
Děti na prodej Za tři stovky
Jak bují dětská prostituce v
Česku

Stolice pro záchranu života
V Česku má začít fungovat
první dárcovská banka

Nerudová se dotáhla na
Pavla Volilo by je  %
Babiše  %

Učitel mě šikanoval zabít
jsem ho ale nechtěl tvrdí
mladík vraždící mačetou

Chováte se jako
Chamberlain vmetl Kuba
Okamurovi za odpor k
výcviku Ukrajinců

V Libavé už cvičí první
ukrajinští vojáci potvrdil
generální štáb

Stát vytáhl proti mobilním
operátorům Kvůli zakázce
pro ministerstva

Mám rád lidi za mé vlády se
všichni měli dobře Babiš
ukázal volební klip

„Krvavou“ zásilku se
zvířecíma očima dostali
Ukrajinci v Brně i v Praze

Nerudové k úspěchu
pomohla média rozhodnou
velké debaty míní politolog

Nezahrávejte si s občany
neplivejte jim do tváře žádal
koalici Okamura

Nerudová vybírá na Obytňák
Danuši Dárce odmění i
chlebíčkem s věnováním

V ulicích uniformy do krytů
už se skoro nechodí Kyjev
je jako válečný Londýn

Obviněný v kauze Dozimetr
dostal od pražského
dopravního podniku další
zakázku

Koruna se drží i když ČNB
už nezasahuje Jak se bude
podle ekonomů dál vyvíjet?

Japonsko plánuje renesanci
jádra Otevírání dalších
reaktorů ale obyvatele štěpí

Jak ušetřit na vánočních
dárcích? Pěkné dárky levně
pořídíte i z druhé ruky
nebojte se využít bazary a
swapy

Nájemné? Hlavně kolik stojí
energie zajímá lidi Ceny
nájmů přestaly růst

Začíná platit embargo na
ruskou ropu přesto budou
pohonné hmoty zlevňovat

Nemocnicím chybí stovky
lůžek zoufají Němci Děti
jezdí i  kilometrů daleko

Brusel jako hnízdo špionů
EU je bezzubá nemá
nástroje k jejich odhalení

Zelená politika za
energetickou krizi nemůže
Kdo to říká lže říká
expertka

Spočítat očekávané příjmy z
válečné daně je skoro na
nobelovku říká expert

Obézních Čechů skokově
přibývá doháníme USA Na
vině jsou i přísady
povzbuzující chuť

Při noční jsem v první linii
říká vrchní sestra Martin
Jonáš z Hořovic

Podvodné SMS chodí hlavně
z Ruska a Ukrajiny Denně
vzniknou až dva falešné
weby

Kilo cukroví se letos
prodraží o stokoruny
Některé cukrárny přikročily
k radikálnímu kroku

Budou europoslance volit i
nezletilí? Češi sondují kdo
je v Evropě pro

Izraelská velvyslankyně
Otevřeně Rusy
nenapadneme Vše děláme
tišeji než ostatní

Hit posledních let Nechte si
donést stromeček až domů

Právě čtete Mohlo by vás zajímat

Lidovky.cz
Pro Čechy palmový olej pro Němce slunečnicový Inspekce
poprvé odhalila dvojí kvalitu potravin

Nové album Phila Shoenfelta je poctou nepřikrášlenému
syrovému zvuku

Reportáž Kyjev je takový válečný Londýn spousta lidí dělá pro
armádu Do krytů už skoro nikdo nechodí

Učitel mě šikanoval zabít jsem ho ale nechtěl tvrdí mladík
vraždící mačetou

Střelec z úřadu práce mluvil o „drzém“ soudu odvolání mu
potvrdilo doživotí

Co si se světem počnou gerontokrati? Vláda starých mužů je u
velmocí realitou

Expres.cz
Nerudová v akci Obytňák za  milionů billboard za  tisíc
dobrý pocit za stovku

Ondřej Sokol o Slavíku Tereza se Vémolovi neměla omlouvat
Soukup mě nerozhodí

A jde se na to! Takhle si to Marie Růžičková štrádovala nechat
zvětšit prsa na kliniku

 elektrických koní pro nový roadster od Wiesmannu

Aneta Vignerová o návratu ke Kolečkovi Pořád jsem v nejisté
pozici věci se mění ze dne na den

Chantal Poullain o „novém partnerovi“ Když jste nás spolu vyfotili
urazil se

Wiki.iDNES.cz
Miloš Zeman | Volby |
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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 

Začíná platit embargo
na ruskou ropu přesto
budou pohonné hmoty
zlevňovat

Češi září v lukrativní
hokejové lize Nenosí
čísla vypadají jak
blázni

 nejlepších filmových
novinek které uvidíte
zdarma na HBO MAX

Autor Kamila Jušková

Premium  Už 188 tisíc lidí. Počet žádostí o příspěvek na bydlení sk…

Nájemníky straší růst cen a nejistota, iniciativa kritizuje krátkod…

Premium  Pronajímáte byt? Jak poznat problémové nájemníky a p…

Premium  Za malý byt 23 tisíc. Nájmy za rok výrazně vyskočily. A j…

Kupní ceny bytů v Česku setrvale klesají. Nájemné ale citelně st…

Témata Energetická krize  energie Praha Pronájem bytu Zpravodajství Bydlení 
Ukrajina Česká republika Hnutí Duha

Učitel mě šikanoval, zabít jsem ho

ale nechtěl, tvrdí mladík vraždící

mačetou

Chováte se jako Chamberlain, vmetl

Kuba Okamurovi

Bezpečnostní kamera zachytila

výbuch na letišti u Moskvy

Korunovační klenoty Hrad vystaví 17.

až 21. ledna ve svatovítské

katedrále

Kamila Jušková
 prosince 

Po letošním růstu až o desítky procent se ceny nájemného na většině míst v republice dotkly

stropu a začínají stagnovat – s výjimkou Prahy „V současné chvíli se poptávka po pronájmech

vrací k normálu a rychle rostoucí ceny pronájmů se zastavují“ říká Petr Makovský výkonný

ředitel RealityiDNEScz

Poptávku a tím ceny nájmů vyhnali nahoru v první části roku uprchlíci z

Ukrajiny ale i zájem ze strany lidí kteří nedosáhli na hypotéku Pro některé

skupiny však začíná být i tržní nájemné na hranici možností Zájemci už

nesledují jen ceny nájemného ale i to kolik budou platit za energie

„Nyní již chtějí znát nejen nájemné ale také poplatky spojené s užíváním

bytu Proto roste zájem o pronájmy bytů v novostavbách Nájemné je zde

sice vyšší než u starších bytů ale energie vychází mnohem levněji“ říká

realitní expert Michal Pich

Celkový součet nájemného a poplatků může u některých starších a

novějších bytů vycházet velmi podobně Lidé v těchto případech však volí

raději byty novější či po celkové rekonstrukci tedy energeticky málo

náročné „Stejně jako u pořízení vlastní nemovitosti tak i u nájemního

bydlení se stále častěji zájemci ptají na energetickou náročnost Nové či

kompletně rekonstruované bydlení s nízkými náklady na vytápění je tedy

ve výhodě“ tvrdí Pich

„Vnímáme větší zájem klientů o informaci o dodávkách energií

Samozřejmě se preferují ty nájmy kde není nutnost změny dodavatele

energií což automaticky navyšuje zálohy“ souhlasí Tomáš Jelínek

generální ředitel společnosti Century  Příliš na výběr však nemají lidé

v Praze kde nájemníci stále tahají spíše za kratší provaz a musí často brát

to co je Zatímco v regionech poptávka ze strany Ukrajinců polevuje v

hlavním městě je stále poměrně silná

„Češi se na výdaje za energie ptají ale Ukrajinci kterých je asi polovina ze

všech zájemců berou cokoli hlavně aby někde bydleli“ potvrdila MF

DNES Dana Minaříková která se aktuálně snaží pronajmout byt na

Vinohradech Obecně však platí že lidé mají zájem o menší byty které

jsou levnější a mají nižší náklady na vytápění „Největší zájem je o byty do

 až  metrů čtverečních“ říká generální ředitel Next Reality Robert

Hanzl

Zatímco loni docházelo v Praze ke zvyšování nájemného o necelých devět

procent letos v průměru o dvacet A u některých bytů v zajímavých

lokalitách dokonce o  procent Vyplývá to z exkluzivních dat

RealityiDNEScz ve spolupráci s CeMap – cenové mapy  a projektem

Realiťák roku  Průměrná cena za pronajímaný byt o velikosti  m v

metropoli je podle uvedeného zdroje aktuálně zhruba   korun

zatímco před rokem to bylo   korun

Například v Praze  se nyní pronajímají dvoupokojové byty většinou za 

až  tisíc korun loni byly o tři tisíce levnější „Oproti stejnému období

minulého roku je letos poptávka o  až  procent vyšší“ říká Hanzl

Aktuálně je na jeden byt v Česku v průměru  zájemců „K

nejvýraznějším změnám dochází v Praze kde výrazně přibylo nabídek v

roce  jelikož se na trh dostalo velké množství bytů z krátkodobého

ubytování Aktuálně ale v Praze nabídka klesá oproti konci roku  je

třetinová a roste cena“ říká Ondřej Hon z portálu CeMap – cenové

mapy 

Města vs. regiony

Podle realitních makléřů část Ukrajinců kvůli velké konkurenci bere

„zavděk“ i pronájmy samostatných pokojů Jejich situace pronajímatelé

často zneužívají Své o tom ví majitelka bytu ve Vršovicích která si sice

jako nájemníka vybrala Čecha ten ale byt dále pronajímal ukrajinskému

páru „Dlužil nám desítky tisíc přitom vybíral nájem od Ukrajinců kteří s

ním bydleli bez našeho vědomí“ řekla MF DNES I kvůli podobným

praktikám majitelé bytů častěji žádají vyšší kauce a to až tři nájmy To pak

ještě více snižuje dostupnost bydlení

Mimo hlavní město lidé nemohou počítat se stagnací nájemného ale spíše

s růstem a to včetně Brna Letos tam ceny stouply o  až  procent i

proto že je velká poptávka ze strany studentů a mladých lidí

Jihomoravský kraj je po Praze nejdražší – nájemné za byt tam vyjde

průměrně na   korun Následuje Středočeský kraj se zhruba 

korunami kde si byty pronajímají hlavně lidé dojíždějící za prací do Prahy

Nad průměrných  tisíc korun se vyšplhaly nájmy v Pardubickém

Královéhradeckém nebo Zlínském kraji Naopak nejlevněji se bydlí v

Ústeckém a Moravskoslezském kraji kde nedosahuje průměrný nájem ani

deseti tisíc

Jednotlivé pokoje i chaty

V některých lokalitách už prostor pro zvyšování nájmů podle expertů příliš

velký není – lidé tam totiž kvůli drahým energiím a inflaci nejsou schopni

rostoucí nájemné zaplatit Podle Hnutí DUHA Platformy pro sociální

bydlení a iniciativy Za bydlení stále více lidí postihuje energetická chudoba

– konkrétně už každé desáté dítě a téměř třetinu osaměle žijících seniorek

„Největší skupinu v energetické chudobě představují nízkopříjmové rodiny

v nezateplených nájemních bytech Ty kromě rostoucích cen energií

ohrožuje zvyšující se nájemné“ tvrdí Jan Klusáček z iniciativy Za bydlení

V Praze a dalších velkých městech by podle odborníků mohlo růst cen

zbrzdit významné navýšení počtu nájemních nabídek Podle realitních

expertů je aktuální potenciál v řádech desítek tisíc příležitostí – ať už v

podobě pater dvougeneračních domů pokojů ve velkých bytech nebo

třeba celoročně obyvatelných rekreačních objektů Lidé budou do

budoucna nadbytečné prostory častěji dávat k pronájmu „Velký potenciál

má i spolubydlení Stále více mladých párů zůstává žít v domech rodičů

nebo se domluví více párů a pronajmou si dohromady větší byt“ říká Pich

Podle něj ani ve velkých městech nájemné nemůže růst donekonečna a

bude zbrzďovat

Právě nejčtenější Premium články:

Děti na prodej. Za tři stovky. Jak bují
dětská prostituce v Česku

Po letech klidu citelné zdražení. Cena
dálniční známky má růst každoročně

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

Bojiště Bachmut. Prigožin roztáčí mlýnek
na maso, na ztráty nehledí

Růst nájemného v Česku

Už 188 tisíc lidí. Počet žádostí o příspěvek na

bydlení skokově narostl

Nájemníky straší růst cen a nejistota, iniciativa

kritizuje krátkodobé smlouvy

Pronajímáte byt? Jak poznat problémové

nájemníky a předejít potížím

Zastropované ceny
energií
Už nyní lze výrazně ušetřit za
elektřinu i plyn Sáhněte si na
cenový strop už letos!

Darujte zdraví ještě dnes
Pomozte s Lékaři bez hranic dětem
s podvýživou na den štědrosti
Giving Tuesday

Vstoupit do diskuse
( příspěvků)

Přečíst
později

Sdílet na
Facebooku

Sdílet na
Twitteru

Vláda dělá, co může, ale není to
dost, míní prezidentský kandidát
Fischer

Specialized
Specialized.com
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19 000 Kč
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Nové SUV Hyundai Bayon
můžete mít již od   Kč

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

Živě Státní podpora
stavebního spoření – zachovat
nebo zrušit?

Zaručený nájem - Postaráme o
vše za vás o administrativu
péči o byt i komunikaci s
podnáje…

Obviněný v kauze Dozimetr dostal od
pražského dopravního podniku další
zakázku
Premium  Firma z korupce obviněného muže nyní dostala

kšeft za  milionů od pražského dopravního podniku
Ten říká že musí

Učitel mě šikanoval, zabít jsem ho ale
nechtěl, tvrdí mladík vraždící mačetou
AKTUALIZUJEME  Zatímco v první části soudního líčení se
obžalovaný mladík Jaroslav Řehák ze SOU Ohradní zmohl
na jedinou větu po

Návratnost investice do vlastní
fotovoltaiky je čtyři až šest let
ADVERTORIAL  Ceny energií letí nahoru Zdražuje elektřina i
plyn Zrychluje změna klimatu i globální oteplování

Děti na prodej. Za tři stovky. Jak bují
dětská prostituce v Česku
Premium  Prostituce je v Předlicích naprosto běžná

Jenže i ta dětská Obyvatelé místního ghetta popisují jak
se děti prodávají

Další oběť Kadyrovova hněvu. Ve
Švédsku zastřelili jeho kritika
Čečenský opoziční bloger Tumso Abdurachmanov
pokládaný za jednoho z hlavních kritiků vládce
autonomního Čečenska

Výkonná a tichá tepelná čerpadla od
jedničky na trhu
Přemýšlíte o pořízení tepelného čerpadla? Schlieger vám
nabízí osobní konzultací zdarma u vás doma a
bezkonkurenční záruky

Zelená politika za energetickou krizi
nemůže. Kdo to říká, lže, říká expertka
Premium  Odstoupit od zelené politiky EU? Naopak

současná energetická krize ukázala že je třeba ji urychlit
říká expertka na

Rusko údajně přišlo o dva bombardéry,
na jiném letišti vybuchla cisterna
SLEDUJEME ONLINE  Neznámé létající zařízení v pondělí
dopadlo na dráhu ruského vojenského letiště Engels u
Saratova a údajně poškodilo

Bidenův nebinární náměstek kradl na
letišti kufr. Hrozí mu až pět let vězení
Premium  První nebinární osoba Sam Brinton na vysokém

postu v americké vládě končí protože ukradla na letišti
kufr jedné

Středulová: Na Hradě bychom byli pro
lidi oba. Chceme zřídit pobočky napříč
ČR
SERIÁL  Kdyby její muž v prezidentské volbě uspěl chtěla
by s ním Dana Středulová založit síť regionálních kanceláří
pro

„Zrádci luhanského lidu“. Sítěmi kolují
snímky oběšených, podněcují spekulace
Na sociálních sítích a proruských kanálech začaly kolovat
snímky oběšených civilistů z Luhanské oblasti kteří
údajně

Peking po protestech otáčí. Potichu
přiznává, že covid není mor
Týden po bezprecedentních protestech se v Číně množí
náznaky že centrální vláda začíná povolovat tvrdá
protiepidemická

Chovatel třicítky pitbulů v klecích
dráždí sousedy, vadí jim štěkot i pach
Štěkání pach špatné podmínky i účast v psích zápasech
vyčítají sousedé chovateli zhruba tří desítek psů v
brněnské

U Bachmutu se dostali dobrovolníci z
Gruzie do obklíčení. Pět jich zemřelo
Boje o ukrajinské město Bachmut v Doněcké oblasti
pokračují V posledních dnech v nich padlo pět
dobrovolníků z Gruzie

Ať se dětem lépe dýchá. Proč vyrazit do Dětské

léčebny Cvikov

Respirační onemocnění postihne čas od času každé dítě
Někdy ale může i banální onemocnění vést k nepříjemným
chronickým stavům Blíží se podzim a

Korunovační klenoty Hrad vystaví 17. až
21. ledna ve svatovítské katedrále
Již počtvrté za dekádu vystaví Pražský hrad korunovační
klenoty „Prezident republiky rozhodl o vystavení
českých

Ruské zoufalství. Politik žádá cvičit
toulavé psy a poslat je proti tankům
Představitelé ruské Orelské oblasti v pátek projednávali
návrh zákona který tamním orgánům uděluje pravomoc
nakládat s

Reálné mzdy klesly v průměru o
desetinu. Medián se blíží 35 tisícům
korun
Ve třetím čtvrtletí  vzrostla průměrná hrubá měsíční
nominální mzda oproti loňsku sice stoupla o 
procenta

Kolem Bidenovy vánoční výzdoby kolují
fámy, lidé nařkli Bílý dům ze satanismu
Odhalení nové vánoční výzdoby Bílého domu vyvolalo
několik bouřlivých reakcí veřejnosti Pozorným uživatelům
sociálních

Pokud cenovka končí na devítku,
pravděpodobně jste přeplatili, zjistila
studie
Při vánočních nákupech narazíte na mnoho devítek na
cenovkách Zákazníci je mají tendenci vnímat jako
výhodné a řádově

Komerční sdělení

Věnujte odemčený článek přátelům

Pošlete jim odkaz email nebo jim ho nasdílejte přes sociální sítě

Odemknout a nasdílet článek přátelům
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Přehrát znovu

VYBRALI JSME PRO VÁS

Video

Premium Premium Premium

Premium

Nájemné? Hlavně

kolik stojí energie,

zajímá lidi. Ceny

nájmů přestaly růst

Články Zábava
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Pondělí  prosince  svátek má Jitka    nová zpráva Premium Můj účet

Luxusní postele ručně vyráběné

Světové top značky s dlouholetou tradicí. Sjednejte si individuální
návštěvu showroomu
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