
 

 

Tisková zpráva 
 

Praha upadá do krize nájemního bydlení, v jeho důsledku 
roste výše nájmů 

 
Praha, 12. prosince 2018 - Krize bydlení v Praze se přesouvá ze segmentu výstavby a 
prodeje nových bytů do segmentu nájemního bydlení. Poukázal na to včera na Fóru Zlaté 
koruny Martin Vachek, předseda představenstva Asociace developerů České republiky. 
Nájemné v posledních měsících rostlo, a stejný trend lze očekávat i v dalších letech. Změnu 
by přineslo odblokování výstavby a uvolnění většího počtu bytů na trhu k prodeji, 
respektive k pronájmu.  
 

 Krize bydlení se ze segmentu výstavby a prodeje nových bytů výrazně přesouvá do segmentu 

nájemního bydlení v hlavním městě.  

 I toho je nedostatek a roste cena nájemného. V dalších měsících přitom nelze předpokládat 

změnu.  

 Změnu by přineslo: odblokování výstavby, uvolnění většího počtu bytů na trhu (k prodeji i 

nájmu). 

Změny v bydlení v Praze se již nedotýkají jen tisíců lidí, kteří si chtějí kupit nový byt, ale krize 
se stále výrazněji dotýká také oblasti nájemního bydlení, a tedy 400 000 obyvatel hlavního 
města. 
 
Jak včera na Fóru Zlaté koruny řekl Martin Vachek (výkonný ředitel společnosti Daramis a 
předseda představenstva Asociace developerů ČR), v Praze dnes chybí byty nejen na prodej, 
ale právě také na pronájem. Přitom právě nájemní bydlení má být budoucností bydlení 
(nejen) v Praze a jeho podíl kontinuálně narůstá. 
 
Ceny nájmů rezidenčních nemovitostí v Praze se v posledních třech letech zvýšily o 39 % na 
průměrných 16 704 korun za měsíc za průměrně velký byt. Hlavním důvodem růstu je 
nedostatek bytů k pronájmu a pomalá výstavba. Za to mohou dlouhé schvalovací procesy, 
nárůst ceny peněz a na druhé straně kontinuální nárůst počtu obyvatel Prahy. V dalších 
měsících tak lze očekávat další navyšování nájemného v hlavním městě.  
 
K příležitosti konání Fóra Zlaté koruny byl proveden i exkluzivní průzkum agenturou IPSOS, 
který byl zaměřen i na otázky spojené s financováním bydlení. „Pro polovinu lidí plánujících 
změnu bydlení by nárůst výdajů na bydlení o více než 10% představoval problém. Jakékoli 
zvýšení výdajů na bydlení by nebylo schopno zvládnout 15 % lidí,“ dodal k tématu zvyšování 
výdajů na bydlení Michal Straka, Product & Business Development Director výzkumné 
agentury IPSOS. 
 
K příležitosti Fóra o bydlení promluvil také Andrej Babiš: „My jsme bohužel bydlení zanedbali 
a po revoluci samospráva dostala 600 tisíc bytů a v této chvíli máme obrovský problém. 
Nájmy explodují, bytů je nedostatek hlavně ve velkých metropolích a já tu roli naší vlády 



 

vidím následovně – hlavně v legislativě, to znamená rekodifikace stavebního práva.“ Dle 
vyjádření premiéra očekával od MMR lepší výkon. „Resortismus musí skončit a my zkrátka 
ten nový stavební zákon potřebujeme velice rychle. Není možné, aby v Praze trvalo postavení 
bytů 10 let.“ Celý záznam vyjádření premiéra Andreje Babiše k Fóru bydlení najdete na: 
http://www.zlatakoruna.info/forum/forum-zlate-koruny-bydleni/video-zaznam 
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ZLATÁ KORUNA 
 
Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra České národní banky soutěž 
Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se 
konal již její 16. ročník. 
 
Soutěže se zúčastnilo celkem 212 produktů od 81 finančních společností. Soutěž Zlatá koruna 
si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční akademie složená z více 
než 370 odborníků. Ta rozhoduje o ocenění Novinka roku. Zlatá koruna také uděluje ve 
spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS Cenu za společenskou odpovědnost. 
 
Soutěž Zlatá koruna byla v letošním roce rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je 
sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty 
hodnotila zcela nová odborná porota, FinTech akademie. 
 
Významnou součástí soutěže je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční 
produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je 
hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé 
a střední podnikatele. Každoročně je v hlasování veřejnosti odevzdáno až 100.000 hlasů. 
 
Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce 
finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých 
produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. 
 
Významnou součástí Zlaté koruny jsou Fóra Zlaté koruny, která se konají od roku 2007 pod 
záštitou ministrů financí a po celou tuto dobu k sobě poutají mimořádnou pozornost. Tato 
špičková setkání politiků, ekonomů, finančníků a podnikatelů se vyjadřují k nejzávažnějším 
ekonomickým a celospolečenským otázkám a ve své komplexnosti nemají v České republice 
konkurenci. 
 
Účastníci na Fórech oceňují jednak výběr témat, která jsou aktuální a zároveň nadčasová, diskusi 
na vysoké úrovni k těmto tématům, ale také nezaměnitelnou atmosféru, která na těchto 
setkáních panuje. I díky ní je prestiž těchto Fór neobyčejně vysoká. 
 
 

http://www.zlatakoruna.info/forum/forum-zlate-koruny-bydleni/video-zaznam


 

Partneři Fóra Zlatá koruna 2018 

Organizátor: pdMEDIA s.r.o. 

Partneři: Asociace developerů, Asociace českých stavebních spořitelen, IPSOS, TOP HOTELS 
GROUP, vinařský dům Dobrá nálada 

Hlavní mediální partner: Mediální skupina Vltava Labe Media, Deník a denik.cz 

Mediální partneři: peníze.cz, Finmag, Czech & Slovak Leaders Magazine 

Odborní partneři: Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, 
Evropská asociace finančního plánování ČR, Asociace penzijních společností ČR, Asociace 
hypotečních makléřů, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace českých pojišťovacích makléřů, 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 
Hospodářská komora ČR, Business & Professional Women ČR 


