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Abstrakt 

Tato bakalářská práce si klade za cíl předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji 

platforem sdíleného ubytování ve vybraných zemích Evropské Unie. Tato práce se zabývá mož-

nostmi a vývojem sdíleného ubytování přes platformu Airbnb se zaměřením na dobu před pandemií 

COVID-19 a po ní. Pandemie COVID-19 měla dopad na cestovní ruch, který souvisí se sdíleným uby-

továním. Obsahem této práce je zhodnotit, jak pandemie COVID-19 ovlivnila sdílené ubytování plat-

formy Airbnb. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část této baka-

lářské práce zahrnuje přehled poznatků literatury konceptu sdílené ekonomiky a sdíleného ubyto-

vání typu Airbnb. V teoretické části je také uvedeno působení Airbnb ve vybraných evropských ze-

mích, vývoj regulace Airbnb v jednotlivých evropských zemích a možná řešení regulace Airbnb 

v České republice. V závěru teoretické části je popsán průběh pandemie COVID-19 a možnosti, které 

pronajímatelé krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb měli během pandemie COVID-19. 

 V praktické části je uvedena analýza dat ohledně vývoje množství nabídek Airbnb ve vybra-

ných evropských městech. Z vypracované analýzy plyne, že pandemie COVID-19 ovlivnila množství 

nabídek, kdy převážně ve velkých městech vybraných evropských zemí došlo k jejich snížení. Prak-

tická část se také věnuje vývoji ceny za krátkodobé ubytování přes platformu Airbnb v období pan-

demie COVID-19 ve vybraných evropských městech. Pro rozebrání této problematiky byl proveden 

pracovní výzkum. Závěrem pracovního výzkumu je zjištění, že většina pronajímatelů Airbnb byla 

nucena snížit cenu za nabízená ubytování. Následně se v praktické části této bakalářské práce na-

chází analýza dat, z níž vyplývá, že změna trhu krátkodobých pronájmů způsobená pandemií COVID-

19 měla vliv na ceny a množství dlouhodobých pronájmů, a to především ve velkých městech vy-

braných evropských zemí. 

Přínosem mé bakalářské práce je zhodnocení platforem sdíleného ubytování pohledem in-

vestora. Dále uvědomění si, jak sdílená ekonomika neboli krátkodobé pronajímaní nemovitostí za 

účelem většího zisku může být nestabilní. 
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Abstract 

This bachelor thesis aims to present complex material about the possibilities and develop-

ment of shared accommodation platforms in selected countries of the European Union. This work 

deals with the possibilities and development of shared accommodation via Airbnb platform, fo-

cusing on the period before and after the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic affected 

tourism which is connected with a shared accommodation. The content of this work is to evaluate 

how the COVID-19 pandemic affected the shared accommodation of the Airbnb platform. 

The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of this 

bachelor's thesis includes an overview of the literature knowledge of the concept of shared 

economy and shared accommodation mainly about the Airbnb platform. In the theoretical part is 

also a description of Airbnb in selected European countries, the development of Airbnb regulation 

in individual European countries and possible solutions for Airbnb regulation in the Czech Republic. 

The end of the theoretical part describes the course of the COVID-19 pandemic and the possibilities 

that short-term renters via the Airbnb platform had during the COVID-19 pandemic.  

The practical part presents an analysis of data about the development of the number of 

Airbnb accommodation in selected European cities. The analysis shows that the COVID-19 pande-

mic affected the number of accommodation, mainly in large cities in selected European countries. 

The practical part also deals with the development of the price for short-term accommodation via 

the Airbnb platform during the COVID-19 pandemic in selected European cities. To analyze this 

issue I made a research. The conclusion of the research is that most Airbnb landlords were forced 

to reduce the price of the accommodation during the COVID-19 pandemic. Subsequently, in the 

practical part of this bachelor thesis is an analysis of data, which shows that the change in the short-

term rental market caused by the COVID-19 pandemic had an impact on prices of long-term rentals, 

especially in large cities in selected European countries. 

The benefit of my bachelor thesis is the evaluation of shared accommodation platforms 

from the point of view of the investor. Also, realizing how a shared economy or short-term rental 

of real estate for greater profit can be unstable. 

 

Key words 

Sharing economy, Sharing accommodation, Airbnb, Short-term rent, Regulation of short-term rent, 

Pandemic COVID-19, Long-term rent 
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Úvod 

Bakalářskou práci na téma "Dopad pandemie COVID-19 na platformy sdíleného ubytování ve 

vybraných zemích EU" jsem si vybrala z důvodu, že se dle mého názoru jedná o zajímavé a aktuální 

téma. 

Na konci roku 2019 byl v Číně poprvé zaznamenán koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc 

COVID-19, který se na začátku roku 2020 rozšířil téměř po celém světě, včetně Evropy. V březnu 

2020 začaly evropské státy jako Česká republika, Francie, Španělsko, Portugalsko a další, vyhlašovat 

nouzové stavy, přijímat restrikce a uzavírat státní hranice, aby zamezily šíření nemoci COVID-19. Od 

tohoto období, tedy od přibližně poloviny března 2020, můžeme konstatovat, že začalo v Evropě 

období pandemie nemoci COVID-19 (dále jen "pandemie Covid-19").1 Na počátku období pandemie 

Covid-19 bylo mezinárodní cestování velmi omezené, a tak poptávka po krátkodobých ubytováních 

rapidně klesla.  Pandemie Covid-19 zasáhla mnoho odvětví. Velký vliv měla, a stále určitým způso-

bem má, zejména na odvětví cestovního ruchu, u něhož je sdílené ubytování jeho součástí.  

Cílem práce je předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného ubyto-

vání ve vybraných zemích Evropské Unie (dále jen "EU"). Jak z názvu plyne, v této bakalářské práci 

se budu zabývat zejména dopadem pandemie Covid-19 na platformy sdíleného ubytování ve vybra-

ných zemí EU. Airbnb se řadí mezi nejvyužívanější sdílená ubytování, současně mám s onou platfor-

mou nejvíce osobních zkušeností. Z těchto důvodů se v této bakalářské práci zabývám sdíleným 

ubytováním pouze přes platformu Airbnb.  

 Sdílené ubytování se v průběhu let stalo oblíbenou záležitostí. Postupem času se však začaly 

vyskytovat i jeho negativní dopady. Některé evropské státy již zavedly restrikce ke zmírnění nega-

tivních dopadů sdíleného ubytování, jiné o tom uvažují. Lze říci, že problematika sdíleného ubyto-

vání je téma, které se v evropských zemích projednává již mnoho let. Před pandemií Covid-19 byla 

snaha regulovat počet nabízeného sdíleného ubytování spíše záležitostí jednotlivých států, avšak 

pandemie Covid-19 dopadla na sdílené ubytování globálně.  

Platforma Airbnb vznikla v roce 2008 a založili ji Brian Chesky, Joe Gebbia a Nathan Ble-

charczyk,2  blíže je uvedeno v kapitole č. 1.2. této práce. Od té doby platforma Airbnb zaznamenala 

rychlý vzrůst a přinesla nové trendy v možnostech ubytování. Platforma Airbnb nabízí široký výběr 

 

 

 
1 KANTIS, Caroline, Samantha Kiernan KIERNAN, Jason Socrates BARDI a Lillian POSNER. thinkglobalhe-
alth.org: Timeline of the Coronavirus [online]. 01.04.2022. Dostupné z: https://www.thinkglobalhe-
alth.org/article/updated-timeline-coronavirus 
2 STONE, Brad. Uber a Airbnb mění svět. Praha: GRADA, 2019. ISBN 978-80-271-0779-7. 
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ubytování, která se mohou lišit od tradičních hotelů, hostelů či penzionů, Příkladem může být uby-

tování v zámku či v iglú. Více o Airbnb je uvedeno v následujících kapitole č. 1. 

Mnoho cestovatelů začalo upřednostňovat krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb před 

hotely, penziony či hostely, neboť jde o často levnější způsob ubytování se zázemím, kdy se ve vět-

šině případů jedná o plně vybavený byt a cestovatel si připadá „jako doma“. Vlastníci nemovitostí 

tak začali nabízet své nemovitosti čím dál více k pronájmu krátkodobému přes Airbnb než k proná-

jmu dlouhodobému, a to především za účelem vyššího zisku. Narůstající nabídka ubytování přes 

platformu Airbnb začala mít v některých městech dopad na realitní trh s dlouhodobými pronájmy. 

Jak již bylo výše řečeno, narůstal počet vlastníků nemovitostí, kteří přecházeli z nabídky nemovitostí 

z dlouhodobému pronájmu ke krátkodobému. Rovněž se rozmohl zájem pořídit si nemovitost za 

účelem krátkodobého pronájmu. Hlavním důvodem, proč se tak dělo, byla vyšší ziskovost z krátko-

dobého pronájmu a stále narůstající zájem ze strany cestovatelů o tento způsob ubytování. Tento 

přechod zapříčinil nedostatek nemovitostí k dlouhodobému pronájmu pro obyvatele vybraných ev-

ropských měst. To vedlo některá evropská města k přijetí regulací k provozování činnosti krátkodo-

bého pronájmu, více je uvedeno v kapitole č. 3 této bakalářské práce. 

Pandemie Covid-19 značně omezila poptávku po krátkodobých pronájmech přes Airbnb, a to 

téměř „ze dne na den“. Přínosem této bakalářské práce je zhodnocení platforem sdíleného ubyto-

vání pohledem investora. Dále uvědomění si, jak sdílená ekonomika neboli krátkodobé pronajímaní 

nemovitostí za účelem většího zisku, může být nestabilní. 

Teoretická část této bakalářské práce se bude zabývat definicí sdílené ekonomiky a předsta-

vení platformy Airbnb, která se využívá ke krátkodobému pronájmu. V kapitole č. 2 popíšu působení 

platformy Airbnb ve vybraných evropských zemích a v kapitole č. 3 státy přijatou regulaci k provo-

zování krátkodobých pronájmů. Závěr teoretické části této práce se zabývá průběhem pandemie 

Covid-19 ve vybraných evropských zemích a vyjádření spoluzakladatele a CEO ředitele společnosti 

Airbnb k pandemii Covid-19. Tato kapitola je zakončena vyjmenováním možností, které pronajíma-

telé krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb měli během pandemie Covid-19. 

V praktické části této bakalářské práce se budu zabývat svou stanovenou hypotézou H1, ve 

které ověřím, zda pandemie Covid-19 měla vliv na krátkodobý pronájem platformy Airbnb. První 

problematikou, kterou se budu zabývat je, jak období pandemie Covid-19 ovlivnilo množství nabí-

dek krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb ve vybraných evropských zemích, kde k ověření 

stanovené hypotézy prostuduji a rozeberu relevantní dostupné dokumenty. Dále provedu pracovní 

výzkum, který se zabývá vývojem ceny za krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb v období 

pandemie Covid-19. V kapitole č. 7 praktické části této práce ověřím stanovenou hypotézu H2, zda 

změna krátkodobých pronájmů způsobená pandemií Covid-19 měla vliv na množství nabídek a cenu 

dlouhodobých pronájmů ve vybraných evropských zemích. K ověření hypotézy H2 prostuduji a 
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rozeberu dostupné dokumenty, provedu rozhovor s realitním makléřem a kontaktuji realitní kan-

celáře k poskytnutí dat pro účely napsání této bakalářské práce.  
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1 Sdílená ekonomika 

První kapitola se zabývá vymezením pojmu sdílená ekonomika a uvádí popis, historii a princip 

fungování Airbnb. 

Princip sdílení neboli sdílené ekonomiky není ve společnosti novinkou a lze říci, že koncept 

sdílené ekonomiky má své počátky již v dávné historii, avšak v současnosti se o sdílené ekonomice 

hovoří jako o moderním způsobu podnikání. 

Sdílená ekonomika v současné době působí prostřednictvím technologických platforem, kde 

prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace dochází k propojení dodavatele, který nabízí 

služby či statky ke sdílení, se spotřebitelem. Sdílená ekonomika přináší značné výhody i nevýhody 

na trhu s podnikáním, které jsou popsány dále v této práci. 

1.1 Definice sdílené ekonomiky 

Sdílenou ekonomiku lze definovat mnoha způsoby, jelikož v současné době není prozatím 

žádná platná univerzální definice. Pan Mgr. Ing. Zahradníček definuje sdílenou ekonomiku násle-

dovně: „Sdílená ekonomika spočívá ve sdílení nevyužitých výrobních faktorů prostřednictvím di-

gitálních platforem, které zprostředkovávají nabídku a poptávku po těchto faktorech.“3 Další de-

finicí sdílené ekonomiky je dle prof. Jaromíra Vebera: „Sdílená ekonomika je sociálně – ekonomický 

ekosystém založený na sdílení lidských a přírodních zdrojů. Sdílení zahrnuje vytváření hodnot, 

produkci, distribuci, obchod a spotřebu zboží a služeb různými lidmi a organizacemi.“4 Z obou de-

finic i z názvu samotného plyne, že podstatou je "sdílení". Pro účely této bakalářské práce se jedná 

o sdílení vlastnictví, kdy majitel nemovitosti přes platformu Airbnb nabízí tuto nemovitost k užívání 

jiným. 

Sdílená ekonomika je součástí několika různých odvětví jako je například doprava či ubyto-

vání. Mezi největší platformy sdílené ekonomiky v oblasti ubytování patří Airbnb a v oblasti dopravy 

Uber. Jejich využití má mnoho přínosů, jedním z nich je snížení transakčních nákladů.5 Pan Ing. 

Róbert Chovanculiak, Ph.D. platformu Airbnb a Uber vystihl následujícím způsobem: „Obě plat-

formy tak nabízejí služby hmotného kapitálu v hodnotě miliard dolarů, ale přitom nemusely žádný 

 

 

 
3 PICHRT, J., BOHÁČ, R., MORÁVEK, J. (eds.) Sdílená ekonomika – Sdílený právní problém? Praha: Walters 
Kluwer ČR, 2017, s 287., [cit. 2022-26-01], ISBN 978-80-7552-874-2 
4 VEBER, Jaromír., a kol. Digitalizace ekonomiky a společnosti: Výhody, rizika, příležitosti. Management Press, 
2018. [cit. 2022-26-01], s. 100., ISBN 978-80-7261-554-4. 
5 Pozn.: Transakční náklady jsou provize a poplatky za zpracování vzniklé v rámci obchodní transakce. 
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kupovat. Jen oživují ten existující.“6 Ve sdílené ekonomice se tedy neposkytuje nový kapitál, ale 

zužitkovává se nevyužitý kapitál vlastníků, což zapříčiňuje, že platformy ve sdílené ekonomice si 

mohou dovolit nabízet své služby za nižší ceny.  Dalším přínosem sdílené ekonomiky je větší množ-

ství nabídek, například na platformě krátkodobého pronájmu Airbnb lze najít mnoho zajímavých 

typů ubytování, než nabízejí běžné hotely či hostely jako např. přenocování v zámku či v iglú.7 

Příkladem lze uvést, že platforma Airbnb v roce 2017 překonala hranici tří milionů nabízených 

ubytování, přičemž v porovnání s nabídkou ubytování pěti největších hotelových řetězců jej překo-

nala, a to bez vlastnictví žádného ubytování, který nabízela.8 Jedná se o praktický příklad toho, co 

konstatoval pan Ing. Róbert Chovanculiak, Ph.D. Airbnb je tak příkladem sdílené ekonomiky.9 

1.2 Popis a historie platformy Airbnb 

Jak již bylo výše zmíněno, nejznámější a nejúspěšnější platformou sdíleného ubytování je 

platforma Airbnb. Tato platforma sklízí celosvětový úspěch a v roce 2021 měla společnost hodnotu 

47,3 miliardy dolarů.10 

Společnost Airbnb vznikla v roce 2007, kdy dva spolubydlící Brian Chesky a Joe Gebbia 

v San Francisku nemohli zaplatit nájem. Tím dostali nápad, že svůj pronajatý byt začnou pod na-

jímat tak, že budou nabízet možnost přespání na nafukovací matraci ve svém bytě a snídani 

k tomu (Airbnb je zkratkou AirBedandBreakfast).11 V roce 2008 se k těmto dvěma zakladatelům 

připojil jejich bývalý spolubydlící Nathan Blecharczyk, který zastupoval pozici technického ředitele 

a byl třetím zakladatelem společnosti AirBed & Breakfast. V roce 2008 vytvořili webovou stránku 

Airbedandbreakfest.com za účelem pronajímání nemovitostí na krátkodobý pronájem pro lidi, 

kteří si nemohou dovolit hotely. Dále se mělo jednat o další možnost ubytování v případě, že jsou 

ostatní ubytovací služby již plné například z důvodu větších společenských akcí jako jsou festivaly, 

konference apod.12 Od té doby se Airbnb rozrostlo na společnost zprostředkovávající ubytování 

 

 

 
6 CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily 
svět. 2020. Praha: GRADA, 2020., s 38. [cit. 2022-26-01] ISBN 978-80-271-1601-0. 
7 CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily 
svět. 2020. Praha: GRADA, 2020. s.42., ISBN 978-80-271-1601-0. 
8 Pozn.: Pět největších hotelových řetězců jsou: Marriott International, Jin Jiang, Hilton Hotels, InterContinen-
tal Hotel Group a Wyndham Hotel Group  
9 CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily 
svět. 2020. Praha: GRADA, 2020. ISBN 978-80-271-1601-0 
10 NATH,Trevir. investopedia.com: How Airbnb Makes Money [online]. 10.09.2021 Dostupné z: 
https://www.investopedia.com/articles/investing/112414/how-airbnb-makes-money.asp 
11 Fullforms.com: What does Airbnb mean? [online]. Dostupné z: https://fullforms.com/Airbnb 
12 STONE, Brad. Uber a Airbnb mění svět. Praha: GRADA, 2019. ISBN 978-80-271-0779-7. 
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v milionech domů, bytů, zámků či jiných typech ubytování, a to ve více než 65 tisíc měst a 191 zemí 

světa.13 

Nicméně platforma Airbnb není jedinou ubytovací platformou svého druhu. Airbnb je nej-

úspěšnější díky své obchodní politice, ale existují i další obdobné platformy jako je například Ho-

meAwayFamily (pod kterou spadají zejména platformy HomeAway, VRBO, VacationRentals.com, 

Homelidays, OwnersDirect), FlipKey, Roomorama, OneFineStay14 či Booking. Sdílené ubytování 

přes Airbnb představuje různé formy ubytování. Lze krátkodobě pronajímat celou nemovitost, jako 

byt či dům nebo pouze jednu či více místností v nemovitosti, tedy ubytovaní sdílejí sociální zařízení 

a kuchyni nebo jednu či více místností v nemovitosti, ve které sám majitel také bydlí. Krátkodobě 

pronajímat nemovitost nemusí pouze vlastník bytu, ale také nájemce bytu, pokud mu to nájemní 

smlouva nezakazuje. To je zřejmé již z příběhu samotných zakladatelů Airbnb, kteří si nabídkou uby-

tování pouze snažili přivydělat, aby měli na nájem jimi pronajatého ubytování.15 Z uvedeného plyne, 

že na trhu nemovitostí s krátkodobými pronájmy přes Airbnb se nachází pronajímatelé, kteří krát-

kodobě pronajímají nemovitosti přes platformu Airbnb výjimečně a dále pronajímatelé, kteří své 

nemovitosti nabízejí krátkodobě za účelem podnikání.  Druhá skupina pronajímatelů si pořizuje 

nemovitosti, které se nacházejí převážně v turistických místech a poté je krátkodobě pronajímají 

převážně cestovatelům.16 Platforma Airbnb používá svou terminologii k určení, kdo je pronajímate-

lem a kdo nájemcem. Osoba, která nabízí místnost, byt či dům k pronájmu přes Airbnb se nazývá 

hostitel (dále jen "hostitel" nebo v množném čísle "hostitelé"). Hostitelem však nemusí být vždy 

majitel nebo nájemce nemovitosti, může jim být i zprostředkovatelská firma nebo provozovatel ne-

movitosti.17 Osobě, která využívá služeb Airbnb se říká host (dále jen "host" nebo v množném čísle 

"hosté"). 

 

 

 

 
13 PICHRT, J., BOHÁČ, R., MORÁVEK, J. (eds.) Sdílená ekonomika – Sdílený právní problém? [cit. 2022-20-01] 
Praha: Walters Kluwer ČR, 2017, s 288., ISBN 978-80-7552-874-2 
14 PICHRT, J., BOHÁČ, R., MORÁVEK, J. (eds.) Sdílená ekonomika – Sdílený právní problém? Praha: Walters 
Kluwer ČR, 2017, s 288., [cit. 2022-21-01], ISBN 978-80-7552-874-2 
15 PICHRT, J., BOHÁČ, R., MORÁVEK, J. (eds.) Sdílená ekonomika – Sdílený právní problém? Praha: Walters 
Kluwer ČR, 2017, s 290., [cit. 2022-21-01]. ISBN 978-80-7552-874-2 
16 VEBER, Jaromír., a kol. Digitalizace ekonomiky a společnosti: Výhody, rizika, příležitosti. Management Press, 
2018., s.109., ISBN 978-80-7261-554-4. 
17 Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 13. 7. 2021 dostupné na 
web stránce: https://iprpraha.cz/stranka/17 
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1.2.1 Princip fungování Airbnb 

Airbnb je online platforma, kde hostitelé pronajímají své nemovitosti ke krátkodobému pro-

nájmu hostům, kteří hledají krátkodobý pronájem v konkrétní lokalitě. Tato platforma využívá 

mnoho filtrů pro snadnější nalezení ideálního ubytování pro hosty. Hostitelé, kteří prostřednictvím 

Airbnb mají v úmyslu krátkodobě pronajímat nemovitost, inzerují nemovitost přes webový prohlí-

žeč či aplikaci, kde ji mohou spatřit miliony lidí, kteří daný prohlížeč nebo aplikaci navštíví. Airbnb 

tak představuje poměrně snadný způsob vydělání peněz.18 Platba za ubytování přes platformu 

Airbnb se uskutečňuje bezhotovostně. Platforma Airbnb zpracovává veškeré platby a získává pro-

vizi 3 procent z každé ceny krátkodobého pronájmu, kterou si opět strhne z částky za ubytování 

bezhotovostně. Dále získává 6-12 procent ze servisního poplatku od hostů. Taktéž nabízí zákaz-

nickou podporu hostům či hostitelům, kteří řeší nepříjemné situace, pokud je to v daný okamžik 

potřeba.19 Airbnb klade důraz na obezřetnost proti podvodům. Z tohoto důvodu vyžaduje po hos-

tech, aby při přihlášení z nového zařízení docházelo k vícenásobnému ověření, upozorňuje je na 

nutnost komunikace a platby pouze přes webové rozhraní a/nebo aplikaci Airbnb, prověřuje iden-

titu hostů a hostitelů, a především apeluje na platbu za ubytování pouze přes Airbnb, nikoliv na účet 

hostitele nebo v hotovosti, neboť platby přes Airbnb jsou zabezpečené.20  

 

 

 
18 FOLGER, Jean. investopedia.com: How Airbnb Works [online]. 23.12.2021 Dostupné z: https://www.inves-
topedia.com/articles/personal-finance/032814/pros-and-cons-using-airbnb.asp 
19 SRADERS, Anne. thestreet.com: How Does Airbnb Work for Hosts and Travelers? [online]. 24.10.2018 Do-
stupné z: https://www.thestreet.com/lifestyle/travel/how-does-airbnb-work-14714337 
20Airbnb: Bezpečnost především. Airbnb.cz [online]. Dostupné z: https://www.airbnb.cz/trust 
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2  Airbnb ve vybraných evropských zemích 

Airbnb se od svého vzniku, v roce 2007, začalo rozšiřovat po celém světě. V níže uvedených 

podkapitolách je uvedeno působení Airbnb ve vybraných evropských zemích a možnosti nejčastěji 

nabízených ubytování. 

2.1 Airbnb v České republice 

Airbnb se na českém trhu začalo objevovat přibližně v roce 2010.21 První poskytování sdíle-

ného ubytování prostřednictvím Airbnb bylo v hlavním městě České republiky – v Praze. Postupem 

času se tato platforma stávala čím dál tím oblíbenější a rozrůstala se i do ostatních českých turistic-

kých měst, jako např.  Český Krumlov, Brno či Karlovy Vary. 

Od svého počátku působení v České republice se počet nabízených ubytování prostřednic-

tvím Airbnb rychle rozšiřovalo, například v roce 2019 bylo nabízeno ke krátkodobému pronájmu 

14 293 ubytování. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy vydal v červenci 2021 analýzu 

Airbnb v Praze, která se mimo jiné zabývala i počtem nabízených jednotek přes Airbnb. Pro lepší 

představu se k datu uvedenému ve jmenované analýze, tedy k 13.7.2021, jednalo o přibližně 1 696 

jednotek na Novém Městě, 957 jednotek na Starém Městě, 726 na Vinohradech, 616 jednotek na 

Žižkově, 459 jednotek na Smíchově, přes 200 jednotek v Holešovicích a Karlíně a přes 100 jednotek 

v Nuslích, Dejvicích, Vršovicích a Libni.22 Z uvedeného vyplývá, že nejvíce krátkodobých pronájmů 

se nachází v historickém centru Prahy. V dubnu roku 2022 se v Praze 1 nacházelo 2 313 nabízených 

ubytování. 23 Vezmeme-li průměrný počet obyvatel v Praze 124 a počet nabízených krátkodobých 

ubytování, tak vychází, že připadá 955 krátkodobých ubytování na 10 000 obyvatel. V nabídce krát-

kodobého ubytování přes Airbnb v Praze převládá nabídka celých nemovitostí, na něž připadá 80 

procent z celé nabídky. V nabídce krátkodobého pronájmu přes Airbnb nalezneme více nabídek 

ubytování s jednou ložnicí (51 procent) oproti nabídkám, s dvěma ložnicemi (25 procent).25 

 

 

 
21 Insideairbnb.com: Prague [online]. Dostupné z: http://insideairbnb.com/prague 
22 Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 13. 7. 2021 dostupné na 
web stránce https://iprpraha.cz/stranka/17 
23 Airdna.co: Prague [online]. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/cz/default/pra-
gue/overview 
Pozn.: Konkrétně k 10. dubnu 2022 se nacházelo na Starém Městě (760 ubytování), na Novém Městě (1 311 
ubytování) a na Malé Straně (242 ubytování). 
24 Pozn.: Ke dne 1.1.2022 se jednalo o 24 206 obyvatel. Dostupné z: https://www.misto-
pisy.cz/pruvodce/obec/4609/praha-1/pocet-obyvatel/ 
25 Airdna.co: Prague [online]. 10.04.2022. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-
data/app/cz/default/prague/overview 
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2.2 Airbnb ve Francii 

Francie je mezi turisty velice oblíbená destinace. Svou atraktivitou se řadí mezi nejnavštěvo-

vanější země světa. Francie však není zdaleka navštěvovaná pouze zahraničními turisty. Podle de-

níku Le Parisien v létě roku 2019 využilo ubytování přes Airbnb 8 milionů Francouzů, z toho 5 

milionů Francouzů se přes Airbnb ubytovalo ve Francii.26 Současně francouzská metropole Paříž 

se umisťuje mezi nejvíce navštěvovaná města světa. V roce 2021 toto město navštívilo 19,1 milionů 

turistů, a tak obsadilo druhé místo za nejnavštěvovanější město světa. Vzhledem k této vysoké 

popularitě se Paříž řadí k městům, u nichž se nachází nejvíce nabízených ubytování přes portál 

Airbnb.27 Z dat AirDNA je uvedeno, že se v dubnu roku 2022 v Paříži nacházelo přibližně 23 000 

nabídek ke krátkodobému pronájmu.  V Paříži množství krátkodobých pronájmů přes portál Airbnb 

převládá v 15. obvodu ve čtvrti Vaugirard. V nabídce krátkodobých pronájmů lze nalézt největší 

množství nabídek celé nemovitosti, kde převládají nemovitosti s jednou ložnicí (53 procent), dále 

se v nabídce objevuje početnější množství studií (19 procent) a ve stejné výši můžeme nalézt na-

bídku nemovitostí se dvěma ložnicemi (19 procent).28 

2.3 Airbnb v Portugalsku 

Cestovní ruch hraje pro Portugalsko stále významnější roli. V roce 2019 byl Lisabon na World 

Travel Awards vyhlášen přední evropskou městskou destinací. Podle World Travel & Tourism Council 

představuje cestovní ruch jedno z pěti pracovních míst v Portugalsku a 16,5 procent hrubého domá-

cího produktu,29 a proto v této zemi můžeme zaznamenat nadmíru cestovního ruchu. Od roku 2016 

navštívilo zemi Portugalsko více turistů, než má tato země obyvatel. V roce 2019, kdy Portugalsko 

 

 

 
26 LOMAZZI, Par Marc. Leparisien.fr: Cet été, 8,5 millions de Français ont utilisé Airbnb [online]. 03.09.2019 
[cit. 2022-04-10]. Dostupné z: https://www.leparisien.fr/economie/cet-ete-8-5-millions-de-francais-ont-uti-
lise-airbnb-03-09-2019-8144880.php 
27 Insideairbnb.com: Paris [online]. Dostupné z: http://insideairbnb.com/paris/# 
28 Airdna.co: Paris [online]. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/fr/ile-de-
france/paris/overview 
29 WARREN, Hayley. Bloomberg.com: Airbnb Hosts Resist Lisabon’s Plan to Free Up Housing [online]. 
28.07.2020 [cit. 2022-26-01] Dostupné z: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-re-
forms-lisbon/ 
Vlastní překlad textu, originální znění: In 2019 Lisbon was named Europe’s leading city break destination at 
the World Travel Awards. Tourism accounts for one in every five jobs in Portugal and 16.5% of gross domestic 
product. 

https://www.worldtravelawards.com/award-europes-leading-city-break-destination-2019
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mělo 10,3 milionu obyvatel,30 navštívilo v onom roce 16,3 milionu turistů.31 V hlavním městě Lisa-

bon převládá nabídka krátkodobého pronájmu přes Airbnb ve čtvrtích Alfama a Baixa. I v Lisabonu 

převládá nabídka celých nemovitostí ke krátkodobému pronájmu. Opět nabídek nemovitostí s jed-

nou ložnicí je více (58 procent) než nabídek ubytování s dvěma ložnicemi (25 procent).32 

Z důvodu přibývající návštěvnosti turistů se velká města Portugalska, jako je Lisabon a 

Porto, potýkají s nedostatkem dostupného bydlení pro obyvatele těchto měst. Značný nárůst byl 

zaznamenán v letech před pandemií Covid-19, konkrétně v období 2015 až 2016. Zatímco v Lisa-

bonu došlo k rozšíření nabídek krátkodobých pronájmů přes Airbnb přibližně o třetinu (ze 7 011 

na 10 547), tak v Portu se za stejné období počet nabídek na platformě Airbnb téměř zdvojnásobil 

(z 3 960 na 7 011).33 

Takovýto vzrůst nabídky krátkodobého pronájmu přes Airbnb lze zdůvodnit tím, že vzhledem 

k větší a rychlejší ziskovosti vedlo mnohé majitele nemovitostí k rozhodnutí nabízet jejich nemovi-

tosti přes Airbnb, případně za účelem investice pořídit nemovitost ke krátkodobému pronájmu přes 

Airbnb. Příkladem lze uvést, že v roce 2016 bylo minimálně 73 procent nabízených nemovitostí 

Airbnb v hlavním městě s průměrnou denní sazbou 84 eur za noc. Naproti tomu průměrná cena 

dlouhodobého pronájmu v Lisabonu ve stejném roce byla 28 eur za noc, v přepočtu na měsíc činila 

830 eur.34 Pokud bychom tyto dva druhy pronájmu porovnali z hlediska ziskovosti, dostali bychom 

výsledek, že krátkodobý pronájem na deset dní je v podstatě stejně výnosný, jako dlouhodobý 

pronájem na měsíc (cca 30 dnů).35 Z uvedeného lze potvrdit, že takovýto rozdíl příjmů, tedy téměř 

trojnásobně vyšší příjem z krátkodobého pronájmu nemovitosti, omezil nabídku nemovitostí 

k dlouhodobému pronájmu na portugalském trhu s nemovitostmi. 

 

 

 
30 Pozn.: Portugalsko má aktuálně, tedy k dubnu 2022, přibližně 10 147 127 obyvatel. Dostupné z webové 
stránky https://worldpopulationreview.com/countries/portugal-population 
31 WARREN, Hayley. Bloomberg.com: Airbnb Hosts Resist Lisabon’s Plan to Free Up Housing [online]. 
28.07.2020. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-reforms-lisbon/ 
32 Airdna.co: Lisabon [online]. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-
data/app/pt/lisboa/lisbon/overview 
33 ANTUNES, Marisa. visao.sapo.pt: Alojamento local aumentou até 30% valor das casas no centro de Lisboa 
[online]. 07.06.2021. Dostupné z: https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-
ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/ 
34 ANTUNES, Marisa. visao.sapo.pt: Alojamento local aumentou até 30 % valor das casas no centro de Lisboa 
[online]. 07.06.2021 [cit. 2022-28-01] Dostupné z: https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-
local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/ 
Vlastní překlad textu originální znění: Em 2016, pelo menos 73% das propriedades Airbnb em oferta na capital 
eram apartamentos com uma tarifa média diária de 84 €/ noite. Em contraste, o preço médio do arrenda-
mento de longa duração em Lisboa nesse mesmo ano foi de 28€ /noite 
35 ANTUNES, Marisa. visao.sapo.pt: Alojamento local aumentou até 30 % valor das casas no centro de Lisboa 
[online]. 07.06.2021 Dostupné z: https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-
ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/ 

https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
https://visao.sapo.pt/atualidade/2021-06-07-alojamento-local-aumentou-ate-30-valor-das-casas-no-centro-de-lisboa/
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Zejména v hlavním městě Lisabon, kam ročně zavítá nejvíce turistů, se město musí potýkat 

s tímto problémem. Vezmeme-li situaci s krátkodobými pronájmy těsně před dopadem pandemie 

Covid-19, tak na začátku roku 2020 bylo v Lisabonu zaznamenáno, že v některých čtvrtích Lisabonu 

tvořily krátkodobé pronájmy až jednu třetinu z celkového počtu jednotek nabízených k bydlení, 

v některých částech města dokonce až 55 procent jednotek bylo nabízeno pouze ke krátkodo-

bému bydlení.36 Tato situace přímo volala po nějaké restrikci ze strany vedení města. 

 

2.4 Airbnb ve Španělsku 

Španělská ekonomika je orientovaná na cestovní ruch. V roce 2019 činil příspěvek cestovního 

ruchu 12,3 procent celkového HDP, zatímco zaměstnanost související s cestovním ruchem byla 

13 procent.37 Země zaznamenala pokles celkového HDP za rok 2020 o 10,8 procent. Velký podíl se-

hrál omezený cestovní ruch kvůli pandemii Covid-19. 

Platforma Airbnb se na španělském trhu začala objevovat v roce 2010 především ve velkých 

městech jako je Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca a Valencie.38 Postupem času se tato 

platforma rozšiřovala do ostatních turistických měst. Španělsko bylo v roce 2019 dle agentury Reu-

ters druhá nejnavštěvovanější země světa hned po Francii.39 V hlavním městě Madrid se nejvíce 

nabídek krátkodobého ubytování nachází v historické části města ve čtvrtích Embajadores, Pala-

cio a Sol. V nabídkách krátkodobého ubytování přes Airbnb převládají celé nemovitosti s dispozicí 

jedné ložnice (47 procent), dále jsou v nabídce také nemovitosti se dvěma ložnicemi (29 procent).40 

 

 

 

 

 
36 BEVINS, Vincent. Nymag.com: The European Cities Using the Pandemic As a Cure for Airbnb [online]. 
13.08.2020. Dostupné z: https://nymag.com/intelligencer/2020/08/in-europe-covid-19-is-an-opportunity-
to-regulate-airbnb.html 
37 HESSE Catalina Llaneza, VILCHEZ Josep Maria Raya. journals.sagepub.com: The effect of COVID-19 on the 
peer-to-peer rental market [online]. 12.10.2021 [cit. 2022-30-01] Dostupné z: https://journals.sage-
pub.com/doi/full/10.1177/13548166211044229 
Vlastní překlad textu originální znění: Spain is a tourism-oriented economy. In 2019, tourism’s con-
tribution was 12.3% of the total GDP while tourism-related employment was 13%. 
38 Insideairbnb.com: Barcelona [online]. Dostupné z: http://insideairbnb.com/barcelona 
39 REUTERES, Staff. reuters.com: Spain's 2019 tourist arrivals hit new record high, minister upbeat on trend 
[online]. 20.01.2020. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-spain-economy-tourism-
idUSKBN1ZJ17Q 
40 Airdna.co: Madrid [online]. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-data/app/es/madrid/mad-
rid/overview 
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2.5 Airbnb v Nizozemsku 

Krátkodobé ubytování přes platformu Airbnb se začalo objevovat v Nizozemsku v roce 2009 

v hlavním městě Amsterdam. Amsterdam byl jedním z epicenter boomu Airbnb v Evropě. Podle 

nizozemského vládního listu mělo město v roce 2014 7 000 nabídek na Airbnb. Do roku 2018 toto 

číslo vzrostlo na 30 000.41 Město Amsterdam je velice navštěvovanou destinací, nejen pro trávení 

volného času, ale má svůj význam také pro obchodní cesty. V roce 2019 se v nizozemském hlavním 

městě ubytovalo 21 milionů turistů.42 Ve městě Amsterdam převládá nabídka celých nemovitostí 

ke krátkodobému pronájmu s nabídkami s jednou ložnicí (52 procent), v nabídce se dále objevuje 

značné množství nabídek nemovitostí se dvěma ložnicemi (30 procent).43  

 

 

 
41 KAYALI Laura, HEIKKILÄ Melissa. politico.eu: The Netherlands goes after Airbnb [online]. 09.11.2020 [cit. 
2022-02-02] Dostupné z: https://www.politico.eu/article/the-netherlands-goes-after-airbnb/ 
Vlastní překlad textu originální znění: Amsterdam has been one of the epicenters of the Airbnb boom in Eu-
rope. According to the Dutch government paper, the city had 7,000 Airbnb listings in 2014. By 2018 that 

number had grown to 30,000.  
42 KAYALI Laura, HEIKKILÄ Melissa. politico.eu: The Netherlands goes after Airbnb [online]. 09.11.2020. Do-
stupné z: https://www.politico.eu/article/the-netherlands-goes-after-airbnb/ 
43 Airdna.co: Amsterdam [online]. 10.04.2022. Dostupné z: https://www.airdna.co/vacation-rental-
data/app/nl/default/amsterdam/overview 

https://www.politico.eu/author/melissa-heikkila/
https://www.politico.eu/author/melissa-heikkila/
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3 Regulace Airbnb ve vybraných zemích EU 

Působení platformy Airbnb má negativní vliv na obyvatele měst, kteří bydlí v okolí, kde se 

nachází krátkodobě pronajaté nemovitosti přes platformu Airbnb. Koncept sdílené ekonomiky 

v ubytování přináší výhody jak zákazníkům, tak místním samosprávám, ale zároveň může ohrozit 

kvalitu života místních občanů,44 poskytováním služby krátkodobého ubytování může přinášet 

v okolí bydliště místních obyvatel větší nepořádek, anonymitu sousedů a ruch, například v po-

době pořádání večírků v nemovitosti, kterou si krátkodobě pronajali. Příkladné lze řešit prostřed-

nictvím hostitele, který nabízí nemovitost ke krátkodobému pronájmu, a to již v počátku nabídky 

ubytování, kdy na platformě Airbnb lze zakázat jakékoli večírky či oslavy v nemovitosti, kterou má 

v úmyslu krátkodobě pronajímat, požadovat po hostech zaplacení vratné kauce (navracení kauce, 

pokud nemovitost bude předána v pořádku a nebyla porušena žádná nastavená pravidla), důkladné 

ověřování totožnosti hostů atd. Dále sama společnost Airbnb nabízí pomoc sousedům krátkodobě 

pronajaté nemovitosti, pokud se během pronájmu objeví problém. Společnost má ve své aplikaci a 

na webových stránkách k dispozici speciální funkci k řešení těchto problémů. Pokud je problémem 

častý hluk a večírky, zhoršení parkování a odpadky nebo snížená bezpečnost a kriminalita, nespoko-

jený soused si může vybrat konkrétní druh stížnosti z několika stížností a anonymně ji podat. Poté 

Airbnb kontaktuje problematického hostitele a bude se s ním situaci snažit vyřešit, přičemž poté 

bude o průběhu a výsledku informovat souseda. Pokud hostitel skutečně porušuje pravidla komunity 

Airbnb, může být na základě stížnosti dokonce vyloučen z platformy.45 Společnost Airbnb se tak 

snaží, aby krátkodobé pronajímání nemovitostí přes Airbnb bylo bezproblémové a pro sousedy pro-

najatého bytu, pokud možno co nejméně omezujícím.  

Dalším negativním působením platformy Airbnb je, že pro některé majitele nemovitostí 

je více výnosné pronajímat své nemovitosti pouze ke krátkodobému pronájmu než k dlouhodo-

bému, a to z hlediska jejich výnosu. Tato popularita nabízení nemovitostí ke krátkodobému pro-

nájmu za účelem vyššího zisku zapříčiňuje, že na trhu s nemovitostmi není dostatek nemovitostí 

 

 

 
44 KLJUČNIKOV, Aleksandr, Vladimir KRAJCIK a Zuzana VINCÚROVÁ. International sharing economy: The case 
of airbnb in the Czech Republic. [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publica-
tion/326106312_International_sharing_economy_The_case_of_airbnb_in_the_Czech_Republic, 2018, s. 
126-127. ISSN 2071-789X. 
Vlastní překlad textu originální znění: The concept of sharing economy in accommodation business brings 
benefits to both customers and local municipalities, but at the same time it might threaten the quality of life 
of local citizens 
45 CHOVANCULIAK, Róbert. Pokrok bez povolení: Jak sdílená ekonomika, crowfunding a kryptoměny změnily 
svět. 2020. Praha: GRADA, 2020. s. 86., [cit. 2022-02-02]. ISBN 978-80-271-1601-0. 
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k dlouhodobému pronájmu pro obyvatele měst a z onoho důvodu i rostou ceny dlouhodobých 

pronájmů pro místní obyvatele. Tento negativní vliv je čím dál častěji diskutovanou problematikou. 

Regulace Airbnb se liší v každé zemi či městě. Pro účely této bakalářské práce popisuji jednotlivé 

regulace ve vybraných evropských zemích a městech. 

 

3.1 Regulace Airbnb v České republice 

Jak již bylo výše zmíněno, někteří vlastníci nemovitostí upřednostnili pronajímat své nemo-

vitosti krátkodobě nežli dlouhodobě, a to z důvodu vyššího zisku z pronájmu.  Tato změna pronají-

mání nemovitostí zapříčiňuje, že na českém trhu s nemovitostmi není dostatek nabídek nemovitostí 

k dlouhodobému pronájmu. Tento problém se týká mnoha měst zejména Prahy. Příkladem lze 

uvést, že před pandemií Covid-19 v červnu roku 2018 bylo v Praze nabízeno přes portál, kde se na-

chází nabídka nemovitostí k dlouhodobému pronájmu, Sreality.cz v oblasti Prahy celkem 3 496 bytů 

a 294 rodinných domů dostupných k dlouhodobému pronájmu. Celková nabídka byla tedy 3 790 

nemovitostí k pronajmutí z dlouhodobého hlediska. Dle statistik dat z AirDNA bylo v Praze nabízeno 

na krátkodobý pronájem přes portál Airbnb 9 213 nemovitostí. Nicméně je nutno podotknout, že 

Sreality.cz není jediný portál s nabídkou nemovitostí k dlouhodobému pronájmu, dalším existujícím 

portálem tohoto druhu je např. Bezrealitky.cz, kde v červnu roku 2018 bylo nabízeno celkem 1 166 

nemovitostí k pronájmu. Avšak z těchto informací můžeme konstatovat, že před pandemií Covid-

19 bylo v Praze ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb značně vyšší množství nabízených nemo-

vitostí než k dlouhodobému pronájmu přes Sreality.cz.46 Značný útlum v nabízení nemovitostí ke 

krátkodobému pronájmu s sebou přinesla pandemie Covid-19. Zatímco v roce 2019 došlo k ná-

růstu počtu jednotek nabízených přes Airbnb (celkem 14 077 jednotek), tak v roce 2021 se jednalo 

již pouze o 6 972 jednotek. Při komparaci nabídky krátkodobého ubytování s dlouhodobým uby-

továním v roce 2021 v Praze zjistíme, že nabídka na Sreality.cz47 byla o více než 40 procent vyšší 

než nabídka na Airbnb. Pro doplnění, na portálu Bezrealitky.cz bylo nabízeno stále menší množství 

nemovitostí než na Airbnb, jednalo se cca o 1 630 nemovitostí. Jak Analýza naznačuje, vzhledem k 

 

 

 
46 MARIANOVSKÁ, Veronika a Michal NĚMEC. Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy. Praha: 
IPR Praha. Dostupné z: www.iprpraha.cz/ssp/analyzy/, 2018, s. 15. 
47 Pozn.: Jednalo se přibližně o 7 400 nemovitostí k pronájmu. Dostupné z: Analýza množství, struktury a roz-
místění nabízených ubytování k 13. 7. 2021, s. 14. 
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postupnému opětovnému nárůstu cestovního ruchu se do budoucna předpokládá, že nabídka uby-

tování přes Airbnb bude postupně narůstat.48 

Jak bylo již uvedeno, pronajímání nemovitostí přes Airbnb s sebou nese i negativní vlivy. 

Kromě zvýšeného hluku, nepořádku v okolí pronajatého bytu, větší anonymity sousedů, lze uvést 

také snížení množství nabízených nemovitostí k dlouhodobému pronájmu a tím zapříčiněné zvyšo-

vání nájemného, i ušlý zisk státu z daňové oblasti.49 

Z uvedených negativních důvodů, které platforma Airbnb přináší, usiluje stát o regulaci 

krátkodobých pronájmů v České republice. V České republice zatím došlo k následujícím regulacím 

sdíleného ubytování, tedy i Airbnb. Od roku 2020 je povinností odvádět místní poplatek z pobytu 

u všech krátkodobých pronájmů do 60 dnů.50 Poplatek v roce 2021 může dosahovat maxi-

málně 50,- Kč.51 Dále v roce 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 189/2020 Sb., zákon, kterým se mění 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl oprávnění obecního živnostenského 

úřadu vyzvat provozovatele digitálních platforem typu Airbnb, aby poskytli údaje o počtu uzavře-

ných smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě, celkovou cenu za tyto služby, 

ale i adresu místa, na které jsou poskytovány služby cestovního ruchu a označení poskytovatele 

služby. Obecní živnostenský úřad může tyto získané údaje předat jinému orgánu vykonávajícímu 

veřejnou moc. V úvahu připadají zejména správní orgány a soudy při řešení sporů z Airbnb. Za ne-

poskytnutí informací hrozí pokuta ve výši až 1 000 000,- Kč nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku, 

což poškodí pověst poskytovatele Airbnb.52 Od 1.7.2020 přibyl také odstavec 3 v § 1184 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, který zavedl povinnost vlastníkovi bytové 

jednotky oznámit osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která 

 

 

 
48 MARIANOVSKÁ, Veronika. Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 
13. 7. 2021. Praha: IPR Praha: Dostupné z: www.iprpraha.cz/ssp/analyzy/, 2021, s. 11.-14. 
49 NGUYEN, Thuong Ly. e15.cz: Poslanci budou řešit regulaci Airbnb. Krátkodobé pronájmy chtějí omezit ČSSD 
i Praha [online]. 19.04.2021. Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/poslanci-budou-resit-regulaci-airbnb-
kratkodobe-pronajmy-chteji-omezit-cssd-i-praha-1379728 
50 Viz § 3a a § 3f zákona č. 565/1990 Sb., zákon České národní rady o místních poplatcích, v platném znění. 
51 Dle § 3c až § 3e zákona č. 565/1990 Sb., zákon České národní rady o místních poplatcích, v platném znění 
se výše poplatku vypočte jako sazba (max. 50,- Kč) krát počet započatých dnů, vyjma dne počátku pobytu.  
52 Viz § 10 a § 10b odst. 9-11 zákona č. 159/1999 Sb., zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti 
cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. Jedná se tedy 

o povinnost oznámit záměr provozovat v bytě Airbnb.53 

Navrhovanými omezeními Airbnb je i změna živnostenského zákona, kdy by jednotlivé 

obce České republiky mohly rozhodovat o tom, po jakou dobu by mohly být poskytovány nemovi-

tosti určené k bydlení za účelem Airbnb, kolik nocí v roce nebo stanovit maximální počet osob uby-

tovaných přes Airbnb. Jedná se však pouze o návrh, který musí projednat nově zvolená Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky, neboť předchozí Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky onen návrh nestihla projednat.54 Obdobný osud má navrhovaný zákon "O podmínkách 

poskytování sdíleného (krátkodobého) ubytování prostřednictvím digitálních platforem", sně-

movní tisk č. 1007.55 Tento návrh zákona by zavedl nový smluvní typ "smlouvu o sdíleném ubyto-

vání", povinnost získat od obce povolení k nabízení sdíleného ubytování, pokud zamýšlí nabízet ne-

movitost více jak 30 dnů v roce, možnost obce omezit či zakázat sdílené ubytování nebo možnost 

společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva omezit či zakázat v bytě nabízet sdílené 

ubytování.56  Co se týče možnosti společenství vlastníků jednotek (dále jen "SVJ") zakázat či omezit 

nabízení bytu ke krátkodobému ubytování prostřednictvím stanov SVJ, tak Vrchní soud v Praze ne-

dávno rozhodl, že SVJ nemůže ve stanovách stanovit, že ke krátkodobému pronajímání bytu musí 

vyslovit souhlas všichni vlastníci bytů v domě, resp. omezovat možnost krátkodobého pronajímání 

bytu.57 Soudy dle prozatímní rozhodovací praxe nechtějí omezovat svobodu vlastnického práva. Jiná 

situace je u družstevních bytů, kdy bytové družstvo ve stanovách běžně váže možnost pronajímat 

byt, resp. pod pronajímat, pouze po vyslovení souhlasu bytového družstva či jej zcela zakazuje. 

Jedná se však o nájem bytu a v rámci Airbnb by docházelo k jeho podnájmu. Vlastníkem bytu je 

stále bytové družstvo. Obdobně lze omezit podnájem bytu i u nájemních smluv bytů. 

 

 

 
53 TŮMA, Ondřej. Penize.cz: Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů [online]. 30.10.2020. Dostupné 
z: https://www.penize.cz/nemovitosti/421505-ted-nebo-nikdy-regulace-airbnb-ocima-expertu a   
Zakonyprolidi.cz: Zákon č. 163/2020 Sb. [online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-163 
54 Psp.cz: Sněmovní tisk 946 Novela z. - živnostenský zákon [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/his-
torie.sqw?o=8&t=946 a   
Psp.cz: Sněmovní tisk 946/0 Novela z. - živnostenský zákon [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=946&CT1=0 
55 Psp.cz: Sněmovní tisk 1007 N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování [online]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&t=1007 
56 Psp.cz: Sněmovní tisk 1007/0 N.z.o podmínkách poskytování sdíleného ubytování [online]. Dostupné z: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1007&CT1=0 a  
MARIANOVSKÁ, Veronika. Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 
13. 7. 2021. Praha: IPR Praha: Dostupné z: www.iprpraha.cz/ssp/analyzy/, 2021 
57 DRTINA, Martin. Praha1.cz: Airbnb chtějí regulovat stát i sousedé [online]. 11.01.2022. Dostupné z: 
https://www.praha1.cz/airbnb-chteji-regulovat-stat-i-sousede/ 
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Krátkodobý pronájem jako takový je dle zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, považován jako ubytovací služba, je povinností pronají-

matele nemovitosti, který svou nemovitost má v úmyslu krátkodobě pronajímat, obstarat si živ-

nostenské oprávnění. Česká finanční správa stanovila, že krátkodobý pronájem přes platformu 

Airbnb není považován jako pronájem, ale ubytovací služba. Z uvedeného vyplývá, že se příjmy z 

pronájmu Airbnb nedaní jako daň z nájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., zákona České národní 

rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), ale jako 

daň z příjmu ze samostatné činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů. Zatímco například výdajový 

paušál je u dani z nájmu ve výši 30 procent, tak u příjmu ze samostatné činnosti si lze paušálním 

výdajem odečíst až 60 procent příjmů, maximálně 1 200 000,- Kč.58 Dále od roku 2021 platí pro 

majitele nemovitostí, kteří mají v úmyslu onu nemovitost krátkodobě pronajímat, povinnost, aby 

tyto nemovitosti byly řádně zkolaudované jako ubytovny dle stavebního zákona.59 

Z výše uvedeného vyplývá, že Česká republika má snahu regulovat krátkodobé ubytování. 

V posledních dvou letech došlo k několika zavedeným restrikcím a další jsou pravděpodobně na 

obzoru. 

 

3.2 Regulace Airbnb ve Francii 

Z důvodu, jak již bylo zmíněno, že metropole Paříž se řadí k městům, kde se nachází nejvíce 

nabízeného ubytování přes Airbnb,60 musí město řešit nedostatek bytů k dlouhodobému pronájmu 

pro místní obyvatele. Město Paříž je průkopníkem zavádění přísných restrikcí k omezení působení 

Airbnb. Dne 1. října 2017 zavedlo město Paříž registrační proces, který je nezbytný pro majitele 

nemovitostí, kteří nabízejí krátkodobé pronájmy.61 Majitelé nemovitostí, kteří nabízí krátkodobé 

 

 

 
58 HEJNÁ, Veronika. Jaké jsou povinnosti ubytovatelů přes platformy typu Airbnb? [online]. 19.12.2019. Do-
stupné z: https://www.hypoindex.cz/clanky/jake-jsou-povinnosti-ubytovatelu-pres-platformy-typu-airbnb/ 
LANGOVÁ, Martina. Daňové povinnosti, pravidla a regulace krátkodobých pronájmů Airbnb [online]. 
31.10.2018. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danove-povinnosti-pravidla-
a-regulace-kratkodobych-pronajmu-airbnb 
59 HORÁČEK, Jakub. irozhlas.cz: Konec Airbnb v Praze? Podle stavebního úřadu musí být byty pro pronájem 
zkolaudované jako ubytovny [online]. 24.09.2021. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/airbnb-
stavebni-urad-kolaudace_2109240713_pj 
60 Pozn.: Jakékoliv krátkodobé pronájmy, ale pro účely této bakalářské práce především krátkodobé pronájmy 
přes Airbnb. 
61 Medium.com: Understanding Short-Term Rental Regulations in Paris [online]. 31.05.2019 [cit. 2022-28-01] 
Dostupné z: https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-
f510aebc3408 
Vlastní překlad textu originální znění: On October 1st, 2017, the city of Paris put a registration process in place 
necessary for those who offer short-term rentals. 

https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408
https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408
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pronájmy přes Airbnb, jsou povinni registrovat tuto nemovitost a získat registrační číslo od paříž-

ské radnice. Z registrace jsou vyjmuty například soukromé pokoje nacházející se v primární rezi-

denci nebo dlouhodobé pronájmy na dobu delší než 1 rok.62 Francie zavedla kategorie ubytování 

nabízených přes Airbnb. Primární bydliště je definováno jako místo, kde majitel domu žije ale-

spoň 8 měsíců v roce. Sekundární rezidence jsou definovány jako místo, kde vlastník žije méně 

než 4 měsíce v roce, a zahrnují horské chaty a rekreační domy. Hostitel je povinen registrovat uve-

dené nemovitosti, pokud je nemovitost primárním či sekundárním bydlištěm majitelů nemovitostí 

nebo nabízí celou nemovitost k pronájmu, tedy ne pouze pokoj nemovitosti.63 

Majitelé nemovitostí mohou své nemovitosti, které jsou označeny jako primární rezi-

dence, krátkodobě pronajímat přes Airbnb64 maximálně 120 dní v roce. Uvedená restrikce se 

vztahuje na nejnavštěvovanější města Francie, celkem se jedná o seznam 48 měst.65 Opět je vý-

jimka na pronájem soukromých pokojů, kde tento limit neplatí. Pro nemovitosti kategorizované 

jako sekundární bydliště jsou vyžadována zvláštní povolení. Zde však není časově omezeno pro-

najmutí nemovitosti, jen se jedná o více nákladný a obtížný proces.66 

Francie, především Paříž, má snahu zavedenými restrikcemi rozšířit nabídku dlouhodobých 

pronájmů pro místní obyvatele. Zavedená omezení jsou čím dál více přísnějšího rázu. Příkladem lze 

uvést nedávné rozhodnutí kasačního soudu (nejvyššího soudu ve Francii "Cour de Cassation"), který 

rozhodl, že zavedené restrikce proti Airbnb, a dalším platformám sloužícím ke krátkodobému uby-

tování, jsou přiměřené a v souladu s evropským právem. Projednávalo se nejen omezení maximál-

ního počtu nocí a získání povolení k sekundárním ubytováním, ale také povinnost osob, které chtějí 

 

 

 
62 Medium.com: Understanding Short-Term Rental Regulations in Paris [online]. 31.05.2019. Dostupné z: 
https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408 a 
Airbnb.cz: Zodpovědné hostitelství ve Francii [online]. Dostupné z: https://www.airbnb.cz/help/ar-
ticle/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_do-
main=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0 
63 Medium.com: Understanding Short-Term Rental Regulations in Paris [online]. 31.05.2019. Dostupné z: 
https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408 
64 Pozn.: Pro účely této bakalářské práce přes Airbnb, avšak omezení se aplikuje i na jiné platformy sdíleného 
ubytování jako HomeAway, Tripadvisor, HouseTrip atd. Dostupné z: https://56paris.com/en/paris-legal-
victory-over-airbnb 
65 Airbnb.cz: Limit počtu nocí ve Francii: Často kladené otázky [online]. 12.2020. Dostupné z: 
https://www.airbnb.cz/help/article/2108/limit-po%C4%8Dtu-noc%C3%AD-ve-francii-%C4%8Dasto-kla-
den%C3%A9-ot%C3%A1zky 
66 VINGT, Editorial. vingtparis.com: Airbnb Laws in Paris Get Even Stricter Housing [online]. 28.07.2020 [cit. 
2022-25-01] Dostupné z: https://vingtparis.com/market-news/airbnb-laws/ a  
Airbnb.cz: Zodpovědné hostitelství ve Francii [online]. Dostupné z: https://www.airbnb.cz/help/ar-
ticle/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_do-
main=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0 
 

https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
https://medium.com/keycafe/understanding-short-term-rental-regulations-in-paris-f510aebc3408
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
https://www.airbnb.cz/help/article/1383/zodpov%C4%9Bdn%C3%A9-hostitelstv%C3%AD-ve-francii?_set_bev_on_new_domain=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0
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pronajímat sekundární rezidence, požádat o změnu registrovaného užívacího prostoru a jako kom-

penzaci pořídit komerční nemovitost o stejné nebo větší velikosti, a tu přeměnit na obyvatelné 

obydlí. Je zde snaha odradit lidi od pořizování nemovitostí pouze za účelem krátkodobých proná-

jmů.67 

3.3 Regulace Airbnb v Portugalsku 

Současné právní předpisy týkající se krátkodobých pronájmů v Portugalsku zahrnují po-

vinnost zažádat si o licenci k provozování krátkodobého pronájmu a povinnost zaregistrovat ne-

movitost, kterou má majitel v úmyslu pronajímat, na příslušný úřad daného města. Tuto povin-

nost stanovuje od roku 2014 vyhláška č. 128/2014, která byla upravena vyhláškou č. 63/2015.68 

Městská rada v Lisabonu v roce 2020 zavedla opatření, jak proměnit domy ve stylu Airbnb 

na dostupné bydlení. Uskutečnila program, který se jmenuje „Safe Rent“69, který funguje na násle-

dujícím principu. Magistrát města Lisabon si vezme na starost obstarání dlouhodobého pronájmu 

vlastníkům nemovitostí. Jejich nemovitosti nabídne k dlouhodobému pronájmu rodinám, které se 

nacházejí ve finančních potížích, přičemž právě magistrát města Lisabon má větší přehled o tom, 

jaké rodiny potřebují dostupnější bydlení. Následně se podepíše smlouva s nájemcem na dobu pěti 

let s výší nájemného v rozmezí od 450 do 1000 eur, cena se odvíjí od lokality pronajaté nemovi-

tosti.70 

Cílem výše uvedeného programu je zaručit možnost vytvoření dostupného bydlení v centru města, 

kde ceny nemovitostí v posledních letech raketově vzrostly.71 Tento program je určen především pro 

pracovníky, kteří poskytují základní služby jako jsou nemocniční personál, policisté, hasiči či učitelé.  

 

 

 
67 56paris.com: Paris Legal Victory Over Airbnb [online]. 18.03.2021. Dostupné z: https://56paris.com/en/pa-
ris-legal-victory-over-airbnb 
68 Getgoldenvisa.com: Short Term Rental Operation in Portugal [online]. 01.10.2021 Dostupné z: https://get-
goldenvisa.com/short-term-rental-process-in-portugal#ftoc-other-details  
Airbnb.cz: Registrační proces v Portugalsku: často kladené otázky [online]. Dostupné z: 
https://www.airbnb.cz/help/article/2038/registra%C4%8Dn%C3%AD-proces-v-portugalsku-%C4%8Dasto-
kladen%C3%A9-ot%C3%A1zky?_set_bev_on_new_do-
main=1625075950_Y2NjYmJiMzFkNmQ0#What%20is%20the%20current%20law%20in%20Portu-
gal%20around%20short-term%20rentals 
69 WARREN, Hayley. ALMEIDA, Henrique. bloomberg.com: Airbnb Hosts Resist Lisbon’s Plan to Free Up 
Housing [online]. 28.07.2020. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-re-
forms-lisbon/ 
70 BESCOND, Johan. ouest-france.fr: Tourisme. Le maire de Lisbonne veut loger les « travailleurs essentiels » 
dans les Airbnb [online]. 07.08.202. Dostupné z: https://www.ouest-france.fr/europe/portugal/tourisme-le-
maire-de-lisbonne-veut-debarrasser-le-centre-ville-des-logements-airbnb-6899260 
71 BESCOND, Johan. ouest-france.fr: Tourisme. Le maire de Lisbonne veut loger les « travailleurs essentiels » 
dans les Airbnb [online]. 07.08.202 [cit. 2022-29-01] Dostupné z: https://www.ouest-france.fr/europe/por-
tugal/tourisme-le-maire-de-lisbonne-veut-debarrasser-le-centre-ville-des-logements-airbnb-6899260 
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Městská rada hlavního města Lisabonu v roce 2019 pozastavila vydávání nových licencí 

sloužících k umožnění pronajímat krátkodobě svou nemovitost v některých oblastech města. 

K tomuto kroku dospěla poté, co se trh s krátkodobými pronájmy čím dál více rozrůstal. Tento ná-

růst dosahoval v některých čtvrtích Lisabonu až 20 procent bytových jednotek určených ke krátko-

dobému pronájmu.72 

 

3.4 Regulace Airbnb ve Španělsku 

Ve Španělsku je regulace proti působení Airbnb trochu složitější, jelikož každý autonomní 

region Španělska má svá vlastní pravidla a předpisy týkajících se krátkodobých pronájmů nemovi-

tostí.73 Avšak v celém Španělsku platí pravidlo, že je povinností pro každého pronajímatele nemo-

vitostí, který chce svou nemovitost krátkodobě pronajmout, zajistit si turistickou licenci. Dalším 

omezením na úrovni zákona je možnost vlastníků nemovitostí v budově, kde některý z vlastníků 

nemovitosti chce nemovitost krátkodobě pronajímat, odhlasovat zákaz pronajímání nemovitostí 

ke krátkodobému pronájmu. K tomuto rozhodnutí vlastníků je potřeba třípětinové kvorům. Tato 

regulace platí ve Španělsku od března roku 2019. 

Podmínky pro pronajímání nemovitostí přes Airbnb jsou v jednotlivých regionech Španěl-

ska různé, v Barceloně a Valencii se dokonce jedná o další odlišné podmínky než v okolních městech 

daného regionu.74 Pro přehled uvádím několik příkladů, jak se podmínky pronájmu krátkodobých 

ubytování od sebe odlišují. Barcelona byla jedním z prvních měst, které zavedlo restrikce proti 

krátkodobým pronájmům. Program na omezení krátkodobých pronájmů v Barceloně rozděluje Bar-

celonu do 4 zón. Na historické centrum Barcelony dopadají nejpřísnější pravidla, která neumožnují 

 

 

 
Vlastní překlad textu originální znění: Objectif : garantir la possibilité de créer des logements abordables, dans 
un centre-ville où les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche dans les dernières années. 
72 WARREN, Hayley. ALMEIDA, Henrique. bloomberg.com: Airbnb Hosts Resist Lisbon’s Plan to Free Up 
Housing [online]. 28.07.2020. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-re-
forms-lisbon/ 
73 Rightcasa.com: Thinking of Listing Your Spanish Property on Airbnb? Here are the Regulations and Tax Im-
plications You Need to Know [online]. 22.11.2021 [cit. 2022-30-01] Dostupné z: https://rightcasa.com/thin-
king-of-listing-your-spanish-property-on-airbnb-here-are-the-regulations-and-tax-implications-you-need-to-
know/ 
Vlastní překlad textu originální znění: Each of the autonomous regions in Spain will have their own rules and 
regulations regarding renting out property in Spain, either through Airbnb or another source. 
74 Rightcasa.com: Thinking of Listing Your Spanish Property on Airbnb? Here are the Regulations and Tax Im-
plications You Need to Know [online]. 22.11.2021. Dostupné z: https://rightcasa.com/thinking-of-listing-
your-spanish-property-on-airbnb-here-are-the-regulations-and-tax-implications-you-need-to-know/ 

https://rightcasa.com/thinking-of-listing-your-spanish-property-on-airbnb-here-are-the-regulations-and-tax-implications-you-need-to-know/
https://rightcasa.com/thinking-of-listing-your-spanish-property-on-airbnb-here-are-the-regulations-and-tax-implications-you-need-to-know/
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vydávání nových turistických licencí. V jiných zónách je počet licencí omezen, v okrajové části města 

podléhají turistické licence pouze splnění určitých podmínek. 

Hlavní město Madrid má pravidla pro regulaci krátkodobých pronájmů následně, je nutné 

zažádat o turistickou licenci, avšak město Madrid se od března roku 2019 snaží omezit počet turis-

tických pronájmů ve vybraných čtvrtí Madridu, a tak vyhovění žádosti o turistickou licenci závisí na 

tom, v jaké čtvrti se nemovitost nachází.75 Valencie pro získání turistické licence má jiná omezení 

než výše uvedená města. Turistické ubytování se musí nacházet v přízemí nebo prvním patře domu, 

nesmí být v domě více než 50 procent turistických ubytování, v centru města lze pronajmout byt 

turistům maximálně na 60 dní v roce a následná další omezení vztahující se k pronájmu nemovitosti 

přes Airbnb. Palma de Mallorca povolila v centru města pronajímat pouze turistické domy, nikoliv 

tedy turistické byty.76 Z uvedeného plyne, že jednotlivá města Španělska si zavedla své vlastní re-

strikce v boji s krátkodobými ubytováními. 

 

3.5 Regulace Airbnb v Nizozemsku 

Nizozemsko lze také zařadit mezi země, které zavedly přísné podmínky k provozování krát-

kodobého pronajímání, tedy i přes platformu Airbnb. Hlavní město Amsterdam je velmi známé pro 

svůj bohatý noční život, který turistům nabízí. To zapříčiňuje stále větší poptávku turistů po krátko-

dobých pronájmech, a s tím související snižování množství nabídek nemovitostí k dlouhodobému 

pronájmu pro místní obyvatele. Pro zajímavost, z průzkumů vyplývá, že z každých 15 nemovitostí 

v Amsterdamu je jeden určen k pronajímání přes Airbnb.77 Obliba Amsterdamu pro jeho noční život 

a pořádání rozluček se svobodou má za následek časté porušování nočního klidu v krátkodobě pro-

najaté nemovitosti, výtržnosti a zvýšenou kriminalitu. 

Jak již bylo výše zmíněno, Amsterdam má v současné době velmi přísné podmínky k provo-

zování krátkodobého pronajímání přes platformu Airbnb. Od července roku 2020 je pro majitele 

 

 

 
75 Rightcasa.com: Thinking of Listing Your Spanish Property on Airbnb? Here are the Regulations and Tax Im-
plications You Need to Know [online]. 22.11.2021.Dostupné z: https://rightcasa.com/thinking-of-listing-your-
spanish-property-on-airbnb-here-are-the-regulations-and-tax-implications-you-need-to-know/ 
76 Foreignbuyerswatch.com: Airbnb in Spain: legal or illegal? [online]. 20.06.2019. Dostupné z: https://fore-
ignbuyerswatch.com/2019/06/20/airbnb-in-spain-legal-or-illegal/ 
77 MALÁ, Markéta. echo24.cz: Amsterdam zcela zakázal Airbnb v centru. I Praha chce regulovat, nemá ale 
oprávnění [online]. 01.07.2020 [cit. 2022-02-02] Dostupné z: https://echo24.cz/a/S35TB/amsterdam-zcela-
zakazal-airbnb-v-centru-i-praha-chce-regulovat-nema-ale-opravneni  
PASCOE, Robin. Dutchnews.nl: Amsterdam a favourite among EMA staff, but the ‘offer has weaknesses’ [on-
line]. 01.10.2017. Dostupné z: https://www.dutchnews.nl/news/2017/10/amsterdam-a-favourite-among-
ema-staff-but-the-offer-has-weaknesses/ 
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nemovitostí, kteří mají v úmyslu své celé nemovitosti krátkodobě pronajímat, povinnost získat 

povolení krátkodobého pronájmu od městského úřadu v Amsterdamu. Toto povolení platí vždy 

pouze do 1. dubna následujícího kalendářního roku a podléhá poplatku. Maximální dovolená 

lhůta na krátkodobý pronájem je 30 dnů ročně a nemovitost lze pronajmout maximálně 4 oso-

bám.78 Dále město Amsterdam v roce 2020 zakázalo provozování krátkodobého pronájmu ve třech 

čtvrtích, které se nacházejí v historickém centru města, což jsou Burgwallen-Oude Zijde, Bur-

gwallen-Nieuwe Zijde a Grachtengordel-Zuid.79 Toto nařízení však v roce 2021 městský soud zrušil.80   

 

 

 
78 Airbnb.cz: Amsterdam [online]. Dostupné z: https://www.airbnb.cz/help/article/860/amsterdam 
79 SMITH, Andrea. lonelyplanet.com: Amsterdam's new rules will restrict Airbnbs in three central neighborho-
ods [online]. 03.07.2020. Dostupné z: https://www.lonelyplanet.com/articles/amsterdam-bans-airbnb 
80 MARIANOVSKÁ, Veronika. Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 
13. 7. 2021. Praha: IPR Praha: Dostupné z: www.iprpraha.cz/ssp/analyzy/, 2021, s. 16. 
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4 Průběh pandemie Covid-19 ve vybraných ev-

ropských zemích 

Pandemie Covid-19 je probíhající epidemie virového onemocnění Covid-19, který vzniká vi-

rem koronavirus SARS-Cov-2. První zmínky o Covid-19 jsou známy z konce roku 2019. Odhaduje se, 

že vznikl na trhu se zvířaty v čínském městě Wu-chan, kde se následně onemocnění Covid-19 rozší-

řilo téměř po celém světě.81 

Za prvotní ohnisko infekce v Evropě byla považována Itálie, v provincii Lombardie, kde se 

onemocnění Covid-19 objevilo 21. února 2020. Od této doby se onemocnění Covid-19 rychle rozši-

řovalo po celé Evropě. První vlna pandemie Covid-19 byla datována v evropských státech na jaře 

roku 2020, konkrétně od března 2020. 

V České republice se onemocnění Covid-19 poprvé objevilo 1. března 2020. Dne 12. března 

2020 vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a s ním řadu omezení pro občany a podniky. Dal-

ším přijatým opatřením vlády České republiky bylo dne 14. března, kdy byly uzavřeny všechny re-

staurace a další provozovny s výjimkou nejdůležitější potřeby, jako jsou lékárny či obchody s potra-

vinami.  Poté 16. března vláda České republiky uzavřela státní hranice až na výjimky.82 

V ostatních evropských zemích probíhala pandemie Covid-19 obdobně. První případ one-

mocnění Covid-19 byl ve Francii zaznamenán 24. ledna 2020, což byl taktéž první potvrzený případ 

v Evropě. Dne 16. března 2020 francouzský prezident Emanuel Macron vyhlásil od následujícího dne 

celostátní "lockdown" a zákaz vycházení na pouze nezbytně nutné cesty jako je příchod do práce či 

nákup potravin, uzavřely se státní hranice, restaurace a jiné nezbytné provozovny, taktéž byla naří-

zena práce z domova pro zaměstnance, u nichž je to možné.83 

 

 

 
81 HUSA, Petr. med.muni.cz: Co je to koronavirus? [online]. 17.03.2020. Dostupné z: 
https://www.med.muni.cz/aktuality/co-je-to-koronavirus 
82 Zpravy.aktualne.cz: Anatomie selhání: Dva roky covidu v Česku. Během pěti vln zemřelo 39 tisíc nakaže-
ných [online]. 05.03.2022. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/casova-osa-co-
vid/r~fd4c3f7e0ec511eb9d470cc47ab5f122/ 
83 france24.com: In pictures: A look back, one year after France went into lockdown [online]. 17.03.2021. Do-
stupné z: https://www.france24.com/en/france/20210317-in-pictures-a-look-back-one-year-after-france-
went-into-lockdown 
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V Portugalsku se poprvé objevilo onemocnění Covid-19 dne 2. března 2020, jednalo se o dva 

případy onemocnění Covid-19 u mužů kteří přicestovali z Itálie a Španělska. Dne 18. března 2020 

portugalská vláda vyhlásila nouzový stav a s ním zavedla uzávěru země.84 

Ve Španělsku byl první potvrzený případ onemocnění Covid-19 dne 31. ledna 2020 v San Se-

bastian. Po prvně potvrzeném případu se onemocnění Covid-19 začalo rapidně šířit a z onoho dů-

vodu španělská vláda dne 14. března, vyhlásila nouzový stav a s ním nařídila "lockdown" země a 

omezený pohyb pro obyvatele Španělska, což znamenalo, že obyvatelé Španělska mohli vycházet 

ven pouze na nezbytně nutné potřeby, jako jsou nákup potravin, návštěva lékaře, odchod do práce 

či výlety spojené s péčí o seniory. Při vyhlášeném nouzovém stavu byly rovněž zavřené všechny 

restaurace, kavárny, bary, všechny školy, univerzity posilovny, kina či obchody.85 

V Nizozemsku bylo první ohlášené onemocnění Covid-19 dne 27. února 2020 v obci Loon op 

Zand. Dne 12. března 2020 nizozemská vláda nařídila zaměstnavatelům, aby umožnili pro své za-

městnance práci z domova, u nichž to povaha práce umožňuje a obyvatelům Nizozemska nedopo-

ručovali cesty do zahraničí. Dne 15. března 2020 nizozemská vláda vyhlásila "lockdown" země, při 

němž došlo k uzavření všech škol a všech provozoven, jako jsou restaurace, kavárny, posilovny či 

bary.86 

V období května a června 2020 se ve výše zmíněných evropských státech zavedená opatření 

začala rozvolňovat. Postupně se začaly otevírat restaurace a ostatní provozovny, současně jednot-

livé evropské státy začaly rušit uzávěru státních hranic, a tak cestování bylo opět dostupnější. Po 

letních měsících roku 2020 přišla další vlna onemocnění Covid-19 a s ním vybrané evropské státy 

začaly opět přijímat opatření k zastavení šíření onemocnění Covid-19. Ve všech výše zmíněných vy-

braných evropských zemích se začaly přijímat opětovné restrikce k zamezení šíření onemocnění Co-

vid-19. Ve druhé vlně pandemie Covid-19 evropské státy již neuzavíraly státní hranice, nicméně 

pro cestu do zahraniční byl často vyžadován negativní antigenní test či PCR test, který byl finančně 

nákladný. Některé výše zmíněné státy v zimě roku 2021 zakázaly pohyb mezi okresy či regiony dané 

země. Z důvodu uvedených opatření proti šíření onemocnění Covid-19 bylo mezinárodní cestování 

 

 

 
84 LANCEIRO, Rui T. The Response to the COVID-19 pandemic in Portugal: A success story gone wrong. [online]. 
04.03.2021. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/the-response-to-the-covid-19-pandemic-in-portugal-a-
success-story-gone-wrong/ 
85 france24.com: Spain announces lockdown afeter repoting 1,500 new coronavirus cases in a day [on-
line]. Dostupné z: https://www.france24.com/en/20200314-spain-to-announce-lockdown-after-reporting-1-
500-new-coronavirus-cases-in-a-day 
86 DARROCH, Gordon. dutchnews.nl: Coronavirus: A timeline of the pandemic in the Netherlands [on-
line]. 16.05.2020. Dostupné z: https://www.dutchnews.nl/news/2020/05/coronavirus-a-timeline-of-the-
pandemic-in-the-netherlands/ 
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velmi omezené. Během roku 2021 probíhala očkovací kampaň proti onemocnění Covid-19, kdy po 

obdržení dvou očkovacích dávek získala naočkovaná osoba certifikát o bezinfekčnosti, který zjed-

nodušil cestování pro mnoho osob. 

 

4.1 Vyjádření zakladatele a generálního ředitele společnosti 

Airbnb k pandemii Covid-19 

Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Airbnb Brian Chesky v roce 2020, na začátku 

pandemie Covid-19, vydal prohlášení pro hostitele, kteří pronajímají své nemovitosti na krátkodobý 

pronájem přes platformu Airbnb. V prohlášení sdělil hostitelům, že kvůli zastavení globálního ces-

tovního ruchu, kdy letecké společnosti rušily své lety a země uzavíraly své státní hranice, je cesto-

vání, jak ho známe, téměř nemožné.87 Z onoho důvodu se společnost rozhodla, že hosté, kteří si 

rezervovali ubytování přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19, mají možnost své re-

zervace k ubytování na platformě Airbnb zrušit a poté dostanou zpět částku za ubytování v celé 

své výši. Pro hostitele, kteří nabízejí nemovitosti na krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb 

společnost připravila 250 milionů dolarů, aby alespoň částečně pokryla jejich náklady za zrušená 

ubytování, způsobené pandemií Covid-19, a to v období mezi 14. březnem 2020 a 31. květnem 

2020. Pro hostitele, kteří pronajímají své nemovitosti na krátkodobý pronájem přes platformu 

Airbnb byla připravena finanční náhrada ve výši 25 procent z ceny, které by normálně hostitelé 

dostali, kdyby nebyl zrušen.88 

Později Brian Chesky, v květnu roku 2020, vydal prohlášení pro zaměstnance společnosti 

Airbnb, že kvůli zasažení cestovního ruchu pandemií Covid-19, která měla finanční dopad na spo-

lečnost Airbnb, se společnost Airbnb rozhodla snížit své náklady. Vzhledem k nestálé situaci Covid-

19, byla společnost Airbnb v nevědomí, kdy se cestování vrátí do normálního režimu, tedy do stavu 

před pandemií Covid-19. Brian Chesky sdělil, že až se cestování vrátí, tak již nebude stejné jako před 

pandemií Covid-19, a proto se společnost Airbnb rozhodla propustit část svých zaměstnanců. Spo-

lečnost Airbnb v první polovině roku 2020 zaměstnávala 7 500 pracovníků. Aby snížila náklady spo-

lečnosti, tak propustila 1 900 zaměstnanců, což procentuálně vykazovalo 25 procent všech 

 

 

 
87 Airbnb.co: A message to our hosts from CEO Brian Chesky [online] [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 
https://www.airbnb.co.uk/d/host-message 
Vlastní překlad textu originální znění: Travel as we know it is almost impossible. 
88 Airbnb.co: A message to our hosts from CEO Brian Chesky [online]. Dostupné z: 
https://www.airbnb.co.uk/d/host-message 
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pracovníků společnosti Airbnb. Dále Brian Chesky prohlásil, že: "Cestování v tomto novém světě 

bude vypadat jinak, a podle toho musíme Airbnb vyvinout. Lidé budou chtít možnosti, které jsou 

blíže k domovu, bezpečnější a dostupnější. Ale lidé budou také toužit po něčem, co bude mít pocit, 

že jim to bylo odebráno – lidské spojení."89 Z uvedených důvodů byla společnost Airbnb nucena 

pozastavit veškeré investice, které přímo nesouvisely s hostováním nemovitostí na krátkodobý pro-

nájem přes platformu Airbnb.90 

 

4.2 Možnosti pronajímatelů krátkodobého pronájmu přes plat-

formu Airbnb v období pandemie Covid-19 

V období pandemie Covid-19 se mnoho pronajímatelů krátkodobého pronájmu potýkalo 

s nedostatkem poptávky po krátkodobém ubytování, z toho lze vyvodit, že pronajímatelé krátko-

dobého pronájmu dosahovali ztráty z příjmů. V této kapitole popíši, jaké možnosti měli pronají-

matelé krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb, aby dosahovali alespoň nějakého příjmu 

či možnosti, které by jim mohly pomoci k nabízení krátkodobého pronájmu v období pandemie 

Covid-19. 

V období pandemie Covid-19 byl kladen větší důraz na hygienu, proto pronajímatelé nemo-

vitostí krátkodobého pronájmu mohli hostům zaručit, že jejich nemovitost byla řádně uklizena a 

vydezinfikována. Mohli například již v nabídce ubytování popsat hygienické postupy, které pro čis-

totu a dezinfekci nemovitosti učinili, což by pronajímatelům nemovitostí přes platformu Airbnb 

mohlo pomoci získat od potenciálních hostů jejich důvěru. A taktéž nabízet hostům dezinfekci na 

ruce k používání. Případně vyžadovat negativní antigenní testy či PCR testy nebo potvrzení o do-

končeném očkování proti Covid-19, pokud tyto podmínky musel host splnit i pro vstup do země.  

Další možností, jak získat hosty přes platformu Airbnb, je nabízet svou nemovitost ke krát-

kodobému pronájmu osobám, které se dostaly do situace, kdy měly nařízenou karanténu od hy-

gienické stanice či z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 v jejich domácnosti, které mohlo 

 

 

 
89Airbnb.com: A Message from Co-Founder and CEO Brian Chesky [online]. 05.05.2020 [cit. 2022-04-02]. Do-
stupné z: https://news.airbnb.com/a-message-from-co-founder-and-ceo-brian-chesky/ 
90 Airbnb.com: A Message from Co-Founder and CEO Brian Chesky [online]. 05.05.2020. Dostupné z: 
https://news.airbnb.com/a-message-from-co-founder-and-ceo-brian-chesky/ 
Vlastní překlad textu originální znění: People will want options that are closer to home, safer, and more affor-
dable. But people will also yearn for something that feels like it’s been taken away from them — human 
connection. 
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zapříčinit obavu z nakažení nemoci, a tak se tyto osoby mohly rozhodnout vyhledat krátkodobý pro-

nájem, aby se izolovaly. 

Období pandemie Covid-19 přineslo možnost u některých povolání pracovat z domova, resp. 

možnost pobývat i mimo bydliště. Tato možnost vyvolala nové trendy v poptávce po ubytováních 

nacházejících se v odlehlejších oblastech, a tak přinesla nové příležitosti pro hostitele Airbnb. 

Možnost získání většího zisku z krátkodobého pronájmu v období pandemie Covid-19 mohli 

pronajímatelé docílit tím, že nemovitost nenabízeli přes platformu Airbnb, která si za krátkodobý 

pronájem bere provizi, jak již v podkapitole č. 1.2.1 bylo uvedeno, nýbrž svou nemovitost mohli 

inzerovat, resp. nabízet např. přes sociální sítě. Avšak pronajímáním nemovitosti přes platformu 

Airbnb má hostitel záruku, že od společnosti Airbnb obdrží náhradu škody, pokud host poškodil 

majetek.  Společnost Airbnb, poskytuje hostitelům krytí ve výši 1 milionu USD v mimořádných přípa-

dech, kdy host během pobytu na Airbnb poškodí jejich ubytování nebo majetek.91 

Dalším řešením nedostatečného příjmu z pronájmu nemovitosti je přeměna nemovitosti 

z krátkodobého pronájmu na dlouhodobý, který je v rámci příjmu z pronájmu více stabilní, avšak 

příjem z dlouhodobého pronájmu bývá s porovnáním s krátkodobým pronájmem nižší.92  

 

 

 
91 Airbnb.cz: Ochrana hostitelů proti škodám [online]. [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: 
https://www.airbnb.cz/help/article/279/ochrana-hostitel%C5%AF-proti-%C5%A1kod%C3%A1m 
92 Uklandlordtax.co.uk: A tough year for Airbnb landlords [online]. 18.12.2020. Dostupné z: https://uklan-
dlordtax.co.uk/blog/airbnb-covid-19/ 
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5 Airbnb ve vybraných evropských zemích v ob-

dobí pandemie Covid-19 

Cílem práce je předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného 

ubytování ve vybraných zemích EU. Jak bylo již v úvodu této práce uvedeno, práce se zabývá dopa-

dem pandemie Covid-19 na platformy sdíleného ubytování ve vybraných zemích EU. V praktické 

části této bakalářské provedu analýzu, jak se změnilo množství nabídek krátkodobých pronájmů 

přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19. Dále se budu zabývat, zda se pronajímatelům 

nemovitostí přes portál Airbnb snížila cena za krátkodobý pronájem v období pandemie Covid-19. 

V praktické části mé bakalářské práce rozeberu, jak se měnil trh nemovitostí s dlouhodo-

bými pronájmy v období pandemie Covid-19. Jak již bylo v teoretické části této práce zmíněno řada 

evropských měst se snažila o regulaci krátkodobého pronájmu, nicméně období pandemie Covid-

19, měla negativní dopad na cestovní ruch, který je spjatý s krátkodobými pronájmy přes portál 

Airbnb. Z těchto důvodů se pokusím zhodnotit, zda změna krátkodobého pronájmu přes platformu 

Airbnb měla vliv na trh nemovitostí s dlouhodobými pronájmy. 

 

Výzkumné předpoklady – hypotézy  

Hypotéza H1: Pandemie Covid-19 měla vliv na krátkodobý pronájem platformy Airbnb 

Hypotéza H2: Změna krátkodobého pronájmu přes Airbnb měla vliv na dlouhodobé pronájmy, ceny 

nájmů 

 

Metodika výzkumu 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala kvantitativní a kvalitativní výzkum. Cílem kvanti-

tativního a kvalitativního výzkumu je testování stanovených hypotéz H1 a H2. 

 

Technika sběru dat 

Pro účely sepsání této bakalářské práce jsem prostudovala a rozebrala dostupné relevantní 

dokumenty zabývající se krátkodobým pronájmem, abych potvrdila či vyvrátila stanovenou hypo-

tézu H1. Dále jsem učinila pracovní výzkum v rámci řízených rozhovorů s pronajímateli nemovitostí 

na Airbnb, jak se pronajímatelům nemovitostí změnila cena krátkodobých pronájmů v období pan-

demie Covid-19. V průzkumu jsem použila uzavřenou a otevřenou otázku. Otevřená otázka byla 

použita k dodatečnému zjištění, v jaké výši se popřípadě změnila cena krátkodobého pronájmu přes 

platformu Airbnb. 
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Pro ověření druhé stanovené hypotézy H2 jsem opět prostudovala a rozebrala dostupné do-

kumenty v rámci krátkodobého pronájmu. Dále jsem kontaktovala realitní kanceláře, avšak pouze 

jedna mi poskytla potřebná data, a následně jsem provedla rozhovor s realitním makléřem ohledně 

trhu s dlouhodobým pronájmem s cílem zjistit, jaký vliv měla změna krátkodobého pronájmu v ob-

dobí pandemie Covid-19 a jak se tento trh v období pandemie Covid-19 měnil. 

 

5.1 Airbnb v České republice v období pandemie Covid-19 

Pandemie Covid-19 zapříčinila značný útlum turismu, jelikož jednotlivé státy zavíraly své 

hranice a poté, kdy je opět otevřely, tak často zaváděly různé restrikce ke vstupu do země, příkla-

dem jsou negativní PCR či antigenní testy, které pro některé cestovatele byly finančně nákladné 

nebo alespoň dvě dávky očkování proti onemocnění Covid-19. Pokud bychom srovnali příjezd tu-

ristů před a během pandemie Covid-19, byl propad velice znatelný. Pro srovnání, v roce 2019 se 

v pražské metropoli ubytovalo 8 milionů hostů. V roce 2020 se již ubytovalo pouze 2,2 milionů 

hostů, takto vysoký úbytek hostů vyjadřuje propad návštěvnosti o 72,5 procent.93 V roce 2021 na-

stal mírný vzrůst, kdy počet přenocování v Praze se dostal na hodnotu 2,36 milionů hostů, procen-

tuálně toto zlepšení vykazuje 7,2 procent.94 Nicméně v porovnání s čísly před pandemií Covid-19 

poptávka po ubytování v Praze ze strany turistů projevuje stále velký úpadek. Podle agentury Reu-

ters byl v Praze pokles nabízených ubytování přes platformu Airbnb v lednu 2021 o 50 procent 

nižší než v lednu 2020. Takto velký propad byl jeden z nevětších ze sledovaných evropských měst. 

Například pro srovnání s francouzskou metropolí Paříž, kde byl pokles nabízených ubytování přes 

Airbnb 23 procent.95 

Z důvodu nedostatku poptávky po krátkodobém ubytování, které využívají především za-

hraniční turisté, majitelé nemovitostí, kteří pronajímali své nemovitosti ke krátkodobému pronájmu 

neboli přes platformu Airbnb, pociťovali ztráty v podnikání, což způsobilo, že mnoho podnikatelů 

se přesunulo na trh s nemovitostmi k dlouhodobému pronájmu.  

 

 

 
93 SLAVÍČEK, Tomáš. czso.cz: Cestovní ruch v Praze v letech 2012–2020 [online]. 21.04.2021. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xa/cestovni-ruch-v-praze-v-letech-2012-2020 
94 Czso.cz: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Prahy v roce 2021 [online]. 09.02.2022. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xa/navstevnost-hromadnych-ubytovacich-zarizeni-prahyv-roce-2021 
95 WALDERSEE, Victoria. reuters.com: Pandemic tames Airbnb in Europe's tourist hotspots – for now [online]. 
08.03.2021. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-airbnb-europe-cities-insight-idUSKBN2B014R 
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Graf č. 1 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Praze 

 

                                                                                                  Graf č. 1 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

Graf č. 1 zachycuje, jak se během let 2018 až 2022 měnil počet nemovitostí nabízející krátkodobé 

ubytování v Praze. V grafu č. 1 lze vidět, že před začátkem pandemie Covid-19 množství nabízených 

krátkodobých ubytování bylo víceméně stabilní, nicméně v době, kdy začalo období pandemie Co-

vid-19 a s ní přijatá opatření k omezení šíření viru Covid-19, se počet nabízených krátkodobých uby-

tování přes Airbnb snížil. Značný pokles lze vidět ve druhém čtvrtletí roku 2020, kdy za pouhé tři 

měsíce počet aktivních nemovitostí sloužících ke krátkodobému ubytování klesl o 17 procent. Z dů-

vodu přetrvávající pandemie Covid-19 a omezenosti či nemožnosti cestování do zahraničních států, 

nemohli především zahraniční turisté používat platformu Airbnb, čímž se počet hostů stále snižoval. 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 počet aktivních hostů poklesl na hodnotu 6 230, což je v porovnání 

s čísly před pandemií Covid-19 tedy s 1. čtvrtletím roku 2020 pokles o 56,4 procent. Proto s odka-

zem na uvedená data v grafu č. 1, přešlo mnoho pronajímatelů z nabídky krátkodobých pronájmů 

jejich nemovitostí na trh s dlouhodobými pronájmy, a to z důvodu, že nejistota doby trvání pande-

mie Covid-19 přetrvávala a pronajímatelé chtěli nebo potřebovali získat alespoň nějaký příjem ze 

svých nemovitostí. 

Pandemie Covid-19 neměla dopad pouze na počet nabídek nemovitostí ke krátkodobému 

pronájmu přes portál Airbnb, ale také na jejich cenu. Zatímco v roce 2019 byla průměrná cena 

2 200 Kč za noc. Začátkem pandemie již cena klesla na hodnotu přibližně 1 200 Kč za noc. V období 

letních měsíců, kdy je nejvyšší turistická sezóna se sazba ubytování přes Airbnb na jednu noc za 

pobyt mírně zvýšila na průměrnou hodnotu 1 500 Kč. Z uvedeného lze konstatovat, že příjmy 
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majitelů nemovitostí určených ke krátkodobému pronájmu přes portál Airbnb se za jednu noc se 

snížil o 45 procent oproti období před pandemií roku 2019.96 

5.2 Airbnb ve Francii v období pandemie Covid-19 

Období pandemie Covid-19 ovlivnilo turismus i v jedné z nejnavštěvovanějších zemí světa. 

Například v metropoli Paříž a v přilehlých oblastech Paříže se před pandemií Covid-19 ubytovalo 

35,4 milionů turistů,97 v roce 2020 klesl počet návštěvníků o 49 procent. Z důvodu, že mezinárodní 

cestování bylo po většinu času velmi omezeno, tak většina návštěvníků (12,6 milionů) bylo z Fran-

cie.98 Kvůli takovému úpadku turismu dle francouzského ministra cestovního ruchu ztratila Francie 

v roce 2020 60 milionů eur.99 

Je zajímavé, jak se ve Francii měnil počet nabízeného krátkodobého ubytování přes plat-

formu Airbnb, kdy v Paříži klesl počet těchto nabízených nemovitostí ke krátkodobému pronájmu 

zhruba o 23 procent, avšak v některých jiných městech Francie se projevoval stálý růst nabídky 

krátkodobých pronájmů přes Airbnb. Dle dat portálu AirDNA byl zaznamenán tento trend téměř 

po celém světě, kdy lidé více poptávali krátkodobý pronájem v odlehlejších oblastech než ve velko-

městech. Nicméně právě ve Francii, především na předměstích malých měst jako je Burgundsko či 

pobřežní města regionů Bretaň a Korsika, byl výrazný zájem Francouzů o krátkodobý pronájem ne-

movitostí. Vzrůst poptávky u malých měst či u pobřeží můžeme zdůvodnit tím, že jakmile přišla 

uzávěra neboli tzv. "lockdown" a zaměstnanci, kteří měli možnost pracovat z domova přecházeli na 

tzv. "home office", chtěli uniknout z ruchu velkoměsta či více cestovat a vyhledávali klidné lokality 

v ústraní.100  

 

 

 
96 ŠTUKOVÁ, Karolína. seznamzpravy.cz: Airbnb v Praze dostalo tvrdý zásah. Platforma už ale vyhlíží boom 
turismu [online]. 19.05.2021. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/airbnb-v-praze-dostalo-
tvrdy-zasah-platforma-uz-ale-vyhlizi-boom-turismu-154960 
97 FLEMING, Esther. sidmartinbio.org: How many tourists visited Paris 2019? [online]. 11.04.2019. Dostupné 
z: https://www.sidmartinbio.org/how-many-tourists-visited-paris-2019/#How_many_tourists_visited_Pa-
ris_2019 
98 O´BRIAN, Chris. forbes.com: Paris Region Lost $15.5 Billion In 2020 Amid ‘Historic’ Tourism Drop [online]. 
29.03.2021. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/chrisobrien/2021/03/29/paris-region-lost-155-
billion-in-2020-amid-historic-tourism-drop/?sh=2a56da194263 
99 LEMOYNE, Jean-Baptiste. thelocal.fr: French tourism lost €61 billion in 2020 [online]. 08.01.2021. Dostupné 
z: https://www.thelocal.fr/20210108/french-tourism-loses-61-billion-euros/ 
100 O´BRIAN, Chris. forbes.com: Airbnb 2021 Data Shows Drop In Paris Rentals But Record Surge Across France 
[online]. 04.04.2021. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/chrisobrien/2021/04/04/airbnb-2021-data-
shows-drop-in-paris-rentals-but-record-surge-across-france/?sh=1bd213af6641 
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Obrázek č. 1 procentuální vývoj poptávky po Airbnb ve francouzských regionech v po-

měru mezi prosincem 2019 a prosincem 2021 

 

Zdroj: https://www.airdna.co/blog/airdna-market-review-europe-december-2021 

 

Obrázek č. 1 zachycuje, jak se v jednotlivých regionech Francie procentuálně měnila poptávka po 

krátkodobém pronájmu přes platformu Airbnb během období od prosince 2019 do prosince 2021. 

Z obrázku č. 1 vyplývá, že pouze region Île-de-France, kde se nachází hlavní město Paříž, měl po-

kles této poptávky o 31,9 procent. Naopak největší nárůst zaznamenal ostrov Korsika, kde se po-

ptávka zvýšila o 60,6 procent. Jak již bylo výše zmíněno, v období pandemie Covid-19 se projevoval 

trend v růstu poptávky po krátkodobém pronájmu v oblastech nacházejících se mimo velká města. 

Příkladem lze uvést dle dat z portálu AirDNA, jak se za prosinec roku 2021 poptávka po krátkodo-

bém pronájmu přes Airbnb ve velkých městech Francie snížila. Ve městě Štrasburk došlo k poklesu o 

33,8 procent, v Bordeaux byl tento úbytek o 29,4 procent, ve městě Lyon byl tento pokles o 

32,5 procent a ve městě Nice nabídka krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb klesla o 

28,9 procent.101 Ve výše jmenovaných městech se poptávka v roce 2021 v porovnání s rokem 2019 

snížila, avšak v regionech, kde se daná města nachází, se v daném období zvýšila. 

 

 

 
101 Airdna.co: AirDNA Market Review | Europe December 2021 [online]. 26.01.2022. Dostupné z: 

https://www.airdna.co/blog/airdna-market-review-europe-december-2021 
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Graf č. 2 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Paříži 

 

                                                                                            Graf č. 2 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 
Z grafu č. 2 můžeme zpozorovat, jak se průběžně v období, kdy byla pandemie Covid-19 a cestovní 

ruch byl utlumen, měnilo množství nabízeného krátkodobého ubytování přes platformu Airbnb. V 

grafu č. 2 lze vidět, že před obdobím pandemie Covid-19 byl počet nabídek ubytování na Airbnb 

víceméně stabilní. Z grafu č. 2 lze zjistit, že po vypuknutí pandemie Covid-19, ve druhém čtvrtletí 

roku 2020, nabídka krátkodobých ubytování přes Airbnb v porovnání s prvním čtvrtletím 2020 klesla 

o 21,2 procent. V dalších měsících, kdy stále přetrvávala pandemie Covid-19 nabídka nemovitostí 

ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb stále klesala. Pokud bychom procentuálně porovnali na-

bízené krátkodobé ubytování před začátkem pandemie Covid-19 první čtvrtletí 2020 se čtvrtým 

čtvrtletím 2021, kdy stále pandemie Covid-19 omezovala turistický ruch, tak se jedná o pokles 

v hodnotě 36,8 procent. Z uvedeného lze usoudit, obdobně jako z grafu č. 1 týkající se krátkodo-

bých pronájmů Airbnb v Praze, že mnoho pronajímatelů nemovitostí v Paříži přešlo z nabízení ne-

movitostí ke krátkodobému pronájmu k nabízení těchto nemovitostí k pronájmu dlouhodobému.  
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Graf č. 3 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v maloměstě v Sens  
          

 

                                                                                               Graf č. 3 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

V grafu č. 3 lze vidět, jak se na předměstí Francie ve městě Sens vyvíjela nabídka nemovitostí přes 

platformu Airbnb. Jak graf č. 3 znázorňuje, nabídka krátkodobého ubytování od třetího čtvrtletí 

2020 stále rostla. V prvním čtvrtletí roku 2022 byl vzrůst oproti prvnímu čtvrtletí roku 2020 o 

114,8 procent. Z uvedeného lze potvrdit, že lidé upřednostňovali v onom období k pronájmu více 

malá města před velkoměsty. 

 

 

5.3 Airbnb v Portugalsku v období pandemie Covid-19 

Pandemie Covid-19 negativně ovlivnila cestovní ruch také v Portugalsku. Majitelé nemovi-

tostí, které pronajímali ke krátkodobému pronájmu, se museli potýkat se zrušenými rezervacemi, 

snižujícími cenami ubytování a s nimi i plynoucím snížení zisku z investic. To představovalo neče-

kaný problém pro majitele nemovitostí, kteří na příjmu z krátkodobého pronájmu byli závislí. 

Tento turistický úpadek v době pandemie Covid-19 byl zaznamenán i v příjmech portugalských 

obcí. Portugalsko má zavedenou povinnou turistickou daň, kde výše daně se liší dle jednotlivých 

měst Portugalska, v Lisabonu a Portu je turistická daň v podobě 2 eur za osobu na den,102 a tak 

 

 

 
102 Portugal-accounting.com: Tourist tax in Portugal: What you need to know and where does it apply? [on-
line]. 17.09.2021. Dostupné z: https://www.portugal-accounting.com/post/tourist-tax-in-portugal 
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útlum turismu pocítily i některé turistické obce Portugalska, které se musely potýkat s milionovými 

ztrátami.103 

Počet zahraničních návštěvníků se ve všech portugalských regionech v roce 2020 oproti 

předchozím rokům výrazně snížil v důsledku dopadu pandemie Covid-19.104 V roce 2019 Portugalsko 

zaznamenalo rekord v návštěvnosti země, a to 27 milionů turistů.105  V roce 2020 kvůli omezení 

či nemožnosti cestování se návštěvnost snížila o 73,7 procent.106 Před pandemií Covid-19, roku 

2019, bylo hlavní město Lisabon nejoblíbenější destinací v Portugalsku pro mezinárodní turisty a 

zaznamenalo přibližně 6 milionů návštěvníků. V roce 2020 klesl počet mezinárodních cestujících v 

této oblasti zhruba o 77,5 procent.107 

 

Graf č. 4 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Lisabonu 

 

                                                                                         Graf č. 4 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

 

 

 
103 FLEER, Jannis. MATERA, Matteo. ahresp.com: Impact of Covid-19 on Tourism and Hospitality: Evidence 
From Airbnb [online]. 2021. Dostupné z: https://ahresp.com/app/uploads/2021/10/DSKC_ImpactCo-
vid19Tourism_2021.pdf 
104 LOPEZ, Ana. M. statista.com: Number of international tourists in Portugal in 2019 and 2020, by region of 
destination [online]. 07.10.2021. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1155142/international-
tourists-portugal-by-destination/ 
105 cpp-luxury.com: Tourism Numbers in Portugal Reach highest Ever in 2019 [online]. 20.02.2020. Dostupné 
z: https://cpp-luxury.com/tourism-numbers-in-portugal-reach-highest-ever-in-2019/ 
106 Theportugalnews.com: Tourists in Portugal drop 73.7% in 2020 [online]. 10.07. Dostupné z: 
https://www.theportugalnews.com/news/2021-07-10/tourists-in-portugal-drop-737-in-2020/60998 
107 LOPEZ, Ana. M. statista.com: Number of international tourists in Portugal in 2019 and 2020, by region of 
destination [online]. 07.10.2021. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1155142/international-
tourists-portugal-by-destination/ 
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Graf č. 4 zachycuje, jak se měnilo množství nabídek nemovitostí ke krátkodobému pronájmu v hlav-

ním městě Portugalska Lisabonu. Jak z grafu č. 4 můžeme zpozorovat, do třetího čtvrtletí roku 2019 

množství nabídek nemovitostí přes Airbnb rostlo, ale od čtvrtého čtvrtletí téhož roku nabídka 

krátkodobého pronájmu klesala, což lze odůvodnit tím, jak již bylo výše zmíněno, že v roce 2019 

lisabonská městská rada pozastavila vydávání licencí k provozování krátkodobého pronájmu kvůli 

velkému množství pronájmu onoho typu. Pokles nabídek nemovitostí ke krátkodobému pronájmu 

lze zpozorovat v grafu č. 4 i v období pandemie Covid-19. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se tato 

nabídka za pouhé tři měsíce snížila o 15 procent. Od tohoto čtvrtletí, kdy pandemie Covid-19 stále 

přetrvávala a s ní i omezenost či nemožnost mezinárodního cestování, nabídka krátkodobého pro-

nájmu neustále ubývala. Pokud bychom porovnali nabídku krátkodobých pronájmů přes Airbnb 

čtvrtého čtvrtletí roku 2021 se čtvrtým čtvrtletím 2019, neboli před pandemií Covid-19, jedná se 

o pokles ve výši 35,8 procent. Takovýto úbytek nabídky nemovitostí přes Airbnb je velmi patrný, 

proto lze konstatovat, že mnoho pronajímatelů krátkodobého pronájmu přešlo taktéž, jako bylo 

uvedeno v podkapitole č. 5.1, na trh nemovitostí s dlouhodobými pronájmy. 

 

Graf č. 5 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Porto 

                                                                                   

                                                                                          Graf č. 5 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

Z grafu č. 5 lze zpozorovat měnící se průběh nabídky krátkodobého pronájmu ve městě Porto. Graf 

č. 5 uvádí, že množství nemovitostí krátkodobého pronájmu do třetího čtvrtletí roku 2019 kon-

stantě rostlo. Od čtvrtého čtvrtletí téhož roku tato nabídka mírně klesala. Opětovně viditelnější 

pokles můžeme zpozorovat v období pandemie Covid-19 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, kdy 
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množství nabídek přes Airbnb kleslo na hodnotu 7 327, což v porovnání se čtvrtým čtvrtletím 

roku 2019 procentuálně vyjadřuje pokles o 18 procent. I když množství krátkodobého pronájmu 

v období pandemie Covid-19 stále klesalo, propad nebyl tak znatelný, jako ve srovnání s hlavním 

městem Portugalska – Lisabonem. 

5.4 Airbnb ve Španělsku v období pandemie Covid-19 

Španělsko je turisticky navštěvovaná země a v roce 2019 ji navštívilo 83,7 milionů turistů.108  V době 

pandemie Covid-19, v roce 2020, zaznamenala propad návštěvnosti o 77,5 procent.109 Nejnavště-

vovanější město Španělska Barcelona v roce 2019 ubytovala 9,5 milionů návštěvníků,110 v roce 2020 

nastal procentuální propad o 67,4 procent.111 

Ve Španělsku se taktéž projevoval trend, jako ve výše zmíněné Francii, že kvůli tzv. "lockdownům" 

a možnosti práce z domova neboli "home office" lidé upřednostňovali rezervace krátkodobého 

ubytování na předměstí či u pobřežních měst. Příkladem lze uvést, že dle agentury Reuters během 

pandemie Covid-19 klesly rezervace a sazby nájemného ve velkých městech Španělska, zejm. 

v Barceloně a Madridu, zatímco na severu Španělska u Atlantického pobřeží, které láká možností 

surfování, vzrostly denní sazby nájemného nejvíce v celém Španělsku. Příkladem lze uvést město 

Ferrol, kde průměrná cena za noc vzrostla v období pandemie Covid-19 až o 28 procent, dále lze 

uvést město San Sebastian, kde průměrná cena za noc vzrostla až o 76 procent naproti tomu v 

Barceloně a u pobřeží Costa Brava tato cena klesla v průměru o 18 procent.112  

 

 

 
108 REUTERS, Staff. reuters.com: Spain´s 2019 tourist arrivals hit new record high, minister unbeat on trend 
[online]. 20.01.2020. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-spain-economy-tourism-
idUSKBN1ZJ17Q 
109 xinhuanet.com: 2020 worst year ever for tourism in Spain due to coronavirus [online]. 02.03.2021. Do-
stupné z: http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-02/03/c_139718945.htm 
110 LÓPEZ, Ana M. Statista.com: Number of tourists in hotels in Barcelona, Spain from 1990 to 2021 [online]. 
14.04.2022. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/452060/number-of-tourists-in-barcelona-
spain/ 
111 LÓPEZ, Ana M. Statista.com: Number of hotel guests in Barcelona 1990-2021 [online]. 14.04.2022. Do-
stupné z: https://www.statista.com/statistics/452060/number-of-tourists-in-barcelona-spain/ 
112 BINNIE, Isla. reuters.com: Spain's recovering rural rentals a sign of hope for Airbnb [online]. 08.12.2020. 
Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-airbnb-ipo-spain-idUSKBN28I0LH 
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Graf č. 6 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Barceloně 

 

                                                                                     Graf č. 6 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

V grafu č. 6 můžeme vidět, jak se ve městě Barcelona průběžně měnilo množství nabídek krátkodo-

bého pronájmu prostřednictvím Airbnb. Jak z grafu č. 6 vyplývá, největší množství nabídek krátko-

dobého pronájmu prostřednictvím Airbnb bylo ve třetím čtvrtletí roku 2019. Od druhého čtvrt-

letí 2020 nabídka krátkodobého pronájmu přes Airbnb začala upadat, přičemž za pouhé tři měsíce 

byl úbytek o 17,2 procent. Pokles této nabídky probíhal i v období pandemie Covid-19, jak znázor-

ňuje graf č. 6. Vyjma druhého čtvrtletí roku 2021 se projevoval stálý pokles nabídky krátkodobého 

ubytování přes Airbnb. Pokud bychom procentuálně porovnali množství této nabídky ve čtvrtém 

čtvrtletí 2021 se čtvrtým čtvrtletím 2019, jedná se pokles 46,8 procent.  
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Graf č. 7 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Madridu

 

                                                                                     Graf č. 7 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

Graf č. 7 zachycuje měnící se množství krátkodobého pronájmu prostřednictvím Airbnb v hlavním 

městě Španělska – Madrid. V grafu č. 7 můžeme vidět, že množství nabídek krátkodobého proná-

jmu přes Airbnb se ve čtvrtém čtvrtletí 2019 za pouhé tři měsíce snížilo o 9,2 procent. Tento po-

kles lze odůvodnit zavedenými restrikcemi města Madrid v březnu roku 2019, resp. snahou omezit 

počet možných turistických pronájmů ve vybraných turistických čtvrtích Madridu, kvůli nedostatku 

dlouhodobého pronájmu pro místní obyvatele. Do prvního čtvrtletí 2020 byla nabídka krátkodo-

bého ubytování přes Airbnb víceméně stabilní, avšak ve druhém čtvrtletí 2020 můžeme z grafu 

č. 7 vyčíslit za pouhé tři měsíce úpadek nabídky o 15,9 procent. Pokles této nabídky se projevoval 

i během období pandemie Covid-19, kdy nabídka krátkodobého ubytování přes platformu Airbnb 

stále klesala. Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 se projevil pokles s porovnáním se čtvrtým čtvrtletím 2019 

o 32 procent. Z uvedeného lze usoudit, že obdobně jako z grafů č. 1, 2 a 4 mnoho pronajímatelů 

krátkodobého pronájmu přešlo kvůli nedostatku turistů na trh s dlouhodobým pronájmem. 

5.5 Airbnb v Nizozemsku v období pandemie Covid-19 

V době pandemie Covid-19 byl v Nizozemsku zaznamenán taktéž úbytek cestovního ruchu. 

V roce 2019 se v zemi ubytovalo 20,1 milionů zahraničních turistů, avšak v roce 2020 se v zemi 
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ubytovalo o 63,9 procent zahraničních turistů méně. 113 Kvůli takovému úpadku turismu zazname-

nala země pokles příjmů z cestovního ruchu do nizozemské ekonomiky. V roce 2019 činil příspěvek 

turismu do nizozemského HDP 89,1 miliard eur, zatímco v roce 2020 příspěvek klesl o 36,5 pro-

centa.114 

 

Graf č. 8 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Amsterdamu 

 

 

                                                                                  Graf č. 8 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

Z grafu č. 8 lze zjistit, jak se měnilo množství nabídek krátkodobého pronájmu přes Airbnb v Am-

sterdamu. V grafu č. 8 lze vidět, že množství nabídek krátkodobého pronájmu bylo od čtvrtého 

čtvrtletí 2018 do druhého čtvrtletí 2019 víceméně stabilní, nicméně od čtvrtého čtvrtletí 2019 se 

počet nabídek zmenšoval, za pouhé tři měsíce se snížila nabídka krátkodobého pronájmu o 12,3 

procent. V období pandemie Covid-19 probíhal stálý pokles nabídky krátkodobého pronájmu. Ve 

čtvrtém čtvrtletí 2020 s porovnáním prvního čtvrtletí 2020 byl pokles množství nabízeného krát-

kodobého pronájmu přes Airbnb o 43,2 procent. Tato nabídka neustále klesala, a ve čtvrtém čtvrt-

letí 2021 se dostala na hodnotu 5 323 nabízených krátkodobých ubytování. Porovnáme-li to se 

čtvrtém čtvrtletím 2019 jedná se o pokles ve výši 60,9 procent. Výrazný pokles nabídky 

 

 

 
113 Worlddata.info: Tourism in the Netherlands [online]. Dostupné z: https://www.worlddata.info/eu-
rope/netherlands/tourism.php 
114 Statista.com: Total contribution of travel and tourism to GDP in the Netherlands in 2019 and 2020 [online]. 
23.09.2021. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/810736/travel-tourism-total-gdp-contribution-
netherlands/ 
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krátkodobého pronájmu přes Airbnb nezpůsobila pouze pandemie Covid-19, ale také zpřísnění pod-

mínek pro nabízení krátkodobého pronájmu, které město Amsterdam v červenci roku 2020 zavedlo 

a ve vybraných čtvrtích historického centra města zcela zakázalo.115 

 
Graf č. 9 Vývoj nabízeného ubytování přes platformu Airbnb v Putten 

 

                                                                                  Graf č. 9 vlastní zpracování z dat AirDNA 

 

Graf č. 9 zachycuje, jak se měnilo množství nabízeného krátkodobého pronájmu přes Airbnb v ma-

loměstě Putten. Z grafu č. 9 vyplývá, že i v Nizozemsku během pandemie Covid-19 upřednostňo-

vali někteří obyvatelé země krátkodobý pronájem v menších a klidnějších městech Nizozemska.  

 

 

 
115 Pozn.: Toto nařízení však v roce 2021 městský soud zrušil. MARIANOVSKÁ, Veronika. Airbnb v Praze: Ana-
lýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 13. 7. 2021. Praha: IPR Praha: Dostupné z: 
www.iprpraha.cz/ssp/analyzy/, 2021, s. 16. 
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Tabulka č. 1 porovnání změny nabídky Airbnb ve vybraných evropských městech v ob-

dobí pandemie Covid-19 

 

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2021 Změna v %

Praha 14 270 7670 -46,3%

Brno 732 510 -30,4%

Český Krumlov 267 232 -13,2%

Karlovy Vary 792 683 -13,8%

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2021 Změna v %

Paříž 46655 34107 -26,9%

Lyon 7248 5413 -25,40%

Bordeaux 4838 3808 -21,30%

Marseille 8437 7414 -12,2%

Nice 8989 7952 -11,6%

Štrasburk 3423 2310 -32,6%

Saint-Tropez 661 813 +22,9%

Cannes 9434 7717 -18,3%

Ajaccio 1203 1187 -1,4%

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2021 Změna v %

Lisabon 18274 12828 -29,9%

Porto 8810 6983 -20,8%

Madeira 5022 4591 -8,6%

Lagos 3467 3387 -2,4%

Faro 1128 1053 -6,7%

Tavira 619 621 +0,3%

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2021 Změna v %

Madrid 21240 15788 -25,7%

Barcelona 23368 15211 -35%

Valencia 7938 6206 -21,9%

Malága 7006 5749 -18%

Sevilla 7698 5899 -23,4%

Palma de Mallorca 2103 1816 -13,7%

San Sebastian 1558 1396 -10,4%

Granada 3292 2448 -25,7%

Ibiza-Sant Josep de sa Talaia 1356 1473 +8,6%

Alicante 3882 3272 -15,8%

Město 1. čtvrtletí 2020 1. čtvrtletí 2021 Změna v %

Amsterdam 12924 7044 -45,5%

Rotterdam 2110 1554 -26,4%

Haag 1776 1191 -33%

Utrecht 2350 1693 -28%

Maastricht 526 456 -13,4%

Česká Republika

Francie

Portugalsko

Španělsko

Nizozemsko

 
 

                                                                      Tabulka č. 1 vlastní zpracování z dat AirDNA 



 45 

Z tabulky č. 1 můžeme zpozorovat, jak se ve vybraných evropských městech procentuálně 

měnilo množství nabídek krátkodobého ubytování přes platformu Airbnb v období od prvního 

čtvrtletí 2020 do prvního čtvrtletí 2021. 

V turistických městech České republiky dle tabulky č. 1 vyplývá, že největší propad nabídek 

byl ve velkých městech České republiky, tedy především v Praze a v Brně. Naopak nejmenší propad 

této nabídky zaznamenalo město Český Krumlov, kde došlo k poklesu nabídky o 13,2 procent. 

Z tabulky č. 1, zachycující vybraná francouzská města, vyplývá konstatování uvedené v pod-

kapitole 5.2, resp. že poptávka po krátkodobém pronájmu přes Airbnb během pandemie Covid-19 

poklesla ve velkoměstech Francie především v Paříži, v Lyonu, v Bordeaux a ve Štrasburku. 

Dále můžeme vidět, že v Portugalsku se projevil znatelný pokles nabídky ve velkých měs-

tech v Lisabonu a v Portu. Dalším městem, kde byl pokles této nabídky, nicméně ne tak znatelný, 

bylo největší město regionu Algarve město Faro a ostrov Madeira. Pouze město Tavira během da-

ného období zaznamenala malý vzrůst nabízeného krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb. 

Dle tabulky č. 1 plyne, že se ve Španělsku v daném období uskutečnil největší pokles nabí-

dek krátkodobého ubytování ve městech Barcelona, Sevilla, Valencie a Granada. Jediné místo, kde 

vzrostla za sledované období nabídka ubytování přes platformu Airbnb byl ostrov, který se nachází 

na Baleárských ostrovech, konkrétně ve městě Sant Josep de sa Talaia, tato nabídka vzrostla o 8,6 

procent. 

V Nizozemsku všechna zmíněná turistická města zaznamenala úbytek v nabídce krátkodobého 

pronájmu. Avšak největší úbytek byl zaznamenán ve velkých městech Nizozemska v Amsterdamu, 

Rotterdamu a Haagu.  
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6 Pracovní výzkum, jak se měnila cena proná-

jmu Airbnb v období pandemie Covid-19 

Pro tuto bakalářskou práci jsem provedla pracovní výzkum týkající se změny cen krátkodobého 

pronájmu přes platformu Airbnb. Pracovní výzkum byl proveden v rámci řízených rozhovorů ke 

zjištění, zda pandemie Covid-19 měla vliv na ceny krátkodobých pronájmů přes platformu Airbnb. 

K vypracování tohoto pracovního výzkumu jsem kontaktovala Airbnb k poskytnutí dat ohledně cen. 

Ti mi pouze doporučili navštívení jejich statistických webových stránek, kde jsou tato potřebná data 

k dispozici, avšak přístup k těmto datům byl nákladný, proto jsem provedla níže uvedený pracovní 

výzkum k analyzování změny cen krátkodobých pronájmů. 

 

Charakteristika testovaného vzorku pracovního výzkumu 

Při oslovování pronajímatelů nemovitostí přes Airbnb jsem si vybírala pouze celé nemovi-

tosti,116 které se nachází v okolí centra města a disponují jednou či dvěma ložnicemi a vlastním so-

ciálním zařízením a kuchyní. Vybrané nemovitosti se nacházejí v turistických městech, což jsou 

hlavní města a města v blízkosti pobřeží, hor, přírody ve výše zmíněných vybraných zemí EU. Kon-

taktovala jsem 186 pronajímatelů, nicméně mi odpovědělo pouze 50 respondentů. 

 

Výsledky a vyhodnocení pracovního výzkumu 

Otázka pro respondenty zněla: Chci se Vás zeptat, zda se v období pandemie změnila cena 

vašeho ubytování v porovnání s rokem 2019, 2020 popřípadě 2021? Výsledky výzkumu jsou zahr-

nuty v tabulce č. 2.   

 

 

 
116 Pozn.: Nikoliv tedy nemovitosti sdílené s větším počtem cizích osob nebo pouze jednotlivý pokoj. 
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Tabulka č. 2 změna ceny ubytování přes Airbnb v období pandemie Covid-19 dle respon-

dentů 

Změna ceny ubytování přes Airbnb v období pandemie Covid-19 

Změna 
Cena se  

nezměnila 

Cena se sní-
žila se, ale 

pronajímatel 
neví o kolik 

procent 

Cena se 
snížila o 
10–30 % 

Cena se 
snížila o 
31-50 %  

Cena se 
snížila o 51 

% a více 

Cena se  
zvýšila 

Počet 
 respodentů 

20 11 10 5 2 2 

 

Tabulka č. 2 vlastní zpracování 
 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se cena krátkodobých pronájmů přes Airbnb v období pan-

demie Covid-19 snížila. Z respondentů, kteří odpověděli, že se cena krátkodobého pronájmu v ob-

dobí pandemie Covid-19 snížila, odpověděla největší část, že se za nabízené ubytování snížila, ale 

neví o kolik procent. Takto odpovědělo 11 respondentů (22 procent). Mnoho respondentů také 

odpovědělo, že se cena nemovitostí, které krátkodobě pronajímají přes Airbnb, snížila o 10-30 pro-

cent, takto odpovědělo 10 respondentů (20 procent). Méně respondentů odpovědělo, že se cena 

pronajaté nemovitosti přes Airbnb snížila o 31-50 procent, takto odpověděli 5 respondenti (10 pro-

cent). Nejméně respondentů odpovědělo, že se cena snížila o 51 procent a více, onu odpověď jsem 

dostala pouze od 2 respondentů (4 procent). Naopak 20 respondentů (40 procent) odpovědělo, že 

se jejich cena za krátkodobý pronájem v období pandemie Covid-19 nezměnila. Od respondentů 

jsem taktéž obdržela odpověď, že za období pandemie Covid-19 zvýšili cenu za krátkodobý proná-

jem přes platformu Airbnb, onu odpověď jsem dostala od 2 respondentů (4 procent). Pokud by-

chom procentuálně porovnali, zda u odpovědí respondentů převažovala odpověď, že se jejich 

cena za krátkodobý pronájem přes Airbnb v době pandemie Covid-19 snížila (56 procent) či ne-

změnila (40 procent), převažuje odpověď, že se jejich cena za krátkodobý pronájem přes Airbnb 

v době pandemie Covid-19 snížila.  
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7 Analýza trhu dlouhodobého pronájmu v ob-

dobí pandemie Covid-19 ve vybraných evrop-

ských zemí 

Před obdobím pandemie Covid-19 mnoho evropských měst bojovalo proti působení krátko-

dobých pronájmů přes Airbnb či usilovalo alespoň o její částečnou regulaci. Hlavním důvodem 

bylo, že kvůli velkému množství nabídek ke krátkodobému ubytování v některých městech byl ne-

dostatek množství nemovitostí k dlouhodobému pronájmu pro místní obyvatele. Z tohoto důvodu 

mnoho evropských měst přijalo restrikce k omezení působení Airbnb. Na čas tento problém byl 

vyřešen pandemií Covid-19, která donutila státy omezit cestovní ruch. Nedostatek turistů měl za 

následek, že majitelé nemovitostí, kteří nemovitosti pronajímali ke krátkodobému pronájmu přes 

Airbnb, začali nemovitosti pronajímat dlouhodobě. To způsobilo růst nabídky nemovitostí k dlou-

hodobému pronájmu, což mělo za následek, že ve všech výše jmenovaných velkých městech ceny 

dlouhodobých pronájmů v období pandemie Covid-19 klesaly či stagnovaly.  

7.1 Vliv pandemie Covid-19 na ceny dlouhodobého pronájmu ve 

vybraných zemích EU 

V České republice se nejvíce měnila cena dlouhodobých pronájmů v hlavním městě – Praze. 

V Praze se během období pandemie Covid-19 snižoval počet nabídek ke krátkodobému pronájmu 

a zároveň se tím zvýšilo množství nabídek na pronájem dlouhodobý. Jak již bylo výše zmíněno v pod-

kapitole č. 5.1 množství nabídek krátkodobého pronájmu v období od prvního čtvrtletí roku 2020 

do čtvrtého čtvrtletí roku 2021 se snížil o 56,4 procent, tím se zvýšila nabídka dlouhodobého pro-

nájmu. Na začátku roku 2021 bylo evidováno 15 400 inzercí nemovitostí k dlouhodobému proná-

jmu, což s porovnáním s koncem roku 2019, kdy bylo množství nabídek dlouhodobého proná-

jmu 6 500, se nabídka dlouhodobého pronájmu nemovitostí zvýšila o 137 procent. Z důvodu, že 

mnoho majitelů nemovitostí přešlo v důsledku působení pandemie Covid-19 a omezenosti či ne-

možnosti mezinárodního cestování z krátkodobého pronájmu k dlouhodobému, se zvýšilo množství 
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nabídek nemovitostí k dlouhodobému pronájmu a v roce 2021 průměrná cena nájmů meziročně 

klesla o 9,6 procenta na 303 korun za metr čtvereční bez poplatků.117  

Ve Francii, jak již bylo výše zmíněno v podkapitole č. 5.2 se projevoval v období pandemie 

Covid-19 trend, kdy mnoho Francouzů upřednostňovalo pronájem na předměstí či na venkovech 

oproti velkoměstům. Z důvodu uzávěr neboli tzv. "lockdownům" mnoho Pařížanů, ale i Francouzů 

obecně, bylo nuceno trávit čas převážně ve svých domovech. Jelikož město Paříž je známé pro velmi 

malé byty, které svým obyvatelům nabízí, mnoho Pařížanů muselo pobývat ve svých velmi stísně-

ných bytech. To vyvolalo potřebu pro obyvatele velkých měst se přesunout do prostornějších ne-

movitostí nacházejících se blíže k přírodě. Obyvatelé velkých měst začali upřednostňovat větší byty 

na předměstích, které jsou k dlouhodobějšímu pronájmu finančně dostupnější. Omezené meziná-

rodní cestování a s ním spojený útlum poptávky zahraničních turistů po krátkodobém pronájmu 

mělo za následek rostoucí nabídku nemovitostí k dlouhodobému pronájmu na francouzském 

trhu. Tento trend se opět projevoval převážně v hlavním městě v Paříži a ve velkých městech 

Francie. Průměrně cena dlouhodobého pronájmu ve Francii v prosinci 2020 klesla o 5 až 10 pro-

cent.118 

V Portugalsku, jak již bylo v podkapitole č. 5.3 uvedeno, se v historických částech měst Li-

sabonu a Porta velice rozšířily nemovitosti určené ke krátkodobému pronájmu, což způsobilo růst 

cen dlouhodobých pronájmů v centrech měst, které se pro místní obyvatele staly finančně nedo-

stupné. V období pandemie Covid-19 množství nabídek krátkodobých pronájmů přes portál 

Airbnb v hlavním městě Portugalska v Lisabonu kleslo za období od prvního čtvrtletí 2020 do 

čtvrtého čtvrtletí 2020 o 25,4 procent, což způsobilo, že v Lisabonu ceny nájmů klesly mezi břez-

nem a prosincem 2020 o 15 %, podle databáze nemovitostí Confidencial Imobiliario, což je způso-

beno především náhlou dostupností tisíců bývalých rekreačních pronájmů,119 jako jsou nabízené ne-

movitosti na krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb. 

 

 

 

 
117 irozhlas.cz: Studie: Bytů k dlouhodobému nájmu je v Praze nejvíc za pět let, cena meziročně klesla téměř o 
desetinu [online]. 16.05.2021. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/dlouhodoby-pronajem-bytu-
v-praze_2105161048_kuc 
118 Cnews.fr: COVID-19 - QUELLES RÉPERCUSSIONS SUR LE MARCHÉ LOCATIF À PARIS? [online]. 17.12.2020. 
Dostupné z: https://www.cnews.fr/conso/2020-12-17/covid-19-quelles-repercussions-sur-le-marche-locatif-
paris-1028528 
119 WALDERSEE, Victoria. reuters.com: Pandemic tames Airbnb in Europe's tourist hotspots - for now data 
[online]. 19.04.2021 [cit. 2022-02-05] Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-airbnb-europe-cities-
insight-idUSKBN2B014R  
Rental prices fell by 15% between March and December 2020, according to real estate database Confidencial 
Imobiliario, attributed largely to the sudden availability of thousands of former holiday lets. 
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Ve Španělsku v období pandemie Covid-19 mezi březnem 2020 a zářím 2020 přibyl počet 

nabídek k dlouhodobému pronájmu v celé zemi o 63 procent,120 což způsobilo, že převážně ve 

velkých městech Španělska, ceny nájmů poprvé od doby finanční krize, která probíhala od 

roku 2008 do roku 2014, klesaly či stagnovaly. Pokles cen dlouhodobých pronájmů se nejvíce usku-

tečňoval ve městech, které mají přes půl milionu obyvatel.121 V srpnu roku 2020 realitní trh Špa-

nělska zaznamenal, že 20 procent původně krátkodobého pronájmů přešlo od začátku pandemie 

Covid-19 na trh s dlouhodobými pronájmy. Tento výraznější přesun se dotkl následujících měst: 

Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencie, Las Palmas de Gran Canaria a Málaga.122 

V Nizozemsku se za první čtvrtletí roku 2021 v porovnání s rokem 2020 snížila průměrná 

cena nájemného za metr čtvereční o 2,4 procent. Tento pokles byl zaznamenán zejména ve velkých 

městech Nizozemska. Jak již bylo výše zmíněno v podkapitole č. 5.5, město Amsterdam neslouží 

pouze k turismu, ale má svůj význam také pro obchodní cesty, z onoho důvodu během období pan-

demie Covid-19 se snížila poptávka ze strany mezinárodních zákazníků, jako jsou expati123 a společ-

nosti.124  

 

 

 
120 REUTERS, Staff. Reuters.com: Rental supply surges in Madrid and Barcelona as pandemic shakes up prope-
rty market [online]. 19.10.2020. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/spain-property-rent-
idUKL8N2HA2VO 
121 ARANDA, José. Luis. english.elpais.com: Average cost of rent in Spain falls for the first time since financial 
crisis [online]. 10.02.2021. Dostupné z: https://english.elpais.com/economy_and_business/2021-02-
10/average-cost-of-rent-falls-in-spain-for-the-first-time-since-financial-crisis.html 
122 Thelocal.es: Why now could be a good time to rent a city centre property in Spain [online]. 03.08.2020. 
Dostupné z: https://www.thelocal.es/20200803/long-term-rentals-in-spain-surge-as-holiday-lets-suffer-
from-tourism-slump/ 
123 Pozn.: Expat je osoba s bydlištěm v jiné zemi, než je její rodná země. V běžném zvyku tento termín často 
označuje vzdělané profesionály, kvalifikované pracovníky nebo umělce, kteří zaujímají pozice mimo svou do-
movskou zemi, a to buď samostatně, nebo vyslaní do zahraničí svými zaměstnavateli. 
124 Pararius.com: Rental price decline trends in largest Dutch cities - real estate data [online]. 19.04.2021 [cit. 
2022-02-03] Dostupné z: https://www.pararius.com/news/rental-price-decline-trends-in-largest-dutch-
cities 
Vlastní překlad textu originální znění: COVID-19, there’s a decreased demand from international customers 
such as expats and companies. 
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Tabulka č. 3 změna ceny dlouhodobého pronájmu ve vybraných zemí EU 

Česká republika 

Kraj či krajské město Změna v % Cena za Kč/m² 

Praha -10,1 % 287 Kč/m² 

Středočeský kraj -0,7 % 216 Kč/m² 

Brno +2,2 % 220 Kč/m² 

Plzeň +1,7 % 200 Kč/m² 

Liberec +3,2 % 196 Kč/m² 

Karlovy Vary +0,2 % 178 Kč/m² 

Ústí nad Labem +3,1 % 170 Kč/m² 

České Budějovice +4,1 % 195 Kč/m² 

Jihlava -1,2 % 195 Kč/m² 

Pardubice +4,2 % 214 Kč/m² 

Olomouc  +0,7 % 209 Kč/m² 

Zlín +1,3 % 220 Kč/m² 

Hradec Králové +1,4 % 219 Kč/m² 

Ostrava +4,8 % 175 Kč/m² 

Nizozemsko 

Město Změna v % Cena v eur /m² 

Amsterdam -7,40 % 21,76 eur/m² 

Rotterdam -7,80 % 15,2 eur/m² 

Haag -3,50 % 15, 95 eur/m² 

Eindhoven -2,40 % 14,08 eur/m² 

Utrecht -0,70 % 17,78 eur/m² 

Portugalsko 

Region Změna v % Cena za eur/m² 

Metropolitní oblast Lisabon -6,2 % 12,5 eur/m² 

Algarve -2,2 % 9,4 eur/m² 

Alentejo +6,4 % 6,8 eur/m² 

Azora +12,3 % 6,8 eur/m² 

Madeira +5,2 % 8 eur/m² 

Norte -1,7 % 9,3 eur/m² 

Centro +6,1 % 6,3 eur/m² 

Město Změna v % Cena za eur/m2 

Lisabon -8 % 13,3 eur/m² 

Faro -5,6 % 8,6 eur/m² 

Viana de Castelo -3,7 % 5,4 eur/m² 

Porto -0,8 % 10,8 eur/m² 

Castelo Branco +6,9 % 4,7 eur/m² 

Viseu +6,6 % 5,2 eur/m² 

 
                                                                                           Tabulka č. 3 vlastní zpracování125 

 

 

 
125Deloitte.com: Analýza nabídky nájmů a prodejů bytů na realitních portálech v roce 2020 [online]. leden 

2021. Dostupné z: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/vyvoj-na-rezidencnim-trhu-
main.html a  

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/vyvoj-na-rezidencnim-trhu-main.html
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/vyvoj-na-rezidencnim-trhu-main.html
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V tabulce č. 3 můžeme vidět, jak se v období pandemie Covid-19 měnila procentuálně 

cena dlouhodobého pronájmu ve vybraných evropských městech a výši ceny za m2 v daném ob-

dobí. Během období od prosince 2019 do prosince 2020 se v krajských městech a ve Středočeském 

kraji České republiky projevil největší procentuální pokles dlouhodobého pronájmu v Praze, kde 

cena dlouhodobého pronájmu klesla o 10,1 procent. Dalším krajským městem, kde se projevil po-

kles cen dlouhodobého pronájmů, bylo město Jihlava s poklesem o 1,2 procent. Také ve Středočes-

kém kraji můžeme v tabulce č. 3 spatřit pokles cen dlouhodobého nájemného o 0,7 procent. Naopak 

navýšení ceny za dlouhodobý pronájem se uskutečnil dle tabulky č. 3 ve všech zbylých krajských 

městech. Největší vzrůst cen dlouhodobých pronájmů byl zaznamenán v krajském městě Ostrava, 

kde cena vzrostla o 4,8 procent. 

Další zkoumanou zemí bylo Nizozemsko, u něhož v tabulce č. 3 můžeme vidět, jak se pro-

centuálně měnila cena nájemného za dlouhodobý pronájem během prvního čtvrtletí roku 2021 

s porovnáním stejného období předešlého roku. V tabulce č. 3 můžeme zpozorovat, že největší po-

kles cen za dlouhodobý pronájem byl zaznamenán ve městě Rotterdam s poklesem 7,8 procent. 

Další výrazný pokles nákladů na nájemné za dlouhodobý pronájem bylo v hlavním městě v Amster-

dam, kde byl zaznamenán pokles o 7,4 procent. Naopak nejmenší procentuální pokles dle tabulky 

č. 3 byl ve městě Utrecht, kde cena dlouhodobého pronájmu klesla pouze o 0,7 procent. 

V portugalských regionech se dle tabulky č. 3 za období od května 2020 do května 2021 

projevil největší pokles ceny za dlouhodobý pronájem v metropolitní oblasti Lisabon, kde tento po-

kles činil 6,2 procent. Dalšími regiony Portugalska, kde se snížila cena dlouhodobých pronájmů byly 

Algarve o 2,2 procent a dále region Norte, kde cena klesla o 1,7 procent. Naopak největší vzrůst cen 

dlouhodobých pronájmů v období pandemie Covid-19 se uskutečnil v regionu Azora, kde cena 

vzrostla o 12,3 procent. Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst, jak se ve vybraných portugalských městech 

měnila cena dlouhodobého pronájmu za období od května 2020 do května 2021. Z tabulky č. 3 je 

patrné, že největší procentuální pokles cen dlouhodobých pronájmů byl v hlavním městě Lisabonu 

o 8 procent. Dalšími městy, kde byl zaznamenán znatelný pokles cen dlouhodobého pronájmu, byly 

Faro s poklesem o 5,6 procent a město Viana de Castelo, kde cena klesla o 3,7 procent. Nejnižší 

 

 

 
Pararius.com: Rental price decline trends in largest Dutch cities - real estate data [online]. 19.04.2021. Do-
stupné z: https://www.pararius.com/news/rental-price-decline-trends-in-largest-dutch-cities a  
Theportugalnews.com: Rental prices down 4.5% last year [online]. 05.07,2021. Dostupné z: https://www.the-
portugalnews.com/news/2021-07-05/rental-prices-down-45-last-year/60866 

 

 

 

https://www.pararius.com/news/rental-price-decline-trends-in-largest-dutch-cities


 53 

pokles se uskutečnil ve městě Porto o 0,8 procent. Avšak města, která v období pandemie Covid-19 

zaznamenala růst cen dlouhodobých pronájmů, byla města, která se nachází v regionu Centro 

Castelo Branco s navýšením cen o 6,9 procent a město Viseu, kde cena vzrostla o 6,6 procent.   
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Tabulka č. 4 změna ceny dlouhodobého pronájmu ve vybraných zemí EU 
 

Region Změna v %

Region Madrid -8 %

Katalánsko -8,2 %

Baleárské ostrovy -14,4 %

Kastlie +6,5 %

La Rioja +6,2 %

Murcia +6,1 %

Kantábrie +6 %

Navarra +5,5 %

Kastilie-La Mancha +5,4 %

Galicie +4,8 %

Extremadura +4,3 %

Město Změna v %

Madrid -10,7 %

Barcelona -14,3 %

Palma -8,7 %

Valencie -6,3 %

Sevilla -6,1 %

Malaga -5,3 %

Girona -5 %

Soria -3,4 %

Alicante -2,8 %

Teruel +13,5 %

Ourense +12,4 %

Město Změna v %

Paris -3,4 %

Bordeaux +7,89 %

Lyon +3-6 %

Mets +3-6 %

Tours +3-6 %

Nantes +3-6 %

Rouen +3-6 %

Nîmes -0,91 %

Amiens -2,02 %

Caen -3,29 %

Španělsko

Francie

 
                             

                             Tabulka č. 4 vlastní zpracování126 

 

 

 
126 Idealista.com: How much does it cost to rent in Spain? Prices drop during the pandemic [online]. 
26.04.2021. Dostupné z: https://www.idealista.com/en/news/property-for-rent-in-spain/2021/04/26/9887-
how-much-does-it-cost-to-rent-in-spain-prices-drop-during-the-pandemic a Blog.locservice.fr: Marché loca-
tif en France : les chiffres de 2020 dévoilés [online]. Dostupné z: https://blog.locservice.fr/marche-locatif-en-
france-les-chiffres-de-2020-devoiles-6932.html?fbclid=IwAR0eHzpls0-8tIF7vAv6K2EE_b_J-grvTEOrlfdle-
wvQoyngPZu2r9IxAZk 

https://www.idealista.com/en/news/property-for-rent-in-spain/2021/04/26/9887-how-much-does-it-cost-to-rent-in-spain-prices-drop-during-the-pandemic
https://www.idealista.com/en/news/property-for-rent-in-spain/2021/04/26/9887-how-much-does-it-cost-to-rent-in-spain-prices-drop-during-the-pandemic
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Tabulka č. 4 zaznamenává, jak se procentuálně měnila cena dlouhodobého pronájmu ve 

vybraných španělských městech a regionech v období od března 2020 do března 2021. Jak v ta-

bulce č. 4 lze vidět, největší pokles cen dlouhodobých pronájmů byl v regionu Baleárské ostrovy 

s poklesem cen o 14,4 procent, cena v daném období činila 11,3 eur/m2. Dalšími regiony s poklesem 

cen dlouhodobých pronájmů byl region Madrid o 8 procent a Katalánsko s poklesem o 8,2 procent. 

Největší nárust cen dlouhodobých pronájmů byl dle tabulky č. 4 v regionu Kastilie s navýšením cen 

o 6,5 procent. Taktéž v regionech La Rioja a Murcia se projevilo znatelné navýšení cen dlouhodo-

bých pronájmů nad 6 procent. 

Dle tabulky č. 4 ve městě Barcelona byl zaznamenán pokles cen nájmů o 14,3 procent, kde 

za uvedené období cena činila 13,4 eur/m2.  V hlavním městě Španělska – Madridu cena za dlouho-

dobý pronájem klesla o 10,7 procent na částku 13,8 eur/m2. Naopak nejnižší pokles cen dlouhodo-

bých pronájmů byl zaznamenán ve městech Soria a Alicante. Jak v tabulce č. 4 můžeme zpozorovat, 

největší zvýšení cen dlouhodobých pronájmů bylo ve městech Teruel o 13,5 procent a město Ou-

rense, kde cena vzrostla o 12,4 procent. 

V tabulce č. 4 si můžeme povšimnout, jak se procentuálně měnila cena dlouhodobého pro-

nájmu ve vybraných francouzských městech v roce 2020. Největší pokles cen dlouhodobých pro-

nájmů byl zaznamenán v Paříži, kdy cena klesla o 3,4 procent na částku 37,07 eur/m2. Další pokles 

ceny můžeme zpozorovat dle tabulky č. 4 ve městě Caen s poklesem o 3,29 procent. Naopak vyšší 

nárust cen za dlouhodobý pronájem byl zaznamenán ve městě Bordeaux, kde cena vzrostla o 7,89 

procent. 

 

7.2 Vybrané vzorové bytové jednotky dlouhodobého pronájmu, 

jak se v období pandemie Covid-19 měnila jejich cena 

Pro srovnání cen dlouhodobých pronájmů jsem si vybrala šest totožných bytových jedno-

tek, které se nachází v ulici Karla Egliše, v pražské čtvrti Smíchov, přičemž data byla poskytnuta od 

realitní kanceláře Svoboda & Williams s.r.o. Byty mají dispozici 2+kk a celkovou plochu 68 m2 včetně 

6 m2 balkonu. Všechny tyto bytové jednotky se nachází ve třetím patře v budově, která má k dispo-

zici recepci 24 hodin denně. Dle poskytnutých údajů realitní kanceláře Svoboda & Williams s.r.o., 
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realitní kancelář za období od roku 2018 do roku 2022 pronajala každý rok alespoň jeden z těchto 

šesti bytů.127 

 

Tabulka č. 5 cena dlouhodobého pronájmu bytových jednotek ve sledovaném období 

Rok Cena v Kč
Změna v % oproti 

předchozímu roku

2018 22 500 0 %

2019 22 500 0 %

2020 18 500 -17,8 %

2021 19 500 +5,4 %

2022 21 500 +10,3 %  

Tabulka č. 5 vlastní zpracování z dat realitní kanceláře Svoboda & Williams s.r.o. 

 

V tabulce č. 5 můžeme vidět, jak se za sledované období od roku 2018 do roku 2022 mě-

nila cena dlouhodobého pronájmu výše uvedených bytových jednotek v pražské čtvrti Smíchov. 

Z tabulky č. 5 plyne, že cena dlouhodobého pronájmu v roce 2018 a 2019 byla totožná, avšak 

v roce 2020 z důvodu pandemie Covid-19 cena dlouhodobého pronájmu klesla o 17,8 procent. 

V roce 2021 se mírně zvýšila o 5,2 procent, nicméně stále byla cena dlouhodobého pronájmu nižší 

oproti období před pandemií Covid-19. V roce 2022, kdy pandemie Covid-19 začala utlumovat a s ní 

se začalo více vracet mezinárodní cestování, se cena dlouhodobých pronájmů zmíněných bytových 

jednotek zvýšila o 9,4 procent. Jak z těchto zmíněných údajů můžeme vyvodit, ceny dlouhodobých 

pronájmů v roce 2022 se začínají vracet na podobné ceny jako pandemií Covid-19. 

 

7.3 Rozhovor s realitním makléřem ohledně změny trhu s dlouho-

dobými pronájmy v období pandemie Covid-19 

V rozhovoru s realitním makléřem128 jsem se ptala, jak pandemie Covid-19 ovlivnila trh ne-

movitostí s pronájmy v Praze. Dle realitního makléře klesly ceny dlouhodobého pronájmu 

 

 

 
127 Pozn.: Informace získané na základě zaslaného dotazu realitní kanceláři Svoboda & Williams s.r.o. ze dne 

2. března 2022, přičemž odpověď byla obdržena dne 3. března 2022. 
128 Pozn.: Informace získané na základě provedeného rozhovoru s realitním makléřem M. B. ze dne 9. března 
2022. S odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v plat-
ném znění, jsou uvedeny pouze iniciály realitního makléře. 
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v období pandemie Covid-19, tedy s porovnáním roku 2019 a 2020, nejvíce v centru Prahy pře-

vážně v městských částech Praha 1 a 2. Tento pokles cen dlouhodobých pronájmů byl 30 až 50 

procent. V onom období byla cena dlouhodobého pronájmu v centru Prahy dokonce nižší než na-

příklad v okrajové pražské čtvrti Jižní Město. Hlavním důvodem takového snížení dlouhodobého 

pronájmu zdůvodnil realitní makléř tím, že v období pandemie Covid-19 mnoho pronajímatelů ne-

movitostí, kteří pronajímají své nemovitosti na krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb v cen-

tru Prahy, přešlo z důvodu velkého poklesu poptávky po krátkodobém pronájmu na dlouhodobý 

pronájem. Majitelé nemovitostí tak dosáhli v období pandemie Covid-19 alespoň nějakého příjmu 

nežli velmi nízkého či až žádného, pokud pronajímali svou nemovitost v období pandemie Covid-

19. V období dubna a května roku 2020 realitní makléř zpozoroval navýšení nové nabídky dlou-

hodobého pronájmu až o 50 procent, a to především v centru Prahy, kde se nejvíce nachází ne-

movitosti, které jsou pronajaty na krátkodobý pronájem přes Airbnb. 

Nicméně dle realitního makléře cena dlouhodobého pronájmu nyní, v roce 2022, stále 

nedosáhla takové výše, jak před obdobím pandemie Covid-19, tedy v roce 2019. Příkladem bylo 

uvedeno, že v únoru roku 2022 pronajal byt v centru Prahy 3+kk s dispozicí 90 m2 za 32 000 Kč s po-

platky, avšak v roce 2019 by onen byt byl pronajat za 40 000 Kč bez poplatků. Důvodem stále nižší 

ceny za dlouhodobý pronájem bylo zdůvodněno tím, že v roce 2022 se zvýšily sazby za energie. 

Z onoho důvodu pronajímatelé nemovitostí nemohou navyšovat cenu nemovitostí určených k dlou-

hodobému pronájmu na výši, která byla před pandemií Covid-19, a to z důvodu, že by mnoho ná-

jemců i s rostoucími cenami za energie nebylo schopno výši nájemného uhradit.  
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8 Výsledky analýzy a diskuse 

V následující diskusi jsou shrnuty výsledky z analýzy této bakalářské práce. Pandemie Co-

vid-19 ovlivnila většinu odvětví ekonomiky. Negativní vliv měla převážně na sektor cestovního ru-

chu, který je úzce spjat s ubytováním, jako je krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb. Majitelé 

nemovitostí, kteří pronajímají své nemovitosti přes krátkodobý pronájem, měli značnou výhodu 

oproti majitelům hotelů či jiných tradičních ubytování, které se využívají k cestovnímu ruchu, poně-

vadž mohli své nemovitosti nabídnout k dlouhodobému pronájmu, ačkoliv obdrželi častokrát nižší 

zisk než z pronájmu krátkodobého. Případně měli i jiné možnosti, které byly popsány v podkapitole 

č.  4.2 této bakalářské práce. 

Cílem práce je předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji platforem sdíleného 

ubytování ve vybraných zemích EU. Práce rovněž projednává vliv pandemie Covid-19 na platformy 

sdíleného ubytování ve vybraných zemích EU. Vývoj množství nabídek Airbnb byl rozebrán v prak-

tické části v kapitole č. 5, kde jsem prostudovala dostupné dokumenty obsahující změny množství 

nabídek krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19 z dat AirDNA. 

Z mé studie jsem došla k výsledku, že vývoj sdíleného ubytování přes platformu Airbnb byl pan-

demií Covid-19 výrazně ovlivněn. Citelný propad množství nabídek ubytování přes Airbnb byl za-

znamenán především ve velkých městech vybraných evropských zemí. V České republice, ve Fran-

cii, v Portugalsku a v Nizozemsku byl zaznamenán největší pokles této nabídky v hlavních městech 

tedy v Praze, v Paříži, v Lisabonu a v Amsterdamu. Největší propad z těchto uvedených měst za ob-

dobí od prvního čtvrtletí 2020 do čtvrtého čtvrtletí 2021 byl zaznamenán ve městě Amsterdam, dle 

grafu č. 8 byl zaznamenán pokles nabídky krátkodobého ubytování přes platformu Airbnb o 58,9 

procent. Dalším značným propadem množství nabídky Airbnb byl zaznamenán v Praze, kde tato na-

bídka klesla za období od prvního čtvrtletí 2020 do čtvrtého čtvrtletí 2021 o 56,4 procent. Naproti 

tomu ve Španělsku se největší pokles nabídky Airbnb v období pandemie Covid-19 projevil v Barce-

loně. 

Dále na základě mé analýzy jsem dostala výsledek, že zatímco ve velkých městech se v ob-

dobí pandemie Covid-19 projevil již zmíněný pokles nabídky krátkodobého pronájmu přes plat-

formu Airbnb, v malých městech na předměstí či větších měst nacházejících se u pobřeží nebo v 

přírodě byl zaznamenán přírůstek této nabídky. Francie oproti ostatním vyjmenovaným evrop-

ským zemím dominovala v této oblasti, neboť jak vyplývá z obrázku č. 1 v podkapitole č. 5.2 této 

práce, tak ve všech regionech Francie kromě regionu, kde leží hlavní město Paříž (Île-de-France), se 

množství nabídek krátkodobého ubytování přes platformu Airbnb za období od prosince 2019 do 
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prosince 2021 navýšilo. Pouze v regionu Île-de-France byl za uvedené období zaznamenán pokles 

této nabídky o 31,9 procent. 

Co se týče změny cen krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb v období pandemie 

Covid-19, tak jsem kontaktovala pronajímatele nemovitostí přes platformu Airbnb, kterým jsem 

položila otázku, zda se jim změnila cena za krátkodobý pronájem v období pandemie Covid-19, a 

pokud ano, tak o kolik procent. Z 50 respondentů odpovědělo 28 (56 procent), že se jim cena za 

krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19 snížila. Naopak 20 re-

spondentů (40 procent) odpovědělo, že se jim cena krátkodobého pronájmu přes platformu Airbnb 

za dané období nezměnila. Avšak dva z těchto respondentů odpověď odůvodnili tím, že svou ne-

movitost pronajímají krátkodobě přes Airbnb pouze v letních měsících, kdy ve vybraných zemích EU 

byly přijaté restrikce proti pandemii Covid-19 méně striktní a mezinárodní cestování bylo v období 

letních prázdnin dostupnější.  Tyto nemovitosti se také nachází převážně u pobřeží jako jsou Mar-

seille či Faro. Dále jsem dostala od 2 respondentů (4 procent) odpověď, že v období pandemie Co-

vid-19 navýšili cenu za ubytování přes platformu Airbnb. Onu odpověď jsem dostala s vysvětlením, 

že za dané období se zvyšovaly ceny za energie, tudíž byli nuceni navýšit ceny za nabízené ubyto-

vání. 

Mnoho respondentů přidalo informaci k odpovědím, že v období pandemie Covid-19 za-

znamenali nízký počet rezervací v některých případech došlo ke snížení rezervací až o 90 procent, 

také pronajímatelé ubytování zaznamenali změnu klientely v období pandemie Covid-19, kdy před 

obdobím pandemie Covid-19 krátkodobě pronajímali nemovitosti převážně cizincům, v období pan-

demie Covid-19 si rezervovali nabízené ubytování hlavně obyvatelé daných zemí. 

Pokud bychom procentuálně porovnali získané odpovědi z řízených rozhovorů dospě-

jeme k výsledku, že 56 procent respondentů odpovědělo, že se jejich cena krátkodobého proná-

jmu přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19 snížila. Zatímco 40 procent respondentů 

odpovědělo, že se jejich cena krátkodobých pronájmů přes platformu Airbnb v daném období 

nesnížila a pouze 4 procent respondentů odpovědělo, že se jejich cena za období pandemie Covid-

19 zvýšila. Z uvedeného plyne, že převažuje množství respondentů, kteří odpověděli že se jejich 

cena za krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb v období pandemie Covid-19 snížila. 

Následně jsem se v praktické části této bakalářské práce zabývala, zda změna krátkodo-

bého pronájmu přes Airbnb způsobená pandemií Covid-19 měla vliv na trh nemovitostí s dlouho-

dobými pronájmy, kde jsem opět prostudovala a rozebrala dostupné dokumenty, provedla rozho-

vor s realitním makléřem ohledně změny dlouhodobých pronájmů v období pandemie Covid-19 

v Praze, a ohledně možného ovlivnění trhu s dlouhodobými pronájmy způsobené pandemií Covid-

19 a dopadem na trh s krátkodobými pronájmy.  Mimo jiné mi realitní kancelář poskytla potřebné 

dokumenty k této bakalářské práci. 
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Ohledně této problematiky jsem v mé analýze došla k výsledku, že v období pandemie 

Covid-19 se cena dlouhodobých pronájmů snížila nejviditelněji ve velkých městech vybraných ev-

ropských zemí. Největší procentuální propad ceny dlouhodobého pronájmu v období pandemie 

Covid-19 byl zaznamenán ve městě Barcelona, kde za období od března 2020 do března 2021 klesla 

cena o 14,3 procent. Také v hlavním městě Španělska v Madridu byl v daném období zaznamenán 

značný pokles ceny dlouhodobého pronájmu o 10,7 procent. V ostatním hlavních městech se taktéž 

projevil znatelný pokles ceny dlouhodobých pronájmů v období pandemie Covid-19, v Praze cena 

klesla o 10,1 procent, ve městě Lisabon byl pokles této ceny v období pandemie Covid-19 o 8 pro-

cent a ve městě Amsterdam se za dané období snížila cena dlouhodobého pronájmu o 7,4 procent. 

Avšak nejmenší pokles ceny dlouhodobého pronájmu z vybraných evropských hlavních měst byl 

zaznamenán v Paříži, kde tato zkoumaná cena v období pandemie Covid-19 klesla o pouhých 3,4 

procent. Důvodem lze uvést, že pařížský realitní trh je velmi silný, tudíž i přes období krize se ceny 

dlouhodobých pronájmů znatelně nemění.129 

V rámci rozhovoru s realitním makléřem na téma: "Jak pandemie Covid-19 ovlivnila realitní 

trh s dlouhodobými pronájmy," jsem získala odpověď, že na začátku pandemie Covid-19 v dubnu a 

v květnu roku 2020, zaznamenal realitní makléř navýšení nové nabídky dlouhodobého pronájmu ve 

výši 50 procent, a to především v centru Prahy, kde se nachází nejvíce nemovitostí pronajatých ke 

krátkodobému účelu přes platformu Airbnb. Navýšení nabídky dlouhodobých pronájmů mělo za 

následek snížení ceny za dlouhodobý pronájem, kdy v uvedeném období zaznamenal tento pokles 

v centru Prahy o 30 až 50 procent, kdy v onom období ceny dlouhodobých pronájmů byly v centru 

Prahy dokonce nižší než například v okrajové části Prahy v Jižním Městě. 

Z grafů, které v kapitole č. 5 této práce zachycovaly vývoj nabízeného ubytování přes plat-

formu Airbnb v období pandemie Covid-19, lze usoudit, že největší množství nabídek nemovitostí 

poskytovaných ke krátkodobému pronájmu bylo ve vybraných evropských městech v letech 2018 a 

2019. Naopak od začátku pandemie Covid-19 do dubna roku 2021 byl zaznamenán znatelný pokles 

nabídek. Je nutno podotknout, že v některých evropských městech byl zaznamenán mírný pokles 

již v lednu roku 2019, kdy některá evropská města zavedla nové restrikce proti krátkodobým pro-

nájmům, tedy i Airbnb. Lze konstatovat, že úbytek nabídky krátkodobého pronájmu přes platformu 

Airbnb zapříčinila i přetrvávající nejistota z konstantního a dostačujícího příjmu získaného 

 

 

 
129 Theaddressmagazine.com: Paris real estate is eternally a good investment [online]. Dostupné z: 

https://theaddressmagazine.com/paris-real-estate/ 
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z krátkodobého pronájmu, a to zejména ve velkých městech vybraných evropských zemí, v nichž 

byl cestovní ruch značně utlumen. 

S ohledem na výše uvedené je patrné, že krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb již 

není na takovém vzestupu, jaký vykazoval před pandemií Covid-19, tedy do konce roku 2019. 

Z pohledu investice ke koupi nemovitosti na krátkodobý pronájem můžeme konstatovat, že 

v současné době, kdy vybrané evropské země již přijaly regulace proti jejich působení a kvůli pře-

trvávající nejistotě z pandemie Covid-19 do budoucna je tato investice z pohledu výnosnosti re-

lativně nestabilní. Dále lze podotknout, že v období pandemie Covid-19 se ceny krátkodobých pro-

nájmů převážně snižovaly či zůstaly na stejné úrovni, avšak ceny nemovitostí ke koupi během ob-

dobí pandemie Covid-19 stále rostly. Z uvedeného lze vyvodit, že investice ke koupi bytu ke krátko-

dobému pronájmu již nedosahuje takového rentability, jako tomu bylo před obdobím pandemie 

Covid-19. 

I přestože pandemie Covid-19 přiměla některé pronajímatele k nabízení jejich nemovitostí 

k dlouhodobému pronájmu namísto krátkodobého, tak ve výše zmiňovaných městech se místní 

obyvatelé potýkají stále s nedostatečnou nabídkou nemovitostí určených k dlouhodobému proná-

jmu. Z tohoto důvodu vybrané evropské země ponechávají v účinnost již zavedené restrikce k ome-

zení krátkodobých pronájmů, případně je nově zavádí.  Za povšimnutí stojí porovnání zavedených 

opatření k potlačení rozšiřování Airbnb ve výše jmenovaných zemích EU, kdy všechny výše uvedené 

země přijaly mnohem přísnější restrikce, než doposud zavedla Česká republika. Vzhledem k tomu, 

že zejména hlavní město Praha se potýká již několik let s negativními vlivy krátkodobého prona-

jímání bytů přes Airbnb, tak by bylo vhodné, aby byla přijata další opatření, která by krátkodobý 

pronájem nemovitostí přes platformu Airbnb více regulovala. Inspirovat se lze ve výše jmenova-

ných zemích a zavést například maximální počet nocí za rok umožněných ke krátkodobému proná-

jmu u všech nemovitostí či u nemovitostí sekundárních, tedy v těch, ve kterých pronajímatel nebydlí 

a pořídil je pouze za účelem investice, umožnění SVJ rozhodovat o zákazu či omezení poskytování 

Airbnb v bytovém domě, přičemž k tomuto přijetí by se nemusela vyžadovat jednomyslnost jednot-

livých vlastníků bytových jednotek, ale postačilo by například 3/5 kvorum. Vzhledem k tomu, že 

ostatní výše zmíněné země již přísnější regulace proti působení krátkodobých pronájmů přijaly, a 

dle prozatímních kontrol provedených ze strany soudů a EU byly tyto restrikce po většinou pone-

chány beze změny, tak by Česká republika v budoucnu mohla přijmout obdobná opatření přísněj-

šího rázu. 

Z uvedených výsledků mé analýzy jsem došla k závěru, že přijímám stanovené hypotézy 

H1: Pandemie Covid-19 měla vliv na krátkodobý pronájem platformy Airbnb a H2: Změna krátko-

dobého pronájmu přes Airbnb měla vliv na dlouhodobé pronájmy, ceny nájmů.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo předložit komplexní materiál o možnostech a vývoji plat-

forem sdíleného ubytování ve vybraných zemích EU. Sdílená ubytování prošla od svého vzniku ur-

čitým vývojem, který byl ovlivněn zejména dvěma milníky. Prvním z nich byla snaha jednotlivých 

států omezit počet nabízených sdílených ubytování, zejména Airbnb, prostřednictvím zavedených 

regulací. Jak bylo výše uvedeno, jednotlivé evropské země, v některých případech i města daného 

státu, přijaly různé regulace, které se od sebe navzájem odlišovaly, nejen jejich přísností. Z grafů 

uvedených v této práci je patrné, že ve městech Amsterdam, Lisabon a Madrid přijaté regulace 

k omezení Airbnb zapůsobily a nabídka Airbnb v těchto městech již nerostla, případně došlo i k je-

jímu poklesu. Avšak na vývoj sdíleného ubytování platformy Airbnb ve všech jmenovaných evrop-

ských zemích měla největší dopad pandemie Covid-19, která ovlivnila nabídku sdílených ubytování. 

Dopad pandemie Covid-19 na množství nabídek Airbnb ve vybraných evropských městech 

byl zachycen v grafech, které představují získaná relevantní data. Z obdržených dat byl vyvozen zá-

věr, že období pandemie Covid-19 mělo negativní vliv na množství nabídek krátkodobých pronájmů 

přes platformu Airbnb převážně ve velkých městech vybraných evropských zemí. Naopak města 

nacházející se na předměstích, v horských oblastech či u pobřeží zaznamenala nárůst. Tato změna 

poptávky byla nejvíce zaznamenána ve Francii, kdy v období pandemie Covid-19 vzrostla nabídka 

ubytování přes Airbnb ve všech regionech vyjma regionu Île-de-France. Na uvedené změně po-

ptávky se podílela také možnost práce z domova, kterou mnoho zaměstnavatelů umožnilo. 

Dále byl vypracován pracovní výzkum, který se zabýval vývojem ceny za krátkodobé ubyto-

vání přes platformu Airbnb během pandemie Covid-19. V rámci pracovního výzkumu byla hostite-

lům Airbnb položena otázka, zda se jejich cena za nabízené ubytování změnila v období pandemie 

Covid-19. Na položenou otázku mi odpovědělo 50 respondentů, přičemž 28 respondentů (56 pro-

cent) odpovědělo, že se jejich cena v období pandemie Covid-19 snížila, dále 20 respondentů 

(40 procent) odpovědělo, že za uvedené období se jejich cena nezměnila a pouze 2 respondenti 

(4 procent) odpověděli, že v období pandemie Covid-19 cenu za nabízené ubytování přes platformu 

Airbnb zvýšili. Orientační průzkum, kdy výsledky měly být potvrzeny či vyvráceny řízeným rozhovo-

rem a analýzou dat, bylo dospěno k závěru, že nejvíce respondentů odpovědělo, že se jejich cena 

v období pandemie Covid-19 za krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb snížila. Stanovená hy-

potéza H1 se dle výše uvedených výsledků potvrdila, resp. období pandemie Covid-19 mělo vliv na 

krátkodobý pronájem přes platformu Airbnb. 

Tato bakalářská práce se zabývala možností změnou trhu s dlouhodobými pronájmy v zá-

vislosti na změně trhu s krátkodobými pronájmy. Z prostudovaných dostupných dokumentů, 
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provedeného rozhovoru s realitním makléřem na téma: Změna dlouhodobých pronájmů v období 

pandemie Covid-19 v Praze, a zda byl tento trh ovlivněn útlumem krátkodobých pronájmů v období 

pandemie Covid-19 a obdržených dokumentů od realitní kanceláře Svoboda & Williams s.r.o. byl 

dosažen závěr, že změna krátkodobého pronájmu měla vliv na změnu dlouhodobého pronájmu, a 

to opět převážně ve velkých městech vybraných evropských zemí. 

Omezené mezinárodní cestování v období pandemie Covid-19 mělo za následek, že mnoho 

majitelů nemovitostí se dostalo do situace, kdy poptávka po nabízeném krátkodobém pronájmu 

přes platformu Airbnb se snížila na minimum, což zapříčinilo nedostatečný zisk z krátkodobě pro-

najatých nemovitostí. Nejistota v délce trvání omezeného cestování a s ní související nedostatek 

příjmu z krátkodobého pronájmu motivovala mnoho vlastníků nemovitostí přejít na dlouhodobý 

pronájem, který zaručil alespoň stálý příjem z pronájmu nemovitosti. Na trhu s dlouhodobými pro-

nájmy se v období pandemie Covid-19 zvýšilo množství nabídek nemovitostí, které původně byly 

pronajímány na krátkodobý pronájem. Po delší době, kdy ceny dlouhodobých pronájmů ve vybra-

ných evropských městech rostly se během pandemie Covid-19 jejich cena ustálila či snižovala. Sta-

novená hypotéza H2 se podle výše uvedených závěrů taktéž potvrdila, resp. změna krátkodobého 

pronájmu způsobená pandemií Covid-19 ovlivnila trh s dlouhodobými pronájmy. 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že ani přijatá opatření k omezení nabídek krát-

kodobých ubytování přes Airbnb neovlivnila trh nemovitostí s krátkodobými pronájmy přes plat-

formu Airbnb v takovém rozsahu jako pandemie Covid-19. Lze říci, že trh nemovitostí s krátkodo-

bými pronájmy přes platformu Airbnb již nebude v budoucnu na takovém vzestupu jako zažíval 

zejména v letech 2016-2019. Z pohledu investora lze konstatovat, že investice ke koupi nemovitosti 

určené ke krátkodobému pronájmu je vzhledem k zavedeným regulacím vybraných evropských 

zemí a k přetrvávající pandemii Covid-19 méně výnosnou než před pandemií Covid-19. Současně 

rentabilita investice je dlouhodobější. S odkazem na narůstající počet regulací jednotlivých evrop-

ských zemí a přetrvávající pandemii Covid-19 se jedná i o méně stabilní pronajímaní nemovitostí 

nežli v letech předchozích.   
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Příloha č. 1: Odpovědi respondentů pracovního 

výzkumu 

V rámci mého pracovního výzkumu, zda se pronajímatelům krátkodobého pronájmu přes platformu 

Airbnb změnila cena za nabízené ubytování v období pandemie Covid-19, jsem pronajímatele kon-

taktovala přes platformu Airbnb. Avšak na platformě Airbnb je omezené množství zpráv k odeslání, 

což je deset zpráv denně. Z onoho důvodu jsem požádala svou sestru a kamaráda, zda by kontakto-

vali pronajímatele taktéž se stejnou otázkou, proto se v odpovědích od respondentů objevují tři 

různá jména. 

Otázka v češtině: 

Dobrý den, jmenuji se Klára a jsem studentkou vysoké školy. Píšu bakalářskou práci na téma Jak 

pandemie Covid-19 ovlivnila sdílené ubytování. Z onoho důvodu se Vás chci zeptat, zda se v období 

pandemie změnila cena vašeho ubytování v porovnání s rokem 2019, 2020 popřípadě 2021? 

Děkuji a přeji hezký zbytek dne. 

Otázka v angličtině: 

Hello, my name is Klára, I am a student and I am writing a final thesis on How the pandemic affected 

Airbnb for my university. I would like to ask you how the price in your accommodation changed in 

2019, 2020 and 2021? Thank you for your reply and have a nice day! Klára 

 

• Hi klara we changed a price in 2020 and 2021 around 25% and this year we have the same 

prices that 2019 

• Hi Klára, 

Thank you for your interest about our opinion ;-) 

I would say in 2020 we were charging aorund 50 % the prices we charged in 2019, in 2021 

we charged a little bit more than 2020 but not as in 2019. 

Best regards, 

• Salut, pour nous rien à changé… belle continuation  

• Hi Klára, as normally we only rent during summer period, we haven't been affected by the 

pandemic in regards to price. Apart from some cancellations which we were able to "re-

fill" again nothing major for us. 

• Hello, it doesn't change. It's the same prices. 
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• Hello Klara. Number of reservation decreased more than 20%. Prices also decreased 

around 10 euros per night. As soon as movility was allowed, I had again reservation of pe-

ople from our country, not from abroad. Hope this information can help you. 

• Hello Klára, 

In my type of accommodation, the pandemic was an opportunity for a gradual increase in 

rates. 

The demand for accommodation not shared with other guests was in great demand in 

Portugal. 

Good luck for your final thesis and I hope to receive you here one day :) 

• Hello! 

In 2020 and 2021 the price in average was lower 30%per night sold. Of course the number 

of nights sold, divided per number of nights available, the decreasing in real prince was 

about 70%, combined the average in the years 2020 and 2021 comparing to the year 

2019. 

• Hi. it didnt. during pandemic local renting was not allowed. you are wellcome! Like wise. 

kind regards,and good luck Klara 

• Dobrý den, v roce 2020 nebyli žádní hosté, v roce 2022 je o 30%méně hostů a ceny o 15% 

nizsi než v roce 2019 

• Ani ne, nabizim velice specificke ubytovani.  

• Zdravim. Za zminene obdobi se cena moc nemenila. V case covidu samozrejme klesl dopyt 

po zdilenem ubytovani. Co se tyce cen, ty mam vice mene stejne. Akorat tenhke rok se 

nepatrne navysili ake i to kuli rastoucim cenam energii. 

• Dobry vecer, ano ceny kopirovaly krivku pandemie a to podle aktualnich poctech nakaze-

nych a restrikci v danem roce. Obecne jsme v obou letech zaznamenali vice jak 25% po-

kles. Vyhodou nam byla nase lokalita a zavedeni self check in! S pozdravem  

• Hola klara.. realmente comencé a utilizar airbnb. En el 2020.. el precio tuve que ponerlo lo 

más económico posible para ayudar a los habitantes 

• Hello Klára, the price only changed right after the pandemic once we needed to get things 

running again, but the fees now are the same as in 2019. Hope it helps you 

• Hello Klara, 

this is not the best approach and your question is too vague... In 2019 2020 and 2021 pri-

ces where much lower and no guests where booking. 

Good luck with your work. 
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• Hola llaga el precio lo he tenido q bajar en un 30 a 35 % con respecto al 2019. El 2020 fue 

año de mucha confusión, muchas cancelaciones y por tanto algo de pérdidas… sin em-

bargo el 2021 mejoró algo pero sin poder aumentar precios… para este 2022 ya he podido 

subir un 5 a 10% los precios por noche 

• Hola Klara, nuestro alojamiento no ha bajado de precio todo lo contrario, ha aumentado 

por el precio alto de la luz, gas y demás cosas en España. 

Un saludo 

• Hello. I didn't changed the prices from 2019. So I would say no effect by the pandemy . 

Thx 

• Buenos días klara 

La verdad que aparte de que bajaron las reservas. 

También barón los precios 

Como un 20 x100 

Un saludo y espero abre ayudado 

• Hola Klara mas que bajada de precios lo que hubo fue un gran descenso de reservas. Solo 

nos quedamos con un 10% escaso de reservas y el precio también descendio un 20-30%. 

• Hello Clara. I will try to help you so well I can. In the 2019 was a good year with good ex-

pectations. 2020 was almost a shut down. Only in summer he rent the house and the 

price wasn't very low because I am offering a clean house and always whit a good disin-

fection. 2021 was something better but only a little. 2022 have a good start but we can 

make plans for the future because the economy have right now some problems. We will 

see. I hope that will help you. Bye. Hello. Yes. Something like 10 %. 

• He mantenido los mismos precios 

• Hello Klara. 

We have right now the same prices as of 2019. Thank you so much for your answer, and I 

want to just ask you if during the pandemic you had to decrease the price? Thank you, 

Yes. Off course. We rented 75% discount. 

We only got immediate workers, non were tourists. 

• Hi Clara. Yes in 2020 I dropped the price 40 % less. In 2021 I put them again as they were 

• Dobrý den, zajímavá otázka, cena ubytování stejná, spíše vyšší. V období covidu - jen pri 

zákazu od vlady ubylo silne pocet zhlednuti a tim i rezervací. Po rozvolnění ihned šli čísla 

nahoru. Lide proste cestovat chtějí... Jestli mam porovnat ceny v současné době a předtím 

jsou stejné možná lehce vyšší. 

• Nezmenila.. dekuji  
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• Dobry den, ano, cenu menime pravidelne. Na zacatku pandemie jsme museli jit s cenou 

asi o 50% dolu, zaroven nam propadla obsazenost asi o 50%, takze jsme vydelavali jen na 

naklady. Tyto nizke ceny lakaly neprizpusobive osoby, ktere nam ubytovani akorat nicily, 

takze jsme ceny zase vratili nazpet, asi na 80% puvodni ceny. Od zacatku roku 2021 jsme 

nasadili puvodni predpandemicke ceny, ktere jsme pres leto asi o 20-30% navysili a dr-

zime je temer pri plne obsazenosti doted. 

• Dobrý den, ptala jsem se a ceny se prý nezměnily, alespoň ne nějak výrazně. 

• Dobrý den, vzhledem k tomu,že nás neustále zavírali a poptávka byla nižší,ceny zůstaly na 

stejné úrovni. Hodně štěstí s bakalářkou,L. 

• Dobrý večer, cena za ubytování se o moc nezměnila. V případě zdražení, navyšuji o inflaci. 

• Dobrý den, 

Cena se celkově za ty roky zvýšila s zvýšením inflace, akorát přes dobu korony, bylo ubyto-

vání samozřejmě dáno levněji, aby se aspoň nějaké termíny zaplnili, což v době korony 

byli hlavně víkendy, kdy to lidi brali na soukromé večírky i přes zákazy jak z mé strany tak 

ze strany vládních restrikcích. 

• Hello Aneta good morning from our paradise Don't worry I'm happy to help you with your 

research. Initially prices went totally down for more than half of the normal price. After 

vaccination things started to change, to improve and prices went up. They never where 

back to the normal prices pre-pandemia but slowly people started to fly again and Me-

norca be some a sort of refugee as a safe area because of nature and outside spaces. 

Right now people travels to Menorca by winter and for a long stays (mainly people who 

can work on line) more than they did before. The only problem is That Russian invasion to 

Ucraine created inestabilitat and uncertainty on the market and prices has gone down a 

bit again but we are positive that things will improve (let's hope this madness ends). I 

hope I'm been helpful. I wish you the very best 

• Buongiorno Aneta, all inizio ho dovuto abbassare leggermente i prezzi, io ero già con pre-

zzi bassi rispetto ad altri. Poi lo ho rimessi allo stesso prezzo di prima. Come prenotazioni 

sono stata piena, considera però che le Canarie hanno turismo tutto l anno. Il problema 

invece sta succedendo ora, che le persone non stanno prenotando 

• Sobre un 30 porciento de rebaja sobre 2019 

• Hi Aneta The price was the same except August where we put a 10% minus in the peak 

season Also a last minute discount of 10% was new 

• Hello Aneta. No problem. Actually the location wasn’t available during pandemic because 

we had a long term contract with a tenant. And just now it got free again. The price 
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before pandemic was the same as it’s now. We always customize the price anyways de-

pending on the market. But what I can say is that, in our case, the price in 2019 and early 

2020 and the price today is the same. 

• Hola no ha bajado mucho los precios más o menos se ha. Mantenido 

• Ano, cena se změnila Dobrý den, děkuji Vám za odpověď. Mohu se zeptat, zda se cena 

zvýšila nebo snížila? Předem Vám děkuji a přeji hezky den. Snížila 

• Dobrý den Aneto, Samozřejmě, že ceny se měnili během COVIDu, a samozřejmě, že i po-

čet rezervaci klesl. Ale další podrobnosti bych jsem sdílet nechtěl. 

• Hello, it get 20% down last year 

• Hola Aneta! A pesar de que la pandemia ha afectado a nuestros alojamientos, con un nú-

mero inferior de reservas, nuestros precios no han bajado. Desde el inicio hemos estable-

cido unos precios muy muy ajustados, si los hubiéramos bajado no habría sido rentable. 

¡Espero haberte ayudado! 

• No te podría decir, sigo teniendo los precios por debajo del mercado por necesidad y 

subir he subido poco 

• The price has been the same as in 2019 no changes. 

• Hola, no bajamos el precio. Preferimos alquilar menos que alquilar muy barato. Suerte 

• Bonjour Benjamin , 

Le covid n’a pas impacté nos prix du tout . Par contre , évidemment, nous n’avons accuei-

lli personne pendant la période covid et les visites ont repris doucement après chaque pé-

riode de confinement. 

Depuis le covid , nous n’ avons presque plus d’étrangers. Il s’était passé la même chose 

après les attentats de Paris . Nous avions l’habitude de recevoir des touristes étrangers 

qui allaient au mont st Michel et maintenant nous n’en avons plus au dela du prix et du 

facteur économique ; il y a un élément qui ne concerne que de loin votre sujet : si on 

baisse le prix en 2021 car il y a moins détranger on se retouve avec des français qui ne re-

garde que le prix et pas ce qu'ils ont devant les yeux tout en étant exigeant. Pour le dire 

clairement en 2019 un corée est tres content avec la chambre à 32€ et un français n'est 

pas content avec la chambre à 23€ ! Si vous voulez plus d'explacation : Cordialement 

• Bonjour Benjamin, 

En fait, la période de pandémie n'a eu d'impact sur mes tarifs que pendant le période de 

confinement "absolu" : pendant cette période, je n'ai eu une chute du nombre de réser-

vations de plus de 60 %, et j'ai proposé des réductions d'environ 50 % aux rares clients... 

Mais en dehors de cette période, j'ai maintenu mes prix le reste du temps. Seule la 
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clientèle a changé : nous sommes passés de 90% d'étrangers à environ 10 %. 

Bonne soirée 

• Hello Aneta, 

I'm not sure that we are representative of Airbnb renters because we have not changed 

our prices in 2019,2020 and 2021. 

My father rents the apartment for a few months a year, mainly during school holidays. 

The Covid-19 rather affected us on the filling rate which was lower. However, we did not 

wish to reduce the price. 

Hoping to have answered your questions and been able to help your sister, I wish you a 

nice day too. 

• Bonjour Benjamin, 

effectivement le covid a fortement impacté les tarifs. tous le monde a du massacrer les 

tarifs afin de pouvoir assurer un minimum de revenu. malheureusement je suis incapable 

de vous donner un pourcentage. bonne chance pour votre memoire. cordialement 

• Bonsoir, je n'ai pas de pourcentage : je ne tiens pas de compte sur excel et airbnb ne 

fourni pas te tel donné 

En 2019 le prix par nuit était en juillet aout entre 27 et 32€ en en 2020 entre 23 et 25. Et 

en 2021 j'ai prix une colocataire car j'ai fini par me dire qu'entre prix bas par nuit et un 

colocataire la diferrence n'était pas si importante : entre 50 et 150€ en moins par mois 

par rapport à airbnb : autant etre tranquille et avoir un colocataire. 

au dela du prix et du facteur économique ; il y a un élément qui ne concerne que de loin 

votre sujet : si on baisse le prix en 2021 car il y a moins détranger on se retouve avec des 

français qui ne regarde que le prix et pas ce qu'ils ont devant les yeux tout en étant exige-

ant. Pour le dire clairement en 2019 un corée est tres content avec la chambre à 32€ et 

un français n'est pas content avec la chambre à 23€  

Si vous voulez plus d'explacation : en juillet 2019 j'ai gagné 1752 et en juillet 1327€ 

Cordialement  
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