
Nájmy v Brně se vrátily k cenové hladině roku 2019,
počet nabídek na trhu je o třetinu vyšší

Brno, 14. ledna 2021

Poslední kvartál roku 2020 vrátil ceny nájemního bydlení v Brně zhruba na úroveň průměru za rok 2019.
Pravidelné zdražování, kterého jsme byli svědky v uplynulých pěti letech, tak koronavirová pandemie
zbrzdila. 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. S tímto vývojem
na trhu souvisí i poměrně výrazný nárůst objemu inzerce. Za poslední kvartál loňského roku eviduje
UlovDomov.cz na brněnském nájemním trhu 33% nárůst nabídek, což je nejvíce za rok 2020.

V Brně je bydlení nyní dostupnější než před rokem. Zlevnily všechny typy bytů dispozice 2+kk a větších. Rozdíly
jsou patrné především v meziročním srovnání, kde v porovnání se čtvrtým kvartálem roku 2019 u těchto dispozic
evidujeme pokles 200 Kč až 900 Kč měsíčně. „Vývoj cen v Brně neprošel tak dramatickým vývojem, jaký jsme
pozorovali u pražských nájemních bytů. Vzhledem k menšímu podílu bytů provozovaných v režimu Airbnb a
dlouhodobě vysoké poptávce evidujeme pokles ‘jenom’ v řádu stovek korun měsíčně, nikoliv tisíců jako v Praze,“
říká Martin Březina, CEO UlovDomov.cz.

Meziroční porovnání Q4 2020 vs. Q4 2019
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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 10 100 korun měsíčně, resp.
10 200, tedy o sto, resp. dvě stě korun dráže, než tomu bylo v průměru za rok 2019. Pouze u dispozice 3+1
evidujeme cenu o 500 korun vyšší než v roce 2019, a to 15 500 Kč. Dispozice 3+kk pak vychází shodně na 18 000
korun měsíčně.

„Brno je ale bezesporu univerzitním městem a zdá se, že klasická prezenční výuka se v tomto školním roce už
nerozběhne. Tento fakt samozřejmě místní trh ovlivňuje,“ uvádí Martin Březina k aktuální situaci. Co se týká
objemu inzerce, v posledním kvartálu 2020 bylo v Brně inzerováno 1 841 nabídek. Oproti třetímu čtvrtletí, kdy
jich bylo na portálu UlovDomov.cz inzerováno celkem 1 383, to znamenalo třetinový nárůst. Nejvíce nabídek
bylo tradičně na dispozici 2+kk, která z tohoto počtu tvořila více než čtvrtinu. I u této kategorie analýza
zaznamenala růst 56 procent, na 507 nabídek. „Vývoj objemu inzerce bezpochyby reflektuje stav, kdy pro studenty
nemá smysl si byt ve velkých městech vydržovat. Majitelé tím pádem pouštěli studentské byty do oběhu v
hojnějších počtech, než bývá v posledním kvartálu roku obvyklé,“ 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

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 31. 12. 2020

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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