
Pronájem malého bytu lze v Brně sehnat i levněji než v roce 2019

Brno, 20. dubna 2021

První kvartál roku 2021 udržel ceny nájemního bydlení v Brně kolem průměru cen za rok 2019. Malé byty
o rozloze 1+kk dokonce ještě nepatrně zlevnily. Naopak byty o rozloze 3+kk a 3+1 mírně zdražily ve
srovnání s průměrem 2019, a to zhruba 500 Kč měsíčně. Vyplývá to ze statistik společnosti UlovDomov.cz,
která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará soukromým majitelům o více než 1 300 bytů v
hodnotě přesahující 6 miliard korun. Z analýzy dat za první letošní kvartál vyplývá i pokračující tendence
v růstu objemu inzerovaných bytů. Na brněnském nájemním trhu UlovDomov.cz eviduje 20% navýšení
nabídky oproti poslednímu kvartálu roku 2020.

Ve striktně meziročním srovnání, tedy srovnání cen Q1 2021 a Q1 2020, zlevnila v Brně většina sledovaných
dispozic, výjimkou je pouze dispozice 3+kk. Měsíční nájmy šly nejčastěji dolů o 500 Kč. „Zatímco kupní ceny
brněnských bytů covidová omezení nijak nesrazila a jsme svědky jejich pokračujícího růstu, z pohledu dostupnosti
nájemního bydlení je Brno přívětivějším místem, než tomu bylo před rokem. Aktuálně si lze vybírat, a to především
z nabídky bytů menší rozlohy,“ uvádí Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz k aktuální situaci. „Při
porovnání s vývojem cen v Praze zde sledujeme méně turbulentní dynamiku. V hlavním městě se jenom za poslední
kvartál udály poklesy průměrného nájemného až o 1 000 Kč. Nejpoptávanější dispozice 2+kk tedy vychází v Praze
už jen o 500 Kč dráž než brněnský průměr 13 500 Kč,“ dodává Martin Březina.

Meziroční porovnání Q1 2021 vs. Q1 2020

2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk

Brno - 400 - 500 - 500 - 500 - 500 450

Porovnání Q1 2021 s průměrem roku 2019

2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk

Brno 0 0 0 - 490 500 450

Byt kategorie 2+kk aktuálně vyjde v moravské metropoli na průměrných 13 500 korun měsíčně. Dispozice 2+1
pak na 13 000 korun měsíčně. Nejpoptávanější kategorie bytů tak dle dat UlovDomov.cz přesně odpovídají
průměrným cenám za rok 2019. Byty nejmenší rozlohy, čili 1+kk a 1+1, vychází na 10 000 korun měsíčně, resp. 9
500 Kč, tedy u prvního jmenovaného případu opět stejně, ale u druhého dokonce o 490 korun levněji, než tomu
bylo v průměru za rok 2019. U dispozice 3+1 je evidováno mírné zdražení o 500 korun měsíčně na 15 500 Kč.
Dispozice 3+kk pak vychází také o něco málo dráž než v roce 2019, konkrétně o 450 Kč, čili na 18 450 korun
měsíčně. Mezikvartálně se průměrné ceny brněnských nájmů téměř nepohnuly (viz Tabulka níže).



Co se týká objemu inzerce, v prvním čtvrtletí roku 2021 bylo v Brně inzerováno 2204 nabídek. Oproti posledním
kvartálu 2020, kdy jich bylo na portálu UlovDomov.cz inzerováno celkem 1 841, to znamená nárůst o 20 %.
Nejvíce nabídek nebylo na dispozici 2+kk, jako tomu bývá obvykle, ale na byty dispozice 1+1, a to převážně v
širším centru města. Právě u bytů malé rozlohy, tedy 1+1 a 1+kk byly mezikvartálně nejvyšší absolutní nárůsty
počtu inzertních nabídek. Procentuálně pak zaznamenala analýza u dispozice 1+1 nárůst téměř 40 % a u dispozice
1+kk nárůst 16 %. „Zdá se, že majitelé pouští na trh malé byty ve snaze pronajmout je dlouhodobě. Jde o byty,
které byly svou rozlohou původně vhodné pro krátkodobý pronájem turistům či dojíždějícím za prací. Dříve si
takové byty pronajímali i studenti, kteří chtěli bydlet samostatně nebo třeba ve dvou, ale během distanční výuky si
byt ve městě vydržovat nechtějí,“ komentuje situaci Martin Březina.

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

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

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

2017 12 000 12 000 8 500 8 500 14 000 16 000

2018 13 000 12 100 9 500 9 500 15 500 17 000

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

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

Q2 2020 13 700 13 000 10 000 10 000 15 500 17 500

Q3 2020 14 000 13 000 10 000 10 000 16 000 18 000

Q4 2020 13 500 13 000 10 100 10 200 15 500 18 000

Q1 2021 13 500 13 000 10 000 9 500 15 500 18 450

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 2. 4. 2021

Poznámka pro editory:

UlovDomov.cz provozuje největší český inzertní portál zaměřený 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, Praze, Plzni či Olomouci a provozuje prémiovou službu Ideální nájemce, která majitelům
nemovitostí zajišťuje veškerý servis spojený s pronájmem jejich bytů, včetně převzetí rizik.



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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