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S přetrvávajícím zájmem o ne-
movitosti zatím nic neudělaly ani 
rostoucí úrokové sazby. Je pravda, 
že v této složité geopolitické době 
sice dochází k určitému zpoma-
lení růstu cen nemovitostí, ale 
na tyto cykly je tento segment 
zvyklý. Odborníci na realitní trh se 
ve svých vyjádřeních shodují, že 
korekce bude v nejhorším případě 
v řádech jednotek procent. Argu-
mentují tím, že se na trhu stále 
vyskytuje výrazný nepoměr mezi 
nabídkou a poptávkou.

Hlad po nemovitostech je 
zkrátka mnohem větší, než jaký 
jsou schopni developeři uspokojit. 
A vzhledem k poslednímu vývoji 
české stavební legislativy se rychlé 
výstavby v Česku jen tak nedočká-
me, což znamená jediné. Přesy-
cení trhu novými nemovitostmi 
rozhodně v příštích letech čekat 
nemůžeme. A pokud by přece 
jenom došlo k vyššímu propadu, 
bude se to týkat celého trhu, nejen 
toho realitního.

Prázdninové destinace
Podle posledních dat realitních 
kanceláří, která na konci září 
zveřejnila ČTK, vzrostl objem 
nákupů starších i nových apartmá-
nů či domů meziročně asi o 20 až 
25 procent. Češi se nejčastěji 
zaměřují zejména na prázdninové 
přímořské destinace. K nejoblíbe-
nějším patří především Španělsko 

a Chorvatsko, ale například i Al-
bánie, Podle oslovených společ-
ností je zde návratnost investice 
vyšší, než v případě nemovitostí 
v Česku.

Hráči na realitním trhu se 
shodují, že hlavním důvodem 
vyšší rentability zahraničních ne-
movitostí je dramatický růst cen 
obdobných nemovitostí v Česku. 
Tuzemské domy a byty určené 
k bydlení či rekreaci navíc v po-
sledních letech výrazně zdražily. 
Na řadě míst v zahraničí tak lze 
pořídit nemovitost pro vlastní po-
třeby nebo jako zhodnocení úspor 
levněji než v Česku. Menší byt se 
dá na realitních webech sehnat od 
dvou milionů korun a průměrně si 
zájemce zaplatí okolo pěti milionů 
korun. „Není se tedy čemu divit, 
že se někteří Češi poohlížejí po 
zajímavých nemovitostech za na-
šimi hranicemi. Vyhledávané jsou 
například apartmány v turisticky 
dosud méně známých lokalitách, 
u kterých je v budoucnu očekáván 
růst jejich tržní ceny i pravidel-
ných příjmů z pronájmu,“ uvedla 
Jana Žáčková, online hypoteční 
specialistka startupu Hyponamí-
ru.cz.

Šéf Bezrealitky Jan Škrabánek 
uvedl, že nejde o masový trend. 
Přirovnal zájem Čechů o nemo-
vitosti v cizině k nákupu českých 
chalup Nizozemci v 90. letech. 
„Češi se teď podobně zajímají 

o pobřeží Jadranu – Chorvatsko 
nebo Albánii. V prvním případě je 
láká stále lepší dopravní dostup-
nost a léty prověřený region, 
v druhém případě trh, který na-
bízí vysoké zhodnocení zejména 
s blížícími se debatami o zapojení 
Albánie do Evropské unie," řekl 
Škrabánek.

Obecně platí, že nejatraktiv-
nějšími trhy pro investice do 
nemovitostí jsou ty, které mají 
silné ekonomické základy a politic-
kou stabilitu. „A takovým trhem 
je nyní bezesporu Evropská unie,“ 
konstatoval Jan Večerka, zakla-
datel a šéf aplikace BrikkApp. 
Podle jeho slov jsou tak vhodné 
pro nákup nemovitostí země jako 
Německo, Nizozemsko, Španělsko 
a Portugalsko.

Finančně zajímavý je podle 
odborníků jih Španělska, i když 

naráží na vzdálenost a rostoucí ces-
tovní náklady s ohledem na zdra-
žování letecké dopravy. Přesto zde 
Češi kupují například starší domy 
na Mallorce u moře mimo hlavní 
centra a rekonstruují. „V mnoha 
případech je návratnost takové 
investice výrazně vyšší, než nákup 
nemovitosti v Česku. Zde totiž 
rekreační objekty kvůli prodražo-
vání provozu vstupují do fáze, kdy 
přestává být návratnost investice 
atraktivní,“ řekl Škrabánek.

Investiční byty v Polsku
Štikou na poli investičních nemo-
vitostí se stává i sousední Polsko. 
Polský trh láká investory zejména 
svou rozlohou s více než desítkou 
velkoměst, ve kterých lze stále 
najít relativně dostupné ceny ne-
movitostí. Výnosy jsou zde proto 
stále velmi atraktivní.

Pro odvážné může být podle expertů 
výnosná investice v Asii. Ceny nemovitostí 
rostou například v Číně nebo Indii, kde 
je rovněž vysoká poptávka po pronájmu. 
Před investicí je ale důležité provést podle 
důkladný průzkum, protože tyto trhy 
mohou být nestabilní.

Roste zájem o nemovitosti 
v zahraničí. Investují do nich 
jednotlivci, developeři i fondy
Je to obehraná písnička. Investice do nemovitostí jsou jedny z nejvýnosnějších 
za posledních deset let. Jenže v Česku jaksi není už moc kde brát. I proto se 
stále více investorů dívá za naše hranice, kde je stále poměrně pestrý výběr 
investičních příležitostí. A investoři nemusí hledat daleko. Do zajímavých 
projektů je možné uložit peníze například v sousedním Polsku, oblíbeném 
Chorvatsku nebo třeba ve Španělsku.
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S ohledem na vývoji české stavební 
legislativy se rychlé výstavby v Česku 
jen tak nedočkáme, což znamená jediné. 
Přesycení trhu novými nemovitostmi 
rozhodně v příštích letech čekat nemůžeme.

A všímají si toho i čeští deve-
lopeři. Vloni koupila velkého 
polského developera Spravia 
společnost Crestyl a investiční 
skupina Cornerstone Investment. 
Generální ředitel Crestylu Omar 
Koleilat tehdy pro E15, že díky této 
akvizici Crestyl šestkrát zvýšili svůj 
dosavadní roční objem prodeje 
rezidenčních nemovitostí.

Na rezidenční projekty v Polsku 
se zaměřuje také česká skupina 
UDI podnikatele Radka Menšíka. 
Skupina získala stavební povolení 
pro další výstavbu na brownfi eldu 
po továrně Ursus v polské Varšavě. 
V rámci svého projektu Classic 
Ursus plánuje vybudovat celkem 
960 bytů za zhruba 2,8 miliardy 
korun. Aktuálně jich developer 
dokončil již 114, a to v rámci první 
ze sedmi budov.

„V průměru se ceny bytů ve 
druhé etapě pohybují kolem 70 ti-
síc korun za metr čtvereční plo-
chy,“ říká ředitelka strategie UDI 
Group Marcela Fialková. Investice 
do zahraničních nemovitostí tak 
podle Fialkové může být zajímavá 
také pro české investory, kteří již 
nepoměr cen českých nemovitostí 
k příjmům obyvatelstva začínají 
vnímat jako riziko. „V době, kdy 
existují agentury zajišťující profe-
sionální správu nemovitostí, tak 
mohou do zahraničních nemovi-
tostí investovat nejen fi rmy a fon-
dy, ale i individuální investoři,“ 
dodává Fialková.

Podle Fialkové je polský trh 
velmi vstřícný k investorům. „Ne-
setkáváme se tam s většími pře-
kážkami. Povolování výstavby je 
poměrně rychlé. To jsou důvody, 
proč je v Polsku silná konkurence, 
která i přes vysokou poptávku po 
bytech drží jejich ceny relativně 
na uzdě. Můžeme zde proto na-
bídnout byty daleko levněji, než 
za kolik prodávají byty developeři 
v Česku,“ dodala Fialková.

Polsko rovněž v hledáčku 
realitních fondů
V roce 2016 se pustila do realit-
ního byznysu také společnost 
WOOD & Company. Za šest let se 
společnost propracovala k nemo-
vitostnímu portfoliu, které čítá 
340 tisíc metrů čtverečních. Jeho 
hodnota přesahuje miliardu eur.

„Jako správci nemovitostí v na-
šich realitních podfondech se na 
jedné straně potýkáme s enormní-
mi cenami energií, které musíme 
zohlednit v pronájmech, na 
druhé straně se zeštíhluje nabídka 
nových kancelářských ploch až 
o polovinu, v oblasti retailu a kon-
krétně nákupních center se nové 
metry čtvereční prakticky nestaví. 
Navíc rostou ceny vstupních 
materiálů i náklady na zaměstnan-
ce,“ říká Marek Herold, předseda 
představenstva Realitního fondu 
WOOD & Company.

V loňském roce společnost 
realizovala akvizici bratislavského 
nákupního centra Aupark a v le-
tošním roce vstoupila realitní 
divize na polský trh, když do Offi  -
ce podfondu získala varšavskou 
kancelářskou budovu Astrum.

„I do budoucna se chceme 
soustředit především na regi-

on střední a východní Evropy, 
jednáme o dalších dvou kancelář-
ských budovách ve Varšavě, které 
bychom chtěli do portfolia našeho 
Offi  ce podfondu připojit do konce 
příštího roku,“ doplňuje Herold. 

Skupina WOOD & Company 
historicky v Polsku realizovala 
řadu transakčních mandátů a úpi-
sů na burze, tento region dobře 

zná, vnímá jej jako atraktivní 
investiční destinaci, takže realitní 
byznys zde byl logickým krokem. 
„Varšava nabízí téměř šest milionů 
metrů čtverečních pronajímatelné 
plochy v segmentu kancelářských 
budov. Analyzovali jsme tento trh 
intenzivně dva roky a působení 
zde nám dává smysl,“ uzavírá 
Herold.
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