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Vážení klienti,

v dalším vydání našeho magazínu Vám představujeme výběr z nových projektů a nemovitostí v naší nabídce i základní 
informace o aktuální situaci na pražském realitním trhu, který dlouhodobě sledujeme.

Mohu potvrdit, že realitní trh v Praze je po nedávné krizi stabilizovaný a zdravě roste. Důkazem toho je jak zvyšující se počet 
rozestavěných nových bytových jednotek, tak i nové developerské projekty v naší nabídce. Výběr novostaveb si můžete osobně 
prohlédnout na naší tradiční akci Bytobraní (více na www.bytobrani.cz). 

Široké spektrum nabídky, úroky hypotečních bank na historickém minimu a pokračující mírný růst nabídkových i realizovaných cen 
nemovitostí v Praze  - všechny tyto aspekty nyní hovoří pro správné rozhodnutí o koupi nového bydlení, či investici. 

Potřebujete – li poradit s koupí, prodejem či pronájmem nemovitosti, jsme připraveni poskytnout Vám kompletní servis.  
  

Mgr. Peter Višňovský
Ředitel

Rezidence Nautica
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Nabídkové ceny rostou již 3 roky
Nabídkové i realizované ceny bytů v Praze mírně rostou a zdá se, že developery od razantnějšího zdražování drží už jen poža-
davky financujících bank na nutné předprodeje. Pro zkrácení doby od zahájení prodeje do prvního „kopnutí“ jsou developeři 
ochotni poskytnout, pro úspěšný rozjezd prodeje, slevy z ceníkových cen. Zahajovací slevy se pohybují obvykle mezi 5% - 7%. 
První kupující tak mají výhodu nejen širokého výběru z „nepřebraného“ ceníku, ale zároveň i nižší cenu. Zájem kupujících o 
dobré a cenově dostupné byty je velký a navyšování cen v průběhu prodeje projektu jej ještě umocňuje.

Polovina roku 2014 - bytová výstavba zrychlila růst
Počet zahájených bytů v bytových domech se meziročně (2013/2012)  zvýšil v ČR o 20,7% a v Praze, jako tradiční-
mu tahounovi bytové výstavby, dokonce o 61,8%. Dosud publikovaná čísla za 1. pololetí 2014 dokazují nárůst opro-
ti loňskému roku v ČR o 43,8% a Praze o 37,2%. To jsou optimistická  čísla, která v příštích letech logicky navýší počty 
dokončených bytů. Zmiňované nízké počty dokončených bytů souvisí samozřejmě s poklesem zahajovaných pro-
jektů v minulých letech. Pokud hodnotíme aktuální vývoj bytové výstavby, jsou určující právě počty zahajovaných 
bytů. Meziroční pokles v počtu dokončených bytů (2013/2012) činil v Praze jen 2,4%, a při srovnání pololetí 2014/2013 činí po-
kles 3,1%. To jsou, v porovnání s nárůstem zahajovaných bytů, zanedbatelná čísla.

Průměrné úroky HÚ oproti očekáváním  stále klesají
Úroková sazba hypotečních úvěrů klesá již pátým rokem a dosáhla minima 2,72%. Sazby se mění samozřejmě v zá-
vislosti na délce fixace. Nejnižší desetiletá je 3,29 % a nejvyšší 4,49 %. Výsledná úroková sazba je individuální a zá-
leží na bonitě klienta, kolik si chce půjčit a na dané nemovitosti. Během prvních šesti měsíců letošního roku nízké úroko-
vé sazby přilákaly do bank celkem 42 571 klientů. Lidé si sjednali hypotéky v objemu 70,821 miliard korun. I když jsou 
úrokové sazby u hypoték nižší než minulý rok, objemy a počty oproti loňskému roku nevzrostly. Letos bylo za první  
pololetí poskytnuto 21 procent refinancovaných úvěrů. Třetina klientů, kterým letos končilo fixační období, se rozhodla pře-
vést svou hypotéku k jiné bance. Lidé si začínají půjčovat nižší částky, průměrná výše úvěru klesla na 1,69 milionu korun.

Začíná podzimní realitní sezóna
Skončila doba prázdnin a dovolených a s podzimem, stejně jako  na jaře, se tradičně zahajují prodeje no-
vých projektů. Developeři využívají podzimní sezónu i k marketingové podpoře již prod ávaných projektů. Dají 
se očekávat nejrůznější akce od dnů otevřených dveří, po akci, kterou zaštiťuje spol. LEXXUS: Bytobraní - akč-
ní zvýhodněnou nabídku na několika projektech současně. Mírný optimismus vzbuzují i nové schválené Pražské 
stavební předpisy, které upravují některé požadavky na novostavby. Rozdělením Prahy do jednotlivých zón, pro která bu-
dou platit poněkud odlišná pravidla, by se měly  rozlišovat požadavky například na stavby v centru v prolukách od staveb  
v okrajových částech města. Nově se stanovuje i požadované osvětlení bytů od dříve předepsaného oslunění, které- 
mu by nevyhověla valná část původní bytové zástavby. Dojde tak možná k tomu, že budeme nazývat byty opět byty a ne ateli-
ery či ubytovacími jednotkami.
            Ing. arch. Ondřej Diblík 
           LEXXUS Research
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PODLE SRPNOVÉHO ODHADU ČSÚ VZROSTL HDP OČIŠTĚNÝ O CENOVÉ, SEZÓNNÍ A KALENDÁŘNÍ  
VLIVY VE 2. ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU MEZIROČNĚ O 2,7 % - EKONOMIKA ROSTE. AKTUÁLNÍ 
PROGNÓZA ČNB PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE ROČNÍ PŘÍRŮSTKY HDP KOLEM 3% MŮŽEME OČEKÁVAT  
I V PŘÍŠTÍCH TŘECH LETECH.

Zatímco ekonomika se vydala vzhůru, úrokové sazby hypoték zdolávají nové rekordy a drží se na historických minimech. 
Průměrná úroková sazba se v létě dostala na 2,72%, nejnižší sazby začínají ještě hluboko pod tímto průměrem. Analytici  
HYPOASISTENT předpovídají výraznější růst sazeb nejdříve rok po oživení ekonomiky, nízké sazby by tak mohly ještě do  
příštího léta vydržet. Tím nicméně nevylučujeme mírné výkyvy i směrem vzhůru.

I přesto, že úrokové sazby jsou ještě nižší, než v loňském roce (nejnižší průměrná sazba byla loni 2,95%), objem poskytnutých 
hypoték byl v prvním pololetí letošního roku mírně nižší, než o rok dříve – dosáhl necelých 71 mld. Kč. Tento rozdíl pravděpo-
dobně plyne z menšího objemu refinancovaných úvěrů – banky se snaží udržet stávající klienty stůj co stůj a pokud se klient 
o úrokovou sazbu zajímá, jsou banky připraveny nabídnout klientovi slevu, aby svoji hypotéku nerefinancoval ke konkurenci. 
Očekáváme, že se v budoucnu tento trend ještě prohloubí a klienti budou refinancovat spíše kvůli jiným parametrům hypotéky 
(například možnost mimořádných splátek apod.), než čistě kvůli úrokové sazbě.

Přesto, že pozorujeme méně refinancovaných hypoték, objevují se klienti, kteří si berou hypotéku na nemovitost kupovanou 
jako investici. Výhodné úrokové sazby ve spojení s dostatečnými výnosy z pronájmů (zejména u menších bytů v lokalitách s dob-
rou dopravní dostupností) jsou často motivací ke koupi nového bytu za účelem jeho dlouhodobého i  krátkodobého pronájmu.

Více na: www.hypoasistent.cz  

Rezidence Golf Hostivař

EKONOMIKA ROSTE,  
ÚROKOVÉ SAZBY SE DRŽÍ NA MINIMECH
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JE ZDE DALŠÍ STANDARD REALITNÍ TRANSAKCE: PROVĚŘENÍ TECHNICKÉHO STAVU NEMOVITOSTI  
NEZÁVISLÝM SPECIALISTOU – INSPEKTOREM NEMOVITOSTÍ. 

Službu využívají zejména kupující, kteří tak při nákupu nemovitosti dosta-
nou podrobnou zprávu o vlastnostech a o vadách bytu nebo domu. Tyto 
informace pomohou naplánovat financování, stanovit optimální rozsah  
rekonstrukce a připravit se na výši provozních nákladů. Stav nemovitosti je 
tak lépe popsán i v kupní smlouvě.

Klíčem ke správně provedené inspekci jsou čas a metodika kontroly.  
Kontrola středně velkého bytu trvá přibližně dvě hodiny u průměrného  
rodinného domu je to dvojnásobek. Interní metodika Bytecheck, vypilova- 
ná na více než 1100 českých nemovitostech, zajistí perfektní výsledek.  
Protokol o skutečném stavu starší nemovitosti je zpracován do dvou dní od 
kontroly, u novostavby je to přímo na místě kontroly.

Zodpovědnost inspektora
Inspektor má z právního pohledu povinnost provést kontrolu řádně a zjistit všechny vady, které mu prostředky a situace budou 
umožňovat. Je také samozřejmostí řádné pojištění zodpovědnosti. Převzetí starší nebo nové nemovitosti je úkon, při kterém 
se „láme chleba“. Prodávající by měl kupujícímu sdělovat, jaké má nemovitost vady. Kupující podpisem předávacího protoko-
lu prohlašuje, že si nemovitost s náležitou péčí prohlédl a zjistil všechny vady, které v době kontroly zjistit mohl. Tyto úkony 
nově exaktněji upravil také NOZ. Zodpovědnost prodávajícího za vady je nyní místo půl roku celých pět let. Bez řádné kontroly 
nemovitosti při převzetí žádná ze stran realitní transakce dopředu neví, jak se druhá strana zachová v případě nalezení vad  
nemovitosti v průběhu jejího obývání. U převzetí novostavby od developera je důležité všechny zjevné vady a nedodělky  
sepsat ihned při převzetí, protože poté už nemá kupující nárok na jejich bezplatné odstranění. U starší nemovitosti soupis vad 
slouží pro naplánování jejich oprav, celý protokol pak slouží částečně jako manuál k provozu nemovitosti, protože obsahuje  
i doporučení k budoucímu užívání nemovitosti.

Profil Bytecheck.cz
Patříme k průkopníkům služby v České republice. Zaměřujeme se na inspekce starších bytů a domů a také kontrolu vad  
a nedodělků u novostaveb, včetně zpětné kontroly jejich odstranění. Pomůžeme s technickou stránkou při výběru develo-
perského projektu. Fungujeme jako třetí a nezávislá strana, která nemovitost prověří, upozorní na vady, nedodělky, poruchy  
a minimalizuje tak riziko skrytých vad. Používáme sofistikovanou měřicí techniku, jako jsou termovizní kamery, infrateploměry, 
endoskopy, vlhkoměry, sestavy pro měření akustických parametrů.

Více na: www.bytecheck.cz

 

INSPEKCE NEMOVITOSTI UŠETŘÍ PENÍZE
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REZIDENČNÍ PROJEKTY

PRAHA 5
Rezidence Salomonka
dispozice 3+kk - 4+kk
velikost 110 - 118 m2

lokalita Smíchov

Ceny od: 8 638 068 Kč Kč*

Objekt nabízí velkorysé byty 3 - 4+kk, ob-
vykle s dvěma koupelnami, prostornou 
terasou a s dostatkem úložných prostor. 
Na typickém patře jsou pouze tři byty - 
což umožňuje minimalizaci společných 
prostor a zároveň prosvětlení chodeb  
i schodiště denním světlem.

PRAHA 10
Rezidence Nautica
dispozice 3+kk - 4+kk
velikost 134 - 257 m2

lokalita Záběhlice

Ceny od: 8 812 221 Kč*

Rezidence se 17 byty umístěnými v trojici 
prosklených obytných lodí, vznášejících 
se nad rozsáhlým soukromým areálem 
odpočinkových ploch a sportovišť. Nefor-
mální a klidný ráz volné přírody a relaxace 
zde na Vás zapůsobí i přes blízkost měst-
ského centra.

 

Rezidence Janáčkovo 
nábřeží
dispozice 3+kk - 6+kk
velikost 150 - 416 m2

lokalita Smíchov

Cena: Info v RK

Luxusně zrekonstruovaný ‚palác‘ nabídne 
8 bytů s impozantním výhledem na Vltavu, 
Národní divadlo či Žofín. Pro každý byt  
budou k dispozici minimálně 2 parkova-
cí stání. Aktuálně je v prodeji posledních  
5 bytů, u kterých mají klienti možnost 
změny dispozic a standardního vybavení. 

 

PRAHA 5

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI 

PRAHA 1
Lázeňská
dispozice 2 + 1
velikost 53,9 m2

podlaží 2. NP
lokalita Malá Strana

Cena: 8 850 000 Kč*

byt v 1. patře kompletně zrekonstruova-
ného barokního paláce z 14. století, klidná 
lokalita v blízkosti Karlova mostu, zdobné 
stropy, masivní dubové parkety, kuchyňská 
linka, prostorná koupelna, parkovací stání

#110623 

PRAHA 1
Betlémské náměstí
dispozice 2 + 1
velikost 70 m2

podlaží 2. NP
lokalita Staré Město

Cena: 10 500 000 Kč*

byt s výhledem na Betlémské náměs-
tí - jedinečná poloha, po kompletní re-
konstrukci, malované dřevěné stropy, 
starožitný nábytek, moderní designová 
kuchyňská linka, parketové dřevěné  
podlahy, vestavěný nábytek

 #102325

V Jirchářích
dispozice 3 + kk
velikost 127 m2

podlaží 1. - 2. NP
lokalita Nové Město

Cena: Info v RK

novostavba, umístěná ve vnitrobloku,  
v příjemné lokalitě nedaleko Národního 
divadla,  dřevěná okna s izolačním dvoj-
sklem, plně vybavená kuchyňská linka - 
spotřebiče značky Brandt, bezpečnostní 
dveře NEXT, vybavená šatna, masážní 
vana

#110257

PRAHA 1

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI

PRAHA 1
Soukenická
dispozice 4 + kk
velikost 150,5 m2

podlaží 5. NP
lokalita Nově Město

Cena: 14 600 000 Kč*

byt 4 + kk z posledních 3 bytů kompletně 
zrekonstruovaného domu v Soukenické 
ulici, praktická dispozice s otevřeným 
stropem v obývacím pokoji, možnost 
volby konečných povrchových materiálů 
(podlahy, koupelny)

#110489

PRAHA 2
Vyšehradská
dispozice 1 + kk
velikost 44,84 m2

podlaží 3. NP
lokalita Nové Město

Cena: 3 780 000 Kč*

byt 1 + kk v činžovním domě po kompletní 
rekonstrukci, v blízkosti centra, nové sítě, 
dřevěná špaletová okna, masivní parke-
ty, kvalitní obklady, oddělený kuchyňský 
kout včetně vybavené kuchyňské linky, 
koupelna se sprchou a WC, vstupní hala  
s oknem

 #105791

Senovážné náměstí
dispozice 2 + kk
velikost 106 m2

podlaží 4. NP
lokalita Nové Město

Cena: 13 500 000 Kč*

exkluzivní byt ve 3. patře historické  
budovy po kompletní rekonstrukci, luxus- 
ně vybavený a zařízený italským nábytkem 
včetně kompletně vybavené kuchyňské 
linky a koupelen, dřevěné masivní podla-
hy, nové dveře a repliky původních oken 

#107188 

PRAHA 1

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI 

PRAHA 4
Nad Údolím
dispozice 6 + 1
velikost 386 m2

podlaží 1. - 2. NP
lokalita Hodkovičky

Cena: 45 000 000 Kč*

luxusní vila 6+1 ve vilové čtvrti v blízkosti 
lesoparku, 10 min autem od golfového 
hřiště i do centra, udržovaná zahrada se 
vzrostlými stromy, sauna, fitness

#26676 

PRAHA 5
Švédská
dispozice 3 + kk
velikost 98,2 m2

podlaží 1. NP
lokalita Smíchov

Cena: 8 950 000 Kč*

světlý byt s moderním proskleným arký-
řem a příjemnými výhledy, velký obývací 
pokoj s kuchyní a jídelnou (44,8 m2), větší 
balkon, u ložnice terasa a soukromá za-
hrada, koupelna (s vanou), samostatná 
toaleta, místnost pro domácí práce

 #110484

Družstevní ochoz
dispozice 3 + kk
velikost 89 m2

podlaží 2. NP
lokalita Michle

Cena: 6 490 000 Kč*

moderní, velmi komfortní byt s výhledem 
do zeleně, prostorný obývací pokoj s ku-
chyní (35 m2) a balkonem, velká ložnice 
s balkonem, hala, druhá ložnice, koupel-
na s oknem (vana, sprcha), ve výborném  
stavu, ihned k užívání 

#110236

PRAHA 4

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI

PRAHA 5
Na Hřebenkách
dispozice 5 + kk
velikost 295 m2

podlaží 5. NP
lokalita Smíchov

Cena: Info v RK

moderní luxusní mezonetový byt s vlast-
ním bazénem a výhledem na Prahu v po-
sledních dvou patrech bytového domu, 
k  bytu patří 3 garážová stání a 2 sklepy, 
v objektu je k dispozici squash, fitness,  
velký bazén, sauna a 24 hod. ostraha

#108020

PRAHA 5
Zdíkovská
dispozice 5 + 1
velikost 291,44 m2

podlaží 1. - 2. NP
lokalita Smíchov

Cena: 26 500 000 Kč*

moderní vila na jižním svahu v uzavře-
ném komplexu pod oblíbeným parkem 
Ladronka, velkorysý obývací pokoj  
s kuchyňským koutem, kvalitní dřevěné 
podlahy, dveře italské značky PIVATO, 
hliníková okna, příprava pro bezpečností 
zařízení

 #110254

Na Hřebenkách
dispozice 4 + 1
velikost 181 m2

podlaží 3. NP
lokalita Smíchov

Cena: Info v RK

luxusní rezidence nacházející se na jižní 
straně strahovského kopce, byt se prodá-
vá včetně kompletního zařízení, součástí 
rezidence je bazén se saunou, posilovna, 
squash a prostor na hraní pro děti, uza-
vřený areál, 24 hod. ostraha

#110295 

PRAHA 5

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI

PRAHA 5
Pod Děvínem
dispozice 7 + 2
velikost 560 m2

podlaží 1. - 3. NP
lokalita Smíchov

Cena: Info v RK

vila (560 m2) na jižním svahu, nádherný 
výhled, 2 jednotky (6+1 a 1+1), plně vyba-
vená kuchyňská linka, kvalitní vybavení, 
dřevěná podlaha, krb, malý venkovní  
bazén a gril, garáž pro 2 vozy, výborná 
dostupnost, zastávka autobusu 360 m, 
cena vč. kompl. vybavení

#110497

PRAHA 6
Na Viničních horách
dispozice 7 + 1
velikost 465 m2

podlaží 1. - 3. NP
lokalita Dejvice

Cena: 61 700 000 Kč*

luxusní vila z 20tých let po kompletní  
rekonstrukci v centrální části Hans- 
paulky,  v pěší dostupnosti tramvajové 
zastávky, kuchyňská linka + nábytek vyrá-
běný na míru v Itálii, krb, klimatizace ve 
všech místnostech, alarm

 #98312

Pod Kesnerkou
dispozice 3 + kk
velikost 90,2 m2

podlaží 2. NP
lokalita Smíchov

Cena: 9 491 386 Kč*

světlý a prostorný byt 3+kk v klidné  
části Smíchova, 2 terasy, velkorysý obý- 
vací pokoj,  panoramatický výhled na Pra-
hu směrem k Vyšehradu, centru města 
a okolí, výborná občanská vybavenost  
v lokalitě

#110256

PRAHA 5

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRODEJI

PRAHA 9
Litoměřická
dispozice 5 + kk
velikost 141 m2

podlaží 5. NP
lokalita Prosek

Cena: 16 700 000 Kč*

nadstandardně vybavený penthouse  
s velkou terasou (102 m2), interier navrže-
ný architektem, kompletní luxusní vybave-
ní, inteligentní ovládání celé domácnosti,  
podlahové vytápění, klimatizace, vířivka 
pro 7 osob, garáž pro  2 auta, klidná lokalita 
s pěší dostupností stanice metra

#110630

PRAHA 10
Hornoměcholupská
dispozice 4+kk - 5+kk
velikost 152 - 252 m2

podlaží 1. - 2. NP
lokalita Hostivař

Ceny od: 10 586 240 Kč*

moderní rodinné domy v projektu Rezi-
dence Golf Hostivař, v těsném sousedství 
golfového hřiště, terasy a zahrady sa-
mozřejmostí, ve standardu shell & core, 
kompletní občanská vybavenost v lokali-
tě, dokončení již na konci roku 2014

 #110068

Suttnerové
dispozice 4 + 1
velikost 311 m2

podlaží 1. - 2. NP
lokalita Vokovice

Cena: 33 000 000 Kč*

vila v areálu obytného souboru Na Krutci, 
zastávka tramvaje v pěší dostupnosti,  
garáže pro 2 auta, prostorný obývací  
prostor s jídelnou s výstupem na terasu, 
kompletně vybavená kuchyňská linka,  
dřevěné masivní podlahy, vestavěné skříně

#104875 

PRAHA 6

* Ceny jsou uvedeny vč. DPH
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NEMOVITOSTI K PRONÁJMU

#403123 - Dušní, Praha 1 

byt, 3+1, 160 m2, nezařízený, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, 2 balkony

měsíční nájem: 80 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky* 

#410362 - Vinohradská, Praha 2

byt, 4+1, 150 m2, vybavený moderním nábytkem, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, terasa

měsíční nájem: 70 000 Kč bez DPH / měsíc + měsíční poplatky*

#410075 - K Lesu, Praha 4 

vila, 6+1, 290 m2, částečně zařízená, plně vybavená kuchyně, 3 koupelny, sklep, zahrada 100 m2

měsíční nájem: 3 500 EUR / měsíc + měsíční poplatky* 

* Realitní kancelář požaduje úhradu provize od klienta za zprostředkování pronájmu ve výši 1 měsíčního nájmu plus DPH.
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NEMOVITOSTI K PRONÁJMU

#403608 - Janáčkovo nábřeží, Praha 5 

byt, 7+1, 240 m2, nezařízený, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, balkon s výhledem na řeku 

měsíční nájem: 80 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky*  

#408008 - V Tišině, Praha 6

byt, 5+kk, 180 m2, částečně zařízen nábytkem, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, garážové stání

měsíční nájem:  50 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky * 

#409851 - Jankovcova, Praha 7 

byt, 5+kk, 213 m2, zařízený, klimatizovaný, plně vybavená kuchyně, 2 koupelny, sklep a 2 parkovací stání

měsíční nájem: 85 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky* 

* Realitní kancelář požaduje úhradu provize od klienta za zprostředkování pronájmu ve výši 1 měsíčního nájmu plus DPH.
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NEMOVITOSTI K PRONÁJMU

#405614 - Jiřího Jandy, Praha 7 

byt, 3+kk, 110 m2, moderně zařízený, plně vybavená kuchyně, terasa se zahradou a bazénem, parkování

měsíční nájem: 45 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky* 

#410268 - V Lukách, Praha Západ

vila, 7+1, 364 m2, nezařízená, plně vybavená kuchyně, zahrada 1 200 m2, garáž pro dva vozy

měsíční nájem: 110 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky* 

#410356 - Vřesová, Průhonice 

vila, 6+2, 550 m2, nezařízená, plně vybavená kuchyně, 3 koupelny, 2 terasy, 4 balkony, zahrada s bazénem

měsíční nájem: 100 000 Kč / měsíc + měsíční poplatky* 

* Realitní kancelář požaduje úhradu provize od klienta za zprostředkování pronájmu ve výši 1 měsíčního nájmu plus DPH.
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LEXXUS a.s., V Celnici 1040/5, 110 00  Praha 1
tel.: 221 111 999, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz
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