shodují se Václav Černoch
a David Výborný, zakladatelé SKYHILL
Zatímco Václav Černoch má na svém kontě několik titulů z prestižních
zahraničních škol, David Výborný získal pět zlatých medailí z hokejových
mistrovství světa. Kromě toho se pak společně mohou pochlubit také řadou
developerských projektů, které se svou firmou SKYHILL společně realizovali.
Se zakladateli a majiteli společnosti jsme mluvili o tom, jaký přístup ke klientům
ve firmě vyznávají, v čem jsou rekonstrukce historických domů oproti
novostavbám unikátní, i jaké mají plány do budoucna.

Jak došlo k tomu, že jste se společně pustili do realitního developmentu?
David Výborný: Při menších realitních operacích jsme zjistili, že máme podobné názory a vize. Následně jsme už začali
plánovat společnou budoucnost v podnikání. Myslíme si, že se vhodně doplňujeme. Především jsme však kamarádi.
Z vašeho portfolia je patrné, že se věnujete výlučně rekonstrukcím bytových domů. Do nové výstavby se nechystáte?
Václav Černoch: Nikdy neříkej nikdy. Rekonstrukce jsou pro nás ale srdeční záležitost. Historické bytové domy jsou jedinečné a dnešní výstavba se jim nemůže rovnat.
Většina vašich realizací se nachází na pražských Vinohradech, v Holešovicích nebo na Smíchově. Jak hodnotíte spolupráci s místními úřady?
Václav Černoch: Každá městská část bojuje více či méně s nedostatkem zaměstnanců. To následně protahuje čekání
na vydání stavebního povolení. Praha 2 patří v tomto směru mezi ty lepší úřady.

138

Kromě realitního developmentu se zabýváte také property managementem neboli správou nemovitostí. Co všechno
svým klientům zajišťujete?
Václav Černoch: Snažíme se nabídnout služby na klíč a ušetřit klientům jejich drahocenný volný čas. Všechny administrativní kroky a jiné starosti jsou na nás. Dále mimo property managementu, skrze naše další společnosti, zajišťujeme
účetnictví, daňové poradenství, interiérový design nebo i přímou realitní zprostředkovatelskou činnost.
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Vlevo Václav Černoch, vpravo David Výborný

Jako butikový developer se svým klientům věnujete mnohem individuálněji, než jak je tomu u mnoha velkých společností. Co konkrétně si pod tím můžeme představit?
David Výborný: Transparentnost. Naši klienti jednají přímo s námi a ví, od koho si nemovitosti kupují. Působí to více
jako rodinná firma. Nezřídka se nám stává, že s našimi klienty chodíme na pivo a probíráme vše, co je třeba. Našim
klientům také často po koupi nemovitosti pomůžeme s interiérovým designem, případně pronájmem a neopustíme je
ani při řešení následných daňových záležitostí.
Ceny nemovitostí se v posledních letech dostaly na nová historická maxima, stejně tak ale i ceny stavebního materiálu
a prací. Jak se to projevilo ve vašem segmentu?
Václav Černoch: Poslední desetiletí se stále střídají krize s ekonomickým růstem. Nyní jsme v menší krizi, ale po ní přijde
opět růst. Počet historických bytů v centru Prahy se však nemění, a jejich cena tedy stále poroste. Myslíme si, že s tím umíme
žít a přizpůsobujeme tomu naše strategie. V současnosti nejsme spokojeni s malým rozdílem v cenách mezi okrajem a centrem Prahy. Teprve až v době další krize si lidé vlastnící byty v našem hlavním městě uvědomí, jak důležitá je lokalita.
Jak velký podíl vašich klientů jsou investoři, kteří kupují byty na pronájem?
David Výborný: Padesát procent. Bytů je stále příliš málo.
Kde byste SKYHILL rádi viděli za několik let?
David Výborný: Tak jak již zní v názvu naší firmy, rádi bychom se viděli na vrcholu. Snažíme se dělat vše na maximum
a profesionálně. Dlouhodobě budeme mít více klientů, a to přinese i větší portfolio v naší nabídce. Baví nás ta cesta
a nedovedeme si představit profesní život bez nemovitostí. Nechte se překvapit.
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Projekty: 1. Americká 35; 2. Chodská 22; 3. Dittrichova 4; 3. Rezidence Grébovka; ; 5. Dukelských
hrdinů 43; 6. Rezidence Pelikánka; 7. Římská 20; 8. Slavíkova 6 (vše Praha)
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