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Stavebnictví a bytová výstavba vloni rostly, přesto to není až 

tak pozitivní zpráva 

Praha, 6. 2. 2018 – Stavebnictví i bytová výstavba vloni rostly. To je hlavní zpráva dnes 

zveřejněná Českým statistickým úřadem. Přesto to není až tak pozitivní zpráva, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. Stavebnictví totiž roste pomaleji než zbytek ekonomiky, a navíc 

z žalostné úrovně předchozích let. Bytová výstavba je nejspíše ještě v hlubší krizi a vzhledem 

k pomalému povolování z ní hned tak brzy nevybředne.  

Počet zahájených bytů v Praze meziročně vzrostl o 46 procent na 2487 nově povolených bytů 

v bytových domech za uplynulý rok. Za stejnou dobu se ale prodalo 5500 bytů a poptávka by byla 

po počtu ještě o několik tisícovek vyšším. Není ji ale čím uspokojit. Na trh se totiž vzhledem 

k razantně omezenému povolování v posledních letech nových bytů nedostává dost, a to je důvod, 

proč ceny bydlení rostou. Za uplynulé dva roky o více než 40 procent.  

A pokud se náhled politiků nezmění, nezmění se ani přístup úřadů a větší počty nových bytů se na 

trh přesouvat nezačnou. Přitom developeři jen v Praze mají aktuálně v různé fázi přípravy 85 tisíc 

bytů. Ty ale roky čekají na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo zrušení 

stavebních uzávěr z rozvojových území. Bezúspěšně.  

Praha přenechává své místo regionům, a to není zdravé 

Zahájené byty neboli ty, na něž úřady vydaly stavební povolení, naznačují vývoj nabídky na trhu 

v následujících obdobích. A rozhodně nás tedy nečeká žádný boom. Již dnes je nabídka nových 

bytů na trhu na hranici 3600 bytů, což je pro město, jakým je Praha, zcela nedostatečné. Novinkou 

ale je, že po letech růstu od odeznění ekonomické krize se začínají propadat i počty dokončených 

bytů o více než osm procent na 4623 dokončených bytů. Problém, na který developeři poukazují již 

déle než rok, se tak nyní začíná ukazovat naplno. 

Ještě před dvěma lety Praha ve statistice zahájených bytů v bytových domech jasně vedla a 

představovala dokonce více než polovinu nově povolených bytů v zemi. Fakt, že hlavní město roste 

rychleji než zbytek země, je logický a je tomu tak všude ve vyspělých zemích. Dnes se ale Praha na 

celku vydaných povolení pro byty v ČR podílí již jen 34 procenty, a to není zdravé. Hlavní město 

Česka představuje šestý nejbohatší region v Evropské unii. Logicky tak k sobě váže aktivní lidi 

z regionů a ze zahraničí, kteří všichni hledají ve městě bydlení.  
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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 23 let svého působení firma dokončila již více než 150 rezidenčních projektů 
a prodala více než 13.000 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 1,8 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 20.000 nových bytů a rodinných 

domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 10 až 15 let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další pozemky a 

brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů. 
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