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Snižující se nabídka bytů
Nabídka dostupných bytů se snížila za poslední 2 roky o 30 % 
2014: 6450   2015: 6600   2016: 4650
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Vývoj nabídky bytů

Rozdíl mezi poptávanými byty a povolenými byty v roce 2016  
cca 5000

Tlak na cenu
› vysoká poptávka
› nízká nabídka

Očekávaný strop cen – závislost na příjmech kupujících
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Zvyšující se ceny bytů a nájmů

Zdroj: Trigema, realitymix.cz
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Limity a důsledky

› Cenový strop omezený příjmem cílové skupiny
› Přesun od trhu finálního klienta k investičním bytům
› Posun trhu vlastnického k trhu nájmů v rezidencích
› Neadekvátní růst cen starší zástavby a panelákových bytů
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Důsledky

Porovnání ceny

Novostavba
Park Hloubětín
Prodej bytu 9/2016
2+kk, 54 m²
2 830 000 Kč vč. DPH
(52 407 Kč / m2)

Panelový byt
Prodej 2+1 52 m2

Zelenčská, Praha 9 - Hloubětín
2 990 000 Kč (57 500 Kč / m2)

Cihlový byt
Prodej bytu 2+1 52 m2

Mochovská, Praha 9 - Hloubětín
3 500 000 Kč (67 307 Kč / m2)

Inzerce ze dne 14. 3. 2017 Sreality.cz
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Pražská spirála

Obstrukce a průtahy v povolování novostaveb

Malá nabídka nových bytů, růst poptávky  >  růst cen

Omezená možnost koupě vlastního bydlení,
finanční nedostupnost

Přesun do nájemního bydlení  >  růst cen nájmů 

Sociální důsledky změn bytového trhu

Cesta zpět  >  uvolnění prostředí pro povolování staveb
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Mahenova, Praha 5 - Smíchov
1 + kk, 46 m²
Přízemí, situováno do vnitrobloku

2008 – kupní cena 2,3 milionu Kč (50 000 Kč / m²)

 video

PříBĚH PROdEJE JEdnOHO Bytu AnEB JAK ŠEL ČAS

https://www.youtube.com/watch?v=wF8Omeoh6e0&feature=youtu.be


Prodej leden 2015

2,0 mil. Kč
- daň z převodu nemovitosti (platí prodávající)
------------------------------------------------------------

Ztráta

0 zájemců

NeMožNé ProDat

PříBĚH PROdEJE JEdnOHO Bytu AnEB JAK ŠEL ČAS



Prodej leden 2017

2,9 mil. Kč (63 000 Kč / m²)
0 Kč – daň z převodu nemovitosti (platí kupující)
------------------------------------------------------------

Nárůst ceny 2017/15 – 45 %

9 zájemců za 1. den

o 2 roKy PoZDěji

PříBĚH PROdEJE JEdnOHO Bytu AnEB JAK ŠEL ČAS



03  Vyplatí se zahajovat bytové projekty 
manažerům starším 55 let?



Hlavní problém českého stavebního práva – třístupňový povolovací proces 
(EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení)

Před 10ti lety  
projekt trval  

3 roky

Před 5ti lety  
projekt trval  

5 let

Nyní získání povolení  
a realizace projektu  

trvá 7 let

1 rokPlzeň 1933

VyPLAtí SE ZAHAJOVAt BytOVÉ PROJEKty MAnAŽERŮM StARŠíM 55 LEt?
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Posun k zdravému životnímu stylu

 ZdRAVÉ PROStřEdí 
 MAxiMáLní KOMfORt

 úSPORA EnERgií 
 ŠEtRnOSt K PříROdĚ

SMySLuPLnOSt VýStAVBy „ZELEnýcH“ BytŮ



tŘÍDěNÍ oDPaDU

Ekologické smýšlení je patrné 
na každém našem kroku. I proto 
se projekty JRD neobejdou bez 
speciálního prostoru na tříděný 
odpad. Obyvatelům našich bytů 
chceme třídění co nejvíce ulehčit, 
proto s odpadky nebudou muset 
chodit daleko a přitom budou dělat 
něco pro životní prostředí.

KoMUNitNÍ PěStoVáNÍ

Víme, jaká je radost sklízet vlastní 
ovoce a zeleninu nebo se starat o svou 
zahrádku voňavých bylinek. Chtěli 
jsme tento požitek dopřát i obyvatelům 
našich projektů. Například v Ecocity 
Malešice tak mohou zcela ekologicky 
pěstovat své vlastní plodiny, čekat 
na sladké období sklizně a třeba se 
i podělit se svými sousedy. 

žiVot V SoULaDU S PŘÍroDoU

Spokojený domov pro nás není jen 
útulný byt a rodinné zázemí. Patří 
k němu také příroda, kterou do našich 
projektů vnášíme prostřednictvím 
nových parků, do nichž sázíme již 
vzrostlé stromy a keře z vlastní lesní 
školky. Aby jí rezidenti byli ještě blíž, 
začleňujeme do projektů ptačí budky 
a dokonce broukoviště. Příroda nesmí 
chybět ani v okolí projektů JRD, proto 
je stavíme v blízkosti stávající zeleně.

SMySLuPLnOSt VýStAVBy „ZELEnýcH“ BytŮ



ProStor Pro DětSKé Hry

Všichni rodiče jistě chtějí, aby 
jejich děti byly spokojené a zdravé 
a aby trávily více času venku než 
u obrazovek. V našich projektech 
pro ně máme dětská hřiště, prvky 
pro hraní, dokonce letní tubusovou 
skluzavku a kopec na sáňkování. 
A na hřišti pro cvrnkání kuliček si 
určitě vyhrají i tatínkové.

aKtiVNÍ žiVot

Sport neodmyslitelně patří ke 
spokojenému životu. V parcích 
našich projektů proto budujeme 
cesty vhodné pro běhání a cyklotrasy 
napojené na místní cyklostezky. 
Nechybí ani cyklomyčky, které ocení 
možná i majitelé psích mazlíčků.

SetKáVáNÍ S PŘáteLi

Žít bez přátel, to by zkrátka nebylo 
ono. Abychom podpořili vzájemné 
setkávání nejen přátel, ale i sousedů 
a budování nových vztahů, rezidenti 
najdou v našich projektech altány, 
místo pro grilování i společenské hry. 
Jednou z nich je pétanque, který si 
na připraveném hřišti mohou zahrát 
všichni bez ohledu na věk.

SMySLuPLnOSt VýStAVBy „ZELEnýcH“ BytŮ
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očekávané stavby 
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Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Řežáb
Majitel JRD

jrD s.r.o.
Korunní 810/104
101 00  Praha 10

+420 777 88 99 55
info@jrd.cz  /  www.jrd.cz




