
NEWSLETTER
SPECIALIZOVANÝ PORTÁL KDE CHCI BYDLET.CZ – VÁŠ OVĚŘENÝ ZDROJ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ 

O REZIDENČNÍM DEVELOPMENTU V ČR, JIŽ OD ROKU 2007

ČERVEN 2014

1

Ekonomické informace

www.kdechcibydlet.cz

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

  Bytový dům Bělohorská stojící v Brně-Židěnicích má tvar písmene L a nabízí byty s dispozicemi 
1+kk až 3+kk. Je navržen jako sedmipodlažní o šesti nadzemních a jednom podzemním podlaží, 
kde se nachází 21 garážových stání. Garážové stání, které je v ceníku započteno v ceně, náleží k by-
tům 3+kk. Předpokládaný termín dokončení výstavby je v dubnu 2015.

  Rezidenční projekt Mechová v Brně-Útěchově je třípodlažní bytový komplex rozdělený do pěti 
sekcí A až E, kdy v každé sekci jsou tři byty (jeden byt na podlaží) dispozičně řešené jako 1+kk, 2+kk 
nebo 3+kk. Většina bytů má buď terasu, nebo lodžii, některé dokonce obojí. Výstavba projektu byla 
zahájena v závěru roku 2013.

  Bytový dům KOMFORT I – Tišnov se nachází v v Dlouhé ulici v lokalitě Hony za Kukýrnou. Má 
jedno podzemí a čtyři nadzemní podlaží a ke každému z bytů náleží sklep a balkon, nebo terasa. 
Vybírat si můžete z bytů ve velikostní kategorii 2+kk až 4+kk. Předpokládaný termín kolaudace 
projektu je v červenci 2014.

Období
Meziroční růst/

pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Kurz k 10. 6. 2014
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Přehled průměrných cen nových 
bytů ve vybraných lokalitách Brno

Bytový dům Bělohorská
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 6. 2014
www.ps-estate.cz

56 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z nabídky 38 
volných)

67,75 m² celk.
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu zahrnující bal-
kon, terasu či předzahrádku 
a úložný box na patře)

38 585 Kč vč. DPH 
(Uvedená prům. cena je vzta-
žena k celkové podlah. ploše 
bytu zahrnující balkon/terasu/
předzahrádku a úložný box.)

Bytový projekt Mechová
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 6. 2014
www.fiedlerreality.cz

15 bytů v pěti domech
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z nabídky 11 
volných)

73,56 m² 
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu zahrnující 
terasu, balkon a sklep)

35 481 Kč vč. DPH 
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celkové podlah. 
ploše bytu zahrnující terasu/
balkon a sklep.)

Bytový dům KOMFORT I – Tišnov
Zdroj informací o projektu/cenách 
z 3. 6. 2014
www.stavitelstvinemec.cz

32 bytů
(Prům. velikosti a ceny 
počítány z nabídky 32 
volných, rezervovaných 
a prodaných)

87,56 m² 
(= celková prům. podlah. 
plocha bytu zahrnující 
terasu/ balkon)

24 989 Kč vč. DPH
(Uvedená prům. cena je 
vztažena k celkové podlah. 
ploše bytu zahrnující terasu/
balkon a sklep.)

Stavební produkce duben 2014 +8,0 % 

Počet vydaných 
stavebních povolení duben 2014 –5,7 % 

(6 603)

Orientační hodnota 
povolených staveb duben 2014 –10,2 % 

(22,8 mld. Kč) 

Počet 
zahájených bytů duben 2014 –18,5 % 

(1 800)

Počet 
dokončených bytů duben 2014 –23,7 % 

(1 461 bytů)

Hrubý domácí produkt 
v ČR

1. čtvrtletí 
2014 +2,5 %

Míra inflace květen 2014 +0,8 %

Index 
spotřebitelských cen květen 2014 +0,4 %

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pokaždé, když vás ve svém editorialu takto odděleně oslovím, říkám si, zda nejsem zbytečně hyperkorektní. 
Ve škole nás kdysi dávno učili, že mužský rod je takzvaně bezpříznakový a lze jej tedy použít i při oslovování 
skupiny, v níž jsou zastoupena obě pohlaví. Nicméně doba je jiná a i já to vidím – přiznávám, že určitě proto, 
že jsem žena, taky trochu jinak než před lety. Takže ačkoli jsou mezi příjemci našeho Newsletteru převážně 
muži – jak už to tak v realitní a developerské branži bývá – ta dvě slůvka navíc vás, milé dámy, snad potěší. 
A proč to tu vlastně zmiňuju? Koncem května jsem se zúčastnila Setkání lídrů českého stavebnictví, akce, 
při níž Kongresový sál ČNB (ten, kde se v posledních letech koná i slavnostní večer spojený s vyhlášením 
výsledků soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit) doslova praskal ve švech a židle nestačily. Letos na toto 
setkání totiž zavítalo víc než 450 osobností českého stavebnictví. Za řečnickým pultem se mimo jiné usadil 
prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a Jan Mládek, 
ministr průmyslu a obchodu. A všichni v sále byli v napjatém očekávání jejich státotvorných projevů. 
Poté, co konferenci zahájil Jiří Vacek, ředitel spolupořadatelské CEEC Research, se slova ujal pan prezident. 

Uvítal pana premiéra a cituji: …pány ministry. Já, i když z poslední řady, jsem ale na podiu pány ministry neviděla. Viděla jsem paní 
ministryni a pana ministra. Někdo by mě mohl nařknout z genderové předpojatosti, a tak jsem si jen v duchu povzdechla, že to ženy 
v naší vládě nemají lehké, když jsou vlastně neviditelné. Ale můj kolega novinář, sedící vedle mne, polohlasem poznamenal: „Chudák 
Věra Jourová.“ Byla jsem ráda, že to tak spontánně vyslovil, hned jsem se cítila lépe. Díky, Dane.

A tak mi, milé čtenářky a vážení čtenáři dovolte, abych vám popřála krásné a pohodové letní dny strávené (ať už na dovolené nebo 
v práci) mezi lidmi, pro něž nejste neviditelné/neviditelní.

Jana Hrabětová, šéfredaktorka portálu Kde Chci Bydlet.cz

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html?utm_source=NLT_listopad&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/?utm_source=NLT_cerven2014&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/?utm_source=NLT_duben2014&utm_medium=cpc&utm_campaign=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-sta
http://www.cnb.cz/
http://www.ps-estate.cz/cs/projekty/aktualni/bytovy-dum-belohorska-brno/cenik-rezervace/
http://www.fiedlerreality.cz/default.asp?intPageID=1703
http://www.stavitelstvinemec.cz/prodej-bytu/11455-tisnov-ulice-dlouha/12964-aktualni-stav-prodeje/
http://www.ceec.eu/events/conference-detail?iConferenceId=26
http://www.bestofrealty.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
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Tipy měsíce

Praha 5 – Smíchov
REZIDENCE NA HŘEBENKÁCH

Celkem 33 nových bytů nabízí developerský projekt Rezidence Na Hřebenkách, který vyroste 
na úbočí strahovského kopce, v bezprostředním sousedství rozlehlého parku Klamovka. V  rámci 
projektu, jehož dokončení je plánováno na závěr roku 2015, si můžete vybírat z bytů ve velikostní 
kategorii 1+kk až 4+kk. Jejich prodej byl zahájen letos v květnu.

Developer: Rezidence Na Hřebenkách Prodejce: OPIDUM-reality

Praha 9 – Vysočany
ZAHRADY NAD ROKYTKOU II

Již čtvrtou etapou pokračuje výstavba nové rezidenční čtvrti Nad Rokytkou v pražských Vysoča-
nech, kde první bytové domy začaly v sousedství Rokytky vyrůstat již v roce 2006. Aktuální etapa 
nabídne celkem 282 dispozičně rozmanitých nových bytů; v současné době je v prodeji 92 bytů ze 
dvou prvních bytových domů, jejichž dokončení je plánováno na závěr příštího roku.

Praha 13 – Řeporyje
BYTY VIVUS LUKA

Čtyři pětipodlažní a jeden čtyřpodlažní bytový dům s celkem 227 byty – to je nový rezidenční pro-
jekt developerské společnosti VIVUS, který bude stát na okraji Prokopského údolí v pražských Ře-
poryjích. Zájemcům o bydlení v této části Prahy 5 nabízí nové byty ve velikostní kategorii 1+kk až 
5+kk. Dokončení výstavby projektu je plánováno na jaro roku 2016.

Developer: Vivus Luka Prodejce: Vivus Luka

Řevničov, okr. Rakovník
LOFTOVÉ BYDLENÍ V ŘEVNIČOVĚ

Pro milovníky atypického loftového bydlení byl ve zrekonstruovaném objektu bývalého obilného 
sila v Řevničově na čtyřech nadzemních podlažích vybudován jeden prostorný byt s vysokými stro-
py a otevřenými prostory. Bytová jednotka je ve velikostní kategorii 5+1 o celkové ploše 144 m2, kdy 
každé podlaží nabízí užitnou plochu 36 m2.

Developer: Palladium Prodejce: Palladium

 

18. a 19. června 2014

jaro 2014

www.bytobrani.cz

SLEVA až 450 000 Kč v rámci akce!

Generální partner

Partneři akce

Mediální partner

Reklama

Developer: BCD Group Prodejce: Nad Rokytkou

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/662-rezidence-na-hrebenkach.html?t=6
http://www.rezidencenahrebenkach.cz
http://www.rezidencenahrebenkach.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/664-zahrady-nad-rokytkou-ii.html?1=1&toShow=1&fulltext=zahrady nad rokytko
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/663-byty-vivus-luka.html?1=1&toShow=1&fulltext=luka
http://www.vivus.cz/luka/index.php?lg=cz
http://www.vivus.cz/luka/kontakty.php?lg=cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/600-loftove-bydleni-v-revnicove.html?1=1&toShow=2&jebyt=1&kraje%5B%5D=2&okresy%5B%5D=34
http://www.loft-revnicov.cz
http://www.loft-revnicov.cz/?kontakt,3
http://www.bytobrani.cz
http://www.nadrokytkou.cz/
http://www.nadrokytkou.cz/kontakty/


3

Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

Ko
nf

er
en

ce

GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 
2014
Termín konání: 13. 5.–13. 6. 2014
Místo konání: Národní Galerie v Praze, 
Praha 7V

ýs
ta

va

www.grandprix-architektu.cz

RESITE 2014
MĚSTA A KRAJINY NOVÉ 
EKONOMIKY
Termín konání: 19.–20. 6. 2014
Místo konání: Forum Karlín, Praha 8 Ve

le
tr

h

www.resite.cz

KDYŽ CHCI STAVĚT 
RODINNÝ DŮM 1–5
Určeno pro širokou veřejnost
Termín konání: květen–červen 2014
Místo konání: budova Nového Tuzexu, 
Brno

Cy
kl

us
 s

em
in

ář
ů

http://stavebnicentrum.cz

PROGRESIVNÍ SANACE 
HISTORICKÝCH STAVEB
Termín konání: 12. 6. 2014
Místo konání: Studio Axis, Praha 7

Se
m

in
ář

www.studioaxis.cz

NÁJEM PRO BYDLENÍ A PRO 
PODNIKÁNÍ DLE NOVÉHO 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Termín konání: 12. 6. 2014
Místo konání: Palác Konvikt, Praha 1Se

m
in

ář

www.ustavprava.cz

VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTÍ
Termín konání: 17. 6. 2014
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Prah a10

Ku
rz

www.arkcr.cz

ODPOVĚDNOST 
STATUTÁRNÍCH A JINÝCH 
ZÁSTUPCŮ S.R.O., A.S
Termín konání: 17. 6. 2014
Místo konání: Palác Konvikt, Praha 1Se

m
in

ář

www.ustavprava.cz

SMLUVNÍ NABÝVÁNÍ NEMO-
VITÝCH VĚCÍ DLE NOVÉHO 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Termín konání: 17. 6. 2014
Místo konání: Palác Konvikt, Praha 1 Se

m
in

ář

www.ustavprava.cz

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
– PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Termín konání: 19. 6. 2014
Místo konání: Jurys Inn Prague Hotel, 
Praha 8

D
is

ku
sn

í s
et

ká
ní

www.stavebni-forum.cz

EFEKTIVITA PRÁCE MAKLÉŘE –
JAK NA VÍCE ZAKÁZEK 
A SMLUV
Termín konání: 24. 6. 2014
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Praha 10Ku

rz

www.arkcr.cz

JAK LÉPE KOMUNIKOVAT 
S KLIENTY
Termín konání: 25. 6. 2014
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Prah a10

Ku
rz

www.arkcr.cz

EXPO MOKRÁ 2014
10. mezinárodní demonstrační veletrh 
strojů pro stavebnictví, těžební 
a úpravnický průmysl 
Termín konání: 10.–12. 6. 2014
Místo konání: Mokrá u Brna

www.expomokra.cz/cs

Reklama

PRAHA 5 ØEPORYJE

Reklama

http://www.grandprix-architektu.cz
http://www.resite.cz
http://stavebnicentrum.cz/seminare-pro-sirokou-verejnost
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=9690
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/najem-pro-bydleni-a-pro-podnikani-dle-noveho-170/
http://www.arkcr.cz/?c_id=2492
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/odpovednost-statutarnich-a-jinych-zastupcu-177/
http://www.ustavprava.cz/cz/seminar/smluvni-nabyvani-nemovitych-veci-podle-noveho-179/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/23094/novy-obcansky-zakonik-prvni-zkusenosti-z-praxe-diskusni-setkani-1962014/
http://www.arkcr.cz/?c_id=2539
http://www.arkcr.cz/?c_id=2544
http://www.expomokra.cz/cs
http://www.vivus.cz/
http://www.rezidencespiritka.cz
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

In
st

al
ac

e

DESING.LIVE! 
JAROSLAV JUŘICA
Termín konání: do 22. 6. 2014
Místo konání: Umělecko-průmyslové 
muzeum, BrnoV

ýs
ta

va

www.moravska-galerie.cz

PIVNÍ FONTÁNA PRO GJF 
A LANDSCAPE FESTIVAL NNŽ 
2014
Termín konání: 5. 5.–12. 6. 2014
Místo konání: dvorní trakt Betlémské 
kaple, Praha 1

Ko
m

po
no

v.
 v

eč
er

www.gjf.cz

PAST PRESENT FUTURE 
GRAFFITI A STREET ART 
FESTIVAL
Termín konání: 6.-26. 6. 2014
Místo konání: Trafo galerie, Praha 9Fe

st
iv

al

www.trafacka.cz

KRAJINOU 
KONCERNOVANÉHO DESIGNU
Termín konání: do 29. 3. 2015
Místo konání: Jurkovičova vila, Brno

V
ýs

ta
va

www.moravska-galerie.cz

KOLEGIALITA A KONTROVERZE 
JOSEF HOFFMANN A ARCHITEKTI
moravské moderny z Wagnerovy školy ve Vídni
Termín konání: do 26. 10. 2014
Místo konání: Rodný dům Josefa 
Hoffmanna, Brno

V
ýs

ta
va

www.moravska-galerie.cz

HOLANDSKÝ VEČER
Termín konání: 24. 6. 2014
Místo konání: Galerie J. Fragnera

www.gjf.cz

Reklama

LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 
2014
Multižánrový kulturní festival
Termín konání: 17. 6.–9. 9. 2014
Místo konání: Nákladové nádraží Žižkov, 
Praha 3

Fe
st

iv
al

www.gjf.cz

LIDOVÁ ŠKOLA URBANISMU 2014
Přednáškový cyklus pro širokou veřejnost
Termín konání: duben–červen,  
září–prosinec 2014
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, 
Praha 1

Př
ed

n.
 c

yk
lu

s

www.gjf.cz

FENOMÉN B. …!
Výstavní projekt k 130. výročí založení 
keramické školy v Bechyni
Termín konání: do 28. 9. 2014
Místo konání: Mezinárodní muzeum 
keramiky v BechyniV

ýs
ta

va

www.ajg.cz
Reklama

Jednou větouZaujalo nás v médiích

  PRAHA 4 – Den otevřených dveří spojený 
s představením zařízeného vzorového mezone-
tu proběhne ve čtvrtek 19. června odpoledne 
v bytovém projektu Zátiší Hodkovičky.

 Ekonomika rostla víc, než se odhadovalo, mezičtvrtletně o 0,4 procenta
Česká ekonomika se v letošním prvním čtvrtletí vyvíjela lépe, než byl první odhad. Proti 
předchozímu čtvrtletí vzrostla o 0,4 procenta, meziročně stoupla o 2,5 procenta, což bylo 
nejvíc za poslední tři roky. Ve zpřesněném odhadu to uvedl Český statistický úřad.
Celý článek na www.e15.cz

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/designlive!-jaroslav-jurica.aspx
http://www.gjf.cz/aktualne/pivni-fontana-projekt-archwerk
http://trafacka.cz/novinky/past-present-future-graffiti-a-street-art-festival/
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/krajinou_koncernovaneho_designu.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2014/kolegialita-a-kontroverze-josef-hoffmann-a-architekti-moravske-moderny-z-wagnerovy-skoly-ve-vidni.aspx
http://www.gjf.cz/pripravujeme/holandsky-vecer/
http://www.alamaison.cz
http://www.gjf.cz/pripravujeme/landscape-festival-praha-2014/
http://www.gjf.cz/pripravujeme/lidova-skola-urbanismu-2014/
http://www.ajg.cz/vystavy/pripravujeme/fenomen-b-/
http://www.forarch.cz
http://www.hodkovicky-byty.cz/news/33/42/DEN-OTEVrENyCH-DVEri---ctvrtek-19-6-od-15-00---20-00-h/
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/ekonomika-rostla-vic-nez-se-odhadovalo-mezictvrtletne-o-0-4-procenta-1090366
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Jednou větou

Zaujalo nás v médiích

  PRAHA – Ve dnech 18. a 19. června se 
uskuteční jarní BYTOBRANÍ, v rámci něhož 
si pod taktovkou společnosti LEXXUS můžete 
prohlédnout šest rezidenčních developerských 
projektů.

  PRAHA 10 – Den otevřených dveří se 19. 6. 
koná také v projektu ECOCITY Malešice 
developera JRD, a to od 16 do 20 hodin.

  ČR – V sobotu 14. a v neděli 15. června se 
můžete těšit na další Víkend otevřených 
zahrad, díky němuž budete moci navštívit 
nejenom něčím ozvláštněné parky a veřejná 
prostranství, ale i v jiný čas nepřístupné 
zahrady.

  PRAHA 5 – Pouličním hudebním festivalem 
a položením základního kamene bytového 
projektu Smart oslavila developerská 
společnost Trigema 20. let svého působení 
na trhu.

  PRAHA/BRANDÝS N/L – V pátek 6. června 
otevřela developerská společnost CENTRAL 
GROUP zcela nové ukázkové rodinné domy, 
a to v pražských Pitkovicích a v Brandýse nad 
Labem.

  PRAHA 5 – Na pražském Smíchově byl položen 
základní kámen druhé etapy Rezidence 
Sacre Coeur developerské společnosti 
SATPO.

  DRAHELČICE – Výstavbu celkem 40 řadových 
rodinných domů a pěti dvojdomů představuje 
druhá etapa developerského projektu 
nazvaného Na Malé Růži, která byla zahájena 
v druhé polovině května.

  PRAHA 3 – V pondělí 26. května 2014 zahájila 
developerská společnost Skanska Reality 
prodej bytů ze svého nového rezidenčního 
projektu nazvaného V Zahrádkách.

  PRAHA 9 – O nové bytové domy ze čtvrté 
etapy se začne rozrůstat rezidenční areál Nad 
Rokytkou v pražských Vysočanech; prodej bytů 
ze Zahrad Nad Rokytkou II byl zahájen 
v polovině května.

  PRAHA 10 – V pražských Vršovicích 
byla developerskou společností Akro 
living zahájena výstavba Rezidence 
U Roháčovách kasáren.

  PRAHA 8 – V červenci příštího roku bude na 
Na Rohanském ostrově v Karlíně dokončena 
Rezidence Vltava developerské společnosti 
Horizon Holding, nabízející celkem 105 nových 
bytů.

 Stavařům se nelíbí změny v souvislosti s EIA, prý zastaví stavby
Stavaři varují před další pohromou, která se podle jejich názoru na české stavebnictví 
valí. Jde o chystanou novelu stavebního zákona související se změnou legislativy 
o posuzování staveb na životní prostředí, takzvaný proces EIA. 
Celý článek na www.e15.cz

 Pozor na špatné energetické průkazy. Stát je nedokáže hlídat
Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zpřísnění kontrol průkazů energetické 
náročnosti budov. Chce také jejich plnou evidenci.
Celý článek na www.aktualne.cz

 Realitní květen: kdo sežral prezidentovi dort?
„Buď vám cenu předají osobně, nebo pošlou poštou – jenom organizátoři Ropáka vám 
cenu udělí a ten dort pak sami sežerou! – rozhorlil se prezident Miloš Zeman na setkání 
s kapitány českého stavebnictví.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

  První čtvrtletí roku 2014 přineslo do českého stavebnictví nečekaně intenzivní 
růst. Co bude dál?
České stavebnictví zaznamenalo v prvním čtvrtletí roku 2014 růst výkonu. Důvodem 
bylo výrazně lepší zimní počasí, ale také příliv nových zakázek. Celoročně by české 
stavebnictví podle ředitelů firem mělo vzrůst v roce 2014 o 0,7 procenta a v příštím roce 
o dalších 2,9 procenta.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

 Komise sestavená k úvěrové kauze vyjasnila výpočet RPSN
Speciální komise České obchodní inspekce, která vznikla kvůli úvěrové kauze, po dvou 
měsících práce vyjasnila postup, jak správně počítat RPSN, aby byla sazba čitelná pro 
spotřebitele. Správný postup brzy zveřejní na svém webu
Celý článek na www.idnes.cz

  Ceny bytů v Česku mírně rostou, hypoteční sazby stagnují. Splátka hypotéky se 
prodražuje
Průměrné úrokové sazby hypoték v květnu přestaly klesat. Růst cen bytů v kombinaci se 
stagnací úrokových sazeb hypoték v měsíci květnu znamená, že se dostupnost bydlení 
v tuzemsku mírně zhoršila.
Celý článek na www.ihned.cz

 Zájem Čechů o stavební spoření vzrostl. Úvěrů si lidé berou méně
Stavební spořitelny v prvním čtvrtletí zaznamenaly nárůst počtu nově uzavřených smluv 
meziročně zhruba o 62.000 na více než 155.000 smluv. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo 
ministerstvo financí na internetu. 
Celý článek na www.lidovky.cz

 Praha schválila výstavbu nové čtvrti
Pražští zastupitelé ve čtvrtek svým rozhodnutím odstranili stavební uzávěru na území 
v okolí smíchovského nákladového nádraží. Developer Sekyra Group tak může začít 
pracovat na projektu nové městské čtvrti Smíchov City.
Celý článek na www.ihned.cz

  CTP posiluje. Největší developer průmyslových hal v Česku vydělal 2,7 miliardy 
korun
Největší developer průmyslových výrobních hal a skladů v Česku a čtvrtý největší 
v Evropě rok od roku roste. Skupina CTP loni vybrala na nájemném v přepočtu 3,3 
miliardy korun. V poslední době bylo o firmě slyšet hlavně v souvislosti s výstavbou 
brněnské haly pro Amazon.
Celý článek na www.ihned.cz
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http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/23120/realitni-kveten-kdo-sezral-prezidentovi-dort/
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http://byznys.ihned.cz/reality/c1-62262180-praha-schvalila-vystavbu-nove-ctvrti-smichov-city-ma-stat-10-miliard-korun
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-62286980-ctp-posiluje-nejvetsi-developer-prumyslovych-hal-v-cesku-vydelal-2-7-miliardy-korun
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Reklama

 Zkrachovalý developer ECM prodá dva projekty na Pankráci rakouské firmě

Prodej připravených projektů ve výběrovém řízení je součástí reorganizace projektových 

společností ECM, kterou povolil soud. ECM, která se potýkala s mnohamilionovými dluhy, 

je v konkurzu od začátku loňského roku.

Celý článek na www.ihned.cz

 Orco hlásí vysokou ztrátu, projevil se prodej německé součásti

 Developerská společnost Orco Property Group vykázala v prvním čtvrtletí čistou ztrátu 

54,4 milionu eur (1,5 miliardy korun). Hlavním důvodem je ztráta kontroly nad německou 

dceřinou společností GSG Group, dříve známou jako Orco Germany, uvedla firma. 

Celý článek na www.e15.cz

 Kanceláře open space jsou překonané. Firmy je přestavují

Koncept otevřených kanceláří, takzvaných open space, zastaral. Projektantské firmy 

vymýšlejí, jak pracovní prostor uspořádat jinak, příjemněji. Namísto strohých stovek stolů 

zařizují shluky míst, tichá hnízda, telefonní budky, obýváky i džungle. Americká média už 

loni psala, že končí "tyranie" otevřených kanceláří. 

Celý článek na www.idnes.cz

 Podnikatelé plánují pozvednout Karlín

Pražský Karlín sice v desetiletí po povodních z roku 2002 přitáhl miliardové realitní 

investice, přesto tamním byznysmenům vadí, že při cestách do práce stále musí sem tam 

míjet nevábná zákoutí nebo podivné osoby. 

Celý článek na www.e15.cz

  Ušetřit na byt? Na Ústecku do dvou let, v Praze do sedmi. Musíte ale odkládat 

celou mzdu

Nejkratší dobu by na pořízení bytu spořili lidé v Ústeckém kraji. Při odkládání celé mzdy 

by si byt pořídili do dvou let. Proti tomu Pražané by čekali o pět let déle. Za stejnou dobu, 

během níž by Pražan ušetřil na byt, by obyvatel Vysočiny uspořil na celý dům.

Celý článek na www.novinky.cz

  PRAHA 4 – V ulici Na Dolinách v pražském 
Podolí začala vyrůstat Rezidence Nad 
Podolskou vodárnou; developery projektu 
jsou společnosti PSJ a CRESCON.

  PRAHA 14 – V polovině května Skanska Reality 
odstartovala prodej bytů ze dvou bytových 
domů etapy G rezidenčního projektu 
Jahodnice v pražských Hostavicích.

  PRAHA 7 – Developerská společnost Daramis 
Group otevřela nové klientské centrum; 
najdete ho v Jankovcově ulici v pražských 
Holešovicích.

  PRAH A 4 – V rezidenčním komplexu nazvaném 
Modřanský Háj byla zahájena výstavba 
nového bytového domu s 21 byty.

  PRAHA 5 – Celkem 33 nových bytů na 
pražských Hřebenkách nabízí Rezidence Na 
Hřebenkách, prodej těchto bytů byl zahájen 
letos v květnu.

  PRAHA – EKOSPOL uvedl na pražský rezidenční 
trh dalších 270 nových bytů na prodej, 
a to v Praze 4, Praze 5 a v Praze 10.

  PRAHA 4 – Počátkem května byl v projektu 
Písnické Rezidence Vrtilka otevřen 
kompletně zařízený vzorový dům. 

  BRNO – Koncem dubna byl zkolaudován 
projekt Rezidence Kopečná, který si můžete 
přijít prohlédnout ve dnech 20. a 21. června, 
kdy se zde koná Den otevřených dveří.

  ČR – Další aktuální informace z rezidenčního 
developerského trhu najdete v portálu Kde 
Chci Bydlet.cz v rubrice Zpravodajství/
Novinky.
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