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Podle realitních expertů se kvůli prudkému nárůstu cen stavebních prací či splátkám hypoték
trojnásobně zvýšil prodej rozestavěných domů Nešťastnou situaci řeší i manželé Procházkovi z
Lounska Když si začali stavět dům na hypotéku mysleli si že si tím splní sen o vlastním
bydlení Teď se ze snu bez nadsázky stává noční můra
„Máme hypotéku na šest milionů ale začali jsme zjišťovat že peníze jsou
už v podstatě prostavěné a barák není ani zdaleka kompletní Všechno
zdražuje stavební materiály řemeslníci všechno… Vybrali jsme si tu
nejhorší dobu“ říká bezradně Roman Procházka otec dvou dětí Další
peníze už rodina nemá a vážně zvažuje že rozestavěný dům prodá „Ještě
jednáme s bankou ale tam se moc netváří Když jsme se předběžně ptali v
realitce paní nám řekla že nejsme sami Že spoustě lidí už došly peníze
Asi mě chtěla uklidnit ale moc se jí to nepodařilo“
Procházkovi jsou jednou z mnoha rodin kterým se v současné době jejich
sen o vlastním bydlení rozplývá

Expert: Do roka budou ceny energií
trojnásobné, náš Titanic se blíží k
ledovci

„Je tu něco co jsme za tři desítky let nezažili Lidé začali stavět a brát si
úvěry v době stabilizovaných finančních podmínek i cen materiálů Teď
mnoho z nich jde s financováním svých nemovitostí na dřeň“ říká Libor
Ostatek hypoteční expert Broker Trust Zatímco loni podle něj nezvládly
financovat výstavbu svých nových domů maximálně stovky lidí dnes se
už jejich počty počítají na tisíce „Především ke konci loňského roku byla
nabídka rozestavěných domů zhruba trojnásobná v porovnání s
předešlými roky“ souhlasí Jan Martina ze společnosti M&M Reality
Ale nejde jen o rodinné domy
Dostupnost vlastního bydlení se v Česku

68,4 %

v posledních měsících zhoršila obecně

svých čistých měsíčních

Podle takzvaného Indexu dostupnosti

příjmů dávají rodiny na

bydlení který mapuje kolik české rodiny

bydlení

musí ze svých příjmů vynakládat na
splátky hypoték energie a další náklady
s bydlením spojené je situace zcela nejhorší v novodobé historii „Zatímco
v roce  vynakládaly rodiny na bydlení něco přes třicet procent svých
čistých měsíčních příjmů minulý měsíc to bylo v průměru přes  procent
Ano aktuálně se nacházíme v období nejhorší dostupnosti bydlení“ uvedl
Michal Pich provozovatel realitního serveru RealityČechycz

 který

index sestavuje již od roku 

Byty a domy zdražují v celé EU. Lidé je pořizují
jako pojistku proti inﬂaci

Index bere v potaz jak ceny nemovitostí splátky hypoték ceny energií tak
průměrné příjmy v daném místě A zatímco první tři faktory se v poslední
době lidově řečeno utrhly ze řetězu ten poslední a často klíčový faktor
tedy příjem za nimi pokulhává

Nejhorší je to v Praze
Paradoxně lepší podmínky k životu dnes nemají ani lidé žijící v hlavním
městě kde podle indexu dostupnosti musí rodiny vynakládat až 
procent svých příjmů na bydlení I když je zde totiž průměrný plat
statisticky nejvyšší v republice – na konci loňského roku přesáhl  tisíc
korun hrubého oproti třeba  tisícům v Karlovarském kraji – vyšší příjmy
ani zdaleka nestačí kompenzovat raketový růst cen tamních nemovitostí

Index dostupnosti bydlení*
Kolik ze svého čistého příjmu vydají rodiny na splátku hypotéky
včetně dalších nákladů na bydlení např. energií
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* údaje za květen daného roku
Zdroj: REALITYČECHY.CZ, GOLEMFINANCE s.r.o. a Reality iDNES.cz

Třeba byty o dispozici + se podle statistik v průměru prodávají za více
než  milionu tedy skoro o tři miliony dráž než před pěti lety Jak
odborníci upozorňují jde skutečně jen o průměr realita může být někde
jinde Třeba v aktuálních nabídkách lze najít garsonky na pražské periferii
za  milionu nebo dvoupokojové byty s kuchyní atakující cenu deseti
milionů

Komerční sdělení
Hyundai i v edici FAMILY
již od   Kč

Mitsubishi ASX
poslední nové vozy skladem

Hradecký Park Golf mění
majitele do areálu vstupuje
Bicz

“Z pohledu investice se to skutečně už přestalo vyplácet a spousta lidí na
vlastní bydlení zkrátka nedosáhne“ konstatuje Michal Pich „Nemovitosti

Prázdniny v Beskydech Wellness Hotel Pod Kyčmolem
pokoje pro páry rodiny vše v
ceně ba…

jsou tak drahé a hypoteční úvěry tak vysoké že rodinám se navíc dnes ani
nechce zadlužovat na  a více let a raději počkají co se bude na trhu dít
Nechtějí jít do něčeho co možná neufinancují“ říká s tím že extrémní
situace se už projevuje v poklesu zájmu o vlastní bydlení
Naopak obrovsky vzrostl zájem o podnájmy

To že lidé mají větší zájem o život v „cizím“ potvrzuje i výkonný ředitel
portálu RealityiDNEScz Petr Makovský „Za poslední rok se z poměru
 stalo  ve prospěch pronájmů“ uvedl s tím že výrazně ubylo i
samotných nabídek nájemního bydlení Zároveň však podle statistiky
serveru nájmy podražily U zmiňovaných bytů + v Praze na více než 
tisíc korun měsíčně v Karlovarském kraji na více než  tisíc korun ve
středních Čechách se pak činže pohybuje okolo  tisíc korun
Největším strašákem přitom nemusí být ani samotná splátka hypotéky ale
už jen to ji vůbec získat Lidé starší  let totiž musí mít předem k
dispozici  procent vlastních zdrojů což pro mnohé znamená stopku
ještě dříve než vůbec dojdou do banky „Dostali jsme se do stavu kdy
nemovitosti kupují především ti co mají peníze v hotovosti a potřebují je
ochránit před inflací“ uvedl Makovský

Kdo staví dům, musí si připlatit. Kvůli
prudkému nárůstu cen nestačí hypotéky

Experti předpovídají že extrémně špatná situace na trhu s bydlením by se
mohla zlepšit a nemovitosti o něco zlevnit K zásadnímu obratu ale dojde
jen těžko Jediné co by mohlo ceny bydlení stlačit dolů by mohl být
dostatek bytů

ADVERTISING

„Když se podíváte do Rakouska město Vídeň staví městské byty a touto
výstavbou dokáže regulovat ceny nemovitostí Tuto regulaci my nemáme
města nemají páku jak by mohla dělat bydlení dostupnější“ vysvětluje
Michal Pich „Pokud by například Praha začala stavět velké množství bytů
a pokud by vás nájemní byt s parkovacím místem a dobíjením na auta
vyšel na  tisíc korun měsíčně tak vás to nemotivuje k tomu byt si
koupit Lidé tuto možnost nyní nemají“ dodává

Rozestavěné domy na prodej
Zdražující stavební materiály energie i splátky hypoték To vše dramaticky
mění plány Čechů na pořízení vlastního bydlení Řada z nich dál nezvládá
financovat stavby svých domů a je nucena je prodávat „Zatímco loni
nezvládly financovat stavbu řádově stovky lidí letos jsou to tisíce“ řekl MF
DNES hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Ostatek Podle
některých realitních kanceláří stoupla nabídka nedostavěných domů až na
trojnásobek

Napjaté rozpočty
Lidé kteří stavěli s našponovanými rozpočty nyní často zjišťují že si nebudou
moci navýšit hypoteční úvěry kvůli přísnějším podmínkám bank a navýšení
úrokových sazeb Průměrná úroková sazba za kterou banky půjčují na
bydlení je nyní zhruba  procenta zatímco před rokem to bylo 
procenta
Měsíční splátka hypotečního úvěru na  milionu korun sjednaného do 
procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky splatnosti  let a
průměrné nabídkové sazbě  procenta tak nyní činí přes   korun O
  korun více než před rokem
A bude hůř „Na základě prohlášení centrální banky je jasné že stále nejsme
na pomyslném vrcholu neboť na konci června má následovat další zvýšení
základních sazeb“ varuje Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life
Select
Podíl nesplácených hypoték není zatím podle hypotečních bank nijak
dramatický Zpřísňování podmínek se podle některých odhadů projeví za půl
roku „Pak bude předčasných prodejů a nesplácení více než v minulé
ekonomické krizi a bude docházet ke krachům“ odhaduje Ostatek „Hodně
lidí ale zachrání že poptávka po nemovitostech je stále vysoká“ dodává

Realitní makléři potvrzují že rozestavěné domy se aktuálně většinou
neprodávají se ztrátou „Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí v
posledních letech dostanou majitelé více než byly jejich náklady“ říká mluvčí
společnosti RE/MAX Dagmar Schejbalová
To je příklad i majitele prostorného dvougeneračního domu ve Strančicích u
Prahy Majitel plánoval nemovitost která byla v zanedbaném stavu
zrekonstruovat Počítal s čtyřmilionovou investicí která vyřeší generační
situaci v rodině Nejprve ale dlouhé měsíce sháněl dodavatele stavebních
prací a poté obdržel rozpočet na šest milionů korun Rozhodl se proto
nemovitost prodat což se mu podařilo za  milionu Za ně pořídil dům sice
o poznání menší nicméně hotový a bez nutnosti dalších investic

Menší a úspornější
Dalším trendem je že se lidé zbavují starších nemovitostí náročných na
energie a poptávají novější úspornější domy „V nabídce jsou nejvíc starší
domy mimo městskou zástavbu což souvisí i s vyššími náklady na
každodenní dopravu Naopak největší poptávka je po menších bytech ve
městě a novějších či rekonstruovaných domech s menším pozemkem s
dobrým spojením či na okraji měst“ říká Michal Macek majitel společnosti
EUROPE real estate agency SE
I předimenzované a neúsporné domy ale mají stále své kupce „Registrujeme
velký počet klientů kteří se snaží uložit hotovost do nemovitostí protože
cihle věří více než kryptoměně či cennému papíru“ říká Jan Martina z M&M
Reality Podle něj však už lidé nemají tak „velké oči“ a začínají se
uskromňovat „Přáli by si třeba byt + ale pořídí si raději o pokoj menší“
dodává
Zatímco u nemovitostí ve městech lidé při nákupu nyní slevu spíše
nedostanou u domů v odlehlejších lokalitách ve špatném stavu či u
rekreačních chat a chalup leckdy ano „Rodinné domy staré pět a více let
které se stavěly velké a neřešila se u nich energetická náročnost nyní zažívají
strmý pád na cenách až o  procent meziročně a velmi malou poptávku“
potvrdil MF DNES generální ředitel společnosti Next Reality Robert Hanzl
Podle serveru RealityiDNEScz se zlevňování týká především atypických
nemovitostí „Naopak blízká okolí Prahy a Brna teď mohou čelit vyššímu zájmu
o bydlení Na byt v hlavním městě dosáhne podstatně méně lidí – raději
budou  až  minut dojíždět a ušetří několik milionů korun“ říká výkonný
ředitel serveru Petr Makovský

Přečtěte si další exkluzivní články z iDNES Premium

Válka protlačila Medveděva na výsluní.
Agresivní politikou si chystá pozici

Létání jako horor. Letiště v Evropě jsou
přetížená, ve frontě se čeká i hodiny

Vyšetřujeme rabování českého
bojovníka na Ukrajině, říká policejní
prezident

Atmosféra v Rusku připomíná rok 1970
u nás, říká český vědec. Nemají kam
utéct

 a další stovky článků

Věnovat odemčený článek přátelům
Autoři Vojtěch Janda Kamila Jušková

SOUVISEJÍCÍ
Premium

Ceny bydlení v Praze opět stoupají. Zdražují jak nové by…

Premium

Byty a domy zdražují v celé EU. Lidé je pořizují jako poji…

Premium

Kdo staví dům, musí si připlatit. Kvůli prudkému nárůst…

Bydlení v nedohlednu? Pro řadu mladých je to už tvrdá realita
Stavěli, ale došly peníze. Přibude nedokončených domů na prod…

Mohlo by vás zajímat
České předsednictví v Radě EU

Den Otců

Otevírací doba obchodů o svátcích

Státní svátky

MFF Karlovy Vary

Vosk na renovaci
nábytku
Obnovte lesk vašeho nábytku a
parket včelím voskem který
odstraní škrábance a nečistoty

Obaly KREDO vše
skladem
Krabice expedujeme každý den
tisíce obalů skladem Vlastní design
potisku lepících pásek
Témata Bydlení  Ceny Ceny bytů Ceny energií Hypotéka MF DNES
Zpravodajství Roman Procházka Ceny plynu RE/MAX Lounsko Petr Makovský
Evropská unie M&M Reality Rakousko Vídeň
Trend Petr Gazdík
Vstoupit do diskuse
( příspěvků)

Přečíst
později

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

NEJČTENĚJŠÍ
Má slova byla příliš explicitní, řekla ke
znásilňování na Ukrajině ombudsmanka
Ombudsmanka pro lidská práva Ljudmila Denisovová
která referovala o hromadném znásilňování ukrajinských
civilistů

Rodiče marně hledají střední školy pro
děti, na pracáku končí i premianti
Premium Jedničky v žákovské knížce i na vysvědčení

přesto patří mezi stovky dalších pražských dětí které se
nedostaly na

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes
dva řádky}
{POPISEK reklamního článku také dlouhý přes dva a
možná dokonce až tři řádky končící na tři tečky}

Roj Su-57 nad Ukrajinou. Rusko hlásí
nasazení nejmodernějších letounů
Rusko nasadilo do bojů na Ukrajině čtveřici nejnovějších
letounů Su- Jejich terčem byly objekty ukrajinské

Zemřel Věslav Michalik. Vlivný člen STAN
i kandidát na ministra
V neděli náhle zemřel místopředseda hnutí STAN a
starosta Dolních Břežan Věslav Michalik Bylo mu  let O
úmrtí

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes
dva řádky}
{POPISEK reklamního článku také dlouhý přes dva a
možná dokonce až tři řádky končící na tři tečky}

Michalik zemřel na infarkt, či mrtvici.
Oživovali ho manželka i záchranáři
Věslav Michalik podle dobře informovaného zdroje zemřel
v neděli na infarkt nebo na mozkovou příhodu Po
společně

iDNES Premium
Policie odhalila další „letadlo“.
Kryptoměna PlatonCoin možná vůbec
neexistuje
Premium V Domě módy na pražském Václavském

náměstí proběhla začátkem týdne razie cílem byla
společnost Platon Life a její

Máme plno chudých milionářů. Expert
odhaduje, kteří Češi odnesou inﬂaci
nejvíc
Premium Daniel Hůle sociolog a poradce s oddlužením v

neziskové organizaci Člověk v tísni očekává velké změny
v rozložení sil

VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2022: Horská
kola s pevným rámem
Premium Pokud jsou Češi v něčem opravdu unikátní tak

je to nákup elektrokol Na rozdíl od ostatních evropských
zemí ve velkém

Další nabídky Premium

DALŠÍ Z RUBRIKY
Poslanci se utkají o rodičovský
příspěvek. Zvyšme ho o 100 tisíc,
navrhlo ANO
Poslanci zahájili boj o změnu pravidel pro rodičovský
příspěvek Zatímco podle vládního návrhu by si rodiče s
nízkými

Jsme s vámi, buďte s námi, řekl
Zelenskyj. Poslanci mu tleskali vestoje
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na
dálku před českými poslanci a senátory kteří jeho
projev

České předsednictví chce posílit
odolnost EU. V mottu má úkol, v logu
růžici
Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
energetická bezpečnost nebo posílení obranných kapacit
budou

Příliš horlivý policista? Televizního
reportéra legitimoval během natáčení
Policie přiznala že provedení legitimizace reportéra
České televize Jiřího Hynka před Ruským kulturním
centrem „se

Video

Zelenskyj vystoupil před českým
parlamentem

„Lupiči vody“ zneužívají pítka
zdarma. Odvážejí si z něj stovky litrů

Žena spala na odpadkovém koši,
zlodějka ji okradla

Moskevský „mekáč“ jako přes
kopírák. Jak chutnají ruské burgery?

Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na
jednom místě!
Tesco

Albert

Kaufland

Jysk

Pepco

Zjistit více

Syn má pět dětí se třemi partnerkami,
je to takový košatý otec, říká Dušek
Jaroslav Dušek () promluvil o manželství s Ivetou
Duškovou se kterou je už dlouhých  let Herec také
prozradil že

Expert: Ceny energií budou brzy až
trojnásobné, vláda musí jednat rychle a
plošně
ROZSTŘEL Do rozpočtů českých domácností i firem

výrazně zasahuje růst cen energií Roční účet rodiny
která elektřinou vytápí

Příběh Lindy: Jsem druhá manželka,
všichni mě nesnášejí
Vdávala jsem se z velké lásky a věřím že můj muž na tom
byl stejně Jsem jeho druhá žena a on si do manželství
přinesl

Zažil odříkání a na rozjezd podnikání
měl pár korun. Teď je z něj miliardář
EXKLUZIVNĚ Viktor Růžička patří k lidem kteří se dokázali

vypracovat a dostat na podnikatelský vrchol prakticky z
ničeho Na

„Možná v tom byl pokus o sebevraždu“.
Upíru Krejčímu se hroutí manželství
Manželství Václava Upíra Krejčího dostává podle jeho
vlastních slov trhliny Po třiceti letech manželství se
Zuzanou

Právě čtete

Mohlo by vás zajímat

Zemřel Věslav Michalik
Vlivný člen STAN i kandidát
na ministra

Detektivové se v kauze
kolem magistrátu zajímají i o
ministra Gazdíka

Exmanažer Gazprombank
válčí na Ukrajině v legii
Rusů chtějí svrhnout Putina

Velké sliby ale činů málo
Scholz stále neřekl co
Německo dodá Ukrajině

Michalik zemřel na infarkt či
mrtvici Oživovali ho
manželka i záchranáři

Vyšetřujeme rabování
českého bojovníka na
Ukrajině říká policejní
prezident

Česká otočka Piráti
odklánějí zahraniční politiku
od jasně proizraelských
aktivit

Do Senátu míří známé tváře
Zájem projevili Pirk či
Töpfer ve hře je i Škromach

V Mirošovicích u Prahy
skončilo auto v potoce Řídil
ho Václav Upír Krejčí

Top značka národní park je
u ledu Jeseníky přišly o víc
lidí a peněz

Jsme s vámi buďte s námi
řekl Zelenskyj Poslanci mu
tleskali vestoje

Království za náhradní díl
Rusku zbyly předražené
náhražky či kradené zboží

Pomoc Ukrajincům slábne
Prvotní nápor neudržíte
dlouhodobě říkají experti

Starostové svolávají
mimořádné předsednictvo
Další rána pro naši image
říká hejtman

Hlavně ať není moc
emancipovaná Lovci
Ukrajinek se přesunuli na
seznamky
Razie na pražském
magistrátu Policie stíhá 
lidí kvůli dopravnímu
podniku
Konec snů o vlastním Češi
prodávají rozestavěné
domy roste zájem o
podnájmy
Voják na Rychnovsku
zastřelil ženu a dítě pak
obrátil brokovnici proti sobě

Sněmovna schválila
příspěvek  tisíc pro rodiny
s příjmem do milionu ročně

Evropany vleklá válka
unavuje Stoupenců
kompromisu s Ruskem
přibývá

Anthropoid filmovýma
očima Historik nemá takový
vliv na výklad dějin jako
filmaři ti si často reálie
upravují
Z lesů mizí dřevo Lidé
kradou kvůli cenám energií
zoufají si lesníci
„Budu dělat dokud mě
nevyhodí“ Obavy z
důchodu ženou živnostníky
do práce
I briketa za deset korun je
levnější než plyn To horší
přijde až nebude uhlí říká
odborník

Konec snů o vlastním Češi
prodávají rozestavěné
domy roste zájem o
podnájmy
Balkánská trasa ožívá
přichází jí třikrát víc
uprchlíků než loni A má být
hůř
Kdyby tak zvýšili plat
o inflaci přeje si řada
Čechů Jaké mají vyhlídky
„Čeká nás nejtěžší zima v
historii Evropské unie“
Rozhovor s ministrem pro
evropské záležitosti Bekem
„Je to nekolegiální a vidím v
tom politikaření“ Hřiba kvůli
uprchlíkům kritizují i koaliční
hejtmani
Podzemní voda dál klesá
stěna v Turówě nefunguje
Přesnější data budou za rok
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Maminka u zápasu trpěla přiznává šampion Procházka Abych
se zlepšil musím ve svém životě udělat změny

Být profesionálním politikem jsem neplánoval říká Zdeněk Hřib
Zkrátka se to stalo

Miloš Zeman | Volby |

Mír či spravedlnost? Více Evropanů chce mír i na úkor Ukrajiny

Odpadlíci ze Survivoru trénují MMA Nathan se učil škrtit Adam
ochutnal high kicky od Kincla

Senátní volby  |

Kouč a kamarád UFC šampiona Procházky Přišel za mnou po
mejdanu! Čím ho hned okouzlil?

Andrej Babiš | Marian Jurečka

Pavel Kikinčuk alias Šimon Plánička pro Expres Proč jsem nebyl v
pokračování Slunce seno?

Tomio Okamura | Ivan Bartoš |

Anička Slováčková se pochlubila žhavými fotkami z pláže Do
kapsy strčí nejednu modelínu

Inflace | Otevírací doba o

Kokain na magistrátu! Policie řeší korupci a omamné látky zajímá
se i o Gazdíka

| Tour de France

Česká otočka Piráti odklánějí zahraniční politiku od jasně
proizraelských aktivit
Zásadní posun ve stavbě úseku Pražského okruhu u Běchovic
Získal pravomocné územní rozhodnutí
Logo pro české předsednictví je složené z barevných
kosočtverců Má symbolizovat společné směřování
Koalice prosadila veřejnou volbu členů Rady ČT ANO ani SPD
se jí nezúčastní
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