
TISKOVÁ ZPRÁVA  

27. 12. 2018 

 

 

Devadesát procent Pražanů by preferovalo vlastní byt,  

oceňují především nezávislost a zajištění na stáří  

 

Praha, 27. 12. 2018 – Necelá polovina Pražanů bydlí ve vlastním bytě nebo domě. Vyplynulo 

to z průzkumu agentury Ipsos, která se dotazovala více než tisíce obyvatel hlavního města na 

to, jak bydlí a jak by bydlet chtěli. Šetření, které si prostřednictvím on-line nástroje Instant 

Research zadala společnost Central Group, ovšem zároveň ukázalo, že velká část dotázaných 

nebydlí podle svých představ. Na otázku: Jaký typ bydlení preferujete? totiž přesně 90 

procent oslovených odpovědělo, že by upřednostnilo vlastnické bydlení.    

 

 

 
Zdroj: Ipsos pro Central Group, 1028 respondentů, Praha, 18 – 65 let 

Na vlastnickém bydlení považují lidé za nejdůležitější jistotu (nezávislost na pronajímateli) v 56,4 

procentech. Třetina lidí (33 procent) hodnotí kladně to, že díky vlastnímu bytu nebudou mít ve stáří 

s bydlením finanční starosti. Možnost nemovitost kdykoli prodat je důležitá pro necelých deset 

procent oslovených.  

„Vlastní bydlení preferují lidé napříč všemi věkovými kategoriemi. Není tedy pravda, co tvrdí někteří 

noví politici, že lidé a to hlavně ti mladí nechtějí být vázáni hypotékou a dávají přednost nájmům,“ 

řekla výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Nejmladší dotázaná kategorie od 18 

do 26 let by totiž volila vlastní bydlení v 88,5 procentech případů. Z výsledků je zřejmé, že i mladí 

lidé dnes na bydlení nahlížejí především pohledem nákladů a v době, kdy není rozdíl mezi splátkou 

hypotéky a cenou nájemného nijak dramatický, pro ně představuje vlastnické bydlení 

z dlouhodobého hlediska výhodnější variantu. Pokud si ji samozřejmě mohou dovolit. A nemusí se 

ani obávat situace, kdy by potřebovali byt zatížený hypotékou prodat. Banky jsou na tyto varianty 

připraveny a převod nemovitosti s hypotékou je dnes již běžnou záležitostí. 
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U nájemního bydlení boduje fakt, že lidé nebudou vázáni dlouhodobými finančními závazky, pouze 

však v 25,8 procentech případů. Stejně tak flexibilita neboli možnost kdykoliv se odstěhovat (v 17,7 

procentech). Největší část z těch, kteří bydlí v nájmu, a to celých 48,4 procenta ale uvedlo, že nemá 

na vlastní byt dostatek prostředků.  

 
 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Za 25 let svého 
působení firma dokončila již 170 rezidenčních projektů a prodala více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. 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 dvě miliardy korun. Významné prostředky věnuje společnost také 
na obecně prospěšné účely. 
 
Central Group je také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a 
připravené pozemky pro více než 30.000 nových bytů a rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 15 až 20 let. 
Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů. 
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