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Bytu je málo, musíme zdražovat
aneb Jak to vidí developeři
I Stavitelé bytů naříkají,
li "Ž
že jim úřady znemožnily
pružně reagovat na akř
tuální poptávku. Silní
hraci Zároveň nakupují
V Praze pozemky jako
o život. V budoucnost
rezidenčního trhu tak
Z dlouhodobé perspektivy
pevně věří. Co trh čeká
V nejbližší době, už ale tolik jednoznačné není, jak
vyplývá Z čerstvé studie
developerských společností Q1 2017 vypracované
ﬁrmami CEEC Research
a KPMG CR.
„Pokud budeme vycházet ze
současného, stavu a neočekáváme
žádné Zásadní ekonomické výl‹yvy, pak vše bude záležet na místních radních a úřadech a jejich
ochotě se na rozvoji bydlení
podílet. Zatím to bohužel nevypadá moc dobře, kvůli nedostatku
možností stavět jsou ceny současných projektů nejvyšší ve střední
Evropě. Asi je Zbytečné připomínat, jaké jsou příjmy V Berlíně
nebo Vídni a jaké důsledky by
při současné chuti kupujících se
zadlužít měl případný ekonomický otřes. Sám jsem zvědav, za jaké
ceny budou ještě klienti ochotni
kupovat,“ říkájan Pustina, ředite
developerské společnosti Sidi
Prague.
Studie vychází Z údajů získaných při osobních rozhovorech
S manažery vybraných největších,
středních i malých developerských ﬁrem. Ty letos očekávají
v Praze pokles nabídky rezidenčních nemovitostí O dvě procenta.
V mimopražských regionech
naopak podle nich stoupne nabídka Zhruba o procento. V roce 2018
má být vývoj nabídky podobný.
Séfové ﬁrem věří, že poptávka
poroste iv příštím roce, což bude
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střet historicky největší poptávky
po bydlení a Zcela nedostatečné nabídky nových projektů,
což sekundárně zvyšuje i ceny
starších bytů,“ poznamenává
Horváth.
Meziročně cena prodaných bytů
vyskočila Zhruba o pětinu. „Cenová hladina je už poměrně vysoko,
nicméně i letos očekáváme, že
ceny dál porostou. Ale mírněji,
řekněme o pět procent. Převáží
vliv nedostatku bytů V důsledku
omezeného povolování, který
tlačí ceny nahoru, nad omezením
dostupnosti hypoték a jejich zdražením, které by mohlo naopak
tlačit ceny dolů,“ míní šéf Central
Group Dušan Kunovský.
jeho ﬁrma se před pár dny díky
vyšponovaným cenám a poptávce
rozhodla pustit na trh i zbylých
sedm desítek bytů Z projektu
Rezidence Garden Towers na Žižkově, přestože si tyto byty chtěl
Kunovský původně ponechat a vyzkoušet si poprvé koncept nájemního bydlení. Na příkladu Central
Group je vidět, že nejsilnější hráči
mají v záloze byty, které mohou
pouštět na trh_. „Máme celkem tři
segmenty. Střední, který tvoří asi
60 procent naší nabídky, prodáváme V okamžiku, kdy máme všechna povolení a zahájenou stavbu.
Byty nadstandardního segmentu
(asi 30 procent) V naprosté většině
případů prodáváme už dokončené. A deset procent nabídky tvoří
prémiové projekty. Ty dáváme
do prodeje vždy plně dokončené,“

,,Především chceme růst, máme

několik ,spícíchø projektů, které

bychom konečlłě rádi V tomto Itoce
uvedli živou' ríká puątipa za Iz-

raelskeho developera Sıdı Prague.
„Máme nakoupené desítky projektů a pozemků, které současně
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mít V metropoli za následek další
rozevírání nůžek.
,,Nejvíc bude záležet na celkové
výkonnosti ekonomiky a náladě
ve společnosti. Růst poptávky ale
nebude doprovázen adekvátním
doplněním nabídky, protože
vlivem složitých povolovacích
procesů a nej asné legislativy
nemohou developeři pružně
reagovat na vývoj trhu přípravou
nových projektů. Výsledkem tak
bude další růst cenové úrovně,“

předpovídá Ján Horváth, ředitel
realitní divize CTR group.
,
ˇ
I
S|I.||I SE PREDIASOBILI
Tři čtvrtiny ředitelů developerských společností plánují V letošním roce zdražit nabízené byty
O čtyři procenta. O stejné procento by chtěli zvýšit ceny i V roce
2018. Navýšení marží otevřeně
přiznalo 61 procent developerů.
„Důvodem strmého nárůstu
cen bytů v posledních letech je

Fia1ková.V zásobě tak má Central
Group například projekt o 162 ate-

liérech v Petrohradské ulici

ve Vršovicich, který je aktuálně
ve výstavbě.
SPÍCÍ PROJEKTY A IIOVÉ AKVIZICE
jednoznačnou prioritou ﬁrem je
v letošním roce dokončení rozpracovaných projektů (hodnocením
8,9 bodu Z 10 to potvrzuje 100 procent ředitelů) spolu S přípravou
nebo nákupem nových projektů
(8,4 bodu Z 10 opět shodně 100
procent).
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Nedostatek vydaných
stavebních povolení

Vývoj ekonomiky
(očekávám)

10° %

Vývoj cen
nemovitostí

10° %

Podmínky pro realizaci
projektového

10° %

ﬂnancovanr
97 %

Podpora Státu
v oblasti

bydıenr
78 %

rozvíjíme a připravujeme do vý-
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stavby. Zaměřit se chceme hlavně
na transformaci zanedbaných
brownﬁeldů V širším centru Prahy
na rezidenční čtvrti doplněné
o občanskou vybavenost, obchody
a restaurace, hodnotný veřejný prostor. Aktuálně rozvíjíme například
severní část nákladového nádraží
nebo Rezidenci park Kavčí hory

1ø0 %

Vé
zíìkání územłüch ľ°.Zh°d““tÍ
na prıpravovanych projektech
a také
dokončení
akvizic zajima, Iokaht
_ pro developerskou
Vych
výstavbu,“ dodává Radoslav Ra-
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10° %

Nedostatek kvalitních pozemků

Sazby hypotečních úvěrů

V sousedství centrálního parku
. Hodnoceni (040 max)
% 0/O ﬁrem
na Pankráci,“ vypočítává Kunovský.
„Pro našispolečnost bude klíčo- _-_ì-----_ - n _-

94 %

ıžrriısıˇelgì/_ ˇ

V 9

Demogra_ﬁcký

'Ve

M0]

_<-_ì

Jaké jsou. klíčové faktory, podle
kterých se zákaznık rozhoduje při výběru rezidenční nemovitosti?
. nemovıtostı
.
Lokalıta
%

Dopravnıv dostupnost
%

Důvě ryhodnost, reference
a stabilita developerské
společnosti

chač, ekonomický ředitel Geosan
Development.
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Jak už bylo řečeno, trh s byty je
v tuto chvíli výrazně ovlivněn nízkým počtem vydaných stavebních
povolení (V hodnocení 8,9 bodu
Z 10 to potvrzuje 100 procent
ředitelů). Následuje nedostatek
kV-'=I1ÍU'IÍCh POZGITIRŮ 3- také VÝVOÍ
ekonomiky. Podpora Státu V oblas-

100 %

100 %

100 %

100 %

93 %

Cena nemovitosti

Profesionální
a příjemný projev

Kvalita a typ
použitých materiálů

Počet bytových
jednotek

Energetická
náročnost

ti bydlení podle manažerů ovlivňuQ Hodnocení (0-10 max)
% % firem
Pľ°d°JC°
je trh nejméně (3,7 bodu Z 10).
Trochu přel‹vapivé je zjištění,
že dvě třetiny developerů tvrdí,
(EIA), je nej ednoznačné. Polovina
Podle developerů je nyní téměř
že nejnovější novelou stavebního
ředitelů zrychlení předpokládá,
30 procent bytů a domů V Praze
zákona se výstavba nezjednodudruhá polovina nikoliv. Podle
pořizováno takzvaně na investici,
ší, ani neubude byrokracie. Zda
43 procent manažerů ani novela
mimo metropoli je to 16 procent.
proces urychlí spojení územního
nezamezí neoprávněným poža„V uplynulém roce zaznamenal
povolení, stavebního řízení a podavkům organizací, které se odvo- podíl bytů kupovaných na insouzení vlivu na životní prostředí lávají proti chystaným stavbám.
vestici největší nárůst. Lví podíl

_ Pramen_ grafů CEEC Research.
_ _ˇ WKPMG
na tom měly hıstorıcky nejnızsı
úroky hypoték a možnost čerpat
úvěr až na sto procent kupní ceny,
což mnozí využili jako vyhodnou
páku,“ popisuje Horvath Z CTR
group.
I
Denisa Holajova
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Co bude podle vas v roce 2017 nejvice ovlıvnovat trh s rezıdencnımı nemovıtostmı?
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PRODEJ BYTŮ SPADL ZAČÁTKEM ROKU O víc NEŽ TŘETINU ---

Mezi růstem cen nových bytů
a poklesem poptávky po nich platila
zkraje letošního roku nepřímá úměra.
Podle takzvaného Deloitte develop
indexu průměrná nabídková cena
v lednu a únoru meziročně stoupla
O 21 procent. Počet prodaných bytů
oproti prvním dvěma měsícům roku 2016
ale poklesl o výrazných 36 procent.
V lednu a únoru ubylo Z nabídky
developerů 932 bytů, ve stejném období
sejich do ceníků vrátilo 122, absolutní
úbytek tedy činil 810 bytů. Loni na jaře

Deloitte develop index uváděl za leden
a únor prodaných celkem 1463 nových
bytů. DO nabídky pak bylo navráceno
112 bytů, Za sledované období se tak
absolutně prodalo 1351 bytů. Pokud
bychom vycházeli Z absolutních prodejů,
byl meziroční pokles ještě vyšší, a to
O 40 procent.
Výpočet Deloitte je založený
na informacích získaných Z internetových
Stránek developerských společností
a ceníkůjejich projektů. Základem
indexu jsou počty a nabídkové ceny

volných jednotek v projektech ke konci
sledovaného dvouměsíčního období.
Jak index dále uvádí, za dva roky ceny
nových bytů vzrostly O 35 procent.
S rostoucí průměrnou cenou Za metr
čtvereční Zároveň vzrostla O 243 tisíc
průměrná celková cena za byl, a to
na téměř sedm milionů korun. l když
byla poptávka v lednu a únoru 2017 nižší
než v posledních měsících roku 2016,
Stále podle Deloitte pře\/yšovala počet
bytů nově dodaných na trh, a to rovněž
o 35 procent.

Nadále platí, že rychleji jsou vyprodány
menší a levnější byty. Průměrná
nabídková cena bytů. které v lednu
a únoru dali developeři do prodeje, se
vyšplhala 83 900 korun za čtvereční
metr. Cena prodaných bytů v tomto
období (v ceníku oz-načenojako
,,prodaný“) činila 75188 korun Za metr
čtvereční. Průměrná cena volných
nových bytů v Praze tak opět vzrostla,
a to na 88 500 korun za čtvereční
metr. ldnal

