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EU s Hollandem teď bude krizi řešit

jinak, píše tisk

Za Šlégrův projekt zaplatil stát 100

Stovky Čechů kupují domy v cizině, módní je Španělsko
 20.  října  2011  12:09

PRAHA - Šumění moře nebo výhled na alpské sjezdovky. To jsou hlavní lákadla, podle kterých Češi vybírají a kupují nemovitosti v

zahraničí. Ani poslední roky hospodářského útlumu nezahnaly chuť Čechů na nové bydlení u moře nebo na horách . Díky ekonomické

krizi ceny nemovitostí klesly a zároveň stoupla chuť do nich investovat. Češi mají v současnosti největší zájem o Španělsko, stálicemi

jsou Itálie nebo Francie

Jednoznačně nejoblíbenější zemí, kde Češi kupují byty či domy, je Itálie. Následuje ji jižní Francie a velmi populární je také Rakousko . Právě

Rakousko je přitom jednou z mála zemí, kde během posledních třech let jejich ceny nijak neklesly.

Naopak. „I přes realitní krizi, kdy ve většině zemí klesaly ceny nemovitostí , tak v Rakousku zaznamenaly ceny nemovitostí od začátku realitní krize

každý rok mírný nárůst,“ říká Jan Rejcha ze společnosti Rellox. To se dá očekávat i nadále.

ČTĚTE TAKÉ:

Daň z nemovitosti se bude platit podle 'dobré adresy'

Francie prodá 1700 nemovitostí a památek . Z příjmů zalepí obří dluh

Do popředí zájmu se nyní dostává díky výraznému poklesu cen hlavně Španělsko, zájem roste ale také o Chorvatsko. Mimo Evropu láká k

nákupům nemovitostí nejvíce Florida.

„Je o ni velký zájem. Domy tam hodně ztratily na ceně. Na druhou stranu je třeba počítat s vysokými daněmi a dalšími poplatky,“ upozorňuje

spolumajitelka společnosti Mediterránea Lucie Pilipová, manželka bývalého politika Ivana Pilipa.

Největší rozmach zájmu o bydlení na Floridě přišel krátce po zjištění, že bývalý premiér Stanislav Gross si tam pořídil byt . „Znamenalo to velkou

mediální kampaň a z Floridy se rychle stala módní záležitost,“ popisuje dění Filip Šejvl ze společnosti Ristem Florida Investment s tím, že v

některých oblastech jsou dnes již velmi početné české komunity a zájem ani dál neutuchá .

Kolik stojí nemovitosti v cizině? Kde koupíte letní byt nejlevněji? Přehled naleznete v dnešních Lidových novinách

Pavla Francová
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Postrach cyklistů u soudu. Zloděj

jménem Koloman ukradl 15 kol

Aktuální zprávy: LIDEM, Petr Fiala, Nová mapa Česka
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Subaru XV 2.0D Sport ZDARMA
sada zimních kol
stav: ojeté
cena (s DPH): 717 000 Kč
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