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Prodej bytů Central Group za pololetí vzrostl o 44 procent, 

příjmy dosáhly 2,8 miliardy 

 

Praha, 7. 7. 2016 – Největší český rezidenční developer a investor nové bytové výstavby 

Central Group prodal za 1. pololetí 712 bytů za 2,8 miliardy korun. Počet prodaných bytů 

meziročně vzrostl o rekordních 44 procent. Růst příjmů z prodeje bytů byl dokonce ještě 

vyšší, a to vzhledem k zařazení luxusnějších projektů blíže centru Prahy do prodeje, které 

zvedly průměrnou cenovou hladinu.  

 

„Boom nového bydlení je dán především dobrou ekonomickou situací a důvěrou domácností 

v budoucnost. Jeho hybnou silou jsou samozřejmě rekordně levné hypotéky,“ poznamenal šéf 

Central Group Dušan Kunovský. Připomněl, že „stále více lidí také koupi bytu volí jako alternativní 

cestu, jak uložit finance v době, kdy banky nenabízejí v podstatě žádné zhodnocení úspor“.  

 

Byty se prodávají, ale na trh se nedostávají nové 

 

Rekordní růst prodeje sice nepochybně všechny developery těší, problémem je ale fakt, že na trh 

se ve stejném tempu nedostávají nové byty. Na straně stavebních úřadů a městských části totiž 

chybí vůle nové projekty povolovat, a tak se nabídka nových bytů k prodeji razantně tenčí. 

Poptávka tak začíná mít navrch, a to se vbrzku může projevit zvýšením cen nového bydlení. 

 

Central Group má sice aktuálně rekordních více než 2000 rozestavěných bytů, a tak by se mohlo 

zdát, že se ho problém s nedostatkem bytů netýká. Nicméně i z těchto rozestavěných bytů je již 

velká část v současnosti vyprodána. 

 

Za celý rok 2016 Central Group očekával zhruba desetiprocentní růst prodeje, což by znamenalo 

zhruba 1100 prodaných bytů. Příjmy z prodeje bytů by měly překročit hranici čtyř miliard korun. Ve 

světle pololetních čísel by se mohla zdát tato prognóza velmi konzervativní, je ale otázkou, zda 

současný prodejní boom vydrží po celý rok. „Je třeba si uvědomit, že ve druhé polovině roku má 

začít platit novela zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšíří možnosti předčasného splacení 

hypoték. To by mohlo vést banky ke zdražení hypoték, nicméně s ohledem na silnou konkurenci 

na bankovním trhu to zřejmě není příliš pravděpodobné,“ odhadl Kunovský.   

 

Za celý loňský rok Central Group prodal 1009 bytů za 3,5 miliardy korun. Počet prodaných bytů 

meziročně rostl o téměř 20 procent. Vzhledem ke složité konsolidaci v koncernu čítajícím 80 firem 

zatím firma neodhaduje konkrétní výši čistého zisku za loňský rok. I ten ale rostl oproti roku 2014, 

kdy dosáhl 587 milionů korun. Přesný údaj bude k dispozici v průběhu letních měsíců. 
 

 

 

 
Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
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Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i 
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších 
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 22 let svého působení firma dokončila již více než 140 rezidenčních projektů 
a prodala více než 12.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. To 
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce Central Group, firma cenu dorovná a ještě přidá 
bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,7 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 
pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 15.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích deseti let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    


