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Investiční byty 
a nájemní bydlení 
v Praze
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Koupě vlastního bydlení znamená pro většinu lidí největší 
životní investici. Zároveň je jedním z nejoblíbenějších 
způsobů, jak investovat volné peníze, a úspěšně konkuruje 
investicím do cenných papírů, zlata či spořicích účtů.

Vývoj na trhu s byty v Praze je v posledních letech 
velmi dynamický. Od roku 2014 se cena nových bytů 
zvýšila o 80 % a průměrný nájem narostl o 42 %. Oproti 
tomu průměrná roční mzda pouze lehce překročila 
20 %. Co to znamená a jaký čekat další vývoj na trhu 
investičních bytů a nájemního bydlení?

Pavel Dolák
Director 
KPMG Česká republika



Pronajímat byty, 
nebo spekulovat 
na růst ceny?
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Pro rozhodnutí o investici do koupě bytu1 je klíčové 
očekávání dalšího zvyšování jeho ceny. Stále větší roli 
ale hraje také (hlavně pro dlouhodobé investory) stabilní 
příjem z nájmu.

Ceny bytů rostly v posledních letech skokově nahoru. 
V letech 2016–2018 sice tržní zhodnocení několikanásobně 
převýšilo výnosnost z hrubých nájmů, ale například v roce 
2014 byla situace opačná.
V letech 2008–2012 dokonce výnosy z nájmu pomáhaly 
tlumit ztráty z propadu tržních cen bytů.2 

1 Pozn.: Jako investiční byt je považován i případ investice do bytů, 
které rodiče v budoucnu darují dětem až vyrostou a v mezidobí je 
daný byt pronajímán.

2 Zdroj: Trigema, Skanska Reality, Ekospol (2014–2015), Central 
Group. Nájmy – Český statistický úřad. Tržní zhodnocení – meziroční 
změna realizované ceny u nových bytů (hodnoty za Q4). Výnosnost 
hrubých nájmů – průměrný nájem za rok / realizovaná cena nového 
bytu v předchozím období (Q4).

Výnosnost investice do nového bytu v Praze (v %)
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Za poklesem výnosnosti hrubých nájmů v procentech 
stojí především rychlejší růst cen bytů, oproti kterým 
se průměrné nájmy zvyšují pomaleji.

Od roku 2014 se cena nových bytů zvýšila o cca 80 % 
a průměrný nájem narostl o 42 %. Oproti tomu průměrná 
hrubá roční mzda stoupla pouze o 22 %, jak vyplývá z dat 
Českého statistického úřadu.

V Praze přitom roste počet obyvatel a pro část 
z nich je vlastní bydlení stále méně dostupné. Kvůli růstu 
nájmů si ale stále víc lidí nebude moci dovolit v Praze ani 
nájemní bydlení a budou to řešit například stěhováním 
do středních Čech a denním dojížděním do metropole.

Vývoj průměrných nájmů v Praze (2014 = 100 %)

Zdroj: Index cen novostaveb Trigema, Skanska Reality, Ekospol 
(2014–2015), Central Group. Index nájmu 1 – REMAX (2014–2015), 
Trigema (2016–2018). Index nájmu 2 – REMAX (garsonka do 30 m²), 
Index nájmu – 3 – Český statistický úřad. U indexu nájmu se jedná 
o nabídkové ceny bez poplatků, kalkulace KPMG.
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Při porovnání výnosnosti hrubých nájmů v Praze a sous-
edních metropolích dosahují investoři v Praze o 0,5–1 % 
vyšší výnosnosti než v německých velkoměstech nebo ve 
Vídni, při porovnání s Varšavou nebo Budapeští je situace 
opačná.

Ceny rezidenčních nemovitostí rostou výrazně 
rychleji oproti nájmům nejen v Česku, ale i v okolních 
zemích. Opačná situace je v Polsku nebo Itálii, kde se díky 
mírnému růstu cen nemovitostí hrubá výnosnost nájmů 
zvyšuje.

Jak se vyvíjí hodnota nemovitostí vzhledem 
k nájmům, ukazuje vývoj indexu value-to-rent.

Vývoj indexu value-to-rent



7

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

70 %

90 %

80 %

100 %

110 %

120 %

130 %

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

ItálieEurozóna
NěmeckoRakousko

Česko

MaďarskoSlovensko
ČeskoPolsko

Vývoj indexu value-to-rent (2010 = 100 %)

Zdroj: OECD, kalkulace KPMG, data dostupná na https://data.oecd.
org/price/housing-prices.htm. Value to rent ukazatel představuje 
nominální hodnota nemovitosti / roční hrubý nájem.



Nájmy porostou dál
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Růst cen bytů i nájmů ovlivňuje především nízká nabídka. 
Nových bytů se staví málo, a dokud se to nezmění, nedají 
se čekat významné změny.

Během dvou let se v Praze propadl počet volných bytů 
k pronájmu o 30 procent.

Počet volných nájemních bytů

O nájem přitom poroste zájem – ceny bytů stoupají 
a hypotéky se stávají méně a méně dostupnými. Nájem 
tak už nebude jen alternativou k bydlení ve vlastním, 
ale stále častěji půjde o jedinou reálnou možnost.

20172016 7 4509 100 2018 6 324
(Stav na konci roku:  
počet volných nájemních bytů)

Zdroj: Trigema, veřejně dostupné záznamy v Praze z cca 20 realitních 
serverů na českém trhu.
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Nájemní bydlení bude běžnější, čímž se přiblížíme situaci 
v západních metropolích. I když z historických důvodů se 
nedá předpokládat, že by dosáhlo takových hodnot jako 
ve Vídni nebo v německých velkoměstech.

Výše nájmů je v současné době v Praze významně 
nižší, ale ačkoliv mezi příjmy obyvatel Prahy a západních 
metropolí stále existují velké rozdíly, budou se ceny 
nájmů postupně sbližovat.1

1 Pozn.: Např. dle Numbeo.com je v Mnichově nájem o cca 70 % 
vyšší než v Praze, ve Vídni nebo Berlíně pak o 30 %. Oproti tomu ve 
Varšavě a v Budapešti je nižší (o 20 %, resp. 30 %). Zaokrouhleno, 
prostý aritmetický průměr ze sledovaných typů bytů. 

Podíl nájemního bydlení v evropských městech

Podíl obyvatel žijících v nájmu

Praha (2018) 32 %

Londýn (2017) 49 %

Amsterdam (2015) 70 %

Hamburk (2013) 76 %

Vídeň (2014) 78 %

Berlín (2013) 84 %

Zdroj: statistické úřady, Amsterdam ABF Research, KPMG, IPR Praha.
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Kvůli tomu, že v Česku zatím převládá bydlení ve vlast-
ním, jsou zkreslené běžné statistiky (například Eurostatu), 
které popisují podíl výdajů na bydlení na celkových 
výdajích domácností. Mimo jiné se do nich nezapočítávají 
například splátky hypoték, které představují pro mnoho 
domácností největší výdaj. Abychom se vyhnuli tomuto 
zkreslení, pracujeme s teoretickým nájemným, které by 
museli majitelé nemovitosti platit, kdyby ji nevlastnili.

Při takovém srovnání se ukazuje, že výdaje Čechů 
na bydlení jsou nad průměrem EU i nad sousedními státy.

Výdaje na bydlení

Podíl nákladů 
na bydlení 

na celkových výdajích 
domácností

Podíl imputovaného 
(teoretického) 
nájemného na 

celkových výdajích 
domácností

Česko 25,4 13,2

EU (28 států) 24,2 12,9

Slovensko 23,7 7,6

Německo 23,5 9,7

Rakousko 22,6 11,1

Polsko 20,8 5,2

Maďarsko 18,8 11,2

Výdaje domácností na bydlení 2017 (v %)

Zdroj: Eurostat, COICOP.
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Porovnali jsme vývoj nájemného v Londýně, největším 
rezidenčním trhu v Evropě (v Praze nejsou dostupné 
údaje o vývoji nájmů za delší časové období), a ukázalo 
se, že růst nájmů v daném období byl vyšší než inflace. 
Růst nebo pokles cen nemovitostí na to přitom neměl 
významnější vliv.

Vývoj nájmů a cen nemovitostí v Londýně (2005 = 100 %)

Zdroj: statistický úřad, kalkulace KPMG, tržní nájmy, data dostupná 
na www.ons.gov.uk.



Největší vlastník bytů: 
Praha
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Z 598 tisíc domácností v Praze jich bydlí v nájmu necelá 
třetina.1 To znamená, že v Praze je asi 187 tisíc nájemních 
bytů. Pokud odečteme počet bytů ve vlastnictví města, 
dostaneme cca 155 tisíc tržně pronajímaných bytů2, což 
můžeme označit jako počet investičních bytů v Praze. Ve 
skutečnosti je to o něco více, protože existuje část bytů 
(podle posledních dat z roku 2011 to je necelých 8 %), 
která je prázdná například kvůli rekonstrukcím.

Developeři odhadují, že 32 % letos prodaných nových bytů 
v Praze je určeno na investici, mimo Prahu se jedná o 13 %.3 
U některých developerů a projektů jde až o 40 %.4 Před 
5 lety se přitom na investici prodala méně než čtvrtina bytů.5

1 Zdroj: aktuální data ČSÚ pro rok 2018.

2 Pozn.: Po roce 1991 přešlo do vlastnictví hl. m. Prahy 194 tis. bytů. 
V důsledku privatizace a prodejů se jejich počet každoročně snižoval 
a v roce 2003 dosáhl 100 tis. bytů. K 31. květnu 2016 vlastnila Praha 
dle výzkumu KPMG cca 35 tis. městských bytů. Vezmeme-li v potaz 
pokračující privatizaci a skoro nulový přírůstek nových městských 
bytů, odhadujeme aktuální počet městských bytů na 32-33 tisíc.

3 Zdroj: STUDIE DEVELOPERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ H1/2019, 
připravená společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou 
společností KPMG Česká republika, zveřejněná 25. dubna 2019, 
dostupná na www.ceec.eu.

4 Zdroj: ČTK, 7. ledna 2019; dostupné na https://www.ceskeno-
viny.cz/zpravy/developeri-podil-bytu-na-investici-roste-dosahu-
je-az-40-procent/1706404.

Hlavní město Praha:  32 000 bytů

CIB:  700 bytů

CPI Property Group:  500 bytů

Albertov Rental  
Apartments (CTR):  269 bytů

Luka Living:  215 bytů

Zbývající nájemní byty vlastní drobní investoři, kteří mají 
několik nájemních bytů, a menší investoři, jimž patří celé 
činžovní domy nebo desítky nájemních bytů.

Jedním z receptů na zvýšení počtu bytů v Praze je 
přestavba starších kancelářských budov na byty (jako 
například projekt přestavby kancelářské budovy Domu 
odborových svazů na Žižkově Luka Living).6

Největší vlastníci nájemních bytů v Praze

5 Zdroj: KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q1/2014, 
připravená společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou 
společností KPMG Česká republika, zveřejněná 27. února 2014, dos-
tupná na www.ceec.eu.

6 Zdroj: KPMG Voice of Real Estate 2016, dostupné na www.kpmg.cz.
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Zájem domácích i zahraničních investorů, kteří uvažují 
o vstupu na nájemní trh v Praze, v poslední době roste.

Láká je vyšší výnosnost nájmů oproti západním 
metropolím, ale narážejí na nedostatek vhodných projektů 
a také na stávající právní úpravu nájemního vztahu. Ta 
v některých aspektech značně komplikuje situaci prona-
jímatelů, resp. je pro ně rizikovější (například kvůli lhůtám 
pro ukončení nájmu v případě dlužného nájmu).

Pro zavedené developerské společnosti je naopak 
výhodnější dokončené byty prodat než být dlouhodobým 
investorem a věnovat se správě nemovitosti.

Domácí investoři často dávají přednost vyšší 
výnosnosti hrubých nájmů mimo Prahu, které jsou dány 
významně nižšími tržními cenami nemovitostí a relativně 
stabilními nájmy.

Příkladem je strategie prvního fondu zaměřeného 
na investice do nájemního bydlení – společnosti Fond 
Českého Bydlení SICAV, a. s., která své investice směřuje 
mimo Prahu.

Zájem o nájemní trh v Praze roste



Spekulativních 
nákupů ubývá
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Přesné údaje o počtu spekulativních krátkodobých inves-
torů na pražském nemovitostním trhu neexistují. Odhadu-
jeme, že jich mnoho není a stále ubývají. Souvisí to i s tím, 
že k pořízení bytů ke spekulaci je potřeba mnohem víc 
peněz než před lety.

Na rezidenčním trhu v Praze se informace o aktuální 
úrovni prodejních cen předávají velice efektivně a případy, 
kdy se podaří koupit byt pod cenou, jsou výjimečné. Stojí 
za nimi spíše tlak na rychlost prodeje a případná sleva 
není významná.

Spekulativní prodeje nemovitostí se snaží omezit 
i stát. Zisky z prodeje bytů osvobozuje od daně 
z příjmů po dvou letech od nabytí v případě, že dochází 
k financování bytové potřeby majitele a majitel má v dané 
nemovitosti po dané časové období nahlášený trvalý 
pobyt. V ostatních případech je zisk z prodeje osvobozen 
od daně z příjmu až po pěti letech od nabytí dané 
nemovitosti, a to bez ohledu na to, zda majitel měl v dané 
nemovitosti nahlášený trvalý pobyt, či nikoliv.

I v období významného meziročního růstu cen nemo-
vitostí nejsme svědky častých „přeprodejů“ rezervačních 
smluv či budoucích kupních smluv u projektů ve 
výstavbě, což bylo relativně časté před finanční krizí. 
Svoji roli zde hraje i přístup velké části developerů, kteří 
se snaží těmto spekulativním přeprodejům v průběhu 
výstavby smluvně zabránit. Vliv na omezení spekulací na 
nárůst tržní hodnoty bytů mají u drobných investorů také 
doporučení ČNB k financování investičních bytů.



Prázdné byty
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Neobydlené investiční byty představují potenciální 
rezervu pro zvýšení nabídky nájemních bytů. Podle 
posledního sčítání lidu se v Praze nachází celkem 46 tisíc 
neobydlených bytů.

Problematické jsou jak samotná definice neoby-
dleného bytu, tak zjištění jejich počtu. Existuje řada příčin, 
proč se byty momentálně nevyužívají k bydlení. Jednak 
slouží k jiným účelům, například jako kanceláře, obchody, 
ordinace, studia, sklady. Další byty se rekonstruují nebo 
krátkodobě pronajímají (např. přes Airbnb). Speciální 
kategorií je skupina bytů, které jejich majitelé dlouhodobě 
pronajímají a příjmy z těchto pronájmů nezdaňují. Tyto 
byty se formálně tváří jako neobydlené. Mezi další důvody 
například patří i to, že si byt drží lidé, kteří se odstěhují 
mimo Prahu.

Pokud zvážíme tyto faktory, je skutečně prázdných 
a nevyužívaných bytů v porovnání s celkovým bytovým 
fondem relativně málo.

Za posledních 20 let došlo ke kultivaci nájemního trhu 
v Praze, vzrostla kvalita služeb, které poskytují realitní 
kanceláře při zprostředkování nájmů, a tím se i snížilo 
případné riziko spojené s pronájmem bytu a zrychlil 
a zefektivnil se celý proces. Na pražském nemovitostním 
trhu se etablovala řada společností schopných nabídnout 

i zahraničnímu investorovi komplexní správu jeho 
investičního bytu, tj. od zajištění pronájmu (včetně 
ověření bonity nájemníka), správy a technické údržby 
bytu až po vyřízení všech administrativních náležitostí 
a vyúčtování.

Kromě klasických realitních kanceláří či některých 
developerů zde působí i několik start-upů, například 
společnost UlovDomov.cz se službou Ideální nájemce, 
která se podle jejích informací stará o 880 bytů a za níž 
stojí jako jeden z partnerů skupina Miton, známější více 
svými projekty Heureka nebo Slevomat. Komplexní 
správa pronájmu není zadarmo a pohybuje se kolem 10 % 
vybraného nájmu.

Dalším faktorem jsou rostoucí výnosy z pronájmu, 
oproti kterým stojí fixní náklady spojené s investicí 
do daného bytu, a to od příspěvků do fondu oprav či 
pojištění až po případné náklady na financování koupě 
daného bytu. Spekulativní koupě bytu za účelem jeho 
zhodnocení nevylučuje ani časově omezený pronájem 
daného bytu do jeho prodeje.

Otázkou je, zda diskutované dodatečné zdanění 
neobydlených bytů bude pro vlastníky těchto bytů 
dostatečným impulzem k jejich pronájmu, zvláště zohled-
níme-li, že část těchto prázdných (neobydlených) bytů 
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vlastní movití domácí i zahraniční investoři. Další otázkou 
je, zda toto administrativní opatření donutí majitele bytů, 
které nyní slouží jako kanceláře, k pronájmu těchto bytů 
na bydlení a vypovězení dlouhodobých smluv. Existuje 
také riziko obcházení tohoto zdanění a vznik administra-
tivní zátěže spojené s výběrem této daně. Téma neoby-
dlených bytů by mělo mimo jiné vzbudit otázky, zda došlo 
ke splnění všech zákonných podmínek, když se v pros-
torách zkolaudovaných jako bytový prostor provozují 
ordinace nebo kanceláře, případně jak zamezit daňovým 
únikům z pronájmů bytů atd.

Doplnit bychom měli, že i část městských bytů se 
dlouhodobě nevyužívá pro bydlení kvůli nutné technické 
rekonstrukci. Dále na základě webu prazdnedomy.cz, 
který se zabývá tematikou prázdných domů, je při zadání 
kritéria úbytná nemovitost v Praze aktuálním výsledkem 
248 prázdných nemovitostí, z nichž pak 16 vlastní přímo 
stát, hlavní město či jeho městská část.



Zrychlení a nárůst 
nové výstavby
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Dalšímu růstu nájmů se v Praze nevyhneme. Kvůli současným 
cenám už dokonce klesly spekulativní nákupy bytů.

Pražský nájemní trh je oproti metropolím v Německu 
či ve Vídni zajímavý pro případné investory, a to jak díky 
výnosnosti, tak i potenciálnímu růstu nájmů. Chybí zde 
ale vhodné projekty a případné legislativní či daňové 
změny, které by snížily rizika pro investora a zvýšily atrak-
tivnost těchto investic.

Jak pro investice do vlastního bydlení, tak pro inves-
tice do nájemního bydlení stále platí, že další vývoj bude 
záležet na vývoji výstavby nových bytů v Praze.
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Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, 
aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny,
či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto 
informací činěna žádná opatření.
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