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1) Založeno na informacích, které byly k dispozici ke dni 22/07/2022.
2) Rezidenční objekty v Praze s více než 50 bytovými jednotkami určenými k pronájmu.

INVESTIČNÍ TRH: 1. POLOLETÍ 2022

• Díky silné aktivitě v 1. čtvrtletí vzrostl celkový objem 
investic za 1. pololetí roku 2022 meziročně o 60 % a dosáhl  
€1,15 miliardy.

• V 1. pololetí 2022 bylo v ČR dokončeno 22 transakcí a průměrná 
hodnota dosáhla €52 milionů. Oproti 1. pololetí 2021, kdy 
bylo uzavřeno 28 transakcí, se počet obchodů snížil o 21 %, 
zatímco průměrná velikost transakce se meziročně zvýšila  
o 103 % (z €26 milionů).

• V 1. pololetí roku 2022 byly celkově nejžádanějším sektorem 
kanceláře, jejichž pololetní objem se meziročně zvýšil o 79 % 
na €598 milionů (což představovalo 52 % celkové investiční 
aktivity 1. pololetí roku 2022). Následovaly maloobchodní 
nemovitosti s podílem 30 % (€340 milionů, meziročně o 354 % 
více) a průmyslové objekty tvořily 17 % (celkem €190 milionů, 
což bylo meziročně o 63 % více).

• Ačkoli se většina transakcí uskutečnila na regionálních trzích 
(13 vs. 9 v Praze), hlavní město přilákalo v 1. pololetí letošního 
roku 52 % celkového investičního objemu.

• Na celkovém objemu transakcí se podíleli především domácí 
investoři, kteří získali nemovitosti v hodnotě více než  
€607 milionů (53 % celkového objemu), následováni 
evropskými investory (36 %).
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Míra inflace a výnosnost státních dluhopisů

Zdroj   ČSÚ

EKONOMICKÝ PŘEHLED 1

• Růst HDP během letoška výrazně zpomalí a ve druhé polovině roku 
ekonomická aktivita dokonce meziročně mírně poklesne z důvodu 
růstu finančních nákladů a snížených reálných příjmů, jež budou brzdit 
veškerou hospodářkou aktivitu. Brzdou ekonomického růstu jsou také 
problémy v globálních výrobních a dodavatelských řetězcích, dále 
umocněné válkou na Ukrajině, a též zhoršený sentiment českých firem 
i domácností. Předpokládá se, že problémy v globálních výrobních  
a dodavatelských řetězcích se budou na pozadí postupné deeskalace 
válečného konfliktu pozvolna zmírňovat, avšak zcela odezní až v polovině 
příštího roku. Růst produkce pro rok 2023 je revidován směrem dolů 
ve spojitosti se zhoršeným globálním makroekonomickým výhledem  
a v celoročním úhrnu letos výrazně zvolní pod 1 %. Podle prognózy však 
v roce 2023 dynamika HDP zrychlí na více než 3 % a tím překoná svou 
úroveň před pandemií.

INFLACE 1

• Česká ekonomika čelí kombinaci mimořádně silných inflačních tlaků, 
které se odrážejí v eskalujícím plošném růstu cen. Podle prognóz by měla 
inflace vyvrcholit ve 3. čtvrtletí 2022, kdy v meziročním srovnání dosáhne 
až 16 %. Poté by však z důvodu převahy vlivu ztráty reálných příjmů  
a účinností zpřísněné měnové politiky měla klesat a za rok 2022 v průměru 
činit 13,9 %. Jádrová inflace bude nadále odrážet jak silnou dynamiku 
výrobních cen doma i v zahraničí, tak odeznívání znatelných domácích 
nákladových a poptávkových tlaků. V návaznosti na dlouhodobé inflační 
tendence zvýšila ČNB dvoutýdenní repo sazbu na 7 % (zatímco v červnu 
2021 činila 0,5 %). Letošní dvouciferná inflace se tak v první polovině 
příštího roku rychle sníží, k čemuž výrazně přispěje dosavadní rychlý 
růst úrokových sazeb, a v roce 2023 by měla klesnout v průměru k 4,5 %,  
k čemuž přispějí dobře ukotvená inflační očekávání, silnější domácí měna 
a stabilnější ceny energií.  

MALOOBCHODNÍ TRŽBY 1

• V květnu 2022 se maloobchodní tržby meziročně reálně snížily o 6,9 %, z 
toho za nepotravinářské zboží o 7,6 %, za potraviny o 6,3 % a za pohonné 
hmoty o 5,2 %. Maloobchodní tržby se snížily ve všech kategoriích tržeb 
s výjimkou prodeje farmaceutického, zdravotnického a drogistického 
zboží. Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví klesly  
o 15,3 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 14,8 %, s počítačovým 
a komunikačním zařízením o 9,8 % a s výrobky pro domácnost  
o 9,0 %. Naopak růst tržeb zaznamenaly prodejny s farmaceutickým a 
zdravotnickým zbožím o 5,5 % a prodejny s kosmetickými a toaletními 
výrobky o 4,4 %. Tržby internetových obchodů klesaly pátý měsíc v řadě, 
tento měsíc o 10,1 %, avšak oproti předpandemickému roku 2019 byly  
o více než třetinu vyšší. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel 
meziročně klesly o 8,1 %. Hlavním důvodem snížení spotřeby je rostoucí 
inflace, která v kombinaci s prudkým růstem životních nákladů nutí 
domácnosti přehodnocovat nešetrné výdaje. V nadcházejících měsících 
tak lze očekávat další pokles reálných tržeb obchodů a podniků služeb.

NEZAMĚSTNANOST 1

• Míra nezaměstnanosti2 dosáhla v květnu letošního roku 2,5 %, tedy 
stejně jako v předchozím čtvrtletí. V meziročním srovnání klesla 
o 0,7 %, což představovalo nejmírnější meziroční pokles od ledna 
letošního roku. Český trh práce nadále ovlivňují sezónní práce 
zejména ve stavebnictví, gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství 
a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství a těžbě.  
V příštích měsících by měla nezaměstnanost přestat klesat, ale zároveň 
se nebude výrazně zvyšovat. Podle analytiků je na trhu práce stále 
nedostatek zaměstnanců, a to i přes migrující obyvatele z Ukrajiny. 
Žádná jiná země EU nemá nezaměstnanost pod 3 % a Česká republika 
tak stále zůstává zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropské unii. 
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1) Založeno na informacích, které byly k dispozici ke dni 22/07/2022.
2) Obecná míra nezaměstnanosti je procentní podíl nezaměstnaných osob na ekonomicky aktivní pracovní síle (součet zaměstnaných a nezaměstnaných osob.
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1) Založeno na informacích, které byly k dispozici ke dni 22/07/2022.



VÝVOJ NA TRHU INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ - 2. ČTVRTLETÍ

• Ačkoli se čtvrtletní investiční objemy v ČR vrátily na úroveň před pandemií 
již ve 4. čtvrtletí 2021 a v 1. čtvrtletí 2022, hodnota investic ve 2. čtvrtletí 
2022 ochabla a představovala pouhých €252 milionů.

• Meziročně klesl objem investic v letošním 2. čtvrtletí o 41 % a oproti 
předchozímu výjimečnému kvartálu byl nižší dokonce o 72 %. Oslabení 
aktivity ve 2. čtvrtletí  bylo patrné i ve srovnání s průměrem za posledních 
12 čtvrtletí, které ukázalo pokles o 59 %.

• Po dvou čtvrtletích, kdy větší část objemu investic zůstala na pražském 
trhu, směřovala ve 2. čtvrtletí 2022 většina (69 %)investic do regionů.

• Největší transakcí 2. čtvrtletí byla akvizice portfolia komerčních 
nemovitostí, v nichž převládají obchodní jednotky Tesco, které koupila 
společnost Adventum. Transakce se týkala 18 nemovitostí nacházejících 
se v České republice a Maďarsku, přičemž hodnota českého portfolia byla 
dostatečně vysoká na to, aby se retail stal ve 2. čtvrtletí nejvýznamnějším 
sektorem. V kombinaci s dalšími dvěma menšími transakcemi dosáhly 
maloobchodní nemovitosti ve 2. čtvrtletí 33 % celkového objemu 
uzavřených transakcí. Kanceláře obsadily druhou příčku s podílem 31 %  
a transakce s průmyslovými objekty představovaly podíl 27 %.

• Z hlediska počtu transakcí bylo 2. čtvrtletí úspěšnější než předchozí 
kvartál (13 oproti 9 transakcím) ale průměrná velikost transakce vykázala 
značný pokles a jen mírně přesáhla €19 milionů, což je méně než polovina 
průměru za předchozích 12 čtvrtletí (€45 milionů). 

• Tuzemští investoři se v tomto čtvrtletí podíleli na 11 ze 13 transakcí. Podíl 
domácího kapitálu na celkovém objemu investic se ve 2. čtvrtletí zvýšil na 
68 %, a výrazně tak přesáhl průměr za předchozích 12 čtvrtletí (48 %).

MÍRA VÝNOSNOTI

• Nálada investorů reagující na bezrizikovou míru výnosnosti způsobuje, že 
se začínají zvyšovat výnosové míry u všech typů komerčních nemovitostí.

• Oproti předešlému čtvrtletí se u prvotřídních kanceláří zvýšily yieldy 
o 50 bps a ve 2. čtvrtletí roku 2022 dosahovaly 4,50 %. V průmyslovém a 
rezidenčním segmentu stále docházelo ke značnému růstu nájemného, 
což pomohlo zpomalit úpravy nominálních hodnot nemovitostí, ale i tak 
se míra výnosnosti u těchto aktiv posunula o 25 bps výše na úroveň 4,25 %.

• U maloobchodních nemovitostí se míra výnosnosti rovněž posunula 
o 25 bps výše. Na trhu již delší dobu neproběhla referenční transakce 
ale odhadované výnosy u nejúspěšnějších nákupních center v Praze se 
pohybují kolem 6,00 % a u prémiových obchodních jednotek kolem 4,75 %.

VÝHLED

• Po velmi dlouhém období nízkých úrokových sazeb a kvantitativního 
uvolňování se odvětví komerčních nemovitostí přizpůsobuje změnám 
na trzích s dluhopisy a dluhovými nástroji. S narůstajícím rozdílem 
mezi historickými cenovými představami prodávajících a očekáváné  
návratnosti kupujících je třeba počítat s korekcí hodnot. 

• Vyšší kapitálové náklady budou mít v blízké budoucnosti vliv na ceny 
a objemy transakcí, ale kupující, kteří finanční páky (leverage) využijí  
v omezeném rozsahu nebo vůbec budou mít značnou výhodu.

• Celkový objem investic v roce 2022 pravděpodobně nepřekročí hodnotu  
€2 miliard a výnosové míry se do konce roku ještě zvýší a to napříč všemi 
sektory. Největšímu riziku může čelit maloobchodní segment, neboť 
domácnosti pocítí zásah do reálných disponibilních příjmů způsobený 
inflací, což negativně ovlivní jejich spotřební chování.

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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Oddělení investic do nemovitostí

Oddělení průzkumu trhu

Savills plc je globální společnost poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy Savills působí ve více než 600 vlastních i partnerských 
kancelářích na území Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Pacifiku, Afriky i Blízkého východu, kde nabízí široké spektrum specializovaných poradenských služeb a služeb v oblasti managementu a investic klientům z 
celého světa. Tento report má pouze informativní charakter. Nesmí být publikován, reprodukován nebo citován v plném či částečném rozsahu, ani jej nelze použít jako základ pro jakoukoli smlouvu, prospekt, dohodu 
nebo jiný dokument bez předchozího souhlasu. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto reportu byly úplné a přesné, Savills nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou nebo následnou 
ztrátu nebo ujmu vyplývající z jeho použití. Obsah je přísně chráněn autorským právem a jeho reprodukce v plném či částečném rozsahu v jakékoli formě je bez písemného souhlasu oddělení průzkumu trhu spol. Savills

Savills Česká republika a Slovenská republika
Poskytujeme služby šité na míru vlastníkům pozemků, developerům, uživatelům prostor i investorům a to během celého 
životního cyklu komerčních nemovitostí. Přidáváme hodnotu tím, že našim klientům poskytujeme informace a poradenské služby 
podpořené výstupy našeho globálního týmu, který se věnuje průzkumu trhu.
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