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Tisková zpráva 

 

 

Dnešní doba nahrává levnému bydlení 
 
Developerské spole čnosti, které nabízejí zajímavé a cenov ě přiměřené projekty, nemají 
s jejich prodejem velké problémy. Spole čnost BEMETT, a.s., jíž se da ří prodávat veškeré 
byty v projektech nejpozd ěji do dvou m ěsíců po kolaudaci, práv ě přichází na trh s dalším 
projektem v sou časné dob ě nejlevn ějších nových byt ů v Jesenici u Prahy.  
„Sázíme na cenov ě dostupné bydlení nejen pro mladou generaci, které podle našich 
průzkumů na trhu momentáln ě schází. Proto p řicházíme s novinkou v podob ě levného 
bydlení v Jesenici u Prahy. Pr ůměrná cena byt ů je zde 32 tis. K č/ m2, a to v četně DPH. 
Vracíme ceny našich byt ů na úrove ň roku 2006 a spl ňujeme tak již nyní  prognózy, které 
predikovaly meziro ční snížení cen v nových projektech  
o 20 % až pro záv ěr roku,“, uvedl David Tiso ň, místop ředseda p ředstavenstva 
spole čnosti. Úsp ěšné budou podle Davida Tison ě pouze projekty, které se n ěčím 
odlišují: cenou, kvalitní lokalitou s dobrou doprav ní dostupností a infrastrukturou nebo 
moderním nízkoenergetickým či pasivním standardem.  
V případě projektu Jesenice II. bylo snížení ceny byt ů dosaženo d ůslednou optimalizací 
náklad ů  
a spoluprací s osv ědčenými projektanty a silnou stavební firmou, jež byl a schopna v čas 
promítnout požadované slevy také v ůči dodavatel ům stavebních materiál ů. Financování 
celé výstavby bude zajišt ěno vlastními prost ředky BEMETT, a.s., a dodavatelským 
úvěrem stavební firmy Konstruktiva Branko, a.s. Za ú čelem realizace tohoto projektu 
vzniklo konsorcium obou spole čností. „V minulosti jsme spole čně úspěšně zrealizovali 
tři bytové projekty čítající  273 byt ů (Rudná u Prahy – lokalita „Obchodní“, Jesenice u 
Prahy – lokalita „Mladíkov“ a  Praha 10 – Uh říněves – lokalita „V Ku ťatech“) o celkovém 
objemu  670 mil. K č. To vše je pro klienty zárukou v časného a p ředevším kvalitního 
dokon čení celé stavby,“ dopl ňuje David Tiso ň, místop ředseda p ředstavenstva BEMETT, 
a.s. 
K sou časné situaci na trhu bydlení se vyjád řil také Filip Endal z poradenské agentury 
Deloitte, která zpracovala v b řeznu 2009 prezentovanou studii o dopadech finan ční krize 
v oblasti reziden čního bydlení v ČR. „Podmínkou úsp ěchu developer ů je v sou časné 
situaci znovunalezení ,správné ceny‘ reziden čních nemovitostí (o čekává se návrat 
k cenám v roce 2006). Výhodným postupem je také kla strování – spojování silných hrá čů 
na trhu za ú čelem financování, realizace nebo vývoje nových proj ektů  
a také minimalizace zálohového financování ze stran y klient ů. V neposlední řadě můžeme 
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jmenovat zajišt ění bezpe čných hypoték s pojišt ěním pro  p řípad neschopnosti splácet 
z důvodu do časné ztráty p říjmu ze zam ěstnání,“ uvedl Filip Endal. 
Podle Jana Urbana, ředitele spole čnosti SIMPLY, která pat ří k významným hypote čním 
zprost ředkovatel ům na trhu, zp ůsob financování a cena bytu p římo ovliv ňují schopnost 
zákazníků získat hypotéku. „Vítáme, že projekt v Jesenici to to reflektuje a nabízí možnost 
hradit cenu bytu až po dokon čení hrubé stavby nebo úplném dokon čení. Snižuje finan ční 
zátěž pro zákazníka nejen z hlediska po čátečního vkladu, ale i b ěhem výstavby bytu, tedy 
v dob ě před jeho užíváním. To ocení p ředevším lidé, kte ří zároveň hradí nájemné za 
stávající bydlení.“  
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V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím: 
Kateřina Wheeler, Euro RSCG Public Relations, Expo 58, Letenské sady 1500, 170 00 Praha 7 
T +420 220 397 691, F +420 220 397 601 M +420 724 639 112  
E katerina.wheeler@eurorscg.cz 
 
 
 
 
O společnosti: 
 
Společnost BEMETT, a.s., působí na českém realitním trhu již devátým rokem. Za dobu své existence 
jsme úspěšně zkolaudovali a předali novým klientům přes 1000 bytových jednotek a rodinných domů. 
Dlouholeté zkušenosti nám umožňují pružně reagovat a přizpůsobovat se potřebám a přáním našich 
zákazníků. Naší snahou je nabízet cenově dostupné bydlení v Praze, Brně a jejich příměstských 
lokalitách s dobrou dopravní dostupností. Více informací na www.vasebyty.cz. a www.bydlenibrno.cz 
 
Vizualizace projektů a fotobanka pro média: http://www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 


