
Nájmy v Brně zdražují o stokoruny, oproti splátkám za
vlastní bydlení jsou však nízké
Brno, 17. října 2022

Celkovou poptávku po nájemním bydlení na přelomu léta a podzimu ovlivňuje vedle sezónní poptávky
studentů aktuálně především nedostupnost vlastního bydlení. Na trhu tak panuje prostor pro zdražování,
které se ve třetím čtvrtletí projevilo růstem cen pronájmů o 600 až 2 500 korun. Byty zdražily podobně i
meziročně. Loni se byt o dispozici 2+kk pronajímal v průměru za 14 500 Kč, tedy o 500 korun levněji než
letos. Vyplývá to z dat společnosti UlovDomov.cz, která se prostřednictvím služby Ideální nájemce stará
soukromým majitelům o více než 1 900 nemovitostí v hodnotě přesahující 11 miliard korun. Nový index
UlovDomov.cz ukazuje i na aktuální poměr splátky hypotéky vůči platbě nájmů – v Brně se pohybuje od
2,3 do 2,7, což znamená, že lidé by za pořízený byt aktuálně platili 2,3 až 2,7 více než za byt pronajatý.

Statistiky společnosti UlovDomov.cz ukazují, že v uplynulém 3. kvartálu vycházel pronájem dispozice 2+kk
v průměru na 14 992 Kč. Za byt dispozice 1+kk pak platili Brňané průměrně 11 504 korun a za dispozici 3+kk
přes 22 tisíc korun. Ceny pronájmů vzrostly oproti kvartálu před létem o stovky korun. Zatímco dispozici 2+kk
podražila o 592 Kč, 1+kk o 925 Kč, 3+kk o 2529 korun. „Pohyb cen nájmů mezi druhým a třetím kvartálem
ovlivňují tradičně studenti vysokých škol, kteří poptávají bydlení v místě univerzity. Letos byla však dominantním
faktorem situace na trhu vlastního bydlení,“ říká Michal Hrbatý, CEO UlovDomov.cz. V meziročním srovnání
cen jsou pronájmy rovněž dražší. Loni se byt dispozice 2+kk pronajímal za 14 513 Kč, byt dispozice 1+kk za
10 589 Kč a byt dispozice 3+kk za 19 795 korun.

Tabulka 1: Mezikvartální porovnání cen nájmů (hodnoty jsou v Kč)

Mezikvartální porovnání Q3 2022 vs. Q2 2022

2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk

Brno +592 +774 +665 +925 +1 043 +2 529 n/a n/a

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 1. 10. 2022

Tabulka 2: Meziroční porovnání cen nájmů (hodnoty jsou v Kč)

Meziroční porovnání Q3 2022 vs. Q3 2021

2+kk 2+1 1+1 1+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk

Brno +479 +1 055 +746 +915 +946 +2 413 n/a n/a

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 1. 10. 2022



UlovDomov.cz začal letos zpracovávat i index porovnávající měsíční platby nájmu se měsíčními splátkami
hypotéky. Zatímco měsíční platba za nájem bytu o dispozici 2+kk vychází průměrně na 14 992 korun, splátka
hypotéky při úrokové sazbě 6,71 % p. a. by vycházela na necelých 40 tisíc korun. Předpokládáme totiž, že takový
byt se prodává za částku kolem 6,2 milionu korun. „Z těchto výpočtů nám vychází index 2,7, který ukazuje, že
měsíční náklady na pořízení vlastního bytu o rozloze 2+kk v Brně vychází 2,7krát dráž než platba za nájem bytu o
podobné rozloze,“ říká Michal Hrbatý, CEO UlovDomov.cz. „Index už nezohledňuje vstupní náklady na úvěr ani
fakt, že bydlení v nájmu na druhou stranu neznamená ukládání peněz do vlastního aktiva,“ dodal Michal Hrbatý.

Tabulka 3: Index UlovDomov.cz (poměr měsíční splátky hypotéky vůči měsíční platbě nájmu)

Město Kategorie bytu Index UlovDomov.cz

Brno

1+kk (40m2) 2,3

2+kk (60m2) 2,7

3+kk (80m2) 2,4

Zdroj: Medián ceny nájemního bydlení na základě dat UlovDomov.cz za 3Q 2022, Reas index 06/2022 pro Brno,
analýza hypotečního trhu k 3. říjnu zpracovaná společností Gepard Finance, počítáno pro hypotéku na 90 % LTV se
splatností 30 let, fix na 5 let, úroková sazba 6,71 (průměr top 6 bank), sazba nezohledňuje slevy za pojištění či
domicilaci

Tabulka 4: 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

2020 13 900 13 000 10 000 10 000 16 000 18 000

2021 13 900 13 300 10 000 10 000 15 990 18 000

Q3 2021 14 513 14 481 10 764 10 589 16 655 19 795

Q2 2022 14 400 14 762 10 845 10 579 16 558 19 679

Q3 2022 14 992 15 536 11 510 11 504 17 601 22 208

Zdroj: Statistiky společnosti UlovDomov.cz k 1. 10. 2022

https://www.reas.cz/ceny-bytu#iglrfm
https://www.gpf.cz/hypotecni-uvery-zari-2022


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 GLAMI, Bonami, Twisto či Qerko. Firma
provozuje prémiovou službu Ideální nájemce, která majitelům nemovitostí zajišťuje veškerý servis spojený s
pronájmem jejich bytů, včetně převzetí rizik a má pobočky v Brně, Praze, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích,
Ostravě a Olomouci.

UlovDomov.cz má k dispozici mediány cen nájmů u jednotlivých dispozic pro celou Českou republiku, a to
včetně jednotlivých městských částí. Může poskytnout meziroční, mezikvartální i meziměsíční srovnání a na
základě počtu zvěřejněných inzerátů odhadnout, jak se vyvíjí nabídka jednotlivých typů bytů a domů. Od roku
2022 rovněž zveřejňuje UlovDomov Index, který srovnává měsíční platby za nájem se splátkami hypotéky při
aktuálních sazbách a cenách za metr čtvereční. Odborníci z firmy dokážou dále 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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