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Jak moc se trh hypoték 
propadá?

Dopady vyšších sazeb a přísnější 
regulace ČNB na trh bydlení



Program
10:00 Přivítání účastníků a úvodní slovo
10:10 Co říkají poslední čísla EMA data a hlavních hráčů?
10:20 Jak moc klesne hypoteční business? Kam až vyletí sazby?
10:40 Inflace, válka, ČNB.. co ohrozí trh bydlení více?
10:50 Spotřebitelé a čerpání hypoték v Covidu (průzkum)
11:00 Je růst cen nemovitostí u konce?
11:10 Názor spotřebitelů na nárůst cen nemovitostí (průzkum)
11:20 Bude vysoká inflace trvat roky?
11:30 Závěr
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… a další



Anketa:

“Jak se bude vyvíjet 
hypoteční trh?”



Co říkají čísla EMA data 
a lídrů trhu?











+ 56%





+ 32%





+ 91%





+ 84%



Jak moc klesne hypoteční 
business? Kam až vyletí sazby?



Inflace, válka, ČNB.. 
Co ohrozí trh bydlení více?



Spotřebitelé a čerpání hypoték 
v Covidu



Šestina respondentů 
(16,4 %) uvedla, že 

v posledních třech letech 
čerpali hypoteční úvěr.

“V posledních třech letech čerpala hypotéku
šestina domácností…”

O: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Třetina dotázaných 
(34,1 %), kteří 

v posledních třech letech 
čerpali hypoteční úvěr, 

tak činila v době 
koronakrize.

“...třetina z nich po začátku koronakrize”

O: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
N = 182/1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



V posledních třech letech 
čerpala hypoteční úvěr 

desetina (10,4 %) 
respondentů 

z domácností s příjmy do 
15 tis. Kč měsíčně, ale 

pětina (21,3 %) 
dotázaných 

z domácností 
s měsíčními příjmy nad 

45 tis. Kč. 

“V posledních 3 letech čerpala hypotéku
pětina lidí z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč”

Ox: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
Oy: Jak vysoký je čistý měsíční příjem vaší domácnosti?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Po začátku koronakrize 
čerpala hypotéku jen 

méně než čtvrtina 
respondentů 

domácností s příjmy od 
30 tis. Kč do 45 tis. Kč 
měsíčně (23,8 %), kteří 
v posledních 3 letech 

získali hypotéku.

“Po začátku koronakrize hypotéku čerpali nejméně četně 
lidé z domácností s příjmy od 30 do 45 tis. Kč”

Ox: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
Oy: Jak vysoký je čistý měsíční příjem vaší domácnosti?
N = 182/1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



V posledních třech letech 
čerpali hypoteční úvěr 

četněji respondenti 
s vysokoškolským 

vzděláním (29,3 %). 
S rostoucím dokončeným 
vzděláním stoupá podíl 

dotázaných, kteří v 
posledních 3 letech 
hypotéku čerpali.

“V posledních 3 letech čerpali hypotéku
nejčetněji lidé s vysokoškolským vzděláním”

Ox: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
Oy: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Po začátku koronakrize 
čerpali hypotéku obecně 

četněji respondenti 
s nižším dosaženým 

vzděláním, kteří 
v posledních 3 letech 

hypotéku získali. Výjimku 
z trendu představují 

vysokoškolsky vzdělaní 
dotázaní (32,1 %).

“S rostoucím vzděláním klesá podíl lidí,
kteří čerpali hypotéku v koronakrizi”

Ox: Čerpali jste v posledních 3 letech hypotéku?
Oy: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
N = 182/1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Je růst nemovitostí u konce?



Co stojí za nárůstem cen 
nemovitostí dle spotřebitelů?



● výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů
● statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, 

pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
● respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let
● sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021

“Vzorek dat a metodika”



Více než dvě pětiny 
respondentů (43,3 %) 
očekávají, že v příštích 

3 letech ceny nemovitostí 
prudce vzrostou. Další 

třetina dotázaných 
(33,3 %) předpokládá 

mírný růst cen.

“Ceny nemovitostí vzrostou”

O: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Více než čtvrtina 
respondentů se domnívá, 
že hlavní příčinou růstu 

cen nemovitostí jsou 
obavy z inflace (28,4 %). 

Necelá čtvrtina je 
přesvědčena, že ceny 

nemovitostí rostou vždy 
(23,9 %) a téměř pětina 
dotázaných přičítá růst 
spekulantům (17,3 %). 
Nedostatečná výstavba 
(15,3 %) se umístila až 

na čtvrtém místě.

“Za růstem cen nemovitostí je především obava z inflace”

O: Co považujete za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí v současné době?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Prudký růst cen 
nemovitostí 

v následujících třech 
letech předpovídá 

polovina žen (49,7 %), 
ale jen třetina mužů 

(36,8 %). Naopak muži 
očekávají prudký (5,6 %) 
či mírný (7,5 %) pokles 
cen realit četněji než 
ženy (2 %, 6,8 %).

“Polovina žen předpovídá prudký růst cen nemovitostí”

O: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



S přibývajícím věkem 
klesá podíl respondentů, 

kteří očekávají prudký 
růst cen nemovitostí 
v následujících třech 

letech. Ten předpokládá 
polovina dotázaných ve 
věku do 26 let (52,7 %), 

ale jen třetina starších 55 
let (33,3 %).

“S rostoucím věkem klesá očekávání 
prudkého růstu cen nemovitostí”

O: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



S růstem příjmu 
domácnosti klesá podíl 

respondentů, kteří 
v následujících třech 

letech očekávají prudký 
růst cen nemovitostí. 

Mezi dotázanými 
z domácností s příjmy do 
15 tis. Kč jich je více než 
polovina (53,8 %), mezi 

respondenty 
z domácností s příjmy 

nad 45 tis. Kč jen třetina 
(33,4 %).

“Prudký růst cen nemovitostí 
očekávají především domácnosti s nižšími příjmy”

Ox: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
Oy: Jak vysoký je čistý měsíční příjem vaší domácnosti?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Respondenti s vyšším 
dosaženým vzděláním 

očekávají v příštích třech 
letech prudký růst cen 

nemovitostí méně četně 
než lidé s nižším 
vzděláním. Mezi 

dotázanými se základním 
vzděláním jich je více 
než polovina (55,7 %), 

mezi respondenty 
s vysokoškolským 
vzděláním čtvrtina 

(27,6 %).

“Prudký růst cen nemovitostí 
očekávají především lidé s nižším vzděláním”

Ox: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
Oy: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Respondenti, kteří 
nevlastní žádnou 

nemovitost, očekávají 
prudký nárůst cen realit 

(48,7 %)  v následujících 
třech letech četněji než 
dotázaní z řad vlastníků 

nemovitostí (40,2 %).

“Prudký růst cen nemovitostí 
očekávají především lidé bez vlastní nemovitosti”

Ox: Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí v příštích třech letech?
Oy: Upravili jste v posledních 3 letech pojištění nemovitosti aktuální tržní hodnotě?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Ženy (34,2 %) považují 
obavy z inflace za hlavní 

příčinu růstu cen 
nemovitostí významně 

četněji než muži 
(22,4 %). Naopak muži 
(22 %) viní z růstu cen 
významně četněji než 

ženy (12,7 %) 
spekulanty.

“Muži viní z růstu cen nemovitostí spekulanty
výrazně četněji než ženy”

O: Co považujete za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí v současné době?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



S vyšším dosaženým 
vzděláním klesá podíl 

respondentů, kteří jsou 
přesvědčení, že hlavní 
příčinou současného 

růstu cen nemovitosti je, 
že ceny nemovitostí vždy 
rostou. Nejvyšší je jejich 

podíl mezi dotázanými se 
základním (34,8 %) a 

nejnižší 
s vysokoškolským 

(14,4 %) vzděláním.

“Lidé s nižším vzděláním četněji věří,
že ceny nemovitostí vždy rostou”

Ox: Co považujete za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí v současné době?
Oy: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Podíl respondentů 
považujících za hlavní 

příčinu růstu cen 
nemovitostí jejich 

skupování spekulanty 
stoupá s růstem příjmů 

domácnosti respondentů. 
Nejvyšší je u dotázaných 
z domácností s příjmem 
nad 45 tis. Kč (20,7 %).

“Za růstem cen nemovitostí stojí spekulanti
zejména podle respondentů z domácností s vyššími příjmy”

Ox: Co považujete za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí v současné době?
Oy: Jak vysoký je čistý měsíční příjem vaší domácnosti?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Obavy z inflace jsou 
hlavní příčinou 

současného růstu cen 
nemovitostí podle čtvrtiny 
respondentů, kteří vlastní 
nemovitost (25,4 %), ale 
podle třetiny dotázaných, 
kteří žádnou nemovitost 

nevlastní (33,4 %).

“Obavy z inflace stojí za růstem cen nemovitostí
především u lidí bez vlastní nemovitosti”

Ox: Co považujete za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí v současné době?
Oy: Upravili jste v posledních 3 letech pojištění nemovitosti aktuální tržní hodnotě?
N = 1 110,  sběr dat 28. 10.  2021 - 1. 11. 2021



Potrvá vysoká inflace roky?





Komunita EMA data online
více než 2 000 

profesionálů z oboru

přes 20 000 
zobrazení měsíčněnejvětší oborová 

komunita na LinkedIn



Vyzkoušejte sami

1. Zkušební přístup už je na cestě k vám
2. 10 dní můžete naplno EMA data využívat
3. Poté se rozhodnete, zda pokračovat

         sledujte na LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/emadata-cz/?viewAsMember=true


Další setkání Meet EMA 
v roce 2022
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