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Bytová výstavba zatím pomáhá klesajícímu stavebnictví 

 
Praha, 7. 4. 2016 – Stavebnictví jako celek v začátku roku klesá, v lednu meziročně o 

více než 10 procent, v únoru podle aktuálních dat ČSÚ reálně o 2,3 procenta. Zakázky 

od developerů vůči stavebním firmám jsou ale zatím stále vysoké a tak pomáhají 

celému stavebnímu odvětví a snižují jeho klesající trend. 

Prodej bytů je sice poslední dobou rekordní, ale i bytová výstavba bojuje s problémy. Tím 

hlavním je pomalé povolování projektů stavebními úřady. Od nákupu pozemku ke kolaudaci 

trvá příprava projektu bytového domu v průměru osm let. V řadě případů ještě déle. Některé 

městské části jsou po posledních volbách navíc „protirozvojově“ zaměřené a povolování 

jakékoli nové výstavby je zde na bodu mrazu. V únoru klesl počet zahájených bytů 

v bytových domech, z nichž většina je realizována v Praze, o 22,4 procenta, přitom prodej 

nových bytů roste v Praze řádově desetiprocentním tempem. 

Poptávka po novém bydlení je velmi vysoká několik posledních let. Loni rostl prodej o zhruba 

15 procent a letos za celý rok očekáváme další růst až o deset procent na 7200 bytů. Pokud 

se s takto vysokou poptávkou brzy nesrovná také rychlost povolování nových staveb, 

developeři nebudou mít co prodávat. Projekty, které byly povoleny v minulosti, již budou 

dokončeny a rozprodány a nové prostě nebudou k dispozici. A to samozřejmě v konečném 

důsledku povede k převisu poptávky nad nabídkou, tím pádem k růstu cen bytů a ke snížení 

dostupnosti nového bydlení. Již nyní se problémy s povolováním nových projektů na trhu 

projevují omezením nabídky stavebních pozemků, především těch s vydanými povoleními, a 

růstem jejich cen často až za hranici rentability. 

Dušan Kunovský 

předseda představenstva 

Central Group a.s. 

 
 
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. 
 
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 osmi let. Central Group nadále intenzivně hledá a 
nakupuje další pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    
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