
Nájmy v Brně ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily,
koronavirová krize však růst cen ochladila

Brno, 25. července 2020

Pohled na meziroční srovnání cen nájmů v Brně ukazuje jasný růstový trend. Nejčastější dispozice 2+kk
zdražila oproti 2. čtvrtletí loňského roku o 700 Kč na 13 700 Kč. Pokud však srovnáme kvartál před krizí
s tím právě uplynulým, ukazuje se, že po období restriktivních opatření nájmy v moravské metropoli lehce
zlevnily. U zmiňované dispozice 2+kk konkrétně o 200 Kč. U dalších dispozic 2+1, 3+kk, či 3+1 lze pak vidět
snížení cen nájmů o 500 Kč. Oproti Praze, kde při kvartálním porovnání u některých kategorií měsíční
nájemné zlevnilo až o 1500 Kč, jsou však brněnské nájmy stabilnější. Vyplývá to z analýzy společnosti
UlovDomov.cz, která provozuje službu Ideální nájemce a spravuje portfolio bytů v celkové hodnotě 6,3
miliardy korun.

Brno výpadek krátkodobých pronájmů neovlivnil tak výrazně jako hlavní město. Trend meziročního růstu zůstává
zachován a korekce mezi kvartály je v řádu stovek korun. „Byť je Brno také turisticky atraktivní, není samozřejmě
tak navštěvované jako Praha. Neodehrálo se zde tedy pražské nájemní drama v podobě růstu nabídky bytů k
dlouhodobému pronájmu, které byli poskytovatelé pronájmů typu Airbnb nuceni dát na trh,“ říká Martin Březina,
CEO společnosti UlovDomov.cz. Dle něj nelze v moravské metropoli výrazné výkyvy čekat ani v dalším období.
„Na pražském trhu jsme už zaregistrovali první signály v podobě poklesu počtu inzerátů a lehkého zvedání cen.
Na druhou stranu, hlavní taháky v Brně jsou zrušené nebo se uskuteční v jiném režimu. Velká cena motocyklů bude
bez diváků a strojírenský veletrh se neuskuteční vůbec, takže kdo počítal se slušnými cenami za krátkodobý
pronájem, musel už tento záměr opustit,“ komentuje Martin Březina.

Důležitým ukazatelem na trhu s nájemními byty jsou počty zveřejněných inzerátů. Signálem turbulence na
pražském trhu byl velký nárůst počtu inzerátů. Na trh se tam týdně valily stovky bytů k pronájmu, což bylo patrné
právě v inzerci. Tento trend byl nejsilnější v centru Prahy a u dispozice 2+kk, kde jen za červen přibylo dle dat
UlovDomov.cz 417 nových nabídek. V Brně se objem inzerátů na volné byty také mezikvartálně zvýšil, a to o
13,5 procenta. „V Brně evidujeme u dispozic 1+1, 1+kk, 2+1 a 2+kk za měsíc červen 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. „Počet
volných bytů zřejmě ještě poroste. Brno je studentské město a řada vysokých škol přešla nebo do značné míry
přejde na distanční výuku,“ uzavírá Martin Březina.

V dalších okresních městech Jihomoravského kraje ukazují data výkyvy směrem nahoru i dolů. Nelze tedy mluvit
o výrazném dopadu na snížení cen jako v Praze, ani o stabilním vývoji jako v Brně, což je dáno rozdílnou
dynamikou rozvoje jednotlivých měst. Například ve Vyškově vycházela v letošním druhém kvartálu dispozice
2+kk na 11 250 Kč, což představuje meziroční a zároveň i mezikvartální zdražení o 1 250 Kč. Na druhou stranu
v Břeclavi nájem stejné kategorie vyšel na 10 500 Kč, což je oproti loňskému druhému kvartálu i prvnímu čtvrtletí
2020 o 500 Kč méně.



Tabulka: Průměrné ceny nájemního bydlení 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

Q2 2019 13 000 13 000 9 995 10 000 15 000 17 500 23 000 23 000

Q1 2020 13 900 13 500 10 500 10 000 16 000 18 000 21 000 22 500

Q2 2020 13 700 13 000 10 000 10 000 15 500 17 500 19 000 23 900

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 1. 7. 2020

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 dokážou 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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