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Shrnutí 

Mediánová cena nájmu v Praze se nadále pohybuje okolo úrovně 280 Kč/m2/měsíc, na kterou trh poklesl začátkem května. V kombinaci s rostoucími prodejními cenami
bytů se tak snižuje výnosová míra z pronájmu nemovitostí. Při pronájmu šedesátimetrového bytu představuje pokles nájmů úsporu 2 400 Kč/měsíc ve srovnání s prvním
kvartálem tohoto roku. (Více na straně č. 3)

Počet nově zveřejněných inzerátů v Praze se během letních měsíců postupně snižoval k hodnotě 1 500 inzerátů týdně, což je pořád výrazně nad mediánem posledních 
4 let. Pokles mohl být způsoben z části návratem některých bytů na trh krátkodobých pronájmů během léta, kdy došlo k uvolnění téměř všech omezení zamezujících 
šíření koronaviru. Počet stažených inzerátů se nadále pohybuje mírně pod hranicí 2 000 bytů týdně a tím se postupně koriguje převis nabídky vzniklý v prvních týdnech 
po vyhlášení nouzového stavu v březnu. (Více na straně č. 4)

Ceny bytů na second-handovém trhu během léta pokračovaly v nastoleném růstovém trendu jak v Praze, kde se průměrná cena blíží 100 000 Kč/m2, tak i v krajských 
městech. Jedinou zaznamenanou změnou po vypuknutí koronavirové pandemie je zvýšení volatility na prodejním trhu. (Více na straně č. 6)

Na rozdíl od počtu inzerovaných nájemních bytů se počet nových i stažených inzerátů k prodeji bytů v Praze i krajských městech nachází mírně pod úrovní svého 
čtyřletého mediánu.  (Více na straně č. 7)

Během léta, které se neslo ve znamení téměř úplného upuštění od opatření proti šíření nemoci Covid-19 se situace na trhu rezidenčních nemovitostí na většině dílčích trhů
vrátila ke své předkrizové tendenci. Nejvýrazněji se však současná situace projevila na nájemním trhu v Praze, kde došlo ve srovnání se začátkem března k poklesu
mediánového nájemného o zhruba 40 Kč/m2/měsíc. Trh prodejů bytů pokračuje ve své růstové tendenci z posledních let a jeho reakce je tudíž jen minimální. Situace na
rezidenčním trhu v krajských městech a zbytku republiky zaznamenala během posledního půlroku jen velmi mírné výkyvy od své dlouhodobé trajektorie.

Krátkodobý vývoj rezidenčního trhu v České republice budou ovlivňovat zejména opatření přijatá vládou na podzim s cílem zamezit šíření nemoci Covid-19 v tzv. druhé vlně a 
také schopnost dlužníků splácet úvěry, jejichž splátky byly odloženy v rámci úvěrového moratoria, které ovšem v říjnu končí.
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Cenová hladina nabídky
Mediánová cena nabídek nájmu bytů

Během letních měsíců roku 2020 se průměrná výše nájmů v Praze pohybovala okolo 280 Kč/m2, což je o 40 Kč/m2 méně než v půlce března. V červenci a 
srpnu průměrný nájem postupně narůstal, ovšem v posledních dvou srpnových týdnech došlo k opětovnému propadu nabídkových cen nájmů. Tento 
pohyb mohl být způsoben návrhem na přesun univerzitní výuky do online prostoru a následným poklesem poptávky po bytech v Praze ze strany studentů. 
V krajských městech a ve zbytku republiky se mediánová cena nájmu po mírném 5% poklesu vrátila na svou původní hodnotu a nyní osciluje okolo úrovně z 
období před prvním vyhlášením nouzového stavu v České republice (16. 3.).

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Dynamika nabídky v Praze
Počet stažených a počet nových inzerátů na nájem bytů

Během letních měsíců se počet stažených nabídek k pronájmu bytů pohyboval na úrovni 2 000  inzerátů, zatímco počet nových inzerátů měl klesající 
tendenci. Dochází tedy ke snižování volné kapacity, která se naakumulovala během března až května. Pokles v posledním srpnovém týdnu je způsoben tím, 
že analyzovaný datový vzorek obsahoval data do 31. 8.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Dynamika nabídky v krajských městech 
Počet stažených a počet nových inzerátů na nájem bytů

Během letních měsíců se aktivita na nájemním trhu v krajských městech pohybovala obdobně jako v posledních letech s tím rozdílem, že letos bylo 
zveřejněno i staženo o 200 až 300 inzerátů týdně více než byl medián předchozích 4 let. Tento rozdíl ovšem není tak výrazný jako v Praze, kde byla letošní 
aktivita zhruba dvojnásobná ve srovnání s předchozím obdobím. Pokles v posledním srpnovém týdnu je způsoben tím, že analyzovaný datový vzorek 
obsahoval data do 31. 8.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Cenová hladina nabídky
Mediánová cena nabídek prodejů bytů

Prodejní ceny bytů v Praze i krajských městech nevykazují kromě zvýšené volatility žádné známky vlivu koronavirové epidemie a nadále si zachovávají 
dlouhodobý růstový trend. V týdnu od 31. 8. byla mediánová cena inzerovaných bytů v Praze 97 500 Kč za m2. Pokles cen v následujícím období je 
nepravděpodobný. Mezitýdenní cenové výkyvy v krajských městech jsou výraznější než v Praze, kde je realitní trh více transparentní díky velkému počtu 
srovnatelných transakcí. Ceny bytů mimo krajská města následují stejný trend jako ceny ve velkých městech a nadále rostou.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Dynamika nabídky v Praze
Počet stažených a počet nových inzerátů na prodej bytů

Po vyhlášení nouzového stavu v půlce března došlo k prudkému propadu realizovaných prodejů bytů o téměř 50 % ve srovnání s dlouhodobým 
mediánem. Počty nových i stažených inzerátů se začaly společně s postupným rozvolňováním protiepidemických opatření přibližovat svým dlouhodobým 
mediánům během května a června.  Během letních měsíců se již počty nových i stažených inzerátů pohybovaly jen mírně pod úrovní čtyřletého mediánu.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Dynamika nabídky v krajských městech 
Počet stažených a počet nových inzerátů na prodej bytů

Vývoj množství nabídek bytů k prodeji v krajských městech vykazoval během léta obdobnou tendenci jako nabídky v Praze a jejich počet se pohyboval 
mírně pod dlouhodobým mediánem na úrovni kolem 500 nových i stažených inzerátů týdně.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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