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Loňský rok přinesl zásadní změny a výkyvy v oblasti nájemního bydlení. Tisíce bytů – z velké části menší
byty z režimu krátkodobých pronájmů typu Airbnb – se v důsledku koronavirové pandemie vlily na trh
dlouhodobých pronájmů, což znatelně zapůsobilo na ceny, zejména v hlavním městě.

Dopady krize jsou nejvíce patrné právě v Praze, kde na jaře a na podzim roku 2020 došlo k vypuštění několika
tisíců bytů na trh s dlouhodobými pronájmy – ve většině případů se jednalo o byty z krátkodobých pronájmů typu
Airbnb. Je zjevné, že tento skokový nárůst byl nejmasivnější právě v centru Prahy, kde se většina takových bytů
nachází (Staré Město, Nové Město, Josefov, Malá Strana, Karlín, Vinohrady a Žižkov), což výrazně přispělo k
celkovému objemu nabídky pronájmů v Praze (viz ‘1. vlna’ v Grafu 1) .

Situaci ovlivnil také odliv pracovníků ze zahraničí, zavádění home office i odchod těch, které postihlo zavírání
restaurací, barů a hospod. To souvisí také s ekonomickou situací domácností – lidem se snižují celkové příjmy,
sestěhovávají se, nebo se vrací zpátky k rodinám v krajích.

Graf 1: Praha | Kumulativní rozdíl mezi zveřejněnými a staženými inzeráty v roce 2019 vs. 2020



V letních měsících je pak vidět určitý pokles inzerovaných pronájmů – opět výraznější v centru Prahy – který lze
připsat částečnému rozběhnutí turismu přes léto. Je však vidět, že objem bytů, které se v té době inzerovaly, byl v
porovnání s létem 2019 dvojnásobný. Končící turistická sezóna a druhá vlna pandemie následně zarazily hřebíček
do pomyslné rakve krátkodobým pronájmům a nabídka začala opět výrazně převyšovat poptávku.

V posledním čtvrtletí roku 2020 jsme zaznamenali výrazný mezikvartální nárůst nabídek na trhu – zatímco na jaře
někteří pronajímatelé ještě vyčkávali, jak se situace vyvine, na podzim už nebylo na co čekat. Nicméně, z grafu
lze vidět, že tuto '2. vlnu' již netáhly pouze byty v centru města, ale také populární rezidenční a studentské oblasti
v širším centru, např. Vršovice, Holešovice, Nusle, Smíchov, Bubeneč apod. (viz Graf 1).

Tuto bezprecedentní trhovou dynamiku tedy bezpochyby ovlivnil také studentský faktor. Jakmile bylo jasné, že
prezenční výuka na vysokých školách se na podzim už nerozběhne, klasické každoroční obsazování studentských
bytů se nekonalo. Ve městech navíc dlouhodobě chybí kulturní a společenské vyžití, a pro studenty tak ztrácí
smysl si byt ve velkých městech vydržovat. V rámci úspor se vrací do lokalit, kde původně bydleli, například u
rodičů v krajích.

Následky této dynamiky se začaly velmi rychle projevovat i na ceně nabízených bytů, která začala na jaře 2020
výrazněji klesat. V Praze v posledním čtvrtletí loňského roku vyšla dispozice 2+kk na průměrných 15 000 korun
měsíčně. To je ve srovnání s třetím kvartálem o pětistovku méně (viz Tabulka 2). Oproti stejnému období roku
2019 tato kategorie, která patří k nejoblíbenějším, zlevnila v průměru dokonce o 2 000 Kč, což představuje až
11% pokles. Podobné je to u dalších sledovaných kategorií – u každé z nich nový nájemce ušetří v hlavním městě
minimálně tisícovku měsíčně, u kategorie 3+kk dokonce až 3 500 korun (viz Tabulka 3)

Graf 2: Praha | Vývoj průměrné měsíční ceny nájmů v roce 2019 vs. 2020



V kontextu současných opatření se domníváme, že radikální omezení pohybu osob pronajímatelům ještě více
ztíží obsazení bytu, jelikož se zájemci nebudou moci dostavit na prohlídky bytů nebo se budou osobnímu
kontaktu vyhýbat. Za poslední rok jsme si v rámci služby Ideální nájemce ověřili, že z obsazování bytů se
stává náročná disciplína, a pro úspěšné obsazování v rámci našeho portfolia 1 300 bytů využíváme unikátní
data z trhu a zkušenosti nabyté za 7 let profesionálního pronajímání. Pro soukromé pronajímatele je čím dál
těžší se na trhu orientovat – hledají proto jistoty a garance a začínají více využívat služeb profesionálů.

Co se týče delšího výhledu, ten je v tuto chvíli těžké predikovat – vše bude záležet na rychlosti vakcinace a
celkovém uvolňování opatření. Dalším faktorem bude letní turistická sezóna a v neposlední řadě také to,
jestli se univerzitní studenti budou na podzim vracet do škol, což by poptávku po bydlení ve studentských
městech citelně zvýšilo. Co se týče cen nájmů, pravděpodobně se nebudou vyvíjet takovým tempem jako
třeba ceny nemovitostí – nájemní smlouvy jsou totiž obvykle sjednávány alespoň na jeden rok a na tržní
dynamiku tedy reagují s určitým zpožděním.

Tabulka 1: Ceny nájemního bydlení ve velkých městech v průměru za 4. čtvrtletí 2020 (v Kč)

Q4 2020
2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk

Praha 15 000 15 660 12 000 11 000 20 000 20 500
Brno 13 500 13 000 10 100 10 200 15 500 18 000
Ostrava 9 000 8 500 6 950 6 800 11 000 14 990
Plzeň 11 000 10 000 8 000 7 900 12 500 13 000
Liberec 10 000 10 500 8 500 7 490 13 500 14 000
Olomouc 12 000 11 400 9 000 9 000 12 900 15 500
Vyškov 12 500 10 500 9 500 8 000 14 000 10 500
Břeclav 10 500 10 500 9 500 8 500 11 800 14 000
Znojmo 9 500 9 600 7 500 6 400 10 700 12 000

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz



Tabulka 2: Mezikvartální srovnání posledních dvou čtvrtletí loňského roku (v Kč)

Mezikvartální porovnání Q4 vs. Q3 2020
2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk

Praha -  500 -  490 0 -  500 -  800 - 1 500
Brno -  500 0 100 200 -  500 0
Ostrava - 1 000 0 50 300 500 1 390
Plzeň -  500 0 0 -  100 -  400 - 1 000
Liberec 500 -  500 100 -  10 1 000 0
Olomouc 0 400 0 500 -  100 1 000
Vyškov 1 000 -  500 500 -  173 2 100 - 3 000
Břeclav 500 500 1 000 800 -  200 0
Znojmo 500 600 0 400 - 1 300 500

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz

Tabulka 3: Meziroční srovnání posledních čtvrtletí roku 2020 vs. 2019 (v Kč)

Meziroční porovnání Q4 2020 vs. Q4 2019
2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk

Praha - 2 000 - 1 340 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 500
Brno -  300 -  200 100 200 -  500 -  900
Ostrava - 1 200 0 250 600 500 2 090
Plzeň 0 - 1 000 200 0 0 0
Liberec 0 -  500 500 390 500 0
Olomouc 0 400 0 500 -  600 1 500
Vyškov 1 000 -  500 - 1 500 2 000 - 4 500
Břeclav -  500 500 1 000 1 000 800 0
Znojmo 500 600 500 200 200 1 750

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz



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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