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Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2 vč. DPH 

  Výstavba projektu Bytové domy Za sladovnou v  Mýtě je rozvržena do dvou etap. V  rámci 
výstavby první etapy, jejíž zahájení je plánováno na podzim letošního roku, zde vyroste bytový 
dům A2 s 15 bytovými jednotkami. Dokončení první etapy je plánováno na závěr roku 2014. 

  Novostavba čtyřpodlažního Bytového domu Rajský dvůr se nachází v centru Kralovic. Dům, 
který je již dokončen, nabízí celkem 15 bytových jednotek ve velikostní kategorii 2+kk, 3+kk 
a 4+kk, výhodou je bezbariérový přístup a výtah. 

  Developerský projekt Kařez se nachází na okraji obce Kařez, v klidné lokalitě pod lesem. Nabízí 
jak rodinné domy, tak byty. V současné době jsou v nabídce byty z dokončené I. etapy projektu, 
kterou tvoří třípodlažní dům s byty v dispozicích 1+kk, 3+kk a 3+1. 

Ekonomické informace

Období
Meziroční růst/

pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Kurz k 8. 1. 2013
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dny sváteční utekly jako voda a před námi je další rok, rok s  třináctkou na konci. A  já jako 
umírněný optimista chci věřit tomu, že tak, jako se nenaplnily předpovědi o zániku světa, tak 
se nenaplní pověry přisuzující třináctce špatné vlastnosti a  vlivy. Je sice pravda, že Českým 
statistickým úřadem včera vydané informace o vývoji tuzemského stavebnictví příliš důvodů 
k radosti nezavdávají /viz rubrika Ekonomické informace v této stránce/, ale já jsem přesvědče-
ná, že dobří developeři budou i letos zahajovat a dokončovat zajímavé rezidenční projekty a na-
bízet je za příznivé ceny, a lidé budou o svém novém bydlení nejenom snít, ale budou tuto svoji 
přirozenou touhu i realizovat. Vybírat mají opravdu z čeho – současný trh nabízí jak množství 

projektů s byty určenými pro jednotlivce i mladé rodiny, tak pro ty, kteří se poohlížejí po nadstandardní nové nemovi-
tosti v atraktivní lokalitě. O aktivitách developerů rezidenčních projektů přináší v portálu www.kdechcibydlet.cz jasnou 
výpověď nejenom jeho široká nabídka nemovitostí, ale i redakční přehled projektů nového bydlení v ČR a rubrika 
věnovaná Zprávám z rezidenčního trhu, kterou denně rozšiřujeme o nové informace. „Živá“ je i rubrika TIP dne, v níž 
čtenáře upozorňujeme na Dny otevřených dveří připravované v probíhajících či již dokončených projektech. Kdyby se 
na trhu nic nedělo, všechny tyto rubriky by „spaly“.

Závěrem mi dovolte, abych vám do nového roku, na jehož prahu jsme před pár dny stanuli, popřála nejenom 
hodně zdraví, ale i štěstí a velkou dávku optimismu. 

Jana Hrabětová, ředitelka portálu

www.kdechcibydlet.cz

Přehled průměrných cen nových 
bytů ve vybraných lokalitách Plzeňský kraj

Bytové domy Za sladovnou, 
Mýto, okr. Rokycany
Zdroj informací o projektu/cenách 
ze 4. 1. 2013:
www.ikoplzen.cz

15 b. j.
(Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 15 bytů) 

71,16 m2

 (= celk. podlah. plocha 
bytu, zahrnující balkon/
terasu)

28 206 Kč
(Průměrná cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše 
bytu, zahrnující balkon/
terasu).

Bytový dům Rajský dvůr, 
Kralovice, okr. Plzeň-sever
Zdroj informací o projektu/cenách
ze 4. 1. 2013
www.wittmann.eu

15 b. j.
(Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 8 bytů)

82,61 m2

(= celk. podlah. plocha 
bytu, zahrnující balkon/ 
terasu a sklep. kóji) 

31 812 Kč
(Průměrná cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše 
bytu, zahrnující balkon/
terasu a sklepní kóji).

Nové byty Kařez, 
Kařez, okr. Rokycany
Zdroj informací o projektu/cenách
ze 4. 1. 2013
www.stavitelstvi-smid.cz

9 b. j.
(Prům. velikosti 
a ceny počítány z aktuální 
nabídky 4 bytů)

84 m2

(= celk. podlah. plocha 
bytu, zahrnující lodžii)

21 219 Kč
(Průměrná cena je vztažena 
k celkové podlah. ploše 
bytu, zahrnující lodžii).

Stavební produkce listopad 2012 –2,7 %

Počet vydaných 
stavebních povolení listopad 2012 –14,1 

(7 668)

Orientační hodnota 
povolených staveb listopad 2012 +1,3 % 

(22,7 mld. Kč) 

Počet 
zahájených bytů listopad 2012  –17,6 % 

(1 449 bytů)

Počet dokončených 
bytů listopad 2012 –12,9 % 

(2 540 bytů)

Hrubý domácí produkt 
v ČR 3. Q/2012 –1,3 %

Míra inflace 11/ 2012 +3,3 %

Index 
spotřebitelských cen 11/ 2012 +2,7 %

http://www.cnb.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/vyber.html
http://www.kdechcibydlet.cz/vyhledavani/rezidencni-projekty-v-Cr.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
http://www.ikoplzen.cz/projekty-bydleni/myto-za-sladovnou/prodej/bytove-domy/detail_bytovy-dum-a2-105
http://www.pokus.srdceakriz.cz/index.php/ct-menu-item-7/89-clanky/134-kralovice-byty
http://www.stavitelstvi-smid.cz/cs/nove-byty-karez
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Tipy měsíce

Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
BYTOVÉ DOMY U VODOJEMU VII

Již sedmá etapa výstavby obytného komplexu Bytové domy U Vodojemu, tvořená jedním třípod-
lažním domem se třemi samostatnými sekcemi, nabízí celkem 27 bytů ve velikostní kategorii 1+kk 
až 3+kk. V  tomto domě, jehož dokončení je plánováno na podzim letošního roku, je k dispozici 
i dvanáct garážových stání v šesti dvojgarážích, zbylá parkovací stání jsou umístěna před objektem.

Developer: SLÁDEK GROUP Prodejce: SLÁDEK GROUP

Praha 4 – Modřany
KOTI HYACINT

Nízkoenergetický rezidenční projekt, jehož výstavba byla zahájena počátkem října roku 2012, za-
hrnuje realizaci celkem šesti bytových domů v několika etapách. První etapou projektu je dům D, 
který se již staví a měl by být dokončen ve 3. čtvrtletí roku 2014. Tento bytový dům nabídne celkem 
70 nových bytů ve velikostní kategorii 1+kk až 5+kk. Další fázi výstavby tvoří budovy E a F, poslední 
fází jsou budovy A, B, C. Dokončení celého projektu je plánováno na závěr roku 2015.

Developer: YIT Stavo Prodejce: YIT Stavo

Praha 8 – Březiněves
RODINNÉ DOMY BŘEZINĚVES

Projekt Rodinné domy Březiněves, jehož postupná výstavba byla v ulici K Březiněvsi zahájena v roce 
2010, nabízí celkem 61 jedno- či dvoupodlažních domů s vlastní zahradou. Rodinné domy, které 
jsou uspořádány do šesti samostatných „hnízd“, jsou v dispozicích 3+kk, 4+kk a 5+kk a mají obytnou 
plochu od 74 do 137 m2. První dvě etapy tohoto projektu jsou již dokončeny, dokončení III. etapy 
o osmi RD je naplánováno na závěr roku 2013.

Developer: AKRO Real Prodejce: AKRO Real

Praha 9 – Vysočany
SEDMIKRÁSKA

Desetipodlažní bytový projekt Sedmikráska, vyrůstající v bezprostředním sousedství obchodního 
centra Galerie Harfa a kousek od stanice metra trasy B Českomoravská, nabízí celkem 155 nových 
bytových jednotek ve velikostní kategorii 1+kk až 4+kk. Jejich výměry se pohybují od 36,5 do 
147 m2. Výstavba Sedmikrásky již probíhá, její dokončení je plánováno na první čtvrtletí roku 2014.

Developer: Daramis Group Prodejce: Daramis Group

6. – 9. 2. 2013
PVA EXPO PRAHA LETŇANY

www.strechy-praha.cz

oslavte
s námi

   jubileum

Novinka

1.ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení 
a bezpečnost práce řemeslníků

Reklama

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/618-bytove-domy-u-vodojemu-vii-brandys-nad-labem.html?1=1&toShow=1&typ%5B%5D=1&kraje%5B%5D=2&okresy=31
http://www.sgreality.cz/
http://www.sgreality.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/616-koti-hyacint-i.-etapa-dum-d.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=hyacint
http://www.kotihyacint.cz/
http://www.kotihyacint.cz/
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-a-radove-domy/Praha/622-rodinne-domy-brezineves-ii.-etapa.html?1=1&toShow=1&jebyt=0&kraje%5B%5D=1
http://www.akroreal.com/
http://www.akroreal.com/
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/620-sedmikraska.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=sedmikr�ska
http://www.sedmikraska-byty.cz/
http://www.sedmikraska-byty.cz/
http://www.strechy-praha.cz/
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

19. ročník specializované výstavy nových projektů

PVA EXPO Praha – Letňany

21. – 24. března 2013

Nezmeškejte možnost
pro vaši prezentaci...

www.vystavabydleni.cz

INTELIGENTNÍ BUDOVY 
Definování a rámcový koncept 
inteligentních budov
Termín konání: 11. 1. 2013 
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

BAU 2013 
Mezinárodní veletrh architektury, 
stavebních materiálů a systémů
Termín konání: 14. 1.–19. 1. 2013
Místo konání: Výstavistě Neue Messe, 
Mnichov, NěmeckoVe

le
tr

h

www.bau-muenchen.com

ZELENÉ STŘECHY A DOMY 
CHRÁNĚNÉ ZEMÍ
Termín konání: 15. 1. 2013
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

DAŇOVÉ AKTUALITY  
PRO ROK 2013
Termín konání: 17. 1. 2012
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

Ku
rz

www.arkcr.cz

IMM COLOGNE 2013 
Mezinárodní veletrh nábytku, koupelen, 
podlah, osvětlení a kuchyní
Termín konání: 18. 1.–20. 1. 2013 
Místo konání: Kolín n. Rýnem, NěmeckoVe

le
tr

h
www.imm-cologne.com

MAISON & OBJET 2013 
Mezinárodní výstava životního stylu, 
dekorací, interiérů, bydlení a designu
Termín konání: 18. 1.–22. 1. 2013 
Místo konání: Výstaviště Paris Nord-
Villepinte, Paříž, FrancieV

ýs
ta

va

www.maison-objet.com

NOVELA STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 350/2012 SB. 
Termín konání: 22. 1. 2013
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

STAVÍME – BYDLÍME HODONÍN
19. ročník stavební výstavy pro region 
Slovácka
Termín konání: 25. 1.–26. 1. 2013
Místo konání: Dům kultury Horní Valy, 
HodonínV

ýs
ta

va

www.omnis.cz

NEARLY ZERO – PRAKTICKY 
A POLEMICKY 
Zelená legislativa a development
Termín konání: 24. 1. 2013
Místo konání: Hotel Adria, Praha 1

D
is

ku
sn

í s
et

ká
ní

 

www.stavebni-forum.cz

VYVLASTŇOVÁNÍ POZEMKŮ 
A STAVEB 
Termín konání: 29. 1. 2013
Místo konání: Střední škola 
polytechnická BrnoSe

m
in

ář

www.stavebnicentrum.cz

KNESL KYNČL ARCHITEKTI 
Výběr z realizací dvou výrazných 
brněnských architektů.
Termín konání: 31. 1.–3. 3. 2012
Místo konání: Galerie J. Fragnera, 
Praha 1V

ýs
ta

va

www.gjf.cz

STAVEBNÍ ZÁKON 
Termín konání: 31. 1. 2013
Místo konání: Studio AXIS, Praha 9

Se
m

in
ář

www.studioaxis.cz

STŘECHY PRAHA 2013 
15. jubilejní veletrh pro stavbu a renovaci 
střech
Termín konání: 6. 2.–9. 2. 2013 
Místo konání: PVA Letňany, Praha 9Ve

le
tr

h

www.strechy-praha.cz

SOLAR PRAHA 2013
9. ročník výstavy specializované na 
fotovoltaické systémy
Termín konání: 6. 2.–9. 2. 2013
Místo konání: PVA Letňany, Praha 9

V
ýs

ta
va

www.strechy-praha.cz

FOR PASIV
1. ročník veletrhu nízkoenergetických, 
pasivních a nulových staveb
Termín konání: 6. 2.–9. 2. 2013
Místo konání: PVA Letňany, Praha 9Ve

le
tr

h

www.forpasiv.cz

STAVÍME – BYDLÍME TŘEBÍČ 
10. ročník stavební výstavy pro Vysočinu 
a okolí Brna
Termín konání: 6. 2.–7. 2. 2013
Místo konání: Městské kulturní středisko 
Fórum, TřebíčV

ýs
ta

va

www.omnis.cz

TECHNICKÝ DOZOR 
INVESTORA 
Smluvní vztah TDI a stavebníka
Termín konání: 12. 2. 2013 
Místo konání: Studio AXIS, Praha 9Se

m
in

ář

www.studioaxis.cz

STAVITEL 
19. ročník národní výstavy stavebních 
materiálů a technologií
Termín konání: 15. 2.–17. 2. 2013 
Místo konání: Výstaviště Lysá nad 
LabemV

ýs
ta

va

www.vll.cz
Reklama

http://www.vystavabydleni.cz/uvod_bydleni.html
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
http://www.bau-muenchen.com/
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
http://www.arkcr.cz/?c_id=2048
http://www.imm-cologne.com/en/imm/home/index.php
http://www.maison-objet.com
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=247
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21939/nearly-zero-prakticky-a-polemicky-diskuse-24-1-2013/
http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
http://www.gjf.cz/pripravujeme/knesl-kyncl-architekti/
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=7799
http://www.strechy-praha.cz
http://www.strechy-praha.cz/solar-praha/solar-praha
http://www.forpasiv.cz/2013/cz/intercept.asp
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=248
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=691&record=7875
http://www.vll.cz/veletrh-144


  Aktuální přehled domácích i zahraničních 
výstav a veletrhů v roce 2013, vztahujících 
se k nemovitostem, najdete v portálu 
www. kdechcibydlet.cz v rubrice Výstavy 
a veletrhy.

  Lednovým vyhlášením výběrového řízení 
na dodavatele inženýrských sítí odstartuje 
havlíčkobrodská radnice několikaletý 
administrativně-stavební proces, jehož 
výsledkem bude vznik nového bytového 
komplexu v lokalitě Rozkošské a Ledečské 
ulice.

  Do bytového domu Matějkova, který 
byl v pražských Vysočanech dokončen 
v polovině prosince, se už mohou stěhovat 
noví obyvatelé. 

  Společnosti CENTRAL GROUP začalo být 
Česko malé a chystá se proto vstoupit na 
ruský rezidenční trh.

  V projektu Byty Devonská na pražském 
Barrandově byla dokončena hrubá stavba, 
byla osazena okna a dokončeny vnitřní 
omítky; nyní probíhají práce na fasádě.

  Počátkem prosince 2012 byla zahájena 
výstavba druhé etapy rezidenčního 
projektu společnosti YIT Stavo – projektu 
KOTI Hostivař v Praze 10.

  V pražských Holešovicích byla zahájena 
výstavba rezidenčního projektu JUBILEUM 
HOUSE.

  Developerská společnost Trigema, pod 
jejíž taktovkou vyrostl například projekt 
Barevné Letňany či Rezidence 3D, získala 
ocenění v soutěži Fair Bydlení.

  Areál závodu Milo Olomouc se začal měnit 
v novou polyfunkční čtvrť nazvanou 
Šantovka, která nabídne i nové byty.

  V trutnovské lokalitě Červený kopec byla 
dokončena výstavba třetí etapy bytového 
projektu Rezidence Nad Školou.

  V Českých Budějovicích byl v ulici Fráni 
Šrámka dokončen nový šestipodlažní 
bytový dům nabízející celkem 23 bytových 
jednotek.

 
  Historický pivovar v Prostějově se proměnil 

v polyfunkční dům Florián s více než 
třicítkou nových bytů.

 Novinky 2013: jaké změny nás letos čekají ve financích
Finanční změny, které se v roce 2013 dotknou všech, by se daly shrnout jedním slovem: 
zdražování. Vítr v našich peněženkách udělá nejen nedávno schválený daňový balíček, 
ale i další růst cen energií. Příznivější jsou změny v oblasti sociální, ty nejzásadnější se 
týkají důchodců a sociální karty. 
Celý článek na www.ihned.cz

 Koupili jste loni byt? Nezapomeňte do 7. února přiznat daň z nemovitosti
Lidé, kteří v roce 2012 privatizovali byt nebo koupili dům, musí podat přiznání k dani 
z nemovitosti do konce ledna. Daň se platí například i za samostatně stojící garáž. Pokud 
v bytě podnikáte, zaplatíte několikanásobně více.
Celý článek na www.ihned.cz

 Vyhnout se dani z převodu nemovitosti bude těžší, stát chce vybrat víc
Až 10 miliard korun od firem navíc chce získat ministerstvo financí tím, že ucpe díru 
v zákonu o dani z převodu nemovitostí. Do vlády jde zcela nový návrh o dani z nabytí 
nemovitých věcí, který by měl platit od roku 2014. 
Celý článek na www.idnes.cz

  Pomalu sedáme na dno, říká šéf stavebníků. Za šest měsíců zkrachovalo 230 
stavebních firem
Jen v první polovině roku 2012 zkrachovalo 230 stavebních firem a o práci přišlo 50 tisíc 
lidí, říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.
Celý článek na www.ihned.cz

 Startují energetické štítky pro domy. Kdy je musíte mít?
Energetické štítky musí podle zákona od roku 2013 zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo 
společenství vlastníků na nových budovách, při jejich přestavbách i při prodeji bytů.
Celý článek na www.aktualne.cz

 EKONOM: Černá listina začne už brzy ostrakizovat tisíce neplatičů DPH
Ministerstvo financí dokončilo pravidla pro sestavování listiny nespolehlivých firem. 
Podle odhadu resortu může seznam čítat až 28 tisíc společností. „První jména se na 
seznamu objeví začátkem února,“ řekl exkluzivně týdeníku Ekonom šéf Generálního 
finančního ředitelství Jan Knížek.
Celý článek na www.ihned.cz

 Podnikatele lákají daňové ráje zejména kvůli nestabilní legislativě v Česku 
Již několik let sílící trend, kdy podnikatelé přesouvají sídla firem do zahraničních 
destinací, bude podle analytiků pokračovat i v letošním roce. Za prvních devět měsíců 
loňského roku se zvýšil počet tuzemských firem ovládaných z daňového ráje o 337.
Celý článek na www.e15.cz

 Realitní prosinec: bezvětří a poklid narušily jen předvánoční nákupy CPI 
Nemastná neslaná stabilita – tak na adventním setkání SF budoucnost české ekonomiky 
a potažmo trhu realit nastínil ekonom Pavel Kohout.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, 
profesní vzdělávání, semináře…

MODERNÍ BYDLENÍ 
A ZAHRADA 
8. ročník východočeské stavební, 
interiérové a zahrádkářské výstavy
Termín konání: 15. 2.–17. 2. 2013V

ýs
ta

va

www.arenapce.cz

STAVÍME – BYDLÍME JIHLAVA 
7. ročník stavební výstavy na Vysočině
Termín konání: 20. 2.–21. 2. 2013 
Místo konání: Dům kultury Jihlava

V
ýs

ta
va

www.omnis.cz

DŘEVOSTAVBY
8. mezinárodní veletrh moderního 
vytápění, geotermální a solární techniky
Termín konání: 21. 2.–24. 2. 2013
Místo konání: Výstaviště Praha 
HolešoviceVe

le
tr

h

www.drevostavby.eu

REAL ESTATE MARKET > 
WINTER 2013 
Termín konání: 20. 2. 2013 
Místo konání: hotel angelo, Praha 5

Ko
nf

er
en

ce
www.stavebni-forum.cz

Jednou větou

Zaujalo nás v médiích

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/vystavy-a-veletrhy.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/vystavy-a-veletrhy.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1263/cesta-za-novou-ctvrti-zacina.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1263/cesta-za-novou-ctvrti-zacina.html
http://www.codeco.cz/projekty/bytove_projekty/matejkova/o_projektu.php
http://bytydevonska.cz/o-projektu
http://www.yit.cz/Sluzby/Apartments/Bytove-projekty/100228/Praha/Koti-Hostva-II
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1265/stavba-rezidencniho-projektu-jubileum-house-v-prazskych-holesovicich-byla-zahajena.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1265/stavba-rezidencniho-projektu-jubileum-house-v-prazskych-holesovicich-byla-zahajena.html
http://www.trigema.cz/cs/nove-byty-praha
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1258/areal-zavodu-milo-olomouc-se-meni-v-novou-polyfunkcni-ctvrt-a-nabidne-i-nove-byty.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1256/historicky-pivovar-se-promenil-v-polyfunkcni-dum-florian-s-vice-nez-tricitkou-novych-bytu.html
http://finance.idnes.cz/finance-2013-novinky-0nf-/viteze.aspx?c=A130102_123640_viteze_zuk
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59058120-dan-z-nemovitosti-podat-do-sedmeho-unora?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://ekonomika.idnes.cz/zmeny-v-dani-z-prevodu-nemovitosti-duq-/ekonomika.aspx?c=A121214_224924_ekonomika_neh
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59064510-pomalu-sedame-na-dno-rika-sef-stavebniku-za-sest-mesicu-zkrachovalo-230-stavebnich-firem?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://reality.aktualne.centrum.cz/grafika/2012/12/15/od-kdy-a-jaka-nemovitost-musi-mit-energeticky-stit/#1
http://byznys.ihned.cz/?article[comment][ukaz_vsechny]=1&article[comment][art_id]=59051800&p=021100_d&article[id]=59051800#comm
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/podnikatele-lakaji-danove-raje-zejmena-kvuli-nestabilni-legislative-v-cesku-943482
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/22017/realitni-prosinec-bezvetri-a-poklid-narusily-jen-predvanocni-nakupy-cpi/
http://arena.rfpardubice.cz/-10940/moderni-bydleni-a-zahrada/
http://www.omnis.cz/kalendar_det.asp?IDa=249
http://www.drevostavby.eu/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/22012/real-estate-market-winter-2013-konference-20-2-2013/


  Počet dokončených bytů v listopadu 2012 meziročně poklesl o více než 28 procent
Vyplývá to z právě vydaných informací Českého statistického úřadu, které se týkají stavebnictví. Stavební produkce v listopadu 2012 klesla 
meziročně reálně o 2,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,1 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 1,3 %.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

 Miliardář Vítek míří do vedení developera Orco. Navrhuje snížit kapitál firmy
Realitní společnost Orco Property Group se chystá na valné hromadě 4. února schválit změny v představenstvu. Jeho novými členy se stanou 
český podnikatel Radovan Vítek a další dva zástupci investičních společností Crestline Ventures a Gamala.
Celý článek na www.ihned.cz

 CENTRAL GROUP se připravuje na vstup na ruský rezidenční trh
O tom, že loňský rok byl na trhu s novými byty v Praze úspěšný, vypovídají i výsledky developerské společnosti CENTRAL GROUP. Jak 
vyplývá z tiskové zprávy, firma dosáhla nejvyšších prodejů od rekordního předkrizového roku 2007 a celkem prodala 1 309 nových bytů, 
domů a parcel. 
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

 Koupě bytu v roce 2013 očima daňového poradce
Kupujícího (zájemce) při koupi nového bytu zajímají tyto daně: daně z příjmů (fyzických a právnických osob), daň z přidané hodnoty, daň 
z převodu nemovitostí,- poplatky (zejména správní) a daň z nemovitostí.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

 Realitní Vánoce a Nový rok
Konec roku 2012 a počátek roku 2013 tuzemskému realitnímu sektoru přináší poměrně hodně novinek, a to někdy zcela zásadního 
charakteru.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

 Luxusní fenomén „Pařížská“
Jen jedenkrát za rok či dva se na nejprestižnější pražské adrese objevuje příležitost pro investory.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

 Praha hrozí žalobou kvůli ceně pronájmu Škodova paláce 
Primátor Svoboda chce jednat se Sebastianam Pawlowským, vlastníkem Škodova paláce, o snížení nájemného. Pokud se vyjednání nižší ceny 
nepodaří, bude město zvažovat podání žaloby. Praha do Škodova paláce před lety sestěhovala většinu úředníků magistrátu.
Celý článek na www.e15.cz

 Vyslyší Ježíšek developery? Chtějí domy v přírodním parku.
V Praze potichu běží čtvrtá vlna změn územního plánu. Možnost zaslat připomínky končí mezi vánočními svátky. Náhoda, nebo záměr?
Celý článek na www.ceskapozice.cz

 Trend budoucnosti: chytrá domácnost
Okna, která se vám sama zavřou, když začne pršet. Trouba, která dopeče pečivo chvilku před tím, než se probudíte.
Celý článek na www.denik.cz

 Nejzajímavější domy z architektonických soutěží a výstav v roce 2012
Každým rokem se architekti se svými projekty účastní řady významných oborových soutěží. Některé stavby jsou pak natolik unikátní, že 
zvítězí i „na více frontách“. Prohlédněte si, které nové a zrekonstruované domy či veřejné stavby letos zaujaly odborné poroty tuzemských 
a zahraničních soutěží.
Celý článek na www.aktualne.cz

 V Brně staví další výzkumné centrum za 800 milionů 
Symbolický poklep na základní kámen odstartoval v Brně stavbu výzkumného centra pro stavebnictví budoucnosti. Centrum AdMaS 
(Advanced Materials, Structures and Technologies) vzniká pod Palackého vrchem při Fakultě stavební Vysokého učení technického (VUT). 
Celý článek na www.e15.cz

Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky
Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: +420 277 779 290
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz  www.kdechcibydlet.cz
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Zaujalo nás v médiích

http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1273/pocet-dokoncenych-bytu-v-listopadu-2012-mezirocne-poklesl-o-vice-nez-28-procent.html
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59062440-miliardar-vitek-miri-do-vedeni-developera-orco-navrhuje-snizit-kapital-firmy?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1271/central-group-se-pripravuje-na-vstup-na-rusky-rezidencni-trh.html
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky/1269/koupe-bytu-v-roce-2013-ocima-danoveho-poradce.html
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21997/realitni-vanoce-a-novy-rok/
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/luxusni-fenomen-%E2%80%9Eparizska%E2%80%9C
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/praha-hrozi-zalobou-kvuli-cene-pronajmu-skodova-palace-941660
http://www.ceskapozice.cz/domov/ekologie/vyslysi-jezisek-developery-chteji-domy-v-prirodnim-parku
http://www.denik.cz/trendy/trend-budoucnosti-chytra-domacnost-20130102.html
http://reality.aktualne.centrum.cz/fotogalerie/2012/12/21/nejzajimavejsi-domy-z-architektonickych-soutezi-a-/foto/514653/
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/v-brne-stavi-dalsi-vyzkumne-centrum-za-800-milionu-939753
http://www.kdechcibydlet.cz

