
Newsletter Květen 2010

Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Neznám nikoho, kdo by neměl rád jaro. A měsíc květen zvlášť. Dny bývají  příjemně teplé a noci se zkracují. Ten letošní máj sice 
svoji vládu zahájil poněkud chladně a uplakaně, ale ani to nemůže popřít skutečnost, že jaro je skutečně tady.

Jak moudří lidé říkají, kdo přečká zimu a dlouhé  mrazivé noci, jaro mu vleje novou energii do žil. A život jde dál jaksi mnohem 
snáz. Zdá se, že letos jaro vlilo podobnou energii do žil i tuzemskému realitnímu  trhu. Alespoň my, tvůrci portálu Kdechcibydlet.cz, 
to tak vnímáme. Portál pro zájemce o nové bydlení  provozujeme od poloviny roku 2007, a víme, že každý měsíc roku 2008 
a 2009 se jeho z nabídky prodalo zhruba 80 až 100 nových bytů či rodinných domů. Druhá polovina dubna však nastavila jiný 
rytmus. Každý  týden se nyní prodává přibližně 80 „našich“ bytů a domů.  Nechci to zakřiknout, ale spolu s prodejci a developery 
nových rezidenčních projektů věřím, že toto tempo bude pokračovat i v dalších týdnech. K tomu jistě přispějí i akce nazvané Dny 
otevřených dveří. O těch květnových najdete informaci i v tomto Newsletteru, a to na straně tři.

Milí prodejci a developeři. Pokud chcete, abychom  zprávu o návštěvních dnech ve Vašich projektech „poslali dál“, napište nám. 
Rádi to prostřednictvím portálu a Newsletteru uděláme.

V závěru dubna jsme „do světa vypustili“ jarní vydání tištěného magazínu KDE CHCI 
BYDLET.  Obsahuje nabídku zhruba stovky rezidenčních projektů z celé republiky a kromě jiného také 
Kaleidoskop - výběr z událostí uplynulého půlroku. Máte-li o magazín KDE CHCI BYDLET zájem, 
napište. Za pár dní ho budete mít ve schránce.

Krásné a úspěšné dny Vám přeje 
Jana Hrabětová, ředitelka portálu Kdechcibydlet.cz

Přehled cen bytů ve vybraných lokalitách 
(výběr z projektů)

Ostrava

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Viladomy Gemini
Zdroj informací o projektu/
cenách  
z  5. 5. 2010 
www.viladomygemini.cz 

Bytový dům Vítězná
Zdroj informací o projektu/
cenách  
z  5. 5. 2010 
www.viteznaostrava.cz

Rezidence Améba
Zdroj informací o projektu/
cenách  
z  5. 5. 2010 
http://rezidenceameba.cz

24 bytů
(počítáno 

z aktuální nabídky 
16 volných bytů)

24 bytů 
(počítáno 

z aktuální nabídky
12 volných bytů)

40 bytů 
(počítáno

 z aktuální nabídky 
17 volných bytů)

64,38 m2

obytné plochy bytu (nezahrnuje 
terasu, balkon, sklep)

62,43 m2

plochy bytu
(nezahrnuje terasu, sklep)

118,07 m2

užitné plochy bytu
(nezahrnuje terasu,
balkon, lodžii, sklep)

Ekonomické
informace

Období Meziroční 
růst/pokles

Předběžný 
odhad HDP v ČR

4. čtvrtletí
2009

- 3,1 %

Míra inflace březen
2010 + 0,7 %

Index 
spotřebitelských 

cen

březen
2010 + 0,7 %

Kurz k 10. 5. 2010

25,605 CZK/1 EUR  19,743 CZK/1 USD

40 324 Kč bez DPH
(Cena nezahrnuje parkovací stání, 

které je možno zakoupit v ceně
265 000 Kč bez DPH.)

47 154 Kč bez DPH
(Cena zahrnuje sklep v hodnotě

37 450 Kč bez DPH, garážové stání
v hodnotě 225 235 Kč bez DPH.)

65 177 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje 

také parkovací stání 
i sklep.)

(Zdroj: ČSÚ)

Období Meziroční 
růst/pokles

Projekt Viladomy Gemini se nachází v obci Nová Bělá, která je jedním z městských obvodů Ostravy. 
Zahrnuje výstavbu dvou třípatrových domů, které svým obyvatelům poskytnou velmi dobrou kvalitu bydlení 
v klidné zóně s výhledem na Moravskoslezské Beskydy. Viladomy Gemini se vyznačují elegantní moderní 
architekturou a použitím kvalitních materiálu i technických řešení. Zástavba je situována tak, aby tvořila 
uzavřený prostor s maximální mírou individuality bydlení. 

Bytový dům Vítězná je stylově jednoduchá moderní stavba situovaná v Komenského sadech. Jedná se 
o pětipodlažní budovu s velkometrážními bytovými jednotkami. Objekt disponuje dvěma samostatnými 
vchody i podzemním parkovištěm s parkovacím místem pro každou bytovou jednotku. Všechny přízemní 
byty jsou s venkovním prostředím spojeny vlastní terasou, byty ve druhém až čtvrtém patře mají lodžie, páté 
patro nabízí velké terasy.

Rezidence Améba se nachází v blízkosti Komenského sadů v centru Ostravy. Stavba je tvořena dvěma 
samostatnými částmi (A a B), které jsou vzájemně propojeny pouze v podzemním podlaží. Většina bytových 
jednotek má vlastní terasu, či balkón. Některé byty v posledním patře mají přístup na rozlehlou terasu na 
střeše. 

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Stavební 
produkce

únor
2010

- 23,6 % 

 Počet vydaných 
staveb. povolení

únor
2010

+ 0,6 %
(7 335)

Orientační
hodnota staveb 

únor
2010

- 24,0 %
(21,9 mld. Kč)

 
Počet zahájených 

bytů
únor
2010

- 33,2 %
(1 829 bytů)

Počet  
dokončených bytů

únor
2010

+ 4,0 %
(3 227 bytů)

mailto:anna.kucerova@kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.viladomygemini.cz
http://www.viteznaostrava.cz
http://rezidenceameba.cz/cz/nabidka_bytu


Tipy měsíce NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

 Brno - město
Brno Trnitá - malometrážní byty u centra
Malometrážní byty, které vznikly rekonstrukcí domu v brněnské Štěpánské ulici, 
jsou koncipovány jako cenově dostupné startovací bydlení nebo také jako zajímavá 
investice. Ve zrekonstruovaném domě mají zájemci o koupi bytu možnost vybrat si ze 
dvou standardů vnitřního vybavení.

Prodejce: Real Spektrum, a.s.
Developer: Neuveden

 Praha 6 - Břevnov
Nad Malovankou 
Bytový dům Nad Malovankou vyrůstá v ulici Nad Závěrkou na okraji stávající zástav-
by pražského Břevnova. Svou velikostí a umístěním se řadí mezi komorní obytné 
objekty. Součástí projektu o 20 bytech je pozemek o velikosti 3 570 m2 - bytový dům 
se soukromou zahradou tvoří privátní část, zbytek pozemku bude součástí městského 
parkového pásu spojujícího Strahovskou zahradu a Břevnov. Dokončení výstavby je 
plánováno na podzim roku 2010.
Prodejce: Nad Malovankou s.r.o.
Developer: Nad Malovankou s.r.o.

 Rakovník, Středočeský kraj 
V Zahradách II
Bytový projekt V Zahradách II - Rakovník je realizován v klidné bytové čtvrti města, 
na místě bývalého zahradnictví. Postupně by mělo být v projektu V Zahradách po-
staveno celkem 81 bytových jednotek ve třech konzistentních vila-domech. Každý dům 
bude mít 27 bytů. První, vloni dokončený bytový dům "A" je již vyprodán. Předpokládané 
dokončení druhého bytového domu, domu  "B", je stanoveno na březen 2011. 
Prodejce: DP Development Group a.s.
Developer: DP Development Group a.s.

 
Praha 9 - Letňany
Barevné Letňany - Modrý dům
Bytový soubor Barevné Letňany se nachází v Praze 9, pouhých deset minut chůze 
od nové stanice metra trasy C - Letňany. Osmipodlažní Modrý dům tvoří již třetí etapu 
tohoto projektu. Nabízí celkem 89 bytových jednotek, které jsou dispozičně řešeny 
jako 1+kk až 4+kk. Dokončení Modrého domu je plánováno na listopad 2011. 

Prodejce: Trigema Real s.r.o.
Developer: Trigema a.s.

Reklama

Bližší informace o podmínkách akce získáte 
u 2900 finančních poradců ČMSS 
nebo na www.cmss.cz

Získejte  6000 Kč
Jen se stavebním spořením u Lišky!

Bližší informa
u 2900 finančn
nebo na www.

Jeen se 

CMSS_draha_PR clanek_197x70.indd   1 6.5.2010   13:29:21

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Jihomoravsky-kraj/452-brno-trnita-malometrazni-byty-u-centra.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje=11&okresy=78
http://web.realspektrum.cz/novostavby
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/483-nad-malovankou.html?1=1&toShow=2&fulltext=nad malovankou
http://www.malovanka.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/479-v-zahradach-ii-rakovnik.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje=2&okresy=34
http://www.dpdevelopment.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/482-barevne-letnany-modry-dum.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje=1&okresy=9
http://www.barevneletnany.cz
http://www.cmss.cz/cs/produkty/stavebni-sporeni/ziskejte-6000-kc.html


Tipy na výstavy, veletrhy, konference, aukce

    Diskusní setkání

Rezidenční development: 
o marketingu nově

Termín konání: 12. 5. 2010 od 11 do 13 hod.
Místo konání: hotel angelo, Praha 5,
Radlická 1g 
www.stavebni-forum.cz

Výstava

HOBBY, jaro 2010, 
České Budějovice
19. ročník výstavy
Termín konání: 12. - 16. 5. 2010
Místo konání: Výstaviště České Budějovice

www.vcb.cz

Veletrh

Opavský veletrh
VII. ročník veletrhu stavebnictví, bytového 
zařízení a automobilů
Termín konání: 14. - 16. 5. 2010 
Místo konání: Víceúčelová hala Opava, 
Žižkova ul.

www.omnis.cz

Veletrh 

REAL Vienna 2010
Realitní a investiční veletrh zaměřený
na střední a východní Evropu
Termín konání: 18. - 20. 5. 2010
Místo konání: Výstaviště MessezentrumWien-
Neu, Vídeň, Rakousko
www.messe.at

    Seminář

Novela zákona o veřejných 
zakázkách ve stavebnictví
Termín konání: 20. 5. 2010 od 9 do 13 hod.
Místo konání: Lisabonská 4, Praha 9 (budova 
TIC ČKD)
www.axis.cz

Diskusní setkání

O golfu na golfu 
Termín konání:  20. 5. 2010 od 10 do 16 hod.
Místo konání: Golf & Country Club Hodkovičky, 
Vltavanů 546, Praha 4

www.stavebni-forum.cz

Výstava

DŮM A ZAHRADA Liberec
VI. ročník prodejní a kontraktační výstavy 
zaměřené na úpravu a zařízení interiéru, 
exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře
Termín konání: 20. - 23. 5. 2010
Místo konání: Výstaviště Liberec
www.diamantexpo.cz

    Veletrh

Frýdecko-místecký veletrh
IV. ročník veletrhu stavebnictví, bytového 
zařízení, zahradnictví a hobby
Termín konání: 21. - 23. 5. 2010
Místo konání: Národní dům, Palackého 134, 
Frýdek-Místek
www.omnis.cz

Veletrh

URBIS INVEST
Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a 
technologií pro města a obce
Termín konání: 25. 5. - 27. 5. 2010
Místo konání: Výstaviště Brno

www.bvv.cz

Kurz

Příprava k autorizačním zkouškám 
ČKAIT 

Termín konání: 26. 5. 2010 od 9 do 16 hod.
Místo konání: Lisabonská 4, Praha 9
(budova TIC ČKD)
www.axis.cz

    Aukce

Aukce 30 bytů a rodinných domů 
z developerských projektů
Vyvolávací ceny až o 40 % nižší než ceníkové
Termín konání: 27. 5. 2010
Místo konání: Autoklub Praha, Praha 1,
Opletalova ul. 29
www.aukce-realit.com

Výstava 

Bydlení, volný čas a životní styl 
Termín konání: 3.  - 5. 6. 2010
Místo konání: KV Aréna, Karlovy Vary

http://vystavy.karlovarska.net/

Výstava

Jan Kaplický: Vlastní cestou
Termín konání: 16. 4. - 2. 8 2010
Místo konání: Centrum současného umění 
DOX, Poupětova 1, Praha 7

 www.doxprague.org

    Výstava

Městské zásahy Praha 2010
Termín konání: 13. 5. - 2. 8. 2010
Místo konání: Centrum současného umění 
DOX, Poupětova 1, Praha 7

www.doxprague.org

Výstava

Architecture & Inclusion
Současná architektura reflektující sociální 
témata ve společnosti v 21. století.
Termín konání: 14. 4. - 6. 6. 2010
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, 
Praha 1
www.gjf.cz

Na návštěvu Vás zvou…  
 
Čtvrtek 13. května
Rezidence Jeseniova, Praha 3
Prohlídka od 12 do 19 hod.
(Prohlídky se zde v uvedenou dobu konají každý čtvrtek)
Barevné Letňany, Praha 9
Prohlídka od 14 do 18 hod.
(Prohlídky se zde v uvedenou dobu konají každé úterý
a čtvrtek)

Pátek 14. května
Bytový dům Raisova, Náchod
Den otevřených dveří od 14 do 19 hod.

Sobota 15. května
Prague Marina, Praha 7
Den otevřených dveří od 10 do 18 hod.

Na Panském, Brandýs n./L-Stará Boleslav
Prohlídka od 10 do 12 hod.
(Prohlídky se zde v uvedenou dobu konají každou sobotu)
Bytový dům Raisova, Náchod
Den otevřených dveří od 9 do 17 hod.

Sobota 22. května 
Byty Jihlava - Hruškové Dvory III, Jihlava
Den otevřených dveří od 10 do 13 hod.

Sobota 29. května
Pardubice Trnová I SO 01, Pardubice
Den otevřených dveří od 10 do 13 hod.

Podrobnosti o aktuální nabídce uvedených projektů
najdete v portálu Kdechcibydlet.cz

http://www.kdechcibydlet.cz


Zaujalo nás v médiích

Wall Street má za sebou černý čtvrtek, akcie ztrácely až deset procent
Čtvrtek zřejmě vejde do historie finančních trhů jako černý čtvrtek 6. května 2010. Během několika minut mezi půl devátou 
a devátou večer středoevropského času americké burzy zažily největší propad v rámci jediného dne od velkého akciového 
kolapsu v říjnu 1987.
Celý článek na www.idnes.cz

„Zachráněný“ americký obr Freddie Mac si řekl o další státní injekci
Agentura Freddie Mac, která je jedním ze dvou hlavních poskytovatelů financí na hypotéky v USA, má i dva roky po znárodnění 
vážné problémy. V prvním čtvrtletí sice snížila ztrátu, ale stále prodělala osm miliard dolarů. Oznámila, že bude potřebovat 
další státní injekci.
Celý článek na www.idnes.cz

Česko vydělalo prodejem emisních povolenek 18 miliard korun
Česko prodalo další dva miliony emisních povolenek a navýšilo objem financí, které jsou k dispozici v programu Zelená 
úsporám. Pro zájemce o dotace na zateplení domů a energeticky úsporných opatření je tak připraveno až 18 miliard korun.
Celý článek na www.e15.cz

Budova v pražských Hájích má být nejvyšší v zemi, radní o projektu nic neví
Budova s 31 podlažími na konečné stanici metra Háje má být nejvyšší v republice. Společnost Melit 120 metrů vysokou 
budovu už prezentuje jako hotovou věc, ale představitelé Prahy neměli ještě včera o tomto záměru nejmenší tušení.
Celý článek na www.idnes.cz

Komerční banka vydělala za čtvrtletí o 13 procent více
Komerční banka v prvním čtvrtletí vydělala 3,2 miliardy korun. Oproti loňsku si polepšila o 12,8 procenta. Zásluhu na tom 
měly další úspory provozních nákladů a výrazný pokles nákladů rizika
Celý článek na www.idnes.cz

Ceny za prodej bytů už rok padají, nájmy se navzdory krizi ani nehnou
Kdo hledá pronájem bytu, vyčkáváním na pokles cen si na rozdíl od zájemce o koupi nikterak nepomůže. Nájmy jsou v Česku 
totiž podle realitních expertů vůči světové hospodářské recesi imunní, od počátku loňského roku výrazně nezměnily.
Celý článek na www.idnes.cz

Realitní duben: jediný aprílový žertík, jinak frenetická aktivita
Opustili své projekty, nezaplatili, zbankrotovali, vypnuli telefony a odjeli do Afriky – pokud se tento příběh společnosti Eube 
potvrdí, nepochybně jde o nejlepší, ale možná také jediný developerský irrisus letošního apríla.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Orco Germany prodalo nemovitostní portfolio v sektoru zdravotnictví za 40 milionů eur
Německá pobočka Orco Property Group - Orco Germnay, oznámila prodej nemovitostí, které vlastnila v sektoru zdravotnictví 
v Německu. Prodej nemovitostí by měl firmě přinést 40 milionů eur, zhruba 1,04 miliardy korun.
Celý článek na www.e15.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Reklama

http://ekonomika.idnes.cz/wall-street-ma-za-sebou-cerny-ctvrtek-akcie-ztracely-az-deset-procent-12a-/eko-zahranicni.asp?c=A100507_091312_eko-zahranicni_ven
http://ekonomika.idnes.cz/zachraneny-americky-obr-freddie-mac-si-rekl-o-dalsi-statni-injekci-p9j-/eko-zahranicni.asp?c=A100506_084955_eko-zahranicni_fih
http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesko-vydelalo-prodejem-emisnich-kreditu-18-miliard-korun
http://zpravy.idnes.cz/budova-v-prazskych-hajich-ma-byt-nejvyssi-v-zemi-radni-o-projektu-nic-nevi-1rn-/praha.asp?c=A100504_1379312_praha_itu
http://ekonomika.idnes.cz/komercni-banka-vydelala-za-ctvrtleti-o-13-procent-vice-p02-/ekoakcie.asp?c=A100505_085025_ekonomika_fih
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/16809/realitni-duben-jediny-aprilovy-zertik-jinak-freneticka-aktivita/
http://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/orco-germany-prodalo-nemovitostni-portfolio-v-sektoru-zdravotnictvi-za-40-milionu-eur
http://ekonomika.idnes.cz/ceny-za-prodej-bytu-uz-rok-padaji-najmy-se-navzdory-krizi-ani-nehnou-11s-/ekonomika.asp?c=A100503_201240_ekonomika_abr
http://www.baarova.cz


Zaujalo nás v médiích

T-Mobile couvá z nabídky neomezeného volání
Jen necelý rok a půl si mohli zákazníci T-Mobile užívat možnosti neomezeného volání a psaní SMS zpráv na pět čísel 
z kterékoli české sítě. Teď firma couvá. Pro stávající zákazníky zavádí dodatečné doplatky, noví klienti si tarify Přátelé síť 
nesíť již nemohou pořídit vůbec.
Celý článek na www.e15.cz

Na finanční poradce se chystá přísný metr, zvlášť na nepoctivé radily
Neseriózním poradcům, kteří neumějí poradit a jdou jen po tučné provizi, může být brzy konec. "Měla by existovat přísná 
zkouška odborných znalostí poradců včetně toho, jak umějí s klientem pracovat," říká Tomáš Prouza, 1. místopředseda 
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců. 
Celý článek na www.idnes.cz

Praha se dohodla s investory o Trojmezí
Developerům se otevírá cesta k zástavbě Trojmezí. Po letech bojů o budoucnost více než dvousethektarového území 
v lokalitě Prahy 10, 11 a 15 dospěli magistrát, starostové městských částí a investoři ke kompromisu. Výrazně jim napomohly 
finanční problémy developerské firmy Orco, která je jedním z vlastníků pozemků.
Celý článek na www.e15.cz

Projekt metra D bude o sto milionů dražší. Nejlacinější firma vzdala boj o zakázku
Pražský dopravní podnik firmu Mott MacDonald loni vyřadil z tendru, protože prý chtěla nereálně málo peněz. Když ji do hry 
vrátil antimonopolní úřad, podnik ji vyřadil podruhé. Britská centrála další odvolání nepovolila.
Celý článek na www.ihned.cz

Čelem k lesu
Vlastní dům architekta Jana Aulíka je kromě neodolatelně střízlivé formy přitažlivý tím, jak chytře se vyrovnává s nejedno-
duchou "nudlovitou" parcelou. Stavba díky tomu získala svébytný výraz.
Celý článek na www.stavitel.cz

Kvůli krizi si Češi více začali pojišťovat život a zdraví
Stále je krize a lidé začínají být opatrnější. Pořizují si pojistky, ale jen ty levnější. Místo těch dražších investičních je zájem 
o pojištění rizik - připojištění následků úrazu, nemocí a denních dávek. 
Celý článek na www.idnes.cz

Erste Bank zvýšila zisk o deset procent 
Skupina Erste Bank, která vlastní i Českou spořitelnu, vykázala v prvním čtvrtletí 2010 čistý zisk 255,2 milionu. Číslo 
představuje meziroční nárůst o deset procent a podle analytiků se o něj nejvíce zasloužily pobočky v České republice, 
na Slovensku a v Rakousku.
Celý článek na www.e15.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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Držitelé dluhopisů Orca opět odmítli plán restrukturalizace 
Držitelé dluhopisů developerské společnosti Orco na čtyřech čtvrtečních valných hromadách opět odmítli plán firmy 
na restrukturalizaci dluhů firmy. Akcionáři na valné hromadě rovněž potvrdili mandát vedení společnosti v čele s šéfem 
představenstva Jeanem-Francoisem Ottem. 
Celý článek na www.e15.cz

Economia chystá stěhování 
Vydavatelství Economia chystá stěhování. Podle informací deníku E15 by se mělo z činžovních domů na pražské Letné 
přemístit do nového objektu, jehož výstavbu chystá v rámci projektu Dock v Libni developer Crestyl.
Celý článek na www.e15.cz

V době krize stoupají nároky na kvalitu poskytovaných služeb
Benefity k exkluzivním smlouvám, poprodejní servis, bonusy k novostavbám, výběr minimálně ze čtyř nemovitostí a vysoké 
nároky na informovanost a šíři servisu realitních makléřů patří v současné době k základním požadavkům nabízejících 
a poptávajících práci realitní kanceláře.
Celý článek na www.realit.cz

Sekyra s partnery pro Rohan nepočítá 
Společnost Sekyra Group chce realizovat zástavbu dvacetihektarového území na pražském Rohanském ostrově sama. 
„Momentálně nepočítáme se zapojením partnerů,“ prohlásil šéf developerské firmy Luděk Sekyra. V Konsorciu Rohan, které 
před dvěma lety vyhrálo urbanistickou soutěž magistrátu, je podle jeho slov Sekyra Group jediným aktivním developerem. 
Realizační studii projektu schválili pražští radní minulý měsíc. 
Celý článek na www.e15.cz

Janota zlepšil ekonomický výhled pro letošek. Má ale podmínku: další škrty
Podle dubnové prognózy poroste letos česká ekonomika letos o 1,5 procenta, předchozí odhad byl 1,3 procenta. Pokud 
nedojde k úsporám bude deficit HDP až 5,9 procenta, tedy o 0,6 procenta více, než stát plánuje.
Celý článek na www.ihned.cz

Nová dominanta Prahy? Do 5 let bude na Hájích nejvyšší budova v zemi
Mrakodrap, který měří 120 metrů. Okolí stanice metra v pražských Hájích čekají výrazné změny. Do roku 2015 zde vyroste 
komplex s nejvyšší budovou v Česku. Výstavba administrativně-obchodního centra Porto Háje má stát na čtyři miliardy 
korun, když ho výrazně prodražují požadavky metra.
Celý článek na www.ihned.cz

Česká ekonomika poroste rychleji, letos o 1,5 procenta, za rok přes dvě
Ministerstvo financí se dívá na další vývoj tuzemské ekonomiky optimističtěji než dosud. O dvě desetiny procenta totiž 
vylepšilo odhad letošního růstu českého hospodářství. Výkonnost ekonomiky má podle nových prognóz růst letos 
o 1,5 procenta. V příštím roce by měl hrubý domácí produkt stoupnout o 2,4 procenta.
Celý článek na www.idnes.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Fondy, banky i lidé skupují zlato
Otřesy na finančních trzích a nejistota do budoucna, kterou způsobily prohlubující se problémy Řecka a dalších zadlužených 
zemí, opět nahrály popularitě zlata.
Celý článek na www.e15.cz

Dluhy domácností stouply na 993,3 miliardy korun 
Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se během března proti konci února zvýšily o 4,87 miliardy korun 
na 993,3 miliardy korun. Každý obyvatel České republiky aktuálně dluží v průměru 94 537 Kč. Vyplývá to z dnešních údajů 
České národní banky.
Celý článek na www.e15.cz
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Google AdWords: kontroverzní obchod se slovy
Internetové vyhledávače nabízejí firmám zajímavé způsoby, jak oslovit spotřebitele. V některých případech je však sporné, 
zda možnosti, které nabízejí inzerentům, nezasahují do práv dalších subjektů.
Celý článek na www.profit.cz

Developer ECM loni snížil ztrátu na 1,6 miliardy
Developerská společnost ECM, mezi jejíž největší projekty patří kancelářské budovy v Praze na Pankráci, loni umazala 
ztrátu o zhruba 800 milionů na loňských 1,6 miliardy korun. Čisté výnosy z pronájmů loni vzrostly o 15 milionů na 353 milionů 
korun, což je výrazně méně, než předpokládali analytici.
Celý článek na www.idnes.cz

Jak nás vidí němečtí investoři
Česká ekonomika se ještě nezotavila – tak zní verdikt letošního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní 
a průmyslové komory (ČNOPK) mezi německými investory aktivními v Česku.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Realitné kancelárie: obrat vyvolala prevaha ponuky nad dopytom
V priebehu rokov 2002 až 2008 bolo len v bratislavskom kraji registrovaných okolo 400 realitných agentúr. Tento ich počet 
nie je možné vyjadriť presne, nakoľko sa doň zahŕňajú aj malí živnostníci sprostredkovávajúci predaj iba sporadicky.
Celý článek na www.stavebne-forum.cz

Podaří se konečně udat Modřany? 
Bude se soutěžit! S největší pravděpodobností se o novém sídle Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních 
složek rozhodne v otevřeném tendru. Na jedné z nejbližších schůzí by o tomto bodu měla jednat vláda.
Celý článek na www.euro.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Kupujete družstevní byt? Proklepněte si družstvo!
Koupě družstevního bytu v sobě skrývá nebezpečí, kterých by si měl být kupující před podpisem smlouvy vědom. Na jaké 
nástrahy je třeba se připravit? Na co se zaměřit a co neopomenout? Nejdůležitější je kvalita hospodaření družstva.
Celý článek na www.profit.cz

Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

www.kdechcibydlet.cz, Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: +420 277 779 290, 
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz

Průzkum: Přijetí eura nechce většina Čechů. Hlavně voliči levice
Agentura CVVM zveřejnila průzkum, podle kterého největšími zastánci přijetí eura jsou lidé s dobrou životní úrovní, mladí 
lidé a voliči ODS.
Celý článek na www.ihned.cz

J&T Bance se v Česku daří, čtvrtletní zisk vzrostl téměř o 50 procent
Bance výrazně vzrostl provozní zisk, kterému pomohl hlavně nárůst marží z úvěrových obchodů. Vklady klientů za první 
čtvrtletí vzrostly na 37 miliard. 
Celý článek na www.ihned.cz
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