
Nájmy v Brně zůstávají na úrovni roku 2019, koronavir zastavil
zdražování

Brno, 30. května 2020

Ceny dlouhodobých nájmů v Brně rostly až do prvního čtvrtletí letošního roku. Po dvou měsících pandemie
COVID-19 nájmy některých dispozic poklesly jen mírně nebo zůstaly na průměrech loňského roku. Ke
konci května tak například průměrná měsíční cena nejžádanější dispozice 2+kk činí 13 100 Kč, což
představuje oproti měsíci před krizí cenu o 900 Kč nižší. Vyplývá to z analýzy společnosti UlovDomov.cz,
která provozuje službu Ideální nájemce a spravuje portfolio bytů v celkové hodnotě 6,2 miliard korun.

„Zatímco v Praze zavládla po výpadku krátkodobých pronájmů na trhu nájemního bydlení panika, Brno si zatím
drží ceny dlouhodobých nájmů na stabilních hladinách. Vzhledem k tomu, že nejde o primární turistický cíl,
dočasný výpadek krátkodobých nájmů typu Airbnb místní trh tolik neovlivnil,“ vysvětluje Martin Březina, CEO
společnosti UlovDomov.cz. „V Brně je tedy stále spíše nedostatek bytů k pronájmů, což je dalším faktorem, který
brání výraznějšímu poklesu cen,“ dodává Březina.

V moravské metropoli sice za poslední měsíc mírně zlevnila nejžádanější dispozice 2+kk, u kategorie 2+1 cena
však zůstala na 13 000 Kč, což je 500 Kč méně než před krizí, ale stejně jako v průměru za celý loňský rok.
Obdobně tak u dispozic 1+1 a 1+kk si nájmy zachovaly průměrnou hladinu roku 2019. U kategorie 3+1 lze
evidovat dokonce mírný růst ceny na 15 900 Kč, dispozice 3+kk ale celkový trend opět dorovnává mírným
zlevněním.

Dalším důležitým ukazatelem na trhu s nájemními byty jsou počty zveřejněných inzerátů. Signálem turbulence na
pražském trhu je velký nárůst počtu inzerátů. Na trh se tam týdně valí stovky bytů k pronájmu, což je patrné právě
v inzerci. Tento trend je nejsilnější v centru Prahy a u dispozice 2+kk, kde jen za poslední měsíc přibylo dle dat
UlovDomov.cz 417 nových nabídek. „V Brně evidujeme u dispozic 1+1, 1+kk, 2+1 a 2+kk za uplynulý měsíc
dohromady 264 nových nabídek, z toho konkrétně u kategorie 2+kk 78 nabídek. Je to tedy výrazně méně než
v Praze, ale stejně jako tam platí, že tyto dispozice představují až 90 procent bytů, které se aktuálně inzerují,“
uvedl Martin Březina.

V dalších okresních městech Jihomoravského kraje je vývoj cen podobný jako v Brně, respektive ještě více
kopíruje dlouhodobou růstovou trajektorii. Ve Znojmě stojí nájem bytu kategorie 2+kk 9 800 Kč měsíčně, což je
stejně jako loni na podzim. V Břeclavi pak nájem stejné kategorie vyjde aktuálně na 12 000 Kč, což je oproti
loňskému podzimu o 1 000 Kč více. Ve Vyškově pak vychází dispozice 2+kk na 11 250 Kč, což představuje
zdražení dokonce o 1 350 Kč.



Tabulka: Ceny nájemního bydlení v průměru v Brně

 

Medián cen brněnských nájmů napříč dispozicemi (hodnoty jsou v Kč)
2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk

2015
10 500 9 500 7 500 7 250 12 000 13 000 15 000 20 000

2016 11 000 11 000 8 000 7 700 13 000 14 900 15 000 17 000

2017 12 000 12 000 8 500 8 500 14 000 16 000 17 000 20 000

2018 13 000 12 100 9 500 9 500 15 500 17 000 19 800 21 900

2019 13 500 13 000 10 000 9 990 15 000 18 000 20 000 23 000

K1 14 000 13 500 10 900 10 200 15 900 17 750 23 000 21 900

K2 13 500 13 000 10 000 10 000 15 500 18 000 25 000 21 500

K3 13 100 13 000 10 000 10 000 15 900 17 400 22 500 24 000

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz ke 28. 5. 2020
K1 = Ceny nájemního bydlení v průměru měsíc před krizí (v Kč)
K2 = Ceny nájemního bydlení v průměru po prvním měsíci korona krize od vyhlášení nouzového stavu (v Kč)
K3 = Ceny nájemního bydlení v průměru v posledním měsíci korona krize (v Kč)

Poznámka pro editory:

Ideální nájemce je prémiovou službou společnosti UlovDomov.cz, která se zabývá nájemním bydlením. Kromě
služby Ideální nájemce provozuje UlovDomov.cz jeden z největších českých inzertních portálů na pronájmy a
nástroj Prověření rizikovosti osob. UlovDomov.cz je členem skupiny Miton vedle projektů jako Slevomat,
Rohlík.cz, Bonami či Twisto. Firma má pobočky v Brně a v Praze.

UlovDomov.cz má k dispozici mediány cen nájmů u jednotlivých dispozic pro Brno i Prahu, a to včetně
jednotlivých městských částí. Může poskytnout meziroční, mezikvartální i meziměsíční srovnání. Odborníci
z firmy dokáží okomentovat jak právní, tak daňové aspekty nájemního bydlení a vyjádřit se k trendům na
realitním trhu. V neposlední řadě pak rádi poradí ohledně pojištění domácnosti či investice formou koupě bytu
a jeho následného pronajímání.
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