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)anelové domy na severu jsou na prodej
my investujído bytového fondu vlastní kapitá|, banky na tyto nákupy nechtějí půjčovat

irovtTosTl
:a  Novotná  lP raha

) roblémy se splácením
' Úvěru nutí investory
lá\'at nejen chystané by.
a komerční projekty, ale

É tak se zbavují i star.
nemovitostí s nájemníky.
n paneloqých domůtéměř
héma sty padesáti b}ty
iné a v Duchcově se nyní
r prodat poradenská rea-
řma lfuight Frank.
b]i.el domů, účelově za-
nji společnost Bilina Ap.
Elents, je koupil v roce
5- Podle lýpisu z katastru

nemovitosti zastaveny
tenší rakouské spořitel-
\laldriertler Sparkasse.
le::o:r vlastní nizozemští

a čeští investoři, padesát pro-
cent v ní má poradenská firma
Brandwijk & Partners.

I když jde o starŠí panelové
domy v původním sta}!, mo-
hou podle .odbornílnl zname.
nat dobrou investici. ,,Přimy.
z pronájmu bynů jsou na rea.
litním trhu stabilní, na rozdíl
třeba od kanceláří a obchod-
ních center,* říká ředit€l
realitní společnosti Central
Europe Holding Jiří Pácal.
,,Panelové domy sice nabí-
zejí o trochu horší standard
byďeni ale z investorského
hlediska nejsou propadákem.
Na rozdí od ldasiclcých čin-
žovnich domů ve staré zá-
stavbě se dají poměrně snad-
no rekonstruovat a zateplit.
Náklady na údržbu a výnosy

z budoly jsou poměrně dob-
ře odhadnutelné,.. .lysvětluje
Pácal.

B1tové domy v Česku za.
tím nakupují hlavně investoři
s vlastním kapitálem. Banky
totiž t}to inYestice nechtěly
v minulosti financovat a dá-
valy přednost komerčním ne-
movitostem a noYé YýstaYbě.
v současné době jsou navíc
velmi opatrné při poslqrtová-
ní úvérů ve všech realitních
segmentech.

Nejalcivnějším investorem,
nejen do starších nájemních
domů, je v současné době tu-
zemská skupina CPI. Letos
v létě koupila za 825 milionů
korun 27oo b}tů v severočes-
kém LiMnově. Domy, v níchž
žíje na pět tisíc nájemníků,

původně paďily společnosti
Chenopetrol, nyní Unipetrol
RPA. svuj b1tový fond v mi.
nulosti rozprodávaly napří.
klad také Severočeské doly

nebo ČEz. \ 'jbec neivětší bY-l
toqý fond v|asmi r césku skir-|
pina RPG Reat Esrare, kerá|
získa|a 44 tisíc někdejších l
bltri OKD. I

Ministerstvo ža!uie vlastníka
bytů RPG kvůli nezaplacené pokutě
Ministerstvo financí poda|o ža|obu na společnost RPG lndu.
stries, která mu doposud nezap|ati|a pokutu 30 miIionů korun
za údajné porušení podmínek privatizace b'ýva|ých bytů oKD
na severu Moravy. RPG získa|a v roce z0o4 44 tisíc bytů koupí
spo|ečnosti Karbon Invest. Bytový Íond pak převedIa na svou
dceřinou firmu RPG Byty. Ve sm|ouvě se zaváza|a, že v pří.
padě převodu bytů je přednostně nabídne náiemníkům, což
neudě|a|a. Letos v červenci Rozhodčí soud při Hospodářské
a Agrární komoře rozhod|, že ná'emníci bytů maií nadá|e
předkupni právo za zvýnoanenýctr poamiiĚr. 
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Říman' ČeZ by mě| mít

g

ušetří na Wtápění. v ostravt uznikne do po|oviny příštího roku
první pasivní administrativní budova v Česku. Energeticky úsporný objekt staví
za 32 mi|ionů korun iako v|astní síd|o ostravská stavební spo|ečnost Intďza.

řátcA
tiště Přerov získa|o >čor Ghystá átah >F|Íma Pro-doma kupuje
nci pro tivilní provoz na |evnó po|ské uh|í staYbbn|ny ypÍo
Ečnost Regioná|ní |etiště Česká obchodní insp€kce bude Prodeice stavebnin Pro.doma
or získaÍa od Úřadu pro civi|- prověřovat, zda |evné pa|ivodo. kupuje trutnovskou spo|ečnost
tectví|icencipÍo provozování vážené do česka z Po|ska je vů bec stavebniny Nypro. Fúziposuzuje
|ičástitetištěv Bochoři. N€. hnědé uh|í. Akcichc€ stihnout antimonopo|ní úřad. Pod|e
né mezinárodní l€tiště mo" před příchodem zimy, napsa| ser. ředite|e firmy pro.doma Petra
ryužívat letad|a se vzletem verAktuá|ně.cz. Levné uh|í proudí vaněrky se akvizití obchod n! sÍt
2 ki|ometru. cílem firmyje už druhým rokem především firmy zvýšíz 35 na 46 prodejěn.
|t povo|ení i pro větši stroi€. do městv severočeském pohra. Firmu Pro.doma tvořídvě sester.
|á|u síd|itaké 23. základna niči. Pa|ivo sto.ií zhruba po|ovinu ské spo|ečnostis ročním obrat€m
nikového |etectva. toho, co české hnědé Uhlí. 2,2 mi|iardy koÍun' >čtk' jik

pad"ů solárního boomu' i kdý
si CEZ zároveň zachová vý.
jimku.

dá| povo|enky Zdarma
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,,Toto ještě bude předmé
tem vážné politické i odborné
debary'. řekl mluvčí minis.
terswa financí onďej Jakob.
-zatím se o tomto tématujed-
ná" takže nelze předjímat ko.
nečnou odpověd]. uvedl Jiří
sochor z ministerstva prů-
myslu. Máda podle něj dala
ministerstnr živomího pro-
středí úko| zpracovat možné
scénáře řešení ministerstvo
průmyslu k nim přidalo své
poznátnky'

stát má' podle fumana zá-
jem, zby CEZ dokázal reali.
zovat svůj klíčoyý projek -
dostavbu Jaderné elekrárny
Temelín. Díky yýjimce, ]ce-
rou si lyjednali Poláci a ceši,
platí, že elektrárenské firmy
nebudou všechny povolen.
lry nakupovat hned od roku
2013, ale do nového systému
aukcí se zapojí postupně.
Podmínkou je, že budou záro.
veň inYestoyát do ekologiclcy
šetrných provozů.

Dohady, jak to bude s po-
volenkani od roku 2p13,
ovlivňují cenu zkcií CEZ
na burze, Pavel Cermanek
z hedgeového fondu Sanning
capital upozorňuje, že povo-

lenlcy v poslední době snížily
hodnotu akcií dvaiaát _ když
se ukázalo, že naCEZ dopad.
ne nová darovací daň z po-
volenek v letech 2o1t a 2012,
a následně když se objevily
právě předpoklady' že CEZ
bude muset od roku 2013 na-
kupovat všechny povolenky
v aukcích. Jan Fousek ze spo-
lečnosti Carbon Warehouse
dodává že vzhledem k veli.
kosri přídětu povolenek pro
cEz může mít rozhodnutí
české vlády určitý vliv i na sa.
motnou cenu evrops\ých po-
Yolenek.

Manin Říman upozorňu-
je, že E!Ťopská komise už
mírně pozměnlla poměr mezi
povolenkami, které se mají
přidělovat zdarma, a těmi,
jež se budou dražit a jichž
bude oproti předpoHadům
o něco více' ,,výnos pro stát
tedy bude tak jako tak .!Tšší'
než se předpoldádalo,.. řekl
fuman. Celkový {inos z po.
volenek tak poďe něj bude
dostatečný na to, aby se jeho
část q'užila na zmírnění do-
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