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▪Taje sníh. 

▪Taje také zamrzlé stavebnictví? 

▪Taje budoucnosti jeho financování:
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Nemovitosti budou. Budou finance?

▪ Nabídka

▪ Poptávka
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To záleží.

Porostou ceny?

▪ Úroková míra

▪ Nominální, Inflace, Riziko

▪ Alternativy investorů

▪ V prostoru i odvětví

Když finance budou, tak za kolik?



Ceny rostly.
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Porostou?
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Jak bude vypadat poptávka v Novém Normálu?

▪ „Musíme se z krize 
proinvestovat“ (1361)
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Infrastruktura KancelářeLogistická centra

▪ Boom opadne

▪ Ale zvýšení permanentní

▪ Primárně k zákazníkovi

▪ Ve výrobě decentralizace

▪ Homeoffice ≠ smrt kanclu

▪ Perestrojka

▪ „Hackathon“ model

▪ Větší hrozba: zánik malých

Byty….



Byty nejsou Amazon. Na místě záleží. 
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▪ Proměna poptávky po prostoru

▪ Proměna poptávky po místě.
▪ Zásoba bytů je ještě méně vhodná, než dřív



Poptávka po bytech
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▪ „Koronakrize zlevní byty“

▪ „I krátkodobá krize“



Investiční byty
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Proč je byt jako Bitcoin?

▪ Kupují lidé BTC aby s ním platili
nebo aby na něm vydělali?

▪ Kupují lidé byty aby v něm bydleli
nebo aby na něm vydělali?

▪ Až přestane cena růst,
jen k placení.

▪ Až přestane cena růst…

Bytcoin ale není Bitcoin…



Nabídka bytů
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Shrnutí rostoucích cen
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▪ 3 % -> 2 %:

▪ Namísto 12.000,-
splácím 8.000,-

▪ Hospodářství jen uspáno, 
nezabito

▪ Poptávka > nabídka dokud 
zamrzlá stavební řízení

▪ Nové byty na správném místě

▪ Ale nejsou projekty, pozemky

▪ Rostoucí komplexita norem

▪ Důchod nelze čekat od státu

▪ Nízká návratnost ostatních 
investic neinvestorů

▪ Levné peníze



Ceny porostou
Finance budou
Ale za kolik…



3M PRIBOR
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3M EURIBOR
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Zůstanou peníze „levné“
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Zůstanou peníze „levné“?

▪ České vs. světové peníze

▪ Politické tlaky na nízké úroky

▪ Aby hospodářská obnova

▪ Aby nevybuchly státní dluhy
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DO BUDOUCNA – 2021-2022

▪ Nejvíce na růst úroků 
tlačí vládní politika

▪ Zatím snad obhajitelná

▪ Ale jak dlouho?

▪ Efekt vytěsňování 
ve stavebnictví
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2020: Náklady ve stavebnictví rostou v ČR nejvíce

// 16

0,1%

2,1%

3,7%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

průmysl služby stavebnictví

Růst nákladů 2020



Krédo na závěr

Prostor, a věci na něm postavené,
jsou poslední baštou vzácnosti.
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Douška: DPH na nové byty
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▪ 0 % na respirátory je protiprávní

▪ Nevyjednali jsme si výjimku, Rakousko ano

▪ UK: Tampon tax

▪ UK: povolení 0% na nová obydlí


