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Shrnutí 

• Pro možnost stanovení trendu budoucího vývoje či identifikaci zásadních dopadů na rezidenční trh se prozatím 
jedná o velmi krátký časový úsek. 

• Nabídka na situaci spojenou s Covid-19 začala reagovat již na konci února 2020, a to nárůstem v segmentu 
pronájmů a poklesem nabídky v oblasti prodeje. 

• Aktuální omezení v podobě nouzového stavu a restrikcí pohybu obyvatel mají patrný vliv, je však menší než 
obvyklé sezónní výkyvy.

• Týden od 16. 3. je pro rezidenční trh mezníkem. Od tohoto data se bude říkat „před“ a „v“ krizi. 

• Vývoj pražské nabídky není zásadně odlišný od ostatních měst České republiky. Pražský trh je však větší a na 
nastalou situaci reaguje dynamičtěji a s větší razancí.

• Zásadnější projev změny lze sledovat v centru Prahy. Od února 2020 byl zaznamenán mimořádný nárůst nabídky 
bytů k pronájmu a s ním krátkodobý výkyv cenové hladiny.

• Celkový počet inzerátů k pronájmu vlivem protikoronavirových opatření narůstá, nejvíce pak v centrálních částech 
Prahy.

• Na omezenou dobu se centrum Prahy opět může stát rezidenční čtvrtí. To však bude platit jen do doby, než se opět 
otevřou hranice a začne fungovat cestovní ruch.

• Březen roku 2020 na pražský developerský trh přinesl 9 nových projektů. Byty jsou v menších projektech a jejich 
průměrná cena je oproti pražskému průměru vyšší.
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V týdnu, ve kterém byla vyhlášena v České republice karanténa, byl zaznamenán propad počtu nových inzerátů u prodejů i 

pronájmů. Přitom v předchozím roce bylo toto období z hlediska nové inzerce relativně stabilní.

U pronájmů poklesl počet nabídek mezitýdně o 25 %, u prodejů o 22 %. Svou velikostí ale tyto rozdíly nedosahují sezónních 

výkyvů, k nimž dochází například okolo Vánoc a Nového roku.

Počet nových nabídek bytů za týden v České republice

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Během března 2020 se projevily odlišné trendy v Praze a zbytku republiky. Zatímco v Praze od začátku března začal růst počet 

nabízených inzerátů k pronájmu, ve zbytku republiky během března až do konce prvního týdne karantény počty nových inzerátů 

každý týden klesaly. Pokles a následné oživení počtu inzerátů v Praze v období ihned po karanténě může být částečně spojeno i se

sezónními vlivy, jako jsou například jarní prázdniny, protože v minulém roce došlo v polovině března rovněž k propadu počtu nových 

inzerátů a následnému posílení.

V Praze, na rozdíl od regionů, došlo během března k prvotnímu nárůstu cen inzerovaných bytů s následným poklesem.

Počty a ceny inzerátů bytů k pronájmu

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Oproti nájemnímu trhu je vlastnický trh v tuto chvíli stabilnější.

Přestože v Praze a ve zbytku republiky mimo krajská města poklesl počet nabízených bytů k prodeji, může být tento pokles do jisté 

míry vysvětlen sezónními výkyvy, protože podobný průběh byl zaznamenán i v minulém roce.

Počty a ceny inzerátů bytů k prodeji

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Meziroční změna počtu nabízených nájemních bytů v březnu v Praze

V březnu 2020 přibylo oproti 

předchozímu roku o téměř 1600 

více nových inzerátů pronájmů 

bytů, což je 20% nárůst.

Tři katastrální území s nejvyšším 

meziročním nárůstem počtu 

inzerátů jsou Malá Strana (nárůst o 

270 %), Staré Město (nárůst o 206 

%) a Nové Město (nárůst o 142 %). 

Celkem v těchto třech katastrálních 

územích bylo oproti roku 2019 

inzerováno o 850 bytů více.

Lze se domnívat, že jde o byty, 

které doposud sloužily ke 

krátkodobým pronájmům.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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Meziroční změna mediánové ceny pronájmu nájemních bytů v březnu v Praze

Na většině území Prahy byla úroveň 

nabízených výší nájmů v březnu 2020 

vyšší než v březnu předešlého roku.

Mimořádně vyšší nabídka v 

historickém centru města se již stihla 

promítnout do cen.

Na Starém Městě mediánové ceny 

poklesly meziročně o 16 % a na Malé 

Straně o 9 %.

Zdroj: Cenovamapa.org, realitní portály
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U katastrálních území s podílem bytů pronajímaných přes platformy krátkodobého ubytování pod dvěma procenty není patrná 

spojitost mezi meziroční změnou počtu inzerovaných nájemních bytů a podílem bytů pronajímaných pro krátkodobé pronájmy.

U katastrálních území, kde v minulém roce podíl bytů pronajímaných přes krátkodobé ubytování překročil 2 %, je ale zřejmý 

pozitivní vztah.

Vztah mezi zvýšením počtu inzerátů a podílu bytů 
pronajímaných přes platformy krátkodobého ubytování 

Zdroj: AirDNA.coPodíl bytů pronajímaných přes platformy krátkodobého ubytování v létě v roce 2019 na celkový počet bytů, 

logaritmická škála (%)
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Nová pražská nabídka v developerských projektech, březen 2020

Březen roku 2020 na pražský 

developerský trh přinesl 9 

nových projektů. Z toho 8 

projektů bylo bytových a 

obsahovalo celkem 456 bytů 

a 14 nebytových jednotek. 

Do veřejného prodeje bylo 

prozatím dáno 425 bytů. 

Na trh přišel i jeden projekt s 

15 rodinnými domy. 

Průměrná velikost bytového 

projektu byla 57 bytových 

jednotek. 

Cena plochy nových bytů

činila

117 900 Kč/m2 a byla při

meziročním srovnání s 

březnem 2019 o 13 % vyšší.

Celková průměrná cena 

nového bytu

v březnu vzrostla na 7 720 

000 Kč. 

Nové byty v developmentu 

mají průměrnou plochu 65,5 

m2.
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