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Pokuta za zpoždění hradecké
arény? Statisíce denně Bude
včas tvrdí stavaři

Převýchova jako z hororu Děti v
ústavu bili drželi na samotce i
týrali zimou

Vaši úctu padlým nechceme V
Izraeli rostou vášně proti vládním
„ulejvákům“

ANALÝZA Bidenovo ano Rýsuje
se střet dvou starců které
Amerika nechce

Modřiny či odpírání jídla
Vychovatelky jeslí v Žatci mlátily a
zavíraly děti

Putinův puč v Súdánu Jen domácí
zabijačka nebo ruská kořist?

Energetický bizár Rozestavěný
stadion v Hradci spolyká další
desítky milionů

Silnice nám byla malá Otestovali
jsme jak legální droga mění
reakce řidiče

Prožili tragédii teď
chystají svatbu Ale jen
malou říkají Donutil s
partnerkou

Stát zaspal Na střední
školy se často
nedostali ani premianti

Chraňte se před
alergiemi Vyhrajte
čističku vzduchu Tesla
v hodnotě  Kč

Autor Kamila Jušková

Premium  KOMENTÁŘ: Zpět v normálu. Hypotéky nejsou drahé, ko…

Premium  Levné městské bydlení? Pražské radnice zvyšují nájmy …

Lidé v Česku drží přes 220 tisíc investičních bytů, nejvíc v Praze …

Prodej bytů kvůli inflaci zpomalil, lidé více řeší jejich ceny i kvali…

Byty ani rodinné domy nejdou na odbyt, stavební firmy mají mé…

Témata MF DNES nemovitost Zpravodajství rodinný domek Hradec Králové
(město)

Kde je munice? Řval Prigožin nad

těly Wagnerovců

Rus na summitu vyprovokoval bitku.

Strhl ukrajinskou vlajku

V pražské podzemní garáži hořel

elektromobil, zasahovali i chemici

Přes Orlík se začíná klenout nový

železniční most

Kamila Jušková
 května 

Sen postavit si dům podle svých představ na vlastním pozemku se většině Čechů rozplynul

Mezi nimi je i třicátník Jan D který s manželkou koupil parcelu u Hradce Králové za pět milionů

korun Při kalkulaci úvěru na stavbu rodinného domu však zjistili že už na něj nedosáhnou

Takový případ zdaleka není ojedinělý

Aby Jan se svou manželkou půjčku získali museli slevit ze svých plánů a

rozhodli se nechat si postavit jen hrubou stavbu „Zbytek zednických a

dalších prací budu dělat se známými postupně svépomocí nejspíš dalších

deset let“ konstatuje mladý policista

Konec boomu nové výstavby potvrzují i stavební firmy „Ještě loni než se

zvýšily úrokové sazby a změnily podmínky poskytování úvěrů to lidem

vycházelo letos se ale dostali do patové situace Musí počkat až zlevní

hypotéky nebo projekt přepracovat a postavit mnohem menší stavbu“

řekl MF DNES Valerian Šnoblt ředitel společnosti Keramické domy

„Zhruba polovinu zakázek nám letos lidé odřekli aktuálně vnímáme

propad poptávky až o  procent“ vyčíslil Šnoblt

Pokles až o polovinu očekává i Marek Šimáně obchodní ředitel

společnosti HP Domy „Pro  procent potenciálních klientů z minulosti se

stala výstavba vlastního domu nedosažitelnou investicí Kdo si před

dvěma lety mohl dovolit pozemek v blízkosti města a malý rodinný dům si

spíše koupí byt na okraji města“ popisuje Šimáně

Stavitelé se často setkávají i s tím že lidé ustoupí od stavby „na klíč“

Místo toho se rozhodnou dostavět domek svépomocí i kdyby to mělo

trvat desítky let

„Zase to bude jako za komunistů kdy si lidé stavěli sami protože jim nic

jiného nezbývá“ tvrdí Šnoblt z firmy Keramické domy

Ceny novostaveb rodinných domů navíc za poslední rok stouply o 

procent za poslední dva roky o  procent

Důvodem je růst cen materiálů ale hlavně stavebních prací Firmy proto

odhadují další pokles zájmu o vlastní výstavbu Ochladl i zájem o

hypotéky „Za poslední rok klesla poptávka o  procent Lidé přestali mít

zájem hlavně o úvěrování nových bytů a novostaveb rodinných domů od

developerů které jsou pro ně předražené Drtivá většina lidí teď poptává

úvěry na starší byty nebo starší domy které si časem opraví svépomocí“

potvrdila Veronika Kráčmar Hegrová obchodní ředitelka Hypo na míru

Podle realitních makléřů se snížila i průměrná výše hypotéky Aktuálně je

okolo šesti milionů

„Nejčastější sazba se pohybuje okolo  procenta žádné razantní

zlevnění nečekáme“ říká Veronika Kráčmar Hegrová Podle ní není pro

žadatele problém ani tak dostatek hotovosti a rostoucí úrokové sazby ale

takzvaný limit DSTI (aktuálně nesmí splátky všech úvěrů včetně hypotéky

překročit  procent čistého měsíčního příjmu)

Tento limit byl opětovně zaveden loni v dubnu a podle realitních makléřů

vycházel z nadhodnoceného trhu nemovitostí Od té doby se ale reality

propadly v některých případech i o desítky procent

„Ten kdo potřebuje bydlet vydá ze svého rodinného rozpočtu prakticky

stejnou částku za nájem jako by vydal za splátku hypotéky Lidé musejí

do nájmu zvyšuje se poptávka po nájemním bydlení a ceny jdou nahoru“

tvrdí Robert Hanzl generální ředitel Next Reality

Objevují se ale zprávy že by centrální banka mohla do léta některé

podmínky hypoték zmírnit a to kromě již zmíněného limitu DSTI i limit DTI

Ten pro změnu značí poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a

výše jeho čistého ročního příjmu Pro mnoho lidí kteří na hypotéku

dosáhnou se stává lepší volbou koupě staršího bytu či domu Ty navíc na

rozdíl od novostaveb neustále zlevňují

Velké zlevňování

Podle serveru Reality iDNES klesly ceny bytů od loňského července

v průměru o  procenta u domů o  procenta „Realitní trh sice po

Novém roce ožil ale ne natolik aby mohly nemovitosti opět zdražovat V

dnešní době jsou kupující v mírné výhodě a mohou si vyjednat i nějakou

slevu“ říká Petr Makovský výkonný ředitel RealityiDNEScz

Někteří makléři hovoří i o výraznějším zlevňování „Pokles cen u bytů i

domů je až  procent u nabídkových cen Při prodeji nyní dochází ještě k

dalšímu snížení ceny až o  procent“ potvrdil MF DNES ředitel realitní

společnosti Century  Tomáš Jelínek

Největší pokles cen bytů nastal u těch před rekonstrukcí na severu Čech a

na severu Moravy „V některých městech klesly ceny bytů v panelových

domech před rekonstrukcí za poslední dva roky až o  procent“ říká

Michal Pich ze serveru Reality Čechy a Reality Morava

Pokud jde o rodinné domy je vždy klíčová lokalita I starší domy před

rekonstrukcí v atraktivních lokalitách si svou cenu budou podle Picha

velmi dobře držet i v budoucnosti Stejně tak nízkoenergeticky náročné

novostavby Problém ovšem nastává u velkých rodinných domů které

rekonstrukce teprve čeká

Nejlepší podmínky pro nákup vlastní nemovitosti byly statisticky v prosinci

 naopak nejhorší v roce  Realitní makléři vnímají teď na jaře i

mírně zvýšenou poptávku po rekreačních objektech které si lidé často

přestavují na trvalé bydlení „Ceny které vystřelily v nedávném období

covidu musejí majitelé snížit minimálně o  procent aby byly tyto

nemovitosti prodejné“ tvrdí Hanzl

Právě nejčtenější Premium články:

Stát zaspal. Na střední školy se často
nedostali ani premianti

Rodí se vážně nemocní. Ale nikdo neví, co
jim je. Rodiny dětí si radí navzájem

Podivný konec kauzy Bečvářův statek.
Ukradené pozemky stát zpět nedostane

Odvoz odpadků může citelně zdražit. Češi
si připlatí až o polovinu víc

Robert Hanzl
generální ředitel Next Reality

Ten kdo potřebuje bydlet vydá ze svého
rodinného rozpočtu prakticky stejnou částku za

nájem jako by vydal za splátku hypotéky

Pro zvětšení klikněte

KOMENTÁŘ: Zpět v normálu. Hypotéky nejsou

drahé, konečně slouží k bydlení

ADVERTISING

Lidé v Česku drží přes 220 tisíc investičních

bytů, nejvíc v Praze a okolí

Fotovoltaika do 30 dní
Pokud nestihneme nainstalovat
fotovoltaiku do  prac dní
smluvně garantujeme % slevu

program Faktury za 498
Kč
pro plátce i neplátce DPH s
podmoduly Pokladní kniha
Bankovní výpisy Internetbanking

Vstoupit do diskuse
( příspěvků)

Přečíst
později

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

Třetina populace je deviantní,
většinou je to neškodné, říká
sexuolog

Nový Ford Transit Custom -
nejprodávanější dodávka v
Evropě

Vyberte si z naší nabídky vozů
Kia Sportage již od   Kč
bez DPH

Hit sezóny -% levnější - Trhá
rekordy oblíbenosti solární
panel nabíjí lampu dí…

Dým nad Kremlem a rána. Ukrajina
chtěla dronem zabít Putina, tvrdí Rusko
SLEDUJEME ONLINE  Rusko obvinilo Ukrajinu z pokusu o
atentát na prezidenta Vladimíra Putina Nebyl zraněn a
pracuje uvedl Kreml

Při požáru v Brně zemřelo 8 lidí. Do
buněk vnikli neoprávněně, říká policie
Při nočním požáru obytných buněk v Plotní ulici v Brně
zřejmě zemřelo šest mužů a dvě ženy Požár vypukl po
druhé

Roční úspory až 60 tisíc korun. Tepelné
čerpadlo se vyplatí
ADVERTORIAL  Venku je pod nulou přesto je mrazivý
vzduch přeměněn na teplo které vám vytopí dům a ohřeje
vodu

Ohořelé dítě probudilo Ameriku.
Japonci na hlavu fotografa vypsali
odměnu
SERIÁL  Je naaranžovaná nebo není? Kolem fotografie
křičícího dítěte na vybombardovaném nádraží v Šanghaji
panují dodnes

Ruský delegát strhl na summitu
ukrajinskou vlajku. Vysloužil si pohlavek
Zástupce Ruska se na summitu Černomořské ekonomické
spolupráce v turecké Ankaře pokusil odcizit z jeho pódia

Dopřejte si pohodlí na balkoně díky
chytré markýze.
Markýza vám poskytne ochranu před slunečními paprsky
a obstojí i v lehkém dešti díky vysoce kvalitní látce

Tomanovi získali za pozemky sto
milionů. Od státu mohou inkasovat až
miliardu
Rodina bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana
udělala životní obchod Před lety získala za podivných
okolností

Běháním ke zdraví, nebo k invaliditě?
Porovnali jsme benefity versus rizika
Premium  Utíkám před problémy Před přebytečnými

kilogramy Před dětmi i sám před sebou Pilně běhám až
jsem pro jistotu doběhl

Varaďa exkluzivně: Dědek má ctižádost
jako já. A kde není trenér pod tlakem?
Premium  V rušném hokejovém období se postaral o

prvotřídní událost Po roce bez angažmá se stal Václav
Varaďa () oficiálně

Masturbujte za peníze. Výrobce
erotických hraček hledá testery
Premium  Nechají svůj podpis na vývoji erotických

pomůcek prestižního výrobce Dostanou desítky
prototypů erotických pomůcek a

Holding Malina podal insolvenční návrh.
Žádá o povolení k reorganizaci
Vedení Energetického Holdingu Malina podalo k
Městskému soudu v Praze insolvenční návrh V něm soud
žádá o povolení

Do Strakovky za sportem i na masáže.
Co nabízí Úřad vlády svým
zaměstnancům
Premium  Dát si v práci po náročném pracovním dni

masáž nebo si zajít ke kadeřníkovi? Ne každý má takové
možnosti Zaměstnanci

Pavel v Londýně uctil památku Gabčíka
a Kubiše, vzpomínat se bude i v Praze
Český prezident Petr Pavel si v Londýně připomněl
památku parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše kteří
v květnu 

STALO SE DNES: Rusové očekávají
ofenzivu, Olivový olej je nejdražší od 90.
let
Ruští analytici si lámou hlavu jak si vykládat sérii útoků na
železnici Rodina zesnulého veterána Jiřího Schamse

Byty pronájem Byty prodej Domy Pozemky

Prodej rodinného domu, 88 m2, Želeč

Želeč okres Prostějov
   Kč

Více z nabídky   nemovitostí

Návykové porno a zbytečné holení.
Nejčastější mýty podle gynekoložky
Žižkové
Oblíbená gynekoložka Kamila Žižková baví Instagram
svými ilustracemi prostřednictvím kterých chce lidi
vzdělávat ale

Heidi Klumová vyvolala pozdvižení
fotkami v prádle s dcerou
Modelka Heidi Klumová () pózovala v prádle se svou
dcerou Leni () pro novou reklamní kampaň Klient může
být

Čínské lamborghini pro chudé je v
Česku. Chyby nemá, cenou se nepodbízí
EXKLUZIVNĚ  Čínská výroba má punc levného zboží
Automobilky z Říše středu ale při svém útoku na evropské
trhy který je naplánován

Herec Kevin Costner se po 18 letech
rozvádí, žádost podala manželka
Kevin Costner () a jeho manželka Christine
Baumgartnerová () se rozvádí Mají spolu tři děti
Žádost o rozvod

Nejsem idiot, hájil se Sheeran. Prohraje-
li soud o autorství, skončí s hudbou
Britský zpěvák a skladatel Ed Sheeran je ponořen do
právního sporu ohledně plagiátorství a vykradení hitu od
Marvina
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Komerční sdělení

Tento článek jste si přečetli díky členství

v iDNES Premium. Děkujeme, že jste s námi.

Věnujte odemčený článek přátelům

Pošlete jim odkaz email nebo jim ho
nasdílejte přes sociální sítě

Odemknout článek
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Video

Premium Premium Premium

Premium

Konec snů o vlastním

bydlení. Lidé často

rozestaví dům, na

dokončení už nemají

Fotogalerie +
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