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V  meziročním srovnání sice byla v  Praze od ledna 
do června 2017 zahájena výstavba o  60 % více bytů 
než v  roce 2016, vzhledem k  obrovskému propadu 
z  dřívějšího období je to však zcela nedostačující. Jen 
v  1. pololetí 2017 se totiž prodalo 3 027 bytů, tedy 
o pouhých 38 méně, než činila nabídka volných jednotek 
v pražských novostavbách. Hrozí proto, že za pár měsíců 
nebude co prodávat. Mnoho lidí volí již nyní alternativy 
ke koupi vlastního bydlení v  metropoli, což se odráží 
v  rostoucím zájmu o  pronájmy, případně o  vlastní 
nemovitosti za hranicemi Prahy. 

Počet dokončených ani zahájených bytů nestačí 
pokrýt poptávku

Poptávka po nových bytech zůstává i  přes mírné 
navýšení úroků z  hypoték stále velmi silná. Vloni se 
v  Praze prodalo cca 6 650 jednotek, což je o  téměř 
60 % více, než bylo v témže roce zahájeno v bytových 
i  rodinných domech dohromady. Zájem o  vlastnické 
bydlení neutuchá, ale realitní odborníci bijí na poplach 
a  trhu s  rezidenčními nemovitostmi předpovídají 
podstatné změny: „Z důvodu klesající nabídky, zvyšování 
cen i  úrokových sazeb hypoték očekáváme v  letošním 
roce prodej maximálně 6 000 bytů. Rezidenční trh však 
přestává být schopný tuto poptávku nasytit. Počet 
dokončených bytů sice roste, ale od začátku roku jich 
bylo zahájeno pouze 1 663, což s  ohledem na silnou 
poptávku rozhodně nestačí. Pro dokreslení uveďme, 
že dokonce i  v  krizovém roce 2008 byla ve stejném 
období zahájena výstavba více než dvojnásobného 
množství bytů,“ konstatuje Denisa Višňovská, partner 
LEXXUS, a  dodává: „Současný propad je ještě horší, 
než v pokrizových letech 2010 až 2012. Hrozí, že se do 
půl roku vyprodá všech cca 3 065 aktuálně volných 
bytů v  novostavbách. To je důvod, proč jdou velmi 
rychle na odbyt i  starší nemovitosti a  dřívější ‘ležáky’, 
které se zatím nepodařilo kvůli neúměrně vysoké ceně, 
neatraktivní lokalitě nebo nízké kvalitě provedení 
prodat.“

Růst cen nemovitostí již dohání předkrizové období 
roku 2008

„V roce 2014 se téměř polovina všech prodaných bytů 
v Praze pohybovala pod cenovou úrovní 50 tis. Kč/m2. 
Současný průměr již činí kolem 70 – 75 tis. Kč/m2. Navíc 
brzy očekáváme další zdražování, které může utlumit 
pouze klesající poptávka a  zpřísnění hypotečního 
financování. Na větší investory to nebude mít výrazný 
vliv. Mnoho lidí však již nebude mít dostatečné finanční 
prostředky k  pořízení vlastní nemovitosti. Dá se tak 
předpokládat, že vzroste podíl domácností, které budou 
muset jít cestou nájemního bydlení, nebo si zvolit život 
mimo Prahu,“ uzavírá Denisa Višňovská.

LEXXUS:  
DO PŮL ROKU MOHOU BÝT VYPRODANÉ 
VŠECHNY DOSUD VOLNÉ BYTY 
V NOVOSTAVBÁCH

Zájem o vlastní bydlení v hlavním městě vloni rekordně rostl. Z analýzy realitní kanceláře LEXXUS však vyplývá, že 
poptávku po koupi nemovitosti brzy utlumí pokračující nárůst cen, zpřísňování pravidel hypotečního financování 
a také malá nabídka nových bytů v developerských projektech. 
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ČNB USILUJE O SNÍŽENÍ DOSTUPNOSTI 
HYPOTÉK, ÚROKOVÉ SAZBY POROSTOU

A  ještě jedno doporučení, které se týká splatnosti. „ČNB varuje před hypotékami s  rostoucím splácením či 
s odloženou splatností jistiny, tedy s nestandardním průběhem splácení, který vede k přesunu zatížení klienta 
na pozdější období,“ dodává Pavel Bultas. 

4. Obtížnější navýšení hypotéky při refinancování
Dosud platí, že některé banky zvládnou při refinancování navýšit jistinu i bez dokládání příjmů. Pomáhá totiž, 
že klient dosud řádně splácel. Tomu však další doporučení ČNB příliš nepřeje. Podle něj bude muset banka 
v  takovém případě znovu posoudit klientovu schopnost splácet úvěr, může potřebovat i  nový odhad ceny 
nemovitosti, zkrátka bude se muset chovat jako u úvěrů nových. Zvlášť, pokud je zůstatek navyšován o více než 
10 % či 200 tisíc korun. 

5. Přísnost na zprostředkovatele hypoték
ČNB nabádá banky k obezřetnosti při spolupráci se zprostředkovateli úvěrů a k zohlednění rizik souvisejících 
s jejich odlišnými zájmy (zájem zprostředkovatelů je usnadnit klientovi získání úvěru), které vytvářejí potenciál 
pro nadměrné uvolňování úvěrových standardů. Poskytovatelé by tak měli u  úvěrů zajištěných nemovitostí, 
které sjednali zprostředkovatelé, samostatně monitorovat vývoj úvěrového rizika a  srovnávat ho s  vývojem 
úvěrového rizika u ostatních úvěrů zajištěných nemovitostí. Zde se pravděpodobně centrální banka inspirovala 
u některých komerčních bank, které sledují úvěrové portfolio nejen finančně zprostředkovatelských společností, 
ale i konkrétních zprostředkovatelů. 

6. Hypotéka na pronájem jen do 60 % LTV
V  Úředním sdělení se opět objevilo omezení poskytování hypoték na nákup nemovitosti k  pronájmu. 
Doporučení nabádá banky, aby sledovaly odděleně hypotéky pořizované pro vlastní bydlení a ty, které klient 
využije k pronájmu. Hypotéky na nemovitost pořizovanou pro další pronájem by neměly být poskytovány s LTV 
přesahujícím 60 %.  

I  dnes se banky zajímají, k  jakému účelu si klient hypotéku pořizuje. A  protože ne vždy klient řekne pravdu, 
poskytují již nyní některé banky (aby vyhověly ČNB) v  případě většího počtu hypoték klientovi další už 
automaticky maximálně ve výši 60 % LTV. 

Ve všech případech jde sice nyní „jen“ o doporučení, ale již teď je jisté, že ČNB bude dodržování pravidelně sledovat 
a každé pololetí hodnotit. Výsledky pak zveřejní ve Zprávě o finanční stabilitě. Pokud by zaznamenala zvýšená rizika 
pro finanční stabilitu, nevylučuje centrální banka ani další zpřísnění jednotlivých doporučení či jejich rozšíření.

          

         Zdroj:

Česká národní banka chce předejít momentu, že by lidé nebyli schopni v budoucnu splácet hypoteční úvěry, a tak 
nachystala výrazné omezení v poskytování hypoték. Přísnější pravidla obsahuje novela zákona o ČNB, která vyvolala 
mnoho diskuzí nejen u odborné veřejnosti, ale také u poslanců. 

Do schvalovacího procesu tak zasáhl nejenom názor zprostředkovatelů hypoték, že zákon obsahuje mnoho sporných 
momentů, na které by doplatili především klienti, ale také předvolební kampaň.  „Dnes je jasné, že na podzim letošního 
roku (jak bylo původně plánováno) zákon ještě platit nebude. Což je pro klienty zpráva dobrá. Co však již pozitivní 
není, je fakt, že se centrální banka nevzdala a zatím vydala pro banky poskytující hypotéky několik doporučení,“ 
upozorňuje Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. V souvislosti se Zprávou o finanční stabilitě 2016/2017 
vydala i Úřední sdělení ČNB, ve kterém zpřísňuje svá doporučení ohledně hodnocení úvěrového rizika bank a nově 
také i nebankovních poskytovatelů úvěrů. 

Přestože doporučení nejsou zatím povinná, banky se přizpůsobují a začínají se doporučeními řídit. Už i proto, že 
je může centrální banka prohlásit za rizikovější a  vyžadovat více vlastního kapitálu. Další kolo jednání o  zvýšení 
pravomocí ČNB čeká až na novou poslaneckou sněmovnu po volbách.

V posledním kvartálu letošního roku se očekává také další kolo zvyšování úrokových sazeb, což by postupně mohlo 
být dalším faktorem, který bude přispívat k omezení dostupnosti hypoték. V tomto ohledu sice nečekáme dramatický 
skok, ale již jednoznačný nástup nového trendu.

HLAVNÍ DOPORUČENÍ ČNB PRO HYPOTEČNÍ BANKY: 

1. Více peněz z vlastních zdrojů klienta
Již od dubna platí pro banky zastropování výše hypotéky vzhledem k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) na 
90  % a zároveň omezení poskytování hypoték od 80 do 90 % LTV na 15 % celkového objemu úvěrů v kalendářním 
čtvrtletí. „S tímto doporučením nemají banky vesměs problém, projevilo se zdražením hypotečních úvěrů nad 
80 % LTV, v některých případech naopak zlevněním hypoték do 80 % LTV. Pro klienty toto omezení znamená 
financovat alespoň pětinu hodnoty nemovitosti z vlastních zdrojů,“ říká Pavel Bultas. 

Podle ČNB by poskytovatelé hypoték neměli obcházet omezení hodnoty ukazatele LTV souběžným poskytováním 
spotřebitelských úvěrů souvisejících s  danou rezidenční nemovitostí. To znamená, že by žádná banka ani 
nebankovní instituce neměla dofinancovat hypotéku spotřebitelským úvěrem. Je tak možné, že budou banky 
chtít po žadatelích o hypotéku doložit účel všech čerpaných úvěrů (včetně těch neúčelových), které má klient 
uvedené v registru, aby vyhověly doporučení a nedostaly se tak do sporu s ČNB. Případně se banky poskytující 
hypotéku budou více zajímat o původ vlastních zdrojů. 

Zároveň centrální banka varuje před tím, aby odhadci nenadhodnocovali cenu nemovitosti, ale přistupovali ke 
stanovení hodnoty zajištění pro účely výpočtu ukazatele LTV konzervativně.

2. Ukazatelé DTI a DSTI 
Ti, kdo poskytují hypotéky, by měli sledovat i  další ukazatele: DTI – celkovou výši dluhů spotřebitele k  jeho 
příjmům a DSTI – poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho dluhů k příjmům. Jestliže o hypotéku 
žádá více klientů společně, měly by se při výpočtu ukazatelů zohlednit příjmy a zadlužení všech žadatelů. Banky 
by si měly vytvořit vlastní limity a  být obzvlášť obezřetné u  žadatelů s  DTI vyšším než osminásobek a  DSTI 
přesahujícím 40 %.

Banky by si navíc měly dělat takzvané zátěžové testy klientů, tedy zjišťovat, jestli budou klienti schopní splácet 
hypotéku i při růstu sazeb, ztrátě příjmu či rozvodu. Tuto část doporučení již banky plní, s podobnými riziky 
běžně pracují a vyhodnocují je.

3. Konec dlouhým splatnostem
Pro ČNB je riziková i  velmi dlouhá splatnost hypotéky, proto radí bankám neposkytovat hypoteční úvěry se 
splatností přesahující ekonomickou aktivitu klientů (rozumějme do důchodu) a  životnost nemovitosti. Podle 
doporučení ČNB by splatnost neměla přesahovat 30 let. 

Nově se doporučení týká i maximální splatnosti u nezajištěných spotřebitelských úvěrů pro držitele hypotéky. 
Splatnost takového úvěru by neměla přesahovat osm let. 
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V rámci III. etapy projektu Tulipa Třebešín bude realizováno 133 nových bytů s promyšlenými dispozicemi 2+kk až 4+kk. 
Ke každému bytu náleží parkovací stání a sklepní kóje, které se nacházejí v podzemních podlažích budovy.

Tulipa Třebešín je součástí příjemné lokality v blízkosti zeleně a s dostatečnou občanskou vybaveností. V okolí nechybí 
služby denní potřeby, nákupní možnosti, nová mateřská škola vystavěná v  rámci projektu Tulipa Třebešín, základní 
škola včetně anglické, gymnázium a zdravotní středisko (Poliklinika Malešice).

 Byty se nachází ve velmi dobré dopravní dostupnosti do centra Prahy, buď autem po Vinohradské (4,9 km), nebo díky 
zastávce MHD před projektem s napojením na stanici metra A - Želivského.

V případě, že se Vám projekt líbí, neváhejte navštívit naši prodejní kancelář přímo v místě projektu Tulipa Třebešín, kde 
Vám naši specialisté rádi představí jeho výhody.

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Tulipa Třebešín III

dispozice 2+kk - 4+kk 
lokalita Praha 3 - Žižkov
dokončení podzim 2019

Ceny od:  4 304 627 Kč*
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Sníte o bydlení v srdci přírody, ale nechcete se vzdát občanské vybavenosti a dosahu velkoměsta? Již nemusíte pouze 
snít. V klidném prostředí obce Roztoky u Prahy roste nový rezidenční projekt, který Vám a Vaší rodině nabídne nový 
domov s přírodou doslova za zády. Jedná se o soubor rodinných domů s funkční a nadčasovou architekturou, který 
bude realizován v několika etapách. 

Bezprostřední okolí nabízí dostatek míst k  setkávání malých i  velkých a  nepřeberné možnosti aktivního odpočinku 
i relaxace v přírodě. Roztoky se rozkládají severně od Prahy na levém břehu Vltavy, při ústí Únětického potoka. 

Třetí etapa nabízí větší výběr z  jednotlivých typů rodinných domů o  dispozicích 4+kk a  5+kk. V  nabídce naleznete 
dvojdomy, řadové i samostatné rodinné domy o výměrách 150 m² až 177 m². Garáž a samostatné stání před domem je 
samozřejmostí. Výstavba nových rodinných domů bude probíhat na pozemcích o velikostech 256 m² až 574 m².

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Zahrady Roztoky III

dispozice RD; 4+kk – 5+kk
lokalita Praha–západ, Roztoky
dokončení podzim 2018 

Ceny od:  7 200 000 Kč*
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Strategické umístění bytů v blízkosti metra Kolbenova a zároveň veškeré občanské vybavenosti vzdálené jen 5 až 10 
minut přidává tomuto projektu na atraktivitě. Centrum města je navíc dostupné během několika minut MHD (12 min. 
metrem do stanice Náměstí Republiky) i vozem, výborná dostupnost je také na Pražský okruh a hlavní komunikace. 
Většina bytů disponuje terasou nebo lodžií, některé mají předzahrádku.

Projekt nabízí vyhledávané byty 1+kk a 2+kk na investici, pro jednotlivce nebo páry, ale i byty 3+kk a 4+kk pro rodiny s 
dětmi. Nachází se v lokalitě s velmi dobrou dopravní dostupností a nabízí tak svým budoucím obyvatelům bydlení, které 
spojuje funkčnost a flexibilitu a díky blízkosti cyklostezek i možnost aktivního odpočinku. 

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Tulipa City II

dispozice 1+kk – 4+kk 
lokalita Praha 9 – Vysočany
dokončení léto 2019

Ceny od:   2 832 236 Kč*
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II. etapa úspěšného rezidenčního projektu Bydlení Na Beránku v Modřanech nabízí aktuálně rodinné byty o dispozicích 
1+kk až 5+kk, a to včetně velmi oblíbených přízemních bytů s privátními zahradami. V podzemním podlaží budov je 
k dispozici dostatek parkovacích stání a sklepů. 

Projekt se nachází ve velmi vyhledávané a žádané lokalitě Praha 4, v těsné blízkosti přírodní památky Modřanská rokle, 
která je vhodná pro procházky s rodinou či pro aktivní trávení volného času. Bydlení v Modřanech nabízí velmi dobrou 
občanskou vybavenost s mateřskou a základní školou, restauracemi a obchody nedaleko nových bytů. Centrum města 
je snadno dostupné autem i MHD - autobusová zastávka se nachází je pár metrů od projektu. Sousedství lesa, čerstvý 
vzduch, soukromí a bezpečí činí nové byty v tomto developerském projektu jedinečnými. 

Příležitost pro vlastní dokonalé bydlení poskytnou i pozemky pro individuální výstavbu, které v rámci projektu nabízíme. 
Ať už toužíte mít vše hotové bez starostí, anebo chcete uplatnit svou kreativitu a máte připravený projekt vlastního 
domu, pozemky a byty v Modřanech Vám to umožní.

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Bydlení Na Beránku II

dispozice 1+kk – 5+kk 
lokalita Praha 4 – Modřany
dokončení léto 2018

Ceny od:   3 301 650 Kč*

1312



Rodinné domy nacházející se v bezprostřední blízkosti Prahy, v obci Vysoký Újezd, nabízí jedinečné moderní bydlení 
v malebném prostředí okolí Berounky s důrazem na výběr kvalitních a nadstandardních materiálů. V nabídce je celkem 
36 řadových rodinných domů o dispozici 4+kk a 5+kk o užitné ploše od 127,4 m2 do 143,4 m2, které disponují zahradou, 
vlastním přístupovým chodníkem a parkovacím stáním. 

Výhodou lokality jsou rekreační příležitosti. V okolí naleznete golfový areál, slavný hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně 
nebo obec Svatý Jan pod Skalou. V centru Vysokého Újezdu vzdáleném jen několik minut chůze pak nechybí veškerá 
občanská vybavenost: úřad, pošta, škola, školka, dětské a sportovní hřiště, obchod, a dokonce je zde i zámek. 

Projekt nabízí rovněž výbornou dopravní dostupnost do Prahy, domy leží pouhých 12 minut od stanice metra Zličín 
a letiště Václava Havla, 3 minuty od sjezdu na dálnici D5.

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Vysoký Újezd

dispozice 4+kk – 5+kk 
lokalita Praha –západ, Vysoký Újezd
dokončení zima 2018

Ceny od:   6 170 000 Kč*
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Developerský projekt v obci Jinočany v těsné blízkosti přírody nabízí byty v provedení 1+kk až 4+kk ideální pro rodinné 
bydlení i  investici. Ke každému bytu náleží předzahrádka, balkon nebo terasa. K dispozici jsou vlastní garážová stání 
a sklepní kóje v podzemním podlaží budovy.

Projekt nabízí pro své budoucí obyvatele kompletní občanskou vybavenost včetně základní školy, jež právě prošla 
rekonstrukcí, a nově otevřené mateřské školy, která nabízí příjemné a moderní prostředí pro rozvoj předškolních dětí. 
Projekt je obklopen množstvím cyklotras, které Vás zavedou do blízkého i širokého okolí. Přímo v Jinočanech se nachází 
přírodní koupaliště.

Výborné spojení s Prahou je zajištěno autobusy a novou železniční zastávkou Jinočany, z níž se rychle dopravíte na 
Smíchovské nádraží. Zastávky autobusu a železnice leží 5 minut od místa projektu.

www.lexxus.cz
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Bydlení Jinočany

dispozice 2+kk – 4+kk 
lokalita Praha –západ, Jinočany
dokončení podzim 2018

Ceny od:   3 306 281 Kč*

NOVÁ ETAPA  
BRZY V PRODEJI
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Soubor rodinných domů představuje koncept moderního bydlení na okraji Dobříše, s rychlou dostupností Prahy. Nabízí 
propojení klidného bydlení na dosah přírody s využitím komfortu infrastruktury města díky přímému napojení na D4.

Architektonická kancelář BOQ architekti navrhla moderní a  neotřelý koncept s  ohledem na soukromí majitelů 
a důmyslné řešení vnitřních dispozic. V nabídce jsou samostatné rodinné domy o velikosti 5+kk a dvojdomy o velikosti 
4+kk, se zahradami i zajištěným parkováním. Domy k prodeji jsou nízkoenergetické, se štítkem ‚A‘.

V současné chvíli započala výstavba inženýrských sítí a komunikací. Kolaudace I. fáze je plánována na podzim 2018.

www.lexxus.cz
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Za Větrníkem

dispozice RD; 4+kk – 5+kk 
lokalita Středočeský kraj, Dobříš
dokončení podzim 2018

Ceny od:   5 646 500 Kč*
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Projekt se nachází v rezidenční zástavbě ve vyhledávané lokalitě Prahy 6. Tato lokalita disponuje výborným dopravním 
napojením na Pražský okruh a dobrou dostupností do centra Prahy autobusem č. 161, který jede do zastávky metra A 
- Bořislavka.

Projekt novostaveb se skládá ze dvou dvojdomů a nabízí tedy 4 samostatné jednotky s vlastní garáží. Každý dům nabízí 
vlastní zahradu od velikosti 291 m2 až po 637 m2, užitnou plochu o rozloze 137,5 m2 a rozkládá se na 3 nadzemních 
podlažích. V přízemí se nachází vstupní hala, obývací pokoj s krbem a přímým vstupem na terasu se zahradou, dále 
kuchyňský kout s jídelní částí, ložnice a koupelna. V prvním patře se nachází dvě ložnice a další koupelna. V suterénu 
dvojdomu je sklep, kotelna a garáž.

www.lexxus.cz
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Přední Kopanina

dispozice RD; 4+kk 
lokalita Praha 6 – Přední Kopanina
dokončení k nastěhování

Ceny od:   Info v RK
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Pod Šmukýřkou

ID 112585
dispozice 5+kk
lokalita Praha 5 – Košíře 
dokončení ihned k nastěhování

Cena:  14 168 444 Kč*

Mezonetový byt (154,4 m2) se rozkládá ve dvou podlažích: první podlaží bytu tvoří hala se vstupem do obývacího pokoje s prakticky 
oddělenou částí jídelny a kuchyně. Z obývacího pokoje je vstup na 11 m2 velkou, obdélníkovou terasu. Na stejném patře jsou 2 velké 
ložnice, samostatná šatna, koupelna a samostatná toaleta. V horním patře přístupném z haly jsou další 2 ložnice s terasou (14 m2) 
a koupelna. Nový bytový dům je situovaný uprostřed zeleně na konci slepé ulice. Umístění budovy ve vilové čtvrti zaručuje dostatek 
klidu a soukromí.

  Smíchovská

ID 121161
dispozice pozemek
lokalita Praha 5 – Smíchov 

připraveno k výstavbě

 Cena:  12 000 000 Kč*

Lukrativní stavební pozemek (1018 m2) je vhodný pro výstavbu samostatného rodinného domu či menšího investičního projektu 
v  podobě dvojdomku s  vlastními komfortními pozemky. Sítě (elektřina, voda, kanalizace) jsou přímo na jeho hranici. Pozemek 
obklopený městskou zástavbou nebyl do současné doby nijak využíván a  spolu se vzrostlou zelení nabízí komfortní bydlení 
v rodinném domě s veškerými výhodami města. V klidném okolí je veškerá občanská vybavenost, dostatek zeleně, kterou zajišťuje 
Dalajský profil, a zastávky MHD, které jsou v pěší vzdálenosti od ulice Smíchovská a zajišťují tak velmi dobrou dopravní dostupnost 
do centra Prahy.

www.lexxus.cz

Václavkova 

ID 120835
dispozice 3+kk
lokalita Praha 6 – Dejvice
dokončení ihned k nastěhování

Cena:  10 500 000 Kč*

Byt (94 m2) se nachází v pátém nadzemním podlaží činžovního domu s výtahem. Průchozí, nestandardně řešená dispozice nabízí dvě 
ložnice, obývací pokoj s kuchyňským prostorem, koupelnu se sprchovým koutem a oddělenou toaletu. Hlavní dominantou je balkon 
v ložnici s dechberoucím výhledem na Pražský hrad a okolní zeleň. V bytě se nachází celkem dva balkony o rozloze 2,5 m2 a součástí 
je i sklep o velikosti 10,2 m2. V okolí je veškerá občanská vybavenost a v docházkové vzdálenosti se nachází proslulé divadlo Semafor. 
Dopravní spojení, nejen do centra Prahy, zajišťuje tramvajová zastávka Vítězné náměstí, která je v těsné blízkosti, nebo přímé napojení 
na Pražský okruh.

    Sazovická

ID 121166
dispozice 3+kk
lokalita Praha 5 – Zličín
dokončení ihned k nastěhování

 Cena:   6 498 000 Kč*

Krásný a světlý byt (80 m2) nabízí vstupní halu, komoru, prostorný obývací pokoj se vstupem na lodžii s výhledem do vnitrobloku 
a dětské hřiště. Dále je zde koupelna s rohovou vanou a samostatné WC. V předsíni je také komora s vestavnou skříní. Na druhou 
stranu od obývacího pokoje jsou 2 ložnice, z toho jedna je s lodžií. V ceně bytu je velký sklep a parkovací stání v podzemním podlaží. 
Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost a výbornou dopravní dostupnost do stanice metra B - Zličín. V dosahu jsou nákupní 
centra i restaurace - Metropole Zličín, Tesco, Ikea. Pro sportovní nadšence je tu Zličínský park a cyklostezky.

www.lexxus.cz
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Pražského 

ID 117749
dispozice 3+kk
lokalita Praha 5 – Hlubočepy
dokončení jaro 2018

Cena:  6 184 125 Kč*

Byt (68,3 m2) je situován ve druhém nadzemním podlaží a  má prakticky řešený interiér s  velmi prostorným obývacím pokojem 
s kuchyňským koutem a koupelnou oddělenou od toalety. Dále jsou zde dva pokoje s orientací na sever a jih. Byt bude mít systém 
inteligentní domácnosti, který bude již zahrnut v rámci standardu. K bytu je zapotřebí přikoupit garážové stání a sklepní kóji, které 
budou umístěné v podzemním podlaží. 

    K Vystrkovu

ID 120329
dispozice 3+kk
lokalita Praha 4 – Modřany
dokončení ihned k nastěhování

 Cena:   6 271 516 Kč*

Byt (109 m2) je dispozičně řešen jako 3+kk a nabízí velkou zahradu o rozloze 172 m2. Disponuje velkorysým obývacím pokojem, který 
je prakticky napojen na kuchyňský kout, dále koupelnou s WC, samostatnou toaletou a 2 ložnicemi. V ceně není zahrnuto garážové 
stání a sklepní kóje, které je nutné přikoupit. V docházkové vzdálenosti se nachází cyklostezka u řeky Vltavy, lesopark Modřanská 
rokle, kino, obchody, školy, školky. U projektu je autobusová zastávka a tramvaj, která Vás do 20 minut dopraví do centra města.

www.lexxus.cz

Ke Kamýku

ID 120573
dispozice 3+1
lokalita Praha 4 – Kamýk 
dokončení ihned k nastěhování

Cena:  11 996 800 Kč*

Velkorysý byt (119,2 m2) se nachází v 1. patře a disponuje rozlohou téměř 120 m2. Byt sestává z prostorného obývacího pokoje, dvou 
ložnic, kuchyně, koupelny s WC, samostatné toalety a pracovny. Náleží mu dvě venkovní parkovací stání, která jsou pod dohledem 
kamerového systému s 24hodinovým provozem. V domě je pouze 8 bytů a  fasáda domu je obložena prvky z cedrového dřeva. 
Lokalita je velmi klidná, s dosahem na MHD pár minut. V docházkové vzdálenosti je škola, školka či restaurace.

  Rudolfa Holeky

ID 120507
dispozice 3+kk
lokalita Praha 9 – Černý Most 
dokončení ihned k nastěhování

 Cena:  5 600 000 Kč*

Byt (74 m2) nabízí obývací pokoj s výstupem na balkon, dvě ložnice, koupelnu a samostatné WC. Ve standardu jsou plastová okna, 
plovoucí podlahy, obložkové zárubně. Cena zahrnuje podzemní parking, sklepní kóji a plně vybavenou kuchyňskou linku. Lokalita je 
velice klidná a disponuje výbornou dostupností jak na zastávku autobusu, tak na metro B. Byt je vhodný i na investici k pronájmu.

www.lexxus.cz
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Ocelářská

ID 121156
dispozice 2+kk
lokalita Praha 9 – Libeň
dokončení ihned k nastěhování

Cena:  5 150 000 Kč*

Moderní byt (52 m2) je situován ve druhém patře bytového domu Tulipa Rokytka. Interiér nabízí vstupní halu, otevřený obývací 
pokoj s kuchyní a balkonem, ložnici s vlastní koupelnou a samostatnou toaletu. Nabídka zahrnuje jedno parkovací stání a sklep. 
Lokalita Libně dýchá jedinečnou atmosférou, kombinuje městskou kulturu s těsným kontaktem s přírodou. V blízkosti se nachází 
park Podviní, v docházkové vzdálenosti potom obchodní centrum Galerie Harfa. Vyhledávaná lokalita s výbornou dostupností do 
centra města - stanice metra B - Českomoravská.

   Zvěřinova 

ID 121336
dispozice 4+kk
lokalita Praha 3 – Žižkov 
dokončení ihned k nastěhování

 Cena:   7 500 000 Kč*

Byt (96,9 m2) je součástí nově postaveného projektu Tulipa Třebešín. Lokalita disponuje výbornou dopravní dostupností - v těsné 
blízkosti domu je autobusová zastávka MHD s dosahem 7 min. na stanici metra B/ C - Florenc. Krásný a světlý byt se nachází v devátém 
nadzemním podlaží nově postaveného domu s výtahem. Interiér sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a výstupem na 
balkon o rozloze 12 m2, koupelny s vanou, dvou toalet a prostorné chodby s možností velké vestavěné skříně. Vzhledem k vysokému 
umístění bytu jsou odtud krásné výhledy do několika stran.
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ID 121327
dispozice 2+kk
lokalita Praha 9 – Hloubětín 
dokončení ihned k nastěhování

Cena:  3 790 000 Kč*

Byt (52,3 m2) se nachází v novostavbě v příjemné části Hloubětína. V místě nemovitosti je veškerá občanská vybavenost - lékárna, 
škola i  školka a restaurace. Okolí tvoří zástavba rodinných domů. Lokalita disponuje výbornou dopravní dostupností. Zastávka 
autobusu je vzdálena 2 minuty cesty s dosahem na stanici metra B - Hloubětín. Byt je netradičně řešený a prostorný a nachází 
se v druhém patře moderní novostavby s výtahem. Interiér zahrnuje ložnici, obývací pokoj s kuchyňským koutem a výstupem na 
balkon o velikosti 3,3 m2 a koupelnu s toaletou a sprchovým koutem. Možné koupit i s investičním záměrem na pronájem.

  Za Zámečkem

ID 121315 
dispozice 2+kk
lokalita Praha 5 – Jinonice 
dokončení ihned k nastěhování

 Cena:  5 350 000 Kč* 

Byt se nachází v prvním patře moderní novostavby vyhledávaného projektu Vila Park Jinonice, který je situován v uzavřeném 
a kamerami hlídaném areálu. Výhodou lokality je pěší dostupnost na stanici metra B - Nové Butovice. V okolí je veškerá občanská 
vybavenost včetně polikliniky, dětských hřišť, Deutsche Schule Prag, Jinonického zámku, obchodního centra Galerie Nové 
Butovice či parku Cibulka. Byt je dispozičně řešen jako 2+kk s komorou a lodžií o rozloze 5,96 m2. Interiér se skládá z prostorné 
předsíně, koupelny s toaletou, topným žebříkem a vanou, ložnice, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je přímý 
vstup na lodžii. Cena zahrnuje jedno parkovací stání a  sklep. Byt je částečně zařízen. Výhodou je možnost využívat zahradu 
v uzavřeném bloku, spolu s příjemným posezením a malým dětským hřištěm.
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www.lexxusnorton.cz


