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Český trh nemovitostí má dnes zvláštní časy. Na jedné straně prožívá 
prodejní i nájemní boom, spojený s růstem cen, na druhé ovšem jeho hlavní 
motor – výstavba – pokulhává na obě nohy. Zobrazit a popsat tuto realitu 
je hlavním cílem tradiční konference Stavebního fóra. Real Estate Market > 
Spring 2017 se bude konat už ve čtvrtek 23. 3. v pražském hotelu andel´s, 
(Stroupežnického 21, Praha 5).   
V prvním panelu budou jeho účastníci (mj. R. Ženatý a Z. Horáček z poradenské 
firmy Deloitte, resp.Ambruz & Dark Deloitte Legal) mapovat změny, které letos 
čeká na realitní sektor ve sféře práva a daní, ale současně se zamyslí i nad už 
patrnými posuny na bytovém trhu, jež přinášejí nové generace zákazníků.  
Stejnou problematikou, zejména dostupností bydlení, aktuální situací na 
hypotečním trhu apod., se bude zabývat i panel následující, jehož protagonisty 
budou J. Sadil z Hypoteční banky, developer a neúnavný propagátor zeleného 
bydlení J. Řežáb (JRD), M. Mládek (INVICTA, advokátní kancelář) a D. 
Višňovská (LEXXUS). 
Pohyb od kvality finanční a podnikatelské ke kvalitě uživatelské, estetické 
a urbanistické - to bude předmětem diskuse v rámci třetího „kancelářského“ 
panelu. V něm se sejdou renomovaní odborníci E. Forejt (JLL), L. Šindelářová 
(BNP Paribas Real Estate), T. Ctibor (někdejší ředitel IPR ) a architekt J. Řezák 
(QARTA architektura).  
Pro závěr konference organizátoři zvolili téma dnes nanejvýš aktuální: české 
nemovitosti a zahraniční klientela. Čím ji Česká republika láká a čím naopak 
odrazuje a jak se vůbec český trh a jeho pravidla jeví v pohledu zvnějšku, o tom 
budou mluvit mj. M. Miškovič (Karlin Port) a F. Muinov (RK Lekvi).  
Partnery konference Real Estate Market > Spring 2017 jsou společnosti: 
bnt attorneys-at-law s.r.o., Deloitte Czech Republic, Erste Corporate 
Banking 
BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o., INVICTA, advokátní kancelář, 
s.r.o., Lekvi Group, LEXXUS a.s., MS architekti s.r.o., Rustonka 
Development s.r.o. 
 
 
(Více informací a přihlášku najdete na http://new.stavebni-
forum.cz/diskusnisetkani/real-estate-market-spring-2017/)  
SF/pb 
 
 
 


