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Konec levných bytů v centru Prahy. Airbnb 
se začíná vracet ve velkém stylu, ukazují data

Po více než ročních turbulen-
cích způsobených koronavi-
rovou pandemií a takřka úpl-

ným zastavením turismu český trh 
s krátkodobými pronájmy znovu 
ožívá. Podle dat společnosti AirDNA 
od února opět roste počet rezervací. 
Za duben si lidé v Praze skrze služby 
typu Airbnb zarezervovali 2,5 tisíce 
bytů, domů či pokojů. To je o čtvrti-
nu více než v únoru. Poprvé od za-
čátku pandemie přitom trh rostl dva 
měsíce po sobě.

V květnu navíc tempo objednávek 
proti předchozím měsícům zrych-
luje. AirDNA uvádí, že během první 
poloviny května zaznamenalo me-
ziměsíční růst rezervací v českých 
nemovitostech o 60 procent. To je 
velké číslo i v rámci Evropy. Ačko-
li nejpopulárnější turistické desti-
nace jako Řecko, Chorvatsko nebo 
Portugalsko hlásí i růst o více než 
100 procent, například Nizozemsko 
nebo Velká Británie na větší oživení 
zatím čekají. Český trh tvoří hlavně 
Praha, k níž se ještě přidávají men-
ší turisticky atraktivní města jako 
třeba Český Krumlov.

Fakt, že zájem o krátkodobé pro-
nájmy ožívá, potvrzují i pronajíma-
telé. „Poptávka roste. Je celkem zá-
jem. Už máme objednávky na čer-
ven i prázdninové měsíce,“ uvádí 
Jiří Krejčí, místopředseda České 
asociace pronajímatelů a ubytova-
telů v soukromí.

Jan Holinka ze společnosti Saleh 
& Holinka dodává, že se do Česka 
vrací zahraniční turisté. Aktuálně 
u něj poptávají ubytování zájemci 
z Německa, Rakouska, Polska, Ma-
ďarska nebo Slovenska, což se bě-
hem pandemie nestávalo.

Data AirDNA ukazují, že zájem 
o krátkodobé pronájmy roste na-
příč Evropou. V uplynulých dnech 
se celoevropsky dostal na nejvyšší 
čísla během pandemie a blíží se mili-
onu objednávek za týden. Poptávka 
přitom roste podobně rychle jako 
před koronavirem.

Ačkoli Praha stále není na číslech 
z doby před covidem, kdy sem jezdi-
ly miliony turistů, i zde čísla ukazují, 
že rezervací každým týdnem přibý-
vá. Podle AirDNA činil v polovině 
května propad rezervací ve srov-
nání s rokem 2019 zhruba 57 pro-
cent. Ještě v polovině dubna to bylo 
75 procent. V březnu, kdy Česko 
kvůli velkému počtu nakažených 
žilo v celostátní karanténě, byl trh 
v minusu dokonce 85 procent. Pro 
srovnání, před dvěma lety se počet 
zarezervovaných nemovitostí ales-
poň na jednu noc pohyboval kolem 
10 tisíc měsíčně.

Zájem o krátkodobé pronájmy až 
dosud poháněli spíše obchodní ces-
tující. Nyní se k nim ale už přidávají 
další skupiny a nejde jen o turisty. 
„Je velká poptávka po střednědo-
bém nájmu pro expaty, tedy cizince 
žijící v Česku,“ zmiňuje Krejčí.

S oživením trhu krátkodobých 
pronájmů rostou i ceny, které zákaz-
níci služeb musí platit. Za celý dům 
či byt v Praze si nyní podle AirDNA 
pronajímatelé říkají průměrně přes 
1700 korun za noc, za samostatný 
pokoj necelých 900 korun. Mezi-
měsíčně obě částky vzrostly zhruba 
o desetinu. V jedné z nejvíce poptá-
vaných lokalit, na pražském Starém 
Městě, jsou pronájmy ještě dražší. 
Celá nemovitost vyjde na 2,5 tisíce 
korun, pokoj na 1350.

To bude v dohledné době opět 
vytvářet tlak na růst cen dlouho-
dobých nájmů. Ty po odlivu turis-
tů spadly přibližně o deset procent. 
V centru Prahy to bylo ještě více prá-
vě kvůli tomu, že pronajímatelé své 
byty uvolnili pro obyvatele hlavní-
ho města. Stávalo se tak, že v drahé 
historické části Prahy šlo sehnat lev-
nější pronájem než na okraji města. 
Tato doba ale končí.

„Spolu s návratem turistů oče-
káváme pozvolný nárůst cen a ná-
vrat na předpandemickou úroveň 
cca v horizontu jednoho až dvou 
let,“ říká Serge Mayer, šéf develo-
pera Accord Invest, který se zamě-
řuje na rekonstrukce domů v centru 
města a jejich následný pronájem.

S rostoucími cenami nájemního 
bydlení a dalšími negativy spojený-

mi s krátkodobými pronájmy, jako 
například hlukem či nepořádkem 
v ulicích a domech, se ale nechce 
smířit vedení hlavního města. To 
podobně jako jiné evropské metro-
pole vymýšlí, jak služby typu Airbnb 
regulovat. A pandemii chtělo využít 
k zavedení nových pravidel. Zatím 
ale není jasné, zda se to podaří.

Praha předložila do sněmovny no-
velu živnostenského zákona, která 
by obcím umožnila podle svého uvá-
žení například zavést lhůtu, na ko-
lik dnů v roce smí pronajímatelé 
své nemovitosti hostům nabízet, 
nebo omezit počet osob ubytova-
ných v jednom bytě. Obce by záro-
veň mohly na část roku služby typu 
Airbnb zcela zakázat. Pražská radní 
Hana Kordová Marvanová (Spojené 
síly pro Prahu / STAN), která návrh 

zaštiťuje, počítá s tím, že změna při-
spěje ke snížení počtu celých bytů 
vyčleněných pro Airbnb.

S tímto návrhem silně nesouhlasí 
pronajímatelé. Podle nich jen nahra-
je nelegálnímu ubytovávání. Novela 
zatím prošla ve sněmovně prvním 
čtením a nyní ji mají projednávat 
výbory. Pokud by ji však poslanci 
nestihli schválit do voleb, spadla by 
pod stůl. Marvanová v takovém pří-
padě chce návrh předložit znovu.

Vedle regulace si Praha naplá-
novala ještě jednu cestu, která by 
mohla služby typu Airbnb omezit. 
Vedení města si chce byty od maji-
telů pronajímat samo a dále je pro-
vozovat jako městské bydlení – na-
příklad pro seniory nebo lidi z azy-
lových domů. Podobnou cestou se 
vydal třeba portugalský Lisabon.

České Twisto ovládnou Australané. Nabídli 2,3 miliardy

Po nedávné miliardové investi-
ci do potravinového e-shopu 
Rohlík.cz se na tuzemském 

startupovém trhu schyluje k další 
velké transakci. Postarat by se o ni 
měla pražská technologická společ-
nost Twisto. Podnik nabízející od-
ložené platby získá nového větši-
nového majitele. Australská finanč-
ně-technologická (fintechová) spo-
lečnost Zip oznámila, že se chystá 
Twisto plně ovládnout. Za nákup 
90 procent českého start-upu na-
bídla 89 milionů eur, tedy 2,3 mili-
ardy korun. 

Zip už do Twista investoval na 
přelomu loňského a letošního roku, 
kdy v něm získal neupřesněný men-
šinový podíl. 

Tuzemskou společnost dosud 
vlastní nizozemská ING Bank, čes-

ký fond Enern a několik dalších in-
vestorů. 

Osm let staré Twisto v Česku 
a v Polsku spolupracuje s e-shopy. 
Jejich zákazníkům umožňuje si 
platby za zboží rozložit do několika 
splátek či zaplatit s měsíčním zpož-
děním. Její služby už využilo přes 
1,7 milionu klientů. Hlavní produkt 
start-upu, Twisto účet, obsahuje 
platební kartu a umožňuje i place-
ní mobilem. V rámci Česka je Twis-
to ve svém byznysu průkopníkem, 
na nějž navazují obdobné služby na-
bízené e-shopy Alza či Mall.cz nebo 
bankou Equa. 

Australský Zip, který rovněž nabí-
zí odložené platby, je obchodovaný 
na burze v Sydney. Aktuálně si ho 
akcioví investoři cení na téměř čtyři 
miliardy australských dolarů (63 mi-
liard korun). Zip se tak řadí mezi tak-
zvané jednorožce, tedy technologic-
ké firmy s hodnotou přes miliardu 
amerických dolarů.

Splátkový prodej přes internet 
v koronakrizi významně roste díky 
tomu, že lidé čím dál častěji nakupu-
jí v e-shopech. Zip proto sází na ex-
panzi, kterou mu má v Evropě zajis-
tit právě Twisto. 

Australané zatím na starém kon-
tinentu působí jen ve Velké Británii. 
Přes český start-up, který má licenci 
na platební služby v celé Evropské 
unii, se jim otevře cesta na unijní 
e-commerce trh s ročním obratem 
1,1 bilionu dolarů (23 bilionů korun).

„Máme velkou radost, že si Zip vy-
bral pro svou evropskou expanzi náš 
tým a produkt. Již v rámci loňské 
investice probíhala jednání o možné 
akvizici a nyní, dříve než jsme če-
kali, projevil australský jednorožec 
zájem jednat o odkupu podílů zby-
lých investorů,“ říká zakladatel a šéf 
Twista Michal Šmída. Dokončení 
transakce očekává ke konci letoška.

Vedle své domovské země a Spoje-
ného království už Australané odlo-
žené platby nabízejí také na Novém 
Zélandu a v USA. Tam loni za 296 mi-
lionů dolarů (6,1 miliardy Kč) ovlád-
li svého amerického konkurenta 
QuadPay. Nyní k tomu hodlají přidat 
Twisto a fintechový start-up Spotii, 
za nějž nabízejí v přepočtu 330 mili-
onů Kč. Spotii pochází ze Spojených 
arabských emirátů a australskému 
jednorožci má umožnit expanzi 
na Blízkém východě. 

České Twisto zatím svůj růst 
do značné míry financuje prostřed-

nictvím dluhopisů. Naposledy před 
měsícem firma získala úvěry celkem 
za 650 milionů korun od tuzemské 
J&T Banky a dluhopisového fondu 
Orbit Capital, který je provozován 
českou firmou Enern a investiční 
společností Conseq.

S pomocí takových peněz Twis-
to významně posiluje. Loni firma 
v rámci odložených plateb předfi-
nancovala nákupy v hodnotě 3,2 mi-
liardy korun. Rok předtím to byly 
dvě miliardy. 

Za své finanční služby v uplynu-
lém roce Twisto utržilo 150 milionů 
korun, letos očekává tržby na úrov-
ni 200 milionů. Údaje o zisku a ztrá-
tě firma nezveřejňuje. Podle šéfa 
Šmídy ale stále zůstává v červených 
číslech a první peníze by měla vydě-
lat přespříští rok. 

S finanční injekcí od Australanů 
hodlá Twisto provést plánovanou 
expanzi do Rumunska a dalších ev-
ropských zemí.

S finanční injekcí 
od Australanů hodlá 
Twisto provést 
expanzi do dalších 
evropských zemí.
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Airbnb se oklepává z koronakrize V Evropě znovu ožívá trh s krátkodobými pronájmy. Zájem sílí i v Praze, která vy-
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