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* Pro upřesnění uvádíme, že pandemie COVID-19 vypukla v České republice v březnu 2020.

Zdroj: REICO IS ČS

EKONOMICKÝ PŘEHLED INVESTIČNÍ TRH - 1. POLOLETÍ 2021

• Investiční trh v ČR se pomalu zotavuje, ve srovnání  
s dobou před pandemií* je však aktivita stále nižší. Během 
prvního pololetí roku 2021 dosáhly investice do komerčních 
nemovitostí v ČR €716 milionů, meziročně o 63 % méně 
(pokud však z investic za první pololetí 2020 vyjmeme 
ojedinělou transakci Residomo, jde o 16% nárůst), a stále 
výrazně pod výsledky prvního pololetí 2019 (-59 %).

• Počet uzavřených transakcí byl totožný jako ve druhé 
polovině roku 2020 (27 transakcí), což značí meziroční 
nárůst o 23 %. Trh však stále čeká na návrat větších 
transakcí, které by přesáhly hodnotu €100 milionů.

• Více než rok od vypuknutí pandemie zůstávají 
nejdominantnějším sektorem kanceláře. V prvním pololetí 
roku 2021 se investice do kanceláří rovnaly €339 milionům 
(tj. 47 % všech investic uzavřených v první polovině roku). 
Objem průmyslových transakcí mírně přesáhl €120 milionů 
a na celkovém pololetním objemu investic se podílel 17 %, 
meziročně o 30 % více, ale ve srovnání s podílem ve druhé 
polovině roku 2020 (20 %) je patrný mírný pokles.

• Zahraniční kapitál se na celkovém objemu investic v prvním 
pololetí roku 2021 podílel 58 %.

• Výnosy z nejlepších nemovitostí ve všech realitních 
sektorech zůstaly nezměněny již čtvrté čtvrtletí po sobě.
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Míra inflace a výnosnost státních dluhopisů

Zdroj   ČSÚ, Savills

EKONOMICKÝ PŘEHLED

• Česká ekonomika zůstává i nadále výrazně ovlivněna přetrvávajícími 
dopady pandemie COVID-19 a opatřeními, jež v prvních měsících roku 
2021 opět negativně ovlivnily maloobchodní prodej a služby. Jelikož na 
jaře byla země ve značné míře zasažena pandemií, vývoj HDP se stále 
nacházel v záporných hodnotách a v 1. čtvrtletí dosáhl průměru -2,4 %. 
V průběhu letošního roku se však očekává oživení ekonomických aktivit 
a dle prognózy Ministerstva financí ČR by letos ekonomika měla vykázat 
meziroční růst o 3,1 %. V roce 2022 by se hospodářský růst měl zrychlit na 
3,7 %, zejména díky obnovení soukromé spotřeby. Vývoj HDP bude ale ve 
velké míře ovlivněn výskytem nových mutací, které by mohly na podzim 
opětovně zhoršit epidemickou situaci. 

• Automobilový průmysl, který je největším průmyslovým odvětvím v České 
republice a tvoří více než 9 % HDP, se potýká s narušením dodavatelských 
řetězců, což vede k omezení výroby. Problémy s výpadky klíčových 
komponentů se začaly objevovat koncem roku 2020 a pravděpodobně 
nebudou vyřešeny dříve než v roce 2022. Vzhledem k silné závislosti 
na tomto odvětví je pravděpodobný značný dopad na celou českou 
ekonomiku.

INFLACE

• Míra inflace klesla v 1. čtvrtletí 2021 na 2,4 % (v porovnání s ročním 
průměrem 2020 na úrovni 3,2 %). Předpokládá se však, že inflace ke konci 
roku 2021 opět poroste a bude oscilovat kolem horní hranice tolerančního 
pásma. Podle prognózy ČNB dosáhne míra inflace v roce 2021 průměrné 
úrovně 2,7 % a v roce 2022 by se měla přiblížit inflačnímu cíli a pohybovat 
se kolem 2,4 %.

MALOOBCHODNÍ TRŽBY

• Koncem jara byla přísná pandemická opatření zrušena a restaurace  
a obchody s nepotravinářským zbožím znovu otevřely. V květnu se díky 
tomu maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 5,8 %, v březnu a dubnu 
byl nárůst ještě výraznější a přesáhl 7 %. Toto bylo způsobeno vyššími 
tržbami za nepotravinářské zboží (v březnu meziročně +17,30 %, v květnu 
+8,4 %) a především značným nárůstem tržeb za prodej motorových 
vozidel, které v dubnu vykázaly meziroční navýšení o téměř 71 %. Další 
vývoj maloobchodních tržeb bude i nadále výrazně ovlivněn pandemickou 
situací a schopností účinně s ní bojovat bez zavedení dalších omezení. 

NEZAMĚSTNANOST

• Zhoršující se epidemická situace na začátku roku postihla i trh práce, který 
se i nadále ochlazuje. Podle predikce ČNB bude míra nezaměstnanosti, 
která v květnu 2021 dosáhla 3,4 %, stoupat až do druhé poloviny roku 2021 
a roční průměr by se měl pohybovat kolem 3,6 %. V roce 2022 by měla 
nezaměstnanost stagnovat, vzhledem k předpokládanému ukončení státní 
podpory zaměstnanosti však může dojít k jejímu dalšímu růstu až na 3,7 %. 

• Míra nezaměstnanosti v krajích je stále ovlivněna epidemií a zůstává 
vysoká. Dokonce i v Praze se vyšplhala na vyšší než obvyklou hodnotu  
a v 1. čtvrtletí 2021 dosáhla v průměru 3,0 %, meziročně tedy o 190 
bazických bodů (bps) více. Nejvyšší úroveň nezaměstnanosti a zároveň 
nejvýraznější meziroční nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji, 
kde se v 1. čtvrtletí pohybovala její míra na úrovni 8,4 % (zvýšení 
mezičtvrtletně o 230 bps a meziročně o 540 bps), a to zejména v důsledku 
výrazného útlumu cestovního ruchu. Nejnižší nezaměstnanost byla 
zaznamenána ve Zlínském kraji, kde klesla na 1,5 %. Zlínský kraj byl 
jediným regionem, kde míra nezaměstnanosti nepřekročila 2 %.

Česká republika - Ekonomický přehled Q2 2021
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Nepotravinové zboží

Maloobchodní tržby (bez motorových vozidel)
Motorová vozidla (pravá osa)

Potraviny



Míra nezaměstnanosti - kraje ČR

Hrubá měsíční mzda - kraje ČR
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VÝVOJ NA TRHU INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ - Q2 2021

• Objem investic do komerčních nemovitostí v ČR se ve 2. čtvrtletí 2021 
vyšplhal na €426 milionů (ze €301 milionů ve stejném období loňského 
roku). Vykázal tak meziroční nárůst o 42 % a 47% zlepšení oproti 
předchozímu čtvrtletí. 

• Ve 2. čtvrtletí letošního roku bylo evidováno celkem 14 transakcí, 
tedy o trochu více než ve 2. čtvrtletí roku 2020, kdy bylo uzavřeno 11 
transakcí. Průměrná velikost transakce dosáhla €30,5 milionu, což je 
stále €10 milionů pod čtvrtletním průměrem běžným před pandemií. 

• Investicím ve 2. čtvrtletí 2021 dominovaly kanceláře, které byly 
předmětem šesti transakcí. Průmyslový a maloobchodní sektor se na 
investiční aktivitě každý podílel třemi transakcemi.

• V Praze se uskutečnilo sedm transakcí, jejichž souhrnný objem čítal 
téměř €317 milionů. 

• Tuzemští investoři investovali během 2. čtvrtletí 2021 do komerčních 
nemovitostí v celé zemi €160 milionů a získali devět ze 14 nemovitostí 
(tři v Praze a šest na regionálních trzích). 

• Přeshraniční investice přesáhly €266 milionů (o 77 % více než  
v předchozím čtvrtletí) a ve 2. čtvrtletí 2021 tvořily 62 % celkového 
investičního objemu. Praha byla pro zahraniční investory opět první 
volbou, ve 2. čtvrtletí bylo 90 % zahraničního kapitálu investováno  
v hlavním městě (oproti 51 % registrovaných v 1. čtvrtletí 2021). 

VÝNOSOVÁ MÍRA

• Výnosy napříč všemi realitními sektory zůstaly od 3. čtvrtletí 2020 
beze změn. U nejlepších kancelářských nemovitostí v Praze se, díky 
nízkému objemu nové výstavby a stabilnímu nájemnému, ustálily na 
úrovni 4,10 %. Výnosy ze vhodně umístěných a dobře pronajatých 
moderních průmyslových prostor se pohybují kolem 4,25 %. Pro 
prvotřídní nákupní centra chybí na trhu relevantní transakce, nicméně 
odhad výnosů u nejúspěšnějších projektů v Praze by se stále pohyboval 
kolem 5,75 %.

VÝHLED

• Investoři nadále projevují velký zájem o kancelářský sektor, ale 
téma "nedostatku produktů" pokračuje a příležitostí je relativně 
málo. Tuzemští investoři jsou i nadále ochotni zvažovat investice do 
administrativních budov mimo Prahu, zatímco zahraniční kupci se 
obvykle omezují pouze na hlavní město.

• Český průmyslový trh zůstává mimořádně silný. Extrémně nízká míra 
neobsazenosti v kombinaci se strukturou trhu, na němž developeři 
zpravidla staví a neprodávají, by mohla v nadcházející krátkodobé až 
střednědobé budoucnosti vést k poklesu výnosů. 

• Investoři také rychle vstupují na rezidenční trh. Na trhu byly uzavřeny 
různé transakce, z nichž většina se týkala ‘forwardových‘ struktur, kdy 
se investoři zavázali k akvizici projektů ještě před zahájením výstavby 
nebo v jejím průběhu. Rezidenční výnosy jsou v současnosti nejníže ze 
všech realitních sektorů a nebylo by velkým překvapením, pokud by 
ještě klesly. 

• Maloobchodní sektor má v České republice poměrně stálou základnu 
tuzemských kupců a ceny druhořadých nemovitostí se drží na zdravé 
úrovni. V krátkodobém horizontu neočekáváme transakce na poli 
prvotřídních nadregionálních center, především kvůli nejistotě  
v maloobchodním sektoru a investičním objemům, ve kterých se 
takové nemovitosti pohybují.

Výnosy

Zdroj  Savills
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Počet uzavřených transakcí dle čtvrtletí



Čtvrtletní investiční objemy dle realitního sektoru - Praha (v milionech €)

Čtvrtletní investiční objemy - Praha vs. regiony (v milionech €)

Čtvrtletní investiční objemy dle realitního sektoru - Česká republika (v milionech €)

Objem investic do komerčních nemovitostí dle čtvrtletí - Česká republika (v milionech €)
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