen nemovitostí se
mediální prostor začal zaplňovat úvahami o udržitelnosti takového vývoje a existenci potencionálních rizik, jež lze spojit
s probíhajícím realitním boomem.

Pro majitele rezidenčních nemovitostí bude také zajímavý přeliv do nájemního bydlení a s ním spojený výnosový
potenciál, jenž pramení z rostoucí základny zájemců o tento druh bydlení. I tento faktor je nutné zohlednit při úvahách
o udržitelnosti cen bytů, které budou ještě více reflektovat polohu daných nemovitostí. Právě poloha bude hrát
v následujících letech prim a bude zastávat roli katalyzátoru při možných cenových korekcích.

43 | ZÁVĚR

Při dílčích porovnáních se sousedními zeměmi či s průměry EU lze zpozorovat, že Česká republika zažívá proces, který se
v západních zemích, až na výjimky, už odehrál. Konvergence české ekonomiky tak díky tuzemským, evropským i globálním
makroekonomickým faktorům dospěla do stadia, kdy se trh s rezidenčními nemovitostmi začal přibližovat západním
standardům. To znamená, že se dostupnost vlastního bydlení snížila a nároky na kapitálové vybavení domácností se
zvýšily. S ohledem na současnou situaci lze očekávat, že český trh bude v budoucnu konfrontován s rostoucí poptávkou
po nájemním bydlení, přičemž ceny nemovitostí se v zásadě udrží na své úrovni. Výraznější korekce cen by mohla být
teoreticky zapříčiněna masivním růstem nabídky nových bytů, která by výrazně převýšila poptávku kupujících, ale to
se, s ohledem na dosavadní vývoj a prognózy, nepředpokládá. Je tedy velmi pravděpodobné, že si větší část dobře
situovaných nemovitostí své ceny udrží a že případné korekce cen se budou týkat pouze méně lukrativních lokací, kde se
ceny zvýšily především kvůli nedostatečné nabídce nemovitostí v sousedících oblastech.
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