
Záhadná smrt v horách
Dívku našli mrtvou
okolnosti jsou ale podivné

Univerzita s „rychlotituly“
porušovala mnohé
Nerudová asistovala
studentce

Ledovka komplikuje
dopravu Kvůli počasí
nevyjela řada vlaků ani
autobusů

Nerudová odmítla jít do
televizního duelu s Pavlem
Jako předtím Babiš

Hromadná nehoda zastavila
dálnici D na osm hodin
Vyžádala si  zraněných

„Šlapu už od dětství“
Prostituce u hranic bují jako
před lety I nezletilých

Za chyby se platí snad jsem
zaplatil dost řekl Janoušek
a opustil vězení

Budu volit Babiše jediný má
zkušenosti řekl Zeman
Neznalost mu vyčítá

Měla jsem  kilo a nosila
pleny říká žena trpící
kolitidou Nemocných
přibývá

Syna znám celý život
kritizoval Babiš u soudu
znalkyni Soudce ho krotil

Zbraň mám i v civilu řekl
Pavel Jako prezident by
také jezdil na motorce

Po mrazech přijde déšť
Meteorologové varují před
námrazou a náledím

Benzin a nafta dražší o pět
korun Spočítali jsme dopad
nových ekologických
„odpustků“

Bonus za čekání Lidé
budou spořit jako by panely
už měli říká šéf Maliny
Group

Dvě třetiny platu vezme
splátka Vlastní bydlení je
nejhůře dostupné od
revoluce

ANALÝZA Zastaví se o
šabatu fotbal i elektrárny?
Netanjahu čelí tlaku radikálů

PŘEHLEDNĚ Uživatelé bytů
dostanou odečty tepla
každý měsíc Co to
znamená?

Putinova šedá armáda
Válka se jim hnusí přesto
drží režim nad vodou

Putin vyhlásil válku
vnitřnímu nepříteli Nařídil
zátah na „špiony zrádce a
zahraniční agenty“

Okupovaný Mariupol je
mrtvou zónou Lidé tam žijí
bez elektřiny vody i tepla

Krize otevírá cestu hazardu
Města zvažují návrat kasin a
herních automatů

Úsporné a hřejivé dary letos
vedou Kdy se dají ještě
objednat balíčky abyste je
stihli dát pod stromeček?

Právní rady resortu obrany
za miliony Nerudová
manželův střet zájmů
vylučuje V kanceláři má
podíl na zisku

Osa Praha-Brno-Ostrava
Česko zrychlí stavba
posledního dílu D

Útěk z Ukrajiny na Ukrajinu
Jak se žije na
„bezpečnějším“ západě
válčící země

Argentinská měna padá a
inflace šplhá vzhůru Může
to fotbalový triumf změnit?

Vánoční nadílka? Pro
samoživitele luxus který si
nemohou dovolit Už potřetí

Exploze covidu v Číně
Zmírnění nulové tolerance
odstartovalo obří vlnu nákaz

Chystá Rusko zimní
ofenzivu? Kyjev bije na
poplach Západ nevěří

Evropa má strop na ceny
plynu České zastropování
podniků má ale nedořešená
rizika

Právě čtete Mohlo by vás zajímat

Lidovky.cz
Benzin a nafta dražší o pět korun Spočítali jsme dopad nových
ekologických „odpustků“

Chyťte toho Muska! Proti šéfovi Twitteru se vede
propagandistická kampaň jak za Sovětského svazu

Začíná astronomická zima Zelenskyj má osobně navštívit
Washington a promluvit v Kongresu

Sledujte čas který děti tráví u elektroniky Jak smysluplně
využívat aplikace rodičovské kontroly

Strašlivá závrať je románem o nekonvenčních vědcích
Nejslavnější z nich zpochybnili i morálku a etiku

Recept který zvládnou i začátečníci Jak na vánočku s ořechy
radí cukrářka

Expres.cz
Smutný příběh napraveného hříšníka Malina změnil image
sportoval a dával jídlo bezdomovcům

Čerstvé zprávy z nemocnice Jak je na tom Pavel Trávníček a bude
doma na Vánoce?

Dojemná fotka se zesnulým kamarádem Hrdličku toho spojovalo s
Malinou více než jen láska k fotbalu

Drama kolem Sabiny a Muradova má dohru Promluvil Zbyněk a
přiznal co ví

Kincl o razii u Vémoly Karel dobře ví proč u něj byla policie Jeho
špinavou hru budu řešit

To Dara nebude ráda Zrušila koncert na který lidé čekali tři roky
Dozvěděli se to na poslední chvíli z mailu
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Andrej Babiš | Marian Jurečka

| Vít Rakušan | Petr Fiala |

Tomio Okamura | Ivan Bartoš |

Markéta Pekarová Adamová |

Inflace | Otevírací doba o

svátcích | Státní svátky 

Autor Vojtěch Janda

Premium  Statisíce rodin nemají na bydlení. Největší nárůst je ve …

Bydlení jako potřeba. Změna optiky může spustit vlnu dotací

Premium  Za nový byt přes 16 ročních mezd. Situace s bydlením v …

Naděje na dostupné bydlení v metropoli roste, Praha chystá dru…

Bydlení v nedohlednu? Pro řadu mladých je to už tvrdá realita

Témata Bydlení  Hypotéka Zpravodajství Česká republika Německo Petr Dufek
Akademie věd ČR Creditas Eurostat Strašnice

Lobbista Roman Janoušek opouští

ruzyňskou věznici

V centru Prahy vykolejila tramvaj,

vjela na chodník

Dealer měl pervitin i na stromě.

Policie u něj našla zlaté cihly

Chlapci odcházejí, muži zůstávají.

Rusko láká brance novou

propagandou

Vojtěch Janda
 prosince 

Vlastní bydlení je pro Čechy stále méně dostupné Zatímco průměrná splátka hypotéky je 

tisíc korun průměrný plat  tisíc V Indexu dostupnosti bydlení podle krajů se pak nejhůře

umístila Praha nejlépe je na tom Ústecký kraj

Byt +kk v novostavbě nejlépe v patře s výhledem do zeleně To byla

představa Miroslavy Konečné Dnes si sama říká že byla asi naivní „Před

čtyřmi roky jsem si spočítala že bych na něj mohla dosáhnout Pak přišel

covid a ceny vyletěly tak že se začínám smiřovat s tím že žádný vlastní

byt už mít nebudu Podívejte se teď kolik všechno stojí“ rozklikává

stránky realitního serveru s bytem v pražských Strašnicích za šest a půl

milionu korun o velikosti  metrů čtverečních

Vlastní bydlení je v Česku prakticky nejhůře dostupné za celé porevoluční

období Ukazuje to mimo jiné takzvaný index dostupnosti bydlení jehož

aktuální hodnoty má MF DNES k dispozici

Podle něj pokud by si nyní chtěla česká rodina pořídit byt na hypotéku a

připočetly by se k tomu všechny další náklady spojené s bydlením ukrojilo

by jí to přes dvě třetiny z jejího měsíčního příjmu Pro srovnání před deseti

lety toto číslo bylo poloviční

„Index sestavujeme od roku  a k takovým hodnotám jako letos jsme

se za těch třináct let ještě nepodívali“ říká Michal Pich z realitního serveru

RealityČechycz který na tvorbě indexu spolupracuje se společností

Golem Finance

Na otázku co takový skok způsobilo má poměrně jednoduchou odpověď

– obrovský hlad po nemovitostech v posledních hlavně covidových letech

Ten podle něj vystřelil ceny vzhůru Následně pak došlo ke zpřísnění u

schvalování hypoték a problém byl na světě – na vlastní bydlení nyní

dosáhne skutečně jen málokdo

„Vlastně jsme se přiblížili úrovni cen běžných jinde v Evropě bohužel

příjmy domácností za tímto nárůstem zaostávají“ konstatuje Pich

Tak například podle zmiňované společnosti Golem Finance se průměrná

splátka hypotéky v roce  pohybovala okolo  tisíc korun a průměrný

měsíční plat byl  tisíc korun hrubého Dnes je průměrná hypotéka 

tisíc a průměrný plat  tisíc korun

I když se dostupnost vlastního bydlení v Česku zhoršila prakticky všude i

zde panují velké rozdíly Nejdostupnější je vlastní bydlení tradičně v

Ústeckém kraji kde pořízení vlastní nemovitosti kvůli relativně nízkým

cenám z průměrného měsíčního příjmu odkrojí necelou třetinu

O něco hůře byť stále ještě dobře jsou na tom s necelými  procenty

lidé na severní Moravě Paradoxně nejhorší situace je v bohaté Praze kde

by si rodiny s průměrným příjmem hypoteticky musely odkrojit přes 

procent

„Když se podíváte na statistiky tak průměrné příjmy se region od regionu

zase tak neliší Rozdíl v cenách nemovitostí je ale obrovský Myslíte že

středoškolský učitel bere v Praze o tolik vyšší plat než třeba v Ústí nebo

Teplicích? Platy jsou srovnatelné ale rozdíl v nákladech na bydlení může

být několikanásobný“ vysvětluje Pich Průměrný příjem na pořízení vlastní

nemovitosti v Praze stačí jen stěží

Současná situace tak bude mít dle oslovených odborníků dvě vyústění

Buďto se lidé uskromní ustoupí ze svých požadavků a děti třeba zůstanou

bydlet dál u rodičů nebo lidé půjdou do nájmu

Podle analýzy společnosti UlovDomovcz nájem v bytech nejžádanější

kategorie tedy +kk vychází v průměru na   korun měsíčně

Splátka za hypotéku bytu se stejným počtem metrů čtverečních může vyjít

až na trojnásobek V Brně činí splátka hypotéky zhruba dvojnásobek ceny

nájmu

„Moje generace si říkala proč platit nájemné když stejně můžu platit

hypotéku a ten byt bude můj Takhle stál příběh Husákových dětí“ zamýšlí

se hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek To už ale podle něj neplatí

„Tím jak náklady na bydlení expandují k ničemu jinému než k příklonu k

nájemnímu bydlení to nepovede“ pokračuje Teď je podle něj nejvyšší čas

aby se začaly stavět nájemní byty ve velkém

V cizině jsou nájmy stabilnější

Podle odborníků je situace kdy pro Čechy nebude nájem jen dočasným

řešením relativně daleko Říkají že jistota vlastní střechy nad hlavou je

téměř součástí národní DNA Třeba podle Eurostatu ve vlastní nemovitosti

žije přes  procent lidí v Česku zbytek v nájmu V sousedním Německu

je to zhruba půl na půl

„To že jsou Češi fixovaní na vlastnické bydlení vzniklo historicky Myslím

si že se to může změnit ale nepůjde to rychle“ konstatuje Tomáš

Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd Problém podle něj je

v tom že třeba v Rakousku Německu nebo Švýcarsku kde je nájemní

bydlení rozšířenější má nájemník větší jistotu

„Ty vztahy jsou tam stabilnější Nájemníkovi například nehrozí výpověď

kvůli tomu že vlastník zjistí že mu dospěla dcera a potřebuje pro ni náhle

byt Tohle vám penzijní fond který vlastní nemovitosti třeba v Německu

neudělá“ říká Kostelecký

Ostatně toho jak si Češi váží vlastního bydlení si za poslední rok všímají i

banky Procento nesplácených hypoték je stále nízké „Češi zatím splácejí

hypotéky poctivě Počet špatně splácených úvěrů se podle bank stále

pohybuje pod jedním procentem Ale to se příští rok změní“ konstatuje

Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance

Právě nejčtenější Premium články:

Záhadná smrt v horách. Dívku našli
mrtvou, okolnosti jsou ale podivné

„Šlapu už od dětství.“ Prostituce u hranic
bují jako před lety. I nezletilých

Dárek pro každého v hodnotě 2699 Kč od
iDNES.cz. HBO i Premium

Čínské přešlapování skončilo. Si zavelel k
posilování vazeb s Ruskem

Michal Pich
RealityČechycz

Když se podíváte na statistiky tak průměrné
příjmy se region od regionu zase tak neliší Rozdíl
v cenách nemovitostí je ale obrovský Proto jsou

na tom nejhůře lidé v Praze

Nízkoenergetické domy Goopan
Žijte zdravě a ušetřete za energie – naše
domy jsou úsporné a výborně navržené

Pro zvětšení rozklikněte

Za nový byt přes 16 ročních mezd. Situace s

bydlením v Praze je dál nepříznivá

Seznam kandidátů Zpravodajství  Čísla kandidátů 
Majetek kandidátů Rozhovory s partnery Rozstřel

Prezidentské volby 2023

Prezidentské volby se konají  a  ledna  případné druhé kolo volby
se bude konat o  dnů později tedy  a  ledna

Akční nabídka
Nejlepší nabídky vybavení pro
camping se slevou až  % najdete
na Aquazonacz

Bez energie?
Hledáte tu správnou energii pro váš
organismus? Vyzkoušejte Menergy

Vstoupit do diskuse
( příspěvků)

Přečíst
později

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

Alternativou k míru na Ukrajině je
třetí světová válka, říká Jaroslav
Bašta

Spojené
státy
americké
od 12 797 Kč*
Vezměte prosím na
vědomí cestovní
omezení.

Rezervujte ihned

* *K
onečná cena za zpáteční letenku včetně všech letištních poplatků, závisí na

K
onečná cena za zpáteční letenku včetně všech letištních poplatků, závisí na

dostupnosti tarifu.
dostupnosti tarifu.

Indie
od

12 386Kč*

*K
onečná cena za zpáteční letenku včetně všech letištních poplatků, závisí na

dostupnosti tarifu.

Pořiďte si Volvo XC
s dodáním do konce roku
!

Vyberte si z naší široké nabídky
vozů Peugeot  SW
Plug-in Hybrid

Penny otevřelo ve skutečnosti
nejekologičtější prodejnu

Exkluzivní zboží - mnoho
položek pouze v našem e-
shopu

V Berlíně explodovalo obří akvárium,
zaznamenaly to i seismografy
V centru Berlína prasklo obří akvárium které bylo součástí
hotelového komplexu uvedli hasiči Voda se rozlila po

Co to má znamenat, ptá se svět.
Messiho zahalili do arabského pláště
Při předávání trofeje mistrů světa po nedělním finálovém
vítězství Argentiny nad Francií došlo ke zvláštnímu
momentu

Elektrárna nad hlavou. Pořízení
fotovoltaiky neodkládejte, vyplatí se
ADVERTORIAL  Ceny energií letí nahoru Zdražuje elektřina i
plyn Zrychluje změna klimatu i globální oteplování

Muž v Praze pobodal dvě ženy, policie
ho při zadržení zastřelila
V Praze v Novodvorské ulici muž pobodal dvě ženy
Jedna utrpěla velmi vážná zranění a je v umělém spánku
druhou ženu

Záhadná smrt v horách. Dívku našli
mrtvou, okolnosti jsou ale podivné
Premium  Dívku z Klatovska našli v létě v Rakousku

mrtvou Při sestupu z ferraty spadla do hluboké rokle Její
rodiče chtějí

Získejte Vánoční prémii až 5 000 Kč 
a výhodný úrok

Řekněte mi, jak dál postupovat, žádal
Putin na vojenském velitelství
Ruský prezident Vladimir Putin navštívil v pátek velitelství
ruských sil informoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Záhadná smrt v horách. Dívku našli
mrtvou, okolnosti jsou ale podivné
Premium  Dívku z Klatovska našli v létě v Rakousku

mrtvou Při sestupu z ferraty spadla do hluboké rokle Její
rodiče chtějí

Test levných gramofonů. Které nejlépe
hrají a které nejvíc trápí desky
Premium  Otestovali jsme sedm gramofonů v ceně od 

do  tisíc korun Jsou mezi nimi modely manuální
poloautomatické i plně

Lvy čekají pády, Býky zklidnění, Raci
zazáří v práci. Horoskop pro rok 2023
Premium  Konec roku je nejen dobou kdy bilancujeme a

ohlížíme se zpátky ale také časem těšení se na
následující rok který

Dvě třetiny platu vezme splátka. Vlastní
bydlení je nejhůře dostupné od
revoluce
Premium  Vlastní bydlení je pro Čechy stále méně

dostupné Zatímco průměrná splátka hypotéky je  tisíc
korun průměrný plat 

Co prvního by učinil jako prezident? V
Rozstřelu odpoví kandidát Tomáš Zima
ROZSTŘEL  Dalším hostem ze série předvolebních
Rozstřelů ve kterých zpravodajský portál iDNEScz
zpovídá postupně všech devět

Útulky přijaly o desetinu zvířat víc než
loni, nemají peníze, žádají o pomoc
Počet zvířat v nouzi se letos v Česku opět zvýšil
Záchranné stanice od začátku roku zatím přijaly  
živočichů to

Nemůžeme kázat vodu a pít víno, řekla
Jourová k průšvihu v europarlamentu
Korupční aféra v Evropském parlamentu poškozuje podle
místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové jeho
pověst a

Co přinese Ježíšek aneb Vánoční dárky pro

každého člena rodiny

Vánoce se zase nezadržitelně blíží Možná tak znovu
přemýšlíte co pořídíte rodině pod vánoční stromeček?
Máme pro vás tipy na dárky pro každého z

Nejlepší německé
bojové vozy nefungují
zní z armády Cvičení
nezvládl jediný

Vánoční nadílka? Pro
samoživitele luxus
který si nemohou
dovolit Už potřetí

Vánoční dárek na 
měsíce zdarma  TV
kanálů s HBO MAX díky
SledovaniTV

Zemřel fotbalista Jakub Malina, syn
miliardáře i expartner Bučkové či
Vojtkové
Zemřel Jakub Malina (†) syn podnikatele a miliardáře
Tomáše Maliny Po čtrnácti dnech v kómatu prohrál
fotbalista v

Zemřel herec Ladislav Trojan, známý rolí
v seriálu Tři chlapi v chalupě
Ve věku  let v neděli nad ránem zemřel herec Ladislav
Trojan Oznámili to jeho synové Ivan a Ondřej Diváci si

Pravidelné prohlídky zaměstnanců se
ruší, řekl Válek. Vstupní zatím zůstanou
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na úterní tiskové
konferenci oznámil že se od  ledna  ruší povinné

Servíroval porotě Masterchefa
zabijačku za pár korun. Vyhrál titul a
milion
„Kdokoliv z nás to bude tak to bude ten správný člověk“
okomentovala finalistka Terka svůj postoj k případnému

Varovné signály těla. Pozor na nafouklé
břicho i rychlou mluvu
Také máte ve zvyku přehlížet různé zdravotní trable
protože máte spoustu jiných starostí? Tato lhostejnost se
ovšem

Komerční sdělení

Věnujte odemčený článek přátelům

Pošlete jim odkaz email nebo jim ho nasdílejte přes sociální sítě

Odemknout a nasdílet článek přátelům

SOUVISEJÍCÍ

NEJČTENĚJŠÍ

Video

Premium

Dvě třetiny platu vezme splátka. Vlastní

bydlení je nejhůře dostupné od revoluce

Premium Premium Premium

Fotogalerie +
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