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Výkup nemovitostí | Výplata zálohy

Kontaktujte nás pro
nezávaznou nabídku. www.omega-reality.cz

tel.: 724 370 102, 724 375 751
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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

REZIDENCE PALATA - PRAHA 5
JEDINEČNÝ BYT 5+KK (175 m2) V NEJVYŠŠÍM PATŘE 
rezidencepalata.cz3 | od 26. 2. do 18. 3. 2018

http://www.omega-reality.cz
http://tel:724370102
http://tel:724375751


Rezidence 
Esprit
Klidné, pohodlné 
a luxusní
Domy o pěti patrech leží mezi ulicemi Lihovarská 
a Drahobejlova a nachází se tak v klidné a vyhledá-
vané části Libně. Kromě moderních bytů 1+kk až 
4+kk, atelierů a nebytových prostor v přízemí si vás 
Rezidence získají i svojí multifunkčností. Probudit 
se doma, do slunného dne a mít na dosah vše, co 
si přejete, včetně radosti z bydlení. To čeká nové 
majitele snových Rezidencí Esprit.

  Rozsáhlá rekonstrukce s vysokým standardem

  Metro B - Českomoravská / 8 minut

  Kryté parkování v blízkosti domu

  Nákupní centrum / 8 minut

  Park a sportovní areál / 10 minut

www.rezidence-esprit.cz

Bohdalecké
výhledy
Bydlení s výhodami 
velkoměsta

Domov v ulici U Plynárny vám poskytne dostupnost 
všech nezbytných míst. Pár kroků od domu se 
nachází velký supermarket a ani za relaxem to 
nebudete mít daleko. Aktivní odpočinek zde nalezne-
te v podobě blízkého tcentra, a pokud zatoužítepo 
chvilkách strávených mezi stromy, stačí popojet pár 
minut autobusem k nedalekému rybníku Botič. 

   Dům vč. společných prostor po rekonstrukci

   Byty k realizaci dle vašich představ

   NC Eden pár minut autobusem

   Blízké Roztylské sady

   Výborná dopravní dostupnost

www.bohdaleckevyhledy.cz

725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00 www.psn.cz

Volejte:

http://www.rezidence-esprit.cz
http://www.bohdaleckevyhledy.cz
http://www.psn.cz
http://tel:725753753


  

Poptávka byty Poptávka RD a rekreační chalupy
1+1-3+1, Kladno, Poděbrady, Nymburk do 2,0 mil. RD, chalupa – Vlašim, Ratenice, Pečky do 1,0 mil. 
1+kk-1+1, Černý Most, Počernice do 2,5 mil. Chata, chalupa, RD – do 30 km od Prahy do 1,5 mil.
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Bohnice do 2,9 mil. RD, chata – okr. Beroun, Kladno, Mělník do 1,5 mil.
Gars.- 2+kk, Chodov, Háje, Opatov do 2,9 mil. RD, pozemek – Loděnice, Rudná, Beroun do 1,9 mil.
1+1-2+1, Řepy, Stodůlky, Butovice do 3,0 mil. RD, pozemek – Přezletice, Větrušice, Klecany do 2,0 mil. 
1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 3,5 mil.  RD, pozemek – P-východ, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.
1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 3,5 mil. RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec do 3,5 mil. RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 
1+1-2+kk, Kateřinky, Háje, Opatov do 3,7 mil. Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 
2+kk-2+1, Modřany, Kamýk, Lhotka do 3,7 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 
Gars.-2+1 – Řepy, Zličín, Dědina do 3,7 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n. Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
1+1-2+kk, Vršovice, Strašnice, Malešice do 3,7 mil. Chata, chalupa, RD – Týnec, Čerčany, Bukovany do 2,9 mil. 
1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 3,7 mil.  Chata, chalupa – Dobřichovice, Štěchovice do 2,9 mil.
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 3,7 mil. RD, Chalupa – Rokytnice, Vrchlabí, Špindl do 5,5 mil.
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,9 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry do 5,5 mil. 
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,9 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun do 5,5 mil.
2+kk-2+1 Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,9 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 5,5 mil. 
2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,9 mil. RD, chata, pozemek. – Říčany, Popovice, Kamenice do 5,9 mil. 
2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,9 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 5,9 mil. 
2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,9 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší) do 5,9 mil.
2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,9 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 5,9 mil.
2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,9 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 6,5 mil. 
3+1-4+1, Prosek, Černý Most, Kyje do 4,0 mil. RD, pozemek – Písnice, Točná, Modřany, Jesenice do 6,9 mil.
1+1-2+1, Holešovice, Libeň, Palmovka do 4,5 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Kyje do 7,0 mil. 
2+1-3+1, Strašnice, Malešice, Žižkov do 5,5 mil. RD, pozemek – Hloubětín, Chabry, Kobylisy do 8,5 mil. 
2+1-4+1, Vinohrady, Břevnov, Dejvice do 8,0 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Počernice do 8,9 mil. 
2+1-3+1, Smíchov, Košíře, Strahov do 8,1 mil. RD, pozemek – Modřany, Komořany, Zbraslav do 8,9 mil.
1+1-3+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,2 mil. RD, pozemek – Řepy, Butovice, Stodůlky, Řeporyje do 10 mil.
1+1-3+1,Holešovice, Letná, Dejvice do 8,2 mil. RD, pozemek – kdekoliv v Praze (zajímavé místo) do 12 mil.
2+1-3+1, Vršovice, Malešice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Chodov, Spořilov, Kateřinky do 10 mil. 
1+1-2+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Spořilov, Kateřinky, Krč, Hostivař do 12 mil. 
1+1-3+1, Smíchov, Košíře, Motol, Řepy do 8,5 mil. RD, pozemek – Průhonice, Pankrác, Podolí do 15 mil. 
1+1-3+1, Braník, Podolí, Žižkov do 9,5 mil. RD, vila, pozemek – Smíchov, Košíře, Břevnov do 20 mil.
1+1-3+1, Košíře, Pankrác, Braník, Michle do 9,5 mil. RD, vila – Podolí, Braník, Modřany, Písnice do 20 mil. 

2+1-4+1, Břevnov, Dejvice, Hvězda do 15 mil. RD, vila – Střešovice, Dejvice, Hanspaulka, Vokovice do 25 mil.

GSM: 724 370 102 , 724 375 751 GSM: 724 370 102 , 724 375 751
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Výplata zálohy
před prodejem

Akci výplata zálohy předem rozjela 
naše fi rma zhruba před deseti lety. 
Na nápad nás přivedl klient, který 
hodlal za peníze utržené z prodeje 
svého rodinného domku pořídit byt 
v Praze. Developer u kterého si byt 
vyhlédl, logicky požadoval rezervač-
ní poplatek. Zájemce nedispono-
val vlastními fi nančními prostředky 
a vzhledem k tomu, že prodejní cena 
jeho nemovitosti měla pokrýt celkové 
náklady na koupi bytu, nebylo kde 
na rezervační poplatek brát. Abychom 
zakázku získali, tak jsme vymysleli ob-

chodní model, na jehož počátku 
bylo poskytnutí zálohy ve výši 
150.000 Kč, kterou bylo možno 
použít na cokoliv, třeba i na re-
zervaci bytu.  

V průběhu let se potřeby klientů 
vyvíjeli a tím se i přizpůsobovala 
naše koncepce. V období realit-
ní krize (2009-2013) bývaly zá-
lohy často používány na úhra-
du exekucí či jiných závazků 
žadatelů. Po mírném poklesu 
poptávky po této službě (2015-
2016) začínáme opět pozorovat 
zvyšující zájem klientů. 

Z podrobného průzkumu trhu 
jsme však získali poznatek, že 
určitá část zprostředkovatelů 
prezentujících výplatu zálohy ji 
vyplácí až v okamžiku, kdy vy-
hledá zájemce o koupi. U nás 
vyplácíme fi nanční prostředky 
před samotným zahájením pro-
deje nemovitosti. Záloha se však 
vždy vyplácí pouze v souvislosti 
s následným prodejem nemovi-
tosti klienta.   

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

tel.: 222 242 233

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

2.000.000,-Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Před prodejem bytu (domu)
Vám vyplatíme zálohu až dva milióny korun.

Lze použít i na úhradu dluhů (exekucí).

Libeň, Praha 9. Prodej 2+kk, 44,5 m2, po celko-
vé rekonstrukci, v cihlovém domě. Ulice Kovářská, 
1. patro, výtah.Nová kuchyňská linka včetně spo-
třebičů.

Cena 4.050.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Tachlovice, Praha-západ. Prodej samostatného RD 
z roku 2008, o velikosti 6+kk+terasa. Celková plo-
cha pozemku 880 m2. Kompletní IS. Topení: plynový 
kotel, podlahové vytápění. Závlaha. Kamery.  

Cena 13.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Radotín, Praha 5. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 557 m2. Na pozemku přípojka elektro, 
obecní vodovod a kanalizace. Svažitý terén. Pěkný 
výhled do okolí.  

Cena 2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Strašnice, Praha 10. 3+kk/terasa, půdní ve-
stavba, OV, 5. patro (s výtahem) cihlového domu 
v ul. Průběžná (ložnice a pracovna do klidné strany). 
Byt z roku 2012.    

Cena 7.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Libeň, Praha 8. Prodej stavebního pozemku o vý-
měře 473 m2. Na pozemku strojí stavba RD a dílny. 
Lze využít pro stavbu bytového domu. Komplet IS. 

Cena 10.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Hřensko, okr. Děčín. RD (roubená chalupa)  3+1, 
novostavba, pozemek o výměře 1.185 m2. V přízemí 
kuchyň, obývák, koupelna se saunou. V patře 2x lož-
nice. IS: voda, elektřina, kanalizace.    

Cena 2.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
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http://www.miroslavhavelka.cz
http://tel:222242233
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
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Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Tento průkaz hodnotí energetickou náročnost 
budovy, vyčísluje energie spotřebovávané 
při běžném provozu a řadí budovy do třídy 
energetické náročnosti: od A (nejúspornější)  
do G (energeticky nejnáročnější). 

Tuto informaci naleznete i u jednotlivých 
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

číslo 3 od 26. 2. do 18. 3. 2018

Inspirujte se a objevte novinky od více než 500 předních českých 
i zahraničních výrobců nábytku, doplňků, zahradních prvků a vybavení, 
interiérového a koupelnového designu. Zároveň získejte přehled o nových 
možnostech bydlení. Souběh veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR 
INTERIOR, DESIGN SHAKER, DESIGN V KOUPELNĚ a BYDLENÍ, NOVÉ 
PROJEKTY představí komplexní nabídku novinek a trendů na jednom 
místě. Součástí doprovodného programu budou  
opět odborné přednášky a poradenství.

Více informací na www.forhabitat.cz.

PŘIJĎTE SE INSPIROVAT NA NEJVĚTŠÍ JARNÍ VE-
LETRHY BYDLENÍ, ZAHRAD A DESIGNU V ČR 
22.–25. BŘEZNA 2018 V AREÁLU PVA EXPO PRAHA V LETŇANECH

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Hledáte inspiraci pro své kutilské 
záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení na www.realcity.cz/magazin!

GRAND REALCITY 
UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

  komplexní přehled o realitním trhu
  3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
  náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok
  téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem  
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce,  
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

ABF, a.s.

ALL DONE s.r.o.

ARK ČR - Asociace realitních kanceláří 

České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

ELEMENT LETŇANY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

LEXXUS a. s.

Luxent s.r.o.

NG Real Estate, a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

REAL- TREUHAND REALITY

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

VELKÁ BRÁNA

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

http://www.realcity.cz
http://www.forhabitat.cz.
http://www.realcity.cz/magazin!
http://www.realcity.cz).
http://tel:+420777745645
http://tel:+420739571988
http://mailto:info.praha@realcity.cz


i
i

“page_5” — 2018/2/23 — 10:02 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

V PŘÍRODĚ, PŘestO V PRaze 
Moderní projekt v překrásném přírodním prostředí Prahy – Lipenců nabízí atraktivní nové byty a komfortní řadové rodinné domky.

lipeneckypark.cz
800 350 111

602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz

NOVé byty 
horoměřice

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING

Při uvedení hesla GrandRealcity3 během prvního kontaktu s námi získá  
prvních 5 zájemců při podpisu rezervační smlouvy vouchery v hodnotě  

10 000 Kč na nákup v oD iKeA.

 byty 1+kk – 3+kk  velikosti 30 – 90 m2  
 balkony, terasy  10 minut na metro  

 10 minut na letiště

PosleDní etAPA v ProDeji

5

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://tel:800350111
http://tel:602206999
http://mailto:prodej@velkabrana.cz
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PRAHA

KOTENČICE
RD v obci Kotenčice 6km od Příbrami s dispozicí 2x 2+1 ve 
2NP a dvěma koupelnami, užitná 280 m2 Pozemek 821 m2 
jiného vlastníka. 

Cena  995 000 Kč

ŠVERMOV
RD 3+kk na Havlíčkově náměstí v Kladně – Švermově. Po-
zemek 208m2. ÚT – plyn+el. Dům je z části podsklepen, je 
po částečné rekonstr. a má plastová okna.

Cena 2 790 000 Kč

klark@klark.cz 602 214 345

www.klark.cz Tel. 220 980 900

POSTOLOPRTY, OKR. LOUNY
RD v ul. Neklanova – I.NP garáž, prádelna, kotelna, II.NP 
– byt 3+1 -75 m2, III.NP – byt 3+1 - 75 m2. Ihned k nastěho-
vání. Praha 60 km.

Cena 1 970 000 Kč

HOŘOVICE, OKRES BEROUN
Třípodlažní RD 5+1 s užitnou plochou 273 m2. ÚT - tuhá pa-
liva.  Zahrada  532 m2. Dostupnost do Prahy je cca 30min.

Cena 3 650 000 Kč

Skupina Exafi n odstartovala výstavbu 
Rezidence Malvazinky v  prvním polo-
letí loňského roku. Stavba jede nyní 
na  plný plyn a  v  nejbližší době bude 
dokončená již hrubá stavba.  

Rezidence Malvazinky se od ostat-
ních odlišuje zejména tím, že vedle 
tzv. chytrého bydlení 
nabízí i možnost 
nabíjení elektro-
mobilů na každém 
parkovacím místě.   

Osobní automobilová 
doprava zaznamenala 
za poslední roky obrovský 
nárůst a to vyvolává hledá-
ní nových řešení v dopravě 
a v životním prostředí. 

Exafi n sází na to, že 
právě přechod na nové 
zdroje pohonu automobi-
lů bude významný i při výstavbě 
bytových projektů. 

Automobilové koncerny usilovně pracují 
na  vývoji, mnohdy už i  na  výrobě elek-
tromobilů, kterým věští odborníci zář-
nou budoucnost. Ano, pracuje se také 
na vývoji vodíkových motorů, ale ty jsou 
z pohledu vývojových snah automobilek 
na druhé koleji, alespoň zatím.

Význam elektromobilů resp. aut, která 
nebudou poháněna na klasické pohonné 
hmoty z ropy či plynu, bude velmi rychle 
stoupat převážně ve  větších městech, 
která postupně vydávají rozhodnutí 
o  zákazu vjezdu takovýchto aut, nebo 
o podobných opatřeních uvažují. Ochra-
na životního prostředí, i  když je to už 
zprofanovaný pojem, je pořád pro hodně 
municipalit jednou z hlavních priorit. 

Přechod na nový zdroj pohonu 
bude sice pozvolný, ale jeho 

dopad do životního pro-
středí bude revoluční 

jako nikdy jindy 
v moderním 

věku. Nebude to 
mít dopad jen do ži-

votního prostředí, 
ale i do života celé 
společnosti. Třeba 
v tom, jak budeme 

zdroj energie pro 
pohon elektromobilu, 

tedy elektřinu, do vozu dočerpávat. 

Rezidence Malvazinky je prvním velkým 
developerským projektem v Praze, který 
myslí na budoucnost spojený s elektro-
mobilitou!

Myslíkova 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město, tel.: 224 931 617, email: info@exafi n.cz, www.rezidencemalvazinky.cz

Rezidence Malvazinky
Nové bydlení s vizí do budoucna

PRODEJ DVOU TŘÍPODLAŽNÍCH BUDOV 
513 m2, Praha 5, Košíře, ul. Jinonická

Prodej řadové secesní třípodlažní vily a samostatného třípodlažního domu z počátku 21. století, na vlastním 
pozemku o výměře 784 m2, s parkováním až pro 12 vozů, v lokalitě Praha 5, Košíře. Řadová secesní vila o celkové 
výměře 279 m2 byla postavena v roce 1910. V devadesátých letech proběhla kompletní rekonstrukce včetně stře-
chy a v roce 2015 částečná rekonstrukce podlah, toalet, rozvodů topení a PC rozvodů. Každé podlaží má vlastní 
vchod ze schodiště a lze využívat samostatně. Ve všech podlažích je kuchyně a sociální zařízení. Všechna podlaží 
jsou využívána na kanceláře. Ze schodiště ve třetím podlaží je k dispozici balkon. Kancelář ve třetím podlaží má 
vestavěné mezonetové patro a sprchový kout a bez úprav lze využívat jako byt. Druhá samostatná budova o vý-
měře 234 m2 byla postavena začátkem devadesátých let nejprve jako přízemní objekt (garáž a sklady) a následně 
v roce 2001 bylo přistaveno druhé a třetí podlaží. První podlaží je využíváno jako dílna, druhé podlaží na kan-
celáře a třetí podlaží jako jednací místnost a pracovna se vstupem na balkon. První a druhé podlaží má vlastní 
vchod ze schodiště, lze využívat samostatně, má vlastní kuchyň a sociální zařízení. V obou budovách jsou plas-
tová okna. Vytápění a ohřev vody je řešeno kombinovaným plynovým kotlem. Vjezd na pozemek bránou na el. 
pohon. Na parkovišti položena zámková dlažba. Celý objekt je zabezpečen s napojením na PCO. V okolí nemo-
vitosti velké množství zeleně. Autobusová zastávka vzdálena 200 m. Možnost financování hypotečním úvěrem.

CENA: 34 000 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz
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Michal Souček
realitní makléř
člen ARK ČR

1.   Makléř mi v ničem nepomůže  
a jeho služba je drahá, prodám si to sám

  Takto je to možné také vnímat a do  jisté míry může-
te mít i pravdu, zejména když je všude slyšet, jak je 
dnešní reputace realitních makléřů špatná.  Ale prav-
dou je, že každý den se na  realitním trhu uzavřou 
stovky, možná tisíce realitních transakcí a 99 % z nich 
dopadne ke  spokojenosti klientů realitních maklé-
řů. Je tedy lepší najít si sám toho kvalitního než se 
snažit o samoprodej, ve kterém vás čeká mnoho ne-
známých situací, se kterými si málokdo umí správně 
poradit. Konkrétní příklady uvádím v  článku „Jak se 
nenechat ulovit realitním makléřem“.

2.  Použiju server určený pro soukromou inzerci,  
tam se to přímými zájemci jen hemží

  Servery jako bezrealitky.cz sice slouží pro tzv. „sou-
kromou inzerci” bez účasti realitních kanceláří, ale už 
dávno tak nefungují. Manažeři realitních kanceláří po-
chopili, že bezrealitky.cz, bazos.cz nebo annonce.cz  
jsou obrovským zdrojem kontaktů na  soukromé in-
zerenty. Místo toho, aby učili své začínající makléře 
využívat dnešních možností internetu a  osobního 
marketingu, učí je volat lidem, kteří nemají dostatek 
informací a  chtějí si vyzkoušet prodej nebo proná-
jem své nemovitosti po  své ose. Počet nemovitostí 
na  těchto serverech se pomalu snižuje, ale počet 

začínajících makléřů, kteří je využívají, zůstává stej-
ný a soukromý inzerent se stává lovenou zvěří. Vět-
šina lidí nátlaku ze strany makléřů podlehne a ulovit 
se nechá. Když už chcete inzerovat po  své ose, je 
lepší využít místa, kam chodí opravdu nejvíce zájem-
ců. Jsou to servery typu reality.idnes.cz, sreality.cz 
a mnoho dalších. Na některých sice za inzerci zaplatí-
te, ale máte jistotu, že je uvidí i přímí zájemci. (Realitní 
kanceláře dnes běžně inzerují nejméně na dvaceti ta-
kových serverech, proto mají i mnohem lepší marke-
tingový dosah k více přímých zájemců ve vaší cílové 
skupině.)

3.  Čím nižší cena za služby makléře, tím lépe
  Opět vás zklamu. Makléř, který pracuje za méně než 

jedno, dvě nebo tři procenta z konečné kupní ceny, 
vám nikdy nenabídne ani nemůže nabídnout kvalitu 
a kvantitu těch nejdůležitějších funkčních prodejních 
technik. Ty jsou následně přímo úměrné úspěchu 
celé realitní transakce. Jinými slovy, vždy si nechte 
dopředu sdělit cenu i  to, jaké služby a  v  jaké kva-
litě cena za  služby makléře obsahuje. Standardní 
cena na realitním trhu je dnes 3–6 % (+ DPH u plátců) 
z konečné kupní ceny. Setkáte-li se s nižší, tak služby 
podbízivého makléře raději odmítněte. Nenechte se 
ulovit realitním makléřem a najděte si sami toho kva-
litního.
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7 MÝTŮ O PRODEJI NEMOVITOSTÍ,  
KTERÉ PROSTĚ MUSÍTE ZNÁT
Mezi veřejností bohužel koluje několik mýtů ohledně prodeje nemovitostí a  realitních makléřů. Po-
kusím se je uvést na pravou míru. Prodej nemovitosti se velmi změnil. To, co fungovalo před dvěma 
a více lety, bohužel nefunguje dnes. Navíc je mnohem více nemovitostí na prodej, a ty zvyšují konku-
renci právě té vaší nemovitosti, kterou jste se rozhodli prodat. Přitom počet přímých zájemců je víc 
a víc omezený.

Asociace realitních kanceláří 
České republiky

Asociace realitních kanceláří 
České republiky  je  profesní 
sdružení realitních makléřů, 
správců nemovitostí, 
dražebníků  a dalších 
profesionálů působících 
na trhu s nemovitostmi v České 
republice. Asociace byla 
založena v roce 1991, několika 
realitními kancelářemi z různých 
míst České republiky a v dnešní 
době čítá členská základna více 
než 300 realitních kanceláří 
z celé republiky.

Důvody, které vedly k založení 
asociace v roce 1991 byly tyto: 

-  sdružit podnikatele zabývající 
se stejnou profesí prosazovat 
a ochraňovat zájmy realitních 
kanceláří (zejména v kontextu 
legislativním),

-  zajišťovat průběžné 
vzdělávání v oborech 
souvisejících s oblastí 
nemovitostí,

-  vytvořit sdružení, které 
by postupně svou činností 
získávalo autoritu v rámci naší 
republiky, včetně potřebných 
kontaktů na obdobné 
organizace v zahraničí.

Jedním ze stěžejních cílů ARK 
ČR je přispívat ke zlepšování 
podmínek při uskutečňování 
realitních obchodů (včetně 
správy nemovitostí). a to 
zejména prostřednictvím 
zákonné úpravy provozování 
realitní činnosti.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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4.  Makléři nic nepodepíšu,  
ještě bych se k něčemu uvázal

  Naopak, vyžadujte návrh dohody o  zprostředkování 
kvůli tomu, abyste sami sebe ochránili, abyste věděli, 
co pro vás makléř udělá, za kolik a v jakém časovém 
horizontu. To je velmi důležité pro VAŠI OCHRANU 
i pro úspěch celé transkace.

5.  Čím víc makléřů to nabízí, tím to bude lepší
  Toto je mýtus, který vaši nabídku velmi znehodnotí. 

Makléři jsou jen lidé, a pokud vědí, že vybíráte i z řad 
jejich konkurence, budou se předhánět ve  slibech 
vám jen proto, aby tu práci od vás získali. Budou sli-
bovat neproveditelné, protože to jsou většinou ta líbi-
vá slova, která vy chcete slyšet. Zároveň snižujete je-
jich motivaci věnovat zakázce 100% úsilí. Navíc každý 
makléř napíše nabídku vaší nemovitosti jinak, uvede 
trochu jiné údaje a na inzertním serveru se vaše na-
bídka objeví velmi často pohromadě v několika vari-
antách. 

  Na  zájemce pak působí velmi zmatečně, neexklu-
zivně a hlavně nevěrohodně. Vždy je lepší se zeptat 
ve svém okolí a hledat pozitivní zkušenost s nějakým 
realitním makléřem. Tomu následně jako jedinému 
dejte důvěru a oslovte jej ke spolupráci. U standardní 
nemovitosti by většině makléřů dohoda o zprostřed-
kování prodeje na čtyři měsíce měla stačit. Pokud se 
vaše nemovitost za tu dobu neprodá, VY se rozhod-
nete, zda jste se službami makléře spokojeni a  zda 
dohodu prodloužíte, nebo jestli najdete makléře jiné-
ho. Je potřeba si uvědomit, že prodej nemovitosti je 
dnes zejména o  skvělé prezentaci a  předprodejním 
a  prodejním marketingu, a  to všechno makléře stojí 
nemalé peníze a čas, který do vaší společné transak-
ce investuje nejprve ze svého. Proto byste mu měli 

dát prostor na realizaci, aby pro vás mohl podat ten 
nejlepší výkon.

6.  Já to prodat nepotřebuju, nespěchám,  
zkusíme to za takovou cenu a uvidíme 

  Toto je velmi častý způsob uvažování, jak nabízet 
předraženou nemovitost s  tím, že se najde člověk, 
který bude ochoten takovou nemovitost koupit. Z po-
hledu prodávajícího je jistě správný, protože prodá-
vající nemá dostatek zkušeností k  tomu, aby věděl, 
že to nefunguje. Chodíte do  pekárny? Koupili byste 
rohlík za deset korun, když všude jinde stojí korunu? 
A přesně stejně uvažuje zájemce o koupi nemovitos-
ti. V dnešní době je pro kupující velice snadné zjistit, 
za kolik je možné podobnou nemovitost koupit. A po-
kud je ta vaše předražená, vybere si jinou, na výběr 
dnes rozhodně má.  A  proto stejně tak jednoduše 
jako prodávající zjišťujte, za  kolik svoji nemovitost 
můžete prodat. Napsal jsem o  tom článek, přečtěte 
si, kdo určuje cenu nemovitosti.

7.  Na inzertních serverech jsou inzerované  
konečné kupní ceny

  Veškerá inzerce nemovitostí na inzertních serverech 
obsahuje nabídkové ceny, ne konečné. Většina z nich 
je o deset až dvacet procent vyšší, než je následně 
konečná realizovaná cena. My makléři dnes máme 
placené nástroje, díky kterým můžeme velmi jedno-
duše za poplatek realizované ceny prodeje nemovi-
tostí v dané lokalitě zjistit. Jedná se o cenové mapy, 
které vycházejí z  dat katastrálních úřadů. To jsou 
nejpřesnější data, jaká lze v  současné době použít. 
Vycházejí totiž z  aktuálně realizovaných realitních 
transakcí. Pokud data v  cenové mapě chybí, každý 
schopný makléř umí spočítat cenovou analýzu s vel-
kou přesností na každou lokalitu v ČR.
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Praha překonala rekordy dávno. Ano, je to tak. Možná si 
vzpomenete, že poměrně nedávno, v řádech měsíců, rea-
litní odborníci a finanční experti jen velmi opatrně zmiňo-
vali, že metr čtvereční v hlavním městě dosáhne hodnoty 
75 000 korun za metr čtvereční. 

No a  dnes? Nejenže se této částky dávno dosáhlo, ale 
už ji i výrazně překročilo. Nemovitosti v metropoli za chvíli 
budou atakovat i částku 100 000 korun za metr čtvereč-
ní. Ale nárůst cen za metr čtvereční se týká napříč celou 
Českou republikou, tedy především ve velkých městech 
a jejich blízkém okolí. Investice do nemovitosti je jednou 
z nejjistějších komodit a lidé o ni neustále projevují zájem.

Růst cen v zahraničí
Češi ovšem vidí potenciál mnohem dál za hranicemi naší 
vlasti. A není se čemu divit. Je sice fakt, že podle nového 
evropského srovnání cen nemovitostí ty u nás rostou jed-
noznačně nejrychleji v celé Evropské unii. Realitní trh se 
ovšem vyvíjí i v Evropě. Podívejme se pro srovnání, kolik 
za bydlení platí lidé v našich sousedních zemích.

Podle nejnovějších dat Eurostatu u nás domy a byty ve 3. 
čtvrtletí meziročně zdražily o 12,3 %. V celé Unii ceny ne-
movitostí rostly v 3. čtvrtletí o necelých 5 procent. Podob-
ně jako Česká republika je na  tom také Irsko s meziroč-

ním růstem cen o 12  %. Růst větší než 10 % sledujeme také 
v Portugalsku, Maďarsku a Holandsku.

Z Evropy je na tom nejhůře Itálie
Přesto existuje v  Evropě země, kde nárůst zaznamenán 
nebyl. Jde o Itálii. Jde o jedinou zemi, která v rámci Evropy 
zaznamenala pokles. Tedy v rámci oficiálních statistik, ze 
kterých vycházíme. Ceny nemovitostí zde konkrétně me-
ziročně klesly o 0,9  %. Přesto lze naprosto jasně říci, že 
Česká republika je výjimečná nejen v otázce tempa růstu, 
ale zároveň i v tom, o kolik procent zde ceny nemovitostí 
vzrostly. Jde o více než 10  %, a to již 4 čtvrtletí za sebou. 
Na některé státy mimo Evropu ještě přesto nemáme. Eu-
rostat mimo jiné zveřejnil i  data z  Norska a  Islandu. Jen 
na  Islandu ceny nemovitostí vzrostly meziročně o  22,5 
procenta. 

U bytů se růst pravděpodobně zpomalí nebo zastaví
Odborníci se však domnívají, kromě spekulací o  realitní 
bublině, že letos v  České republice bude sice růstový 
trend cen nemovitostí, ale konkrétně u  bytů očekávají 
spíše jisté zpomalení tempa. U  některých regionů s  při-
hlédnutím na  konkrétní bytové jednotky může dokonce 
dojít i  k  mírnému poklesu. Výsledkem bude zpomalení 
meziročního tempa růstu odhadem pod 10  %. Což oprav-
du není žádná tragédie. 
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Ceny nemovitostí rostou 
v rámci celé Evropy i za jejími 
hranicemi. Jen na Islandu 
vzrostly ceny nemovitostí 
meziročně o neuvěřitelných 
22,5 procenta.

CENY NEMOVITOSTÍ ROSTOU NEJEN V ČESKU, 
KDE JEŠTĚ?
Nemohlo vám uniknout, že v posledních letech jako by se realitní trh zbláznil. Ceny nemovitostí rostou 
doslova před očima. To, co odborníci ještě před pár měsíci považovali za sci-fi, dávno překonalo očeká-
vání. Ale ceny nerostou jen na území České republiky. Investice do nemovitostí se vyplatí i v zahraničí.

Jak jsou na tom naši sousedé?

Vezměme si pro srovnání 
sousední Rakousko nebo 
Německo. Zejména v Německu 
ceny nemovitostí výrazně 
převyšují ceny ve zbývajících 
středoevropských zemích, 
Českou republiku nevyjímaje. 
Celkové pořadí jednotlivých 
zemí přitom hodně závisí 
na tom, zda se jedná 
o průměr cen v centru měst 
(potažmo také podíl lidí 
bydlících ve velkých městech). 
A na straně druhé průměr 
cen mimo tato centra měst či 
větších aglomerací.

Podle srovnání jednotlivých 
zemí Evropy vychází z tohoto 
pohledu nejlépe z hlediska 
cen bytů mimo centra měst 
Maďarsko. Když budete shánět 
bydlení v centru velkých měst, 
je na tom nejlépe Polsko nebo 
Slovensko. Alespoň tak praví 
statistiky. Česká republika 
spadá někam do středu v rámci 
střední Evropy.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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770 127 127 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečná prvorepubliková vila, 490 m², byla majetkem naší přední operní 
pěvkyně. Dům po kompletní rekonstrukci, avšak původní charakteristika byla 
zachována a doplněna o moderní bytovou kulturu. Lze využít jak k trvalému 
bydlení, tak ke komerčním účelům. Poz. 790 m² s parkovou úpravou.

www.realcity.cz/rc/E1IN

G

731 300 400 14 990 000 Kč

Praha 1-Nové Město
Exkluzivně zařízený byt 3+kk v ulici V Jirchářích o ploše 111 m² ve 2. patře 
klidného domu s výtahem, který prošel nedávnou rekonstrukcí. Velkou před-
ností jsou téměř na všech místech zabudované vestavěné skříně, které přirozeně 
dotvářejí interiér.

www.realcity.cz/rc/E1X5

734 445 445 11 900 000 Kč

Škvorec, Praha-východ
Nadstandardní dvoupodlažní rodinný dům s půdou, podsklepenou terasou, 
bazénem a pozemkem 1021 m², s krásným výhledem do krajiny. UP domu  
345 m², ZP 196 m², zahrada 825 m². Dům je vybavený pro pohodlné nízkoná-
kladové, inteligentně řízené bydlení. 

www.realcity.cz/rc/DYUR
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775 285 285 Informace v RK

Praha 1-Nové Město
Pronájem exkluzivních, kompletně zařízených kanceláří o celkové ploše 258 
m²  v 5. patře budovy s prostornou terasou a výhledem na Letnou. Zrekonstru-
ovaný obchodní dům poskytuje nájemcům 24 hod. přístup do objektu s vlastní 
recepcí, ostrahou, výtahem a úklidem společných prostor.

www.realcity.cz/rc/DT7Q 

773 769 769 7 000 000 Kč

Praha 10-Hostivař
Vkusně zařízený byt 3+kk o celkové UP 84 m², s balkonem 6 m² a terasou 6 
m². Byt se nachází v 6. patře domu s výtahem, v rezidenci Slunečný vršek, ob-
klopené zelení, nedaleko vodní nádrže Hostivař. K bytu náleží garážové stání 
pro větší auto, vrata lze ovládat na dálku telefonem.

www.realcity.cz/rc/E1X3

773 769 769 Informace v RK

Praha 2-Nusle
Luxusní penthouse 5+kk s velkorysou obytnou plochou 290 m² a terasami o 
celkové rozloze 110 m² s výhledem na Prahu se rozkládá na celém 5. a 6. patře 
moderního domu z roku 2004. Představuje kombinaci moderního designového 
bydlení a prakticky uspořádaného prostoru pro rodinný život.

www.realcity.cz/rc/E1XA
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770 128 128 Informace v RK

Praha 4-Braník
Luxusní vila 7+1 s terasou 48 m² a OP 550 m² v klidné části oblíbené městské 
čtvrti, rozkládá se na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP nabízí odpočinkovou 
zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, masážní sprchový kout 
a místnost s krbem.

www.realcity.cz/rc/DYNR

770 128 128 21 000 000 Kč

Praha 10-Vinohrady
Byt 3+kk o CP 165 m² je spojený ze dvou jednotek projektu Korunní Dvůr, 
který vznikl v areálu bývalého měšanského pivovaru z 19. století. Projekt je 
ukázkou citlivé kombinace historického objektu s jednoduchými liniemi mo-
derní architektury. Součástí nabídky je park. místo.

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 4-Hodkovičky
Neorenesanční vila Lalotta stojící v hluboké a tiché přírodě lesoparku v Hod-
kovičkách jen 17 min od centra Prahy, v průběhu let zrekonstruována za po-
užití dobových fotografií, s respektem k její původní architektuře. Vila stojí 
na pozemku 2000 m² a má užitnou plochu 600 m².

www.realcity.cz/rc/E1IK

GB

773 769 769 Informace v RK

Praha 2-Vinohrady
Krásný klasický byt 3+1, 92 m², v srdci Vinohrad na Korunní ulici, v bezpro-
střední blízkosti Náměstí Míru a metra linky A. Nachází se ve 2. patře činžov-
ního domu vystavěném v roce 1910. Obývák (23,73 m²) s originálním malova-
ným a restaurovaným stropem a americkými kamny.

www.realcity.cz/rc/E1IM

B

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazénem 
a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází v krásné přírodě 
Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na západním okraji čtvrti Pola-
bec. Byl zkolaudován v r. 2002.

www.realcity.cz/rc/DZI8

C

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

773 769 769 15 490 000 Kč

Praha 6-Hradčany
Prostorný byt 3+kk, 127 m²,  v 1. patře, v bezprostřední blízkosti metra linky 
A – Hradčanská, v cihlovém domě postaveném r. 1914, navrženém projektan-
tem arch. Václavem Vackem ve stylu secesního klasicismu. Provoz je zajištěn 
technologií “chytrá domácnost”.

www.realcity.cz/rc/E1X2
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Po 9 letech v síti CENTURY 21 jsi dosáhl na nejvyšší možné ocenění v rámci ČR, vstupuješ do síně slávy. 
Co to pro tebe znamená? Je to pro mě splnění pracovního snu, který jsem měl od momentu, kdy jsem se 
dozvěděl, že takové ocenění v rámci CENTURY 21 existuje. 

Pamatuješ si na den, kdy tvá tehdejší kancelář vstoupila do CENTURY 21? Jak jsi tento krok vašich ma-
jitelů tehdy vnímal? Na ten den si pamatuji velice dobře a nikdy na něj nezapomenu. Tam jsem se poprvé 
dozvěděl, že existuje nějaké celosvětové ocenění CENTURION a Síň slávy. Řekl jsem si, že když už tuto profesi 
budu dělat, že jí chci dělat tak dobře, abych tato ocenění získal. A vstupem do CENTURY 21 se nám otevřely 
dveře ke vzdělávacímu systému, který je prověřený již desítky let a všude po světě produkuje úspěšné mak-
léře, kteří díky tomu mohou poskytovat kvalitní servis klientům 

Určitě je na tvé cestě za úspěchem spousta lidí, kteří ti pomohli či tě nějak podporovali. Byla pro tebe je-
jich podpora klíčová? Co vlastně potřebuje makléř k tomu, aby uspěl? V mé kariéře bylo samozřejmě hodně 
lidí, kteří mi pomohli. Jedním z nejdůležitějších byl Roman Hassmann, který mě k realitám přivedl a byl mým 
mentorem. Nebýt jeho, nebyl bych dnes  ani v realitách. Dalším člověkem byla samozřejmě i moje manželka, 
která na začátku kariéry se mnou aktivně spolupracovala. Během kariéry jsem měl možnost se učit a inspirovat 
od mých kolegů, školitelů, vedení kanceláře a setkat se s mnoha úspěšnými kolegy. Vždy mě takové setkání 
posunulo dopředu. Z mého pohledu, aby makléř uspěl, potřebuje několik věcí. 

 1)  mít velký sen a jasný cíl čeho chce dosáhnout

 2)  být schopný odvést práci, která je pro úspěch potřeba

 3)  být ochotný a odhodlaný se učit 

 4)  každému, kdo chce opravdu uspět, bych doporučil mít svého mentora

 5)  umět duplikovat svůj čas a své peníze tak, aby si makléř vybudovat pasivní příjem 

 6)  rozhodnutí, že se nikdy nevzdám

 7)  naučit se dávat ostatním

Toto není první významné ocenění, kterého jsi v rámci CENTURY 21 dosáhl. Pamatuješ si ještě, jaké to 
bylo, když jsi poprvé v USA přebíral tzv. Centuriona, udělovaného makléřům s produkcí na úrovni nad 
4 miliony korun? První cesta do USA na předávání cen pro mě byl velký zážitek. Ono být oceněn v Las Vegas, 
kde se sejdou tisíce nejlepších makléřů z celého světa je krásný zážitek a zároveň mi to ukázalo, jak velké 
CENTURY 21 vlastně je. Zároveň se na takovém místě máte možnost  setkat s někým, kdo udělá za rok přes 
tisíc transakcí, nebo jsem měl možnost navštívit pobočku v Las Vegas, která má přes 500 makléřů a mluvit 
s jejich nejlepšími makléři. To Vám zásadně rozšíří obzory, co vše je možné a kam až se dá růst. 

Vím, že se rád zúčastňuješ pracovních i nepracovních akcí, kde se potkáváte s ostatními makléři, ať už 
v rámci CENTURY 21 nebo i na trhu. Co ti to přináší? Jedna z věcí, kterou jsem se od mého mentora naučil, 
je, že pokud člověk chce v něčem uspět, je důležité se učit od lidí, kteří už dosáhli toho, čeho chci dosáhnout 
já. To je důvod proč rád jezdím do zahraničí na setkání nejlepších makléřů z celého světa i Evropy. Rád jezdím 
i na setkání v rámci ČR, kde je možnost učit se od lidí, kteří jsou úspěšní a svojí práci dělají dobře. Stejně tak 
jako úspěšní  sportovci jezdí na soustředění a na zahraniční závody, tak stejné je to v naší profesi. Chceš být 
nejlepší, uč se od nejlepších. 

Jak se podle tebe za posledních 10 let změnil trh realitních makléřů v Česku? Hodně se mluví o kvalitě, 
lepší se to? Z mého pohledu se díky vstupu světových realitních sítí na český trh nastartovalo vzdělávání a kva-
lita v oblasti realit. Díky tomu má dnes realitní trh spoustu realitních profesionálů, kteří poskytují servis a kvalitu, 
který je ve světě s touto profesí spojen. 

Jsi v CENTURY 21 od jara 2010. V čem cítíš, že je pro makléře největší přidaná hodnota toho být v takto 
velké a celosvětově uznávané síti? Z mého pohledu je velikou výhodou vzdělávací systém a možnost sdílet 
zkušenosti od makléřů z celého světa. V každém oboru pokud se člověk rozhodne uspět, je dobré, když má 
možnost učit se od těch nejlepších na světě a tím  třeba mě CENTURY 21 velmi obohatila. A v dnešní informač-
ní době je sdílení informací a zkušeností velkou výhodou. A samozřejmě, když už člověk pracuje v nějakém 
oboru, je skvělé být součástí světové jedničky. 

Jaké jsou tvé další plány? Bude těžké hledat motivaci, když jsi dosáhl téměř všeho, čeho se v Česku v reali-
tách dosáhnout dá? Jsem vděčný za splnění tohoto cíle a těším se na budoucnost. Rád bych pomohl vychovat 
ve svém teamu makléře, kteří budou patřit mezi nejlepší v tomto oboru a také budu i nadále pracovat, aby naše 
kancelář a můj team vychovával úspěšné makléře. 

Karel Hubáček | Makléř

mobil: +420 602 278 512
email: karel.hubacek@century21.cz

CENTURY 21 Premium
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 603 892 407
www.century21.cz 

www.century21.cz

SÍŇ SLÁVY CENTURY 21

http://www.century21.cz
http://www.century21.cz
http://tel:+420602278512
http://tel:+420603892407
http://mailto:karel.hubacek@century21.cz


REZIDENCE PALATA - PRAHA 5

VICTORIA KOŠÍŘE - PRAHA 5

V BLÍZKOSTI CENTRA ANDĚL 

VÝBORNÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

DOKONČENÍ - IV.Q. 2018
rezidencepalata.cz /+420 731 125 516

VELKÉ RODINNÉ BYTY
PŘEDZAHRÁDKY A  ZAHRADY VE VNITROBLOKU

STAVBA ZAHÁJENA
victoriakosire.cz / +420 731 125 515

175 m2

S ÚŽASNÝM

VÝHLEDEM

http://tel:+420731125516
http://tel:+420731125515


Pozor na rozdíl v odhadech 

Kdo si nyní žádá o hypotéku, 
musí počítat s tím, že by 
měl mít naspořenou daleko 
vyšší částku než dříve. Banky 
již neposkytují takzvané 
stoprocentní hypotéky, tedy 
hypotéky na celou hodnotu 
nemovitosti, ba co víc, 
na doporučení České národní 
banky se poskytování hypoték 
omezilo na maximálně 90 % 
LTV. „Ty nejvýhodnější sazby 
nabízejí hypoteční banky 
u hypotečních úvěrů do 80 % 
LTV,“ dodává Pavel Bultas ze 
společnosti HYPOASISTENT.

Ale ani ta pětina nemusí 
nakonec stačit. Částka, 
na kterou ocení nemovitost 
banka (zástavní hodnota 
nemovitosti), se od kupní ceny 
může lišit. Bankovní odhadci 
nemovitostí totiž mohou 
vyhodnotit danou nemovitost 
jako předraženou a podle 
pokynů své banky ocení byt 
či dům pro hypoteční zástavu 
na hodnotu nižší, než je kupní 
cena. Může se tak stát, že 
se rozhodnete koupit byt 
například za tržní cenu pět 
milionů, z vlastních prostředků 
si připravíte milion, požádáte 
o 80procentní hypotéku 
a očekáváte, že vám banka 
půjčí čtyři miliony za výhodných 
podmínek. Jenže odhadce 
banky byt ocení pouze na 4,5 
milionu a banka vám poskytne 
pouze 3,6 milionu korun. 
Vám pak nezbude než dodat 
dalších 400 tisíc korun ze 
svého, případně úvěr dozajistit 
nějakou další nemovitostí. 

Banky jsou v odhadu ceny 
nemovitosti konzervativní, 
ostatně je k tomu pomocí 
doporučení nabádá i Česká 
národní banka. Ponížení 
ceny slouží bankám jako 
pojistka, aby byla nemovitost 
za zastavenou cenu 
i v budoucnu prodejná. 
„U standardních nemovitostí 
se v praxi s nějakým výrazným 
rozdílem cen nesetkáváme, 
větší rozdíly jsou však 
u luxusních nemovitostí, 
zejména na lukrativních 
místech velkých měst, kde 
bývá rozdíl mezi kupní cenou 
a bankovním odhadem okolo 
deseti procent,“ doplňuje 
Pavel Bultas a doporučuje 
zejména u dražších nemovitostí 
ověřit jejich reálnou hodnotu 
u odhadce pracujícího pro 
více bank již před podpisem 
rezervační smlouvy. Nezřídka 
se totiž stává, že na jednu 
konkrétní nemovitost obdržíte 
od každé banky jiný odhad. 
Čas s obíháním bank a peníze 
za dorovnání zbytečně nízkého 
odhadu vám pak může ušetřit 
zkušený hypoteční makléř, 
který je schopný z více nabídek 
pro vás vybrat tu pro vaši 
situaci nejvýhodnější.

Ceny nemovitostí se zvyšují nepřetržitě od roku 2014. Jde 
o tempo, které neodpovídá rychlosti zvyšující se kupní síle 
obyvatel. To se odráží v  tom, že se nemovitosti (zejmé-
na byty) stávají stále méně dostupnými. Vše nasvědčuje 
tomu, že tento trend bude pokračovat i  v  letošním roce. 
Ceny, obzvláště pak u  novostaveb, půjdu nahoru. Podle 
analytiků však již nepůjde o  skokové zdražení, kterého 
jsme byli svědky v posledních třech letech. 

Zbrzdění růstu ostatně naznačují i poslední čísla z HB In-
dexu, který sestavuje Hypoteční banka na  základě sku-
tečných prodejních cen nemovitostí, na  které poskytuje 
hypoteční úvěry. I  když bylo poslední čtvrtletí loňského 
roku ve znamení růstu cen rezidenčních nemovitostí, me-
ziroční růst cen bytů se ve srovnání s rokem 2016 zpoma-
lil. Průměrná tržní cena bytů ve čtvrtém čtvrtletí loňského 
roku vzrostla o 3,1 procentního bodu, meziročně si ceny 
bytů připsaly téměř 12 procentních bodů. Ceny rodinných 
domů se během posledního čtvrtletí zvyšovaly o něco po-
maleji, a to o dva procentní body, meziročně stouply o 7,5 
procentního bodu. U pozemků poprvé v historii HB Indexu 
cena nevzrostla, meziročně cena pozemků vzrostla o 4,4 
procentního bodu. 

Nejdražší bydlení je v Praze, ceny však rostou všude
Ke  zdražení došlo ve  všech 14 krajích České republi-
ky. Nejvíce rostly ceny v  Praze, kde se průměrná cena 
za metr čtvrteční přehoupla přes 66 tisíc korun. Je však 
třeba uvést, že jsou výrazné rozdíly v jednotlivých částech 
hlavního města. V okrajových čtvrtích je možné sehnat byt 
pod průměrnou cenou, v centru se cena metru čtvereční-
ho přehoupla i přes 80 tisíc korun. 

Podle údajů Českého statistického úřadu (poslední do-
stupná data jsou za  rok 2016) ceny bytů v  Praze za  po-

sledních 16 let vzrostly o  135  % a  ceny rodinných domů 
o 65  %. 

Více si lidé připlatili i v Ústeckém kraji, který se v regionál-
ním srovnání cen nemovitostí dlouhodobě nachází na po-
sledním nejlevnějším místě. Za metr čtvereční tu zájemci 
zaplatí přes 13 tisíc korun. Meziročně cena bydlení na se-
veru Čech vylétla o pětinu. Nejlacinější rodinné domy jsou 
k mání na Vysočině. 

Koncem loňského roku se byty prodávaly o 370 tisíc korun 
dráž než v roce 2016, průměrná cena se vyšplhala na 2,66 
milionu korun. 

Pro příklad si uvedeme, jak se za 10 let změnily ceny prů-
měrného bytu o výměře 62 m2. Zatímco v roce 2006 bylo 
možné pořídit tento průměrný byt v Praze za 2,24 milionu 
korun, o  deset let později stál stejný byt už 3,64 milio-
nu. A ceny rostly všude. O  téměř 100  % se zvýšila cena 
bytů v kraji Plzeňském ze 700 tisíc na  1,3 milionu korun, 
Pardubickém z 860 tisíc na 1,5 milionu korun a v Jihomo-
ravském z milionu na  1,9 milionu korun. Nejmenší nárůst 
cen zaznamenal kraj Karlovarský a  Ústecký, kde jsou již 
tradičně byty nejlevnější. Na  severu Čech vzrostla cena 
jen o necelých sto tisíc z 370 na 446 tisíc korun. Uvedené 
ceny jsou průměrem, je tedy logické, že v menších obcích 
a na vesnici je možné pořídit bydlení výrazně levněji než 
v krajských městech, kde je cena oproti venkovu násobně 
vyšší.

„Očekáváme, že ceny všech druhů rezidenčních nemo-
vitostí i  nadále porostou, nicméně by se tempo růstu 
mělo zmírnit. Obzvláště v  Praze, kde se momentální 
ceny cihlových bytů i v širším centru stávají pro většinu 
lidí nedostupnými.“ 
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NEZDRAŽUJÍ JEN HYPOTÉKY,  
DRAMATICKY ROSTOU I CENY NEMOVITOSTÍ
Zatím poměrně mírný růst úrokových sazeb hypoték nové žadatele o hypoteční úvěr příliš trápit ne-
musí. Větší překážkou k získání vysněného vlastního bydlení jsou však stále se zvyšující ceny nemo-
vitostí. A podle posledních dat z Českého statistického úřadu bude cenový růst pokračovat i nadále. 
Nahrává mu i velká poptávka lidí po vlastním bydlení, která převyšuje nabídku dostupných nemovitos-
tí. O kolik nemovitosti zdražily a jaký vliv může mít odhad předražené nemovitosti na výši hypotéky?

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 222 982 557 
www.hypoasistent.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Pozemek obdélník. tvaru k bytové výstavbě. Pozemek 
je svažitý podél komunikace 357 od Vysokého Mýta a 
přímo proti ulici Pernerova (od nádraží.) 

K pronájmu NB v bytovém domě o velikosti 47 m2 se 
samostatným vchodem z ulice. Je situován v blízkosti 
křížení ulic Moskevská a  Vršovická. 

Pozemek Komerční objekt
PRODEJ POZEMKU 6432 M2, CHOCEŇ PRONÁJEM N 47 M2, MOSKEVSKÁ, PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E1VX www.realcity.cz/rc/E1VY

  250 Kč/m²   11 000 Kč/měs.777 949 757 777 949 757
pd003620 pn003627

Dům 7+1 se stodolou na pozemku cca. 860 m2 a  
velké pozemky (celkem 26 000 m2). Jedná se o zah-
radu, trvalý travní porost i ornou půdu. 

Vila se 4 bytovými jednotkami (1x G, 3x 3+kk), dále 3 
garážové stání a 2x venkovní stání, ve vilové zástavbě 
v Praze 4-Braníku v Jiráskově čtvrti.

Dům 3+1 Dům atypický
PRODEJ DOMU 7+1, MITROVICE PRODEJ VILY, 4 BYTY, ÚDOLNÍ, PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1VZ www.realcity.cz/rc/E1X1

Informace v RK Informace v RK777 949 757 777 949 757
pd003656 pd003653

G

GG

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

www.horren.cz

Investice bez 
starostí s výnosem
až 6%

poslední možnost 
získat výhodnìjší 
hypotéku

ul. Tupolevova
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/E1VX
http://www.realcity.cz/rc/E1VY
http://www.realcity.cz/rc/E1VZ
http://www.realcity.cz/rc/E1X1
http://www.horren.cz
http://tel:777949757
http://tel:777949757
http://tel:777949757
http://tel:777949757
http://tel:221719041
http://mailto:info@horren.cz


i
i

“page_16” — 2018/2/23 — 10:03 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

PRAHA

22.–25. 3. 2018
www.forhabitat.cz

25.  VELETRH BYDLENÍ, STAVBY A REKONSTRUKCÍ

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR INTERIOR | FOR GARDEN | DESIGN SHAKER | 

DESIGN V KOUPELNĚ | BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 

OFICIÁLNÍ VOZY

ABITAT_18_98,5x131.indd   1 13.02.18   13:29

 objednávejte na 

www.rbprague.com

Zažijte neZapomenutelnou 
renesanční hostinu 

Král ruDolF ii. 
RENESANČNÍ HOSTINA

Začínáme 1. Dubna 2018
vhoDné  

pro Firemní

 aKce

martinický palác, hradčanské náměstí 67/8, 110 00 praha 1

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

PRAHA 4

PRAHA 4-MODŘANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1XV
Byt 1+kk, 32 m², OV, ul. N. Vapcarova, ve 4.patře
panel. domu po kompletní rek.(nový výtah, vstupy,
chodby), jižně orientován, ve velmi dobrém stavu,
plast.okna
Kateřina Nová tel.: 724 375 751

2 200 000 Kč

PRAHA 5

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1BA
Byt B206 - 1+kkB (48 m²) + (4 m²) v domě Rezidence
Malvazinky.Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ještě
garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním te-
rénem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

3 806 000 Kč

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1BA
Nový byt B206 - 1+kk/B (48 m²) + (4 m²) v Rezidenci
Malvazinky. Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ga-
ráž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním te-
rénem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

3 806 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M² PRAHA
5

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spusta
zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Nabí-
zíme krásný a světlý byt 3+kk s dvěma balkony.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

16

http://www.realcity.cz/rc/E1XV
http://www.realcity.cz/rc/E1BA
http://www.realcity.cz/rc/E1BA
http://www.realcity.cz/rc/DYAE
http://www.forhabitat.cz
http://www.rbprague.com
http://tel:724375751
http://tel:737289996
http://tel:737289996
http://tel:737289996
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malva-
zinky. Krásný a světlý byt o dispozici 3+kk s dvěma
balkony.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK, OV, PRAHA 5 - KOŠÍŘE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1XN
Byt 4+kk (99 m²) prostorným balkonem (8 m²) a
sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt se na-
chází ve třetím patře, s velice pěknými výhledy na
Prahu - Strahov.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 451 000 Kč

NOVÝ BYT OV 4+KK/2XB 115 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAC
Nový byt 4+kk (115,1 m²) 2x balkon (4 m² + 9 m²) a
sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt v 5.NP, s
velice pěknými výhledy na Prahu - Strahov, Ladronka
aj.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

12 726 000 Kč

PRAHA 9

2+KK | T 3.05 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1PS
Větší 2+kk s balkónem, orientované na východ.
Skvělá občanská vybavenost a dostupnost MHD.
Termín dokončení: léto 2020
NG Real Estate, a.s. tel.: 800 350 111

3 590 000 Kč

2+KK | T.5.05 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIQ
Hezké 2+kk (60 m²) s terasou (35 m²) kolem ce-
lého bytu, orient. na severozápad. Skvělá občan-
ská vybavenost a dostupnost MHD. Termín dokon-
čení: léto 2020
NG Real Estate, a.s. tel.: 800 350 111

4 700 000 Kč

3+KK | T.5.04 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1PT
Prostorný byt 3+kk s dvěma terasami, orientovaný
na severovýchod. Skvělá občanská vybavenost a
dostupnost MHD. Termín dokončení: léto 2020
NG Real Estate, a.s. tel.: 800 350 111

6 200 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1IB
Nabídka rodinného domu typu ”Kvinta”v Praze 9,
Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o
užitné ploše 140 m². Celková plocha pozemku 500
m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 250 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1IB
Nabídka rodinného domu typu ”Kvinta”v Praze 9,
Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o
užitné ploše 140 m². Celková plocha pozemku 500
m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 250 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1I9
RD typu ”Řadovka”v Úvalech, těsně u hranic s Prahou
9. Dispozice 4+kk+garáž o ploše 126m². Celková plo-
cha pozemku 214 m². V ceně dokončení tzv. na klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

dohodou

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1I9
RD typu ”Řadovka”v Úvalech, těsně u hranic s Pra-
hou 9. Dispozice 4+kk+garáž o ploše 126 m². Cel-
ková plocha pozemku 214 m². V ceně dokončení
tzv. na klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

dohodou

PRAHA - ZÁPAD

PRODEJ BYTU 1+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/E1XT
Byt s dispozici 1+kk o vel. 28 m² vhodný pro inves-
tici. Byt i balkon (6m²) jsou orientovány na východ s
výhledem na vilovou zástavbu. Kompletní nabídka
bytů na:
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

2 003 530 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/E1XU
Útulný byt s rozlohou 48 m² a balkonem 6 m² na-
bídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 minut a přírodu na dosah.
Ceny vč. DPH.
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

2 909 256 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DZLX
Byt 84 m² orientovaný na J a Z je ideálním bydle-
ním pro 3-4 člennou rodinu. Balkon 14 m² dostupný
z obýváku a ložnice. Velká Brána – Brána k poho-
dovému bydlení!
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

4 811 255 Kč

POZEMKY

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DZX5

Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

POPTÁVKA

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F

byt na Jižnímměstě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jed-
nání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počer-
nice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Vo-
lejte na 724 370 102, mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK
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TEXTOVÁ INZERCE
URGENTNĚ POPTÁVÁME

www.realcity.cz/rc/DZ95
domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Loka-
lita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze zaVaši nemovitost? Nabíd-
něte nám ji k přímému odkupu.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte pro-
středky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG4

Máte spoluvlastnický podíl na bytu nebo domu a
chcete ho prodat? Zajistíme jeho prodej, nebo ho od
Vás odkoupíme.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blí-
žící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

CHATA / CHALUPA DO 50 KM OD PRAHY
www.realcity.cz/rc/E1H8

Hledáme ke koupi chalupu/chatu v okolí Prahy do
cca 50 km (ideálně Praha východ / západ), blízkost
lesa, rybníka nebo řeky výhodou.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 2+KK / 3+1 K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E1GX

Hledáme k pronájmu byt 2+1(kk) nebo 3+1(kk) v Praze
v blízkosti MHD. Zajistíme pro Vás solventní nájemce
a kvalitní nájemní smlouvu.
RealExpert s.r.o. tel.: 739 017 666

informace v RK

HLEDÁME KOMERČNÍ PROSTORY
www.realcity.cz/rc/E1GY

Potřebujete pronajmout kanc. nebo sklad. prostory
v Praze? My to umíme rychle, dlouhodobě a bez-
pečně. Zahraniční i tuzemské spol. poptávají vhodné
kom.prostory.
RealExpert s.r.o. tel.: 739 017 666

informace v RK

KOUPĚ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E1GZ

Aktuálně hledáme ke koupi nájemní dům/objekt (by-
tový nebo komerční) či soubor nájemních domů kde-
koliv v Praze. Peníze ihned bez úvěru.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA CENTRUM
www.realcity.cz/rc/E1H2

Pro zahr. klienta hledáme nadst. byt v širším centru
(Nové Město, Vinohrady, Smíchov, Dejvice, apod.),
90-150 m². Obvyklou cenu dle vel. a kvality respek-
tujeme.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RD / ŘRD
www.realcity.cz/rc/E1H3

Hledáme ke koupi RD nebo ŘRD min. 4+1 nebo větší
v Praze nebo v blízkém okolí do cca 20 km s dobrou
dopravní dostupností
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK NA RD
www.realcity.cz/rc/E1H4

Pro solventního klienta hledáme ke koupi pozemek
pro stavbu rodinného domu v Praze nebo blízkém
okolí do cca 15km, plocha min. 600 m² nebo větší.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA 10/11
www.realcity.cz/rc/E1H5

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1(kk) nebo 3+1 v Praze
10/11. Ideálně Chodov, Opatov, Háje, event. Záběh-
lice, Hostivař, Petrovice, Měcholupy. Platba ihned.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

PRAHA BYT 2+1 / 3+1 U METRA
www.realcity.cz/rc/E1H7

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 v Praze v
blízkosti metra. Balkon nebo lodžie výhodou, ne však
podmínkou. Platba ihned bez HÚ.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

PRAHA BYT 3+1 NEBO 4+1
www.realcity.cz/rc/E1H9

Hledáme ihned ke koupi byt o velikosti 3+1 nebo 4+1 v
Praze, ideálně poblíž trasy metra C. Není podmínkou.
OV nebo družstevní s možným převodem do OV.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

DŮM NEBO VILKA V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E1H6

Pro architekta hledáme ke koupi rodinný dům nebo
vilku v Praze v zajímavé lokalitě. Může být i ve špat-
ném stavu / před rekonstrukcí. Peníze ihned.
RealExpert s.r.o. tel.: 721 676 015

informace v RK

STUDENTKA KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR2

v Praze 4, 5, 8, 9, 10 a případně i na jiném zajíma-
vém místě, může být i před rekonstrukcí, Garsoniéra
a větší. Cena do 3,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (MAJITEL STAV. FIRMY)
www.realcity.cz/rc/DXR3

koupí RD v okolí Prahy do 40 km. Velikost ani stav
nerozhoduje, PID nebo vlak v místě. Cena do 2,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

VYKOUPÍM VAŠI NEMOVITOST
www.realcity.cz/rc/DXR5

Byt, RD, chata, pozemek, Praha a středočeský kraj.
Může být i zadlužena, s exekucí, se zástavním prá-
vem apod. Nabízím velmi slušnou cenu a jednání.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MALÝ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR6

30-50 m², Praha a okolí, OV, DV, cena do 2,9 mil.
Nabídky jen od přímých majitelů. Zařídím stěhování
i právní servis.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR7

v Praze a okolí. Podmínkou je zeleň v okolí a metro v
blízkosti. Platba hotově, cena do 3,8 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
www.realcity.cz/rc/DXR8

a nezávaznou schůzku při prodeji Vaší nemovitosti,
bez provize. Nyní hledám ke koupi byt 1+kk, 2+kk a
3+kk(1) na praž. sídlišti, lodžie vítána. Cenu respektuji.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM URGENTNĚ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR9

v lokalitách Chodov, Háje, Opatov, Petrovice, Mě-
cholupy, Prosek, Kobylisy, Letňany, Čimice, Ďáblice,
Bohnice, pro klienta, který prodal jinou nemovitost.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ5

v lokalitě Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a
blízké okolí pro naše klienty, sam.stojící či řadový RD
4+1 a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko An-
děla.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
35 000 Kč

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (SENIORKA) KOUPÍ RD
www.realcity.cz/rc/DXQZ

ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, ob-
chod, ihned k bydlení případně i k rek., na zajímavém
místě. Nabídky prosím jen od přímýchmajitelů, ne RK.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

2 300 000 Kč

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 3 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

RODINA S DĚTMI HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DXR4

byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně
Pankrác, Budějovická, Chodov, Opatov, Háje, pří-
padně i na P 10, panel nebo cihla. Stav i před rekon-
strukcí.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E1CP

v Praze 4 a 10 pro našeho klienta o velikosti 2+kk, 1+1,
min. 45 m², balkon výhodou, cena do 4 000 000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 4 000 000 Kč

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ4

v Praze 5 a 6 pro našeho klienta o velikosti 2+kk, 1+1,
min. 45 m², balkon výhodou, cena do 5 100 000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 5 100 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 6 000 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFY

Pro naše prověřené klienty hledáme byt 3+kk, 4+kk,
min. 100 m² v lokalitě Praha 5. Platba ihned.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

KOUPÍM RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DXR1

nespěchám, může být i zařízený (nevyklizený), cena
dle stavu a lokality. Nabízím slušné jednání a vyřízení
veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

6 500 000 Kč

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ6

v Praze 8 a 9 a 10 pro našeho klienta o velikosti 3+kk,
3+1, 4+kk, min. 75m², balkon výhodou, cena do 7 000
000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ3

v lokalitě Klecany, Zdiby, Líbeznice a blízké okolí pro
naše klienty, samostatně stojící možno i řadový RD
4+1 a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 11 000 000 Kč

SPECIÁL

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advo-
kátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovi-
tosti.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
25 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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NA CO SI DÁT POZOR PŘI HLEDÁNÍ PRONÁJMU

Hledání nového domova je velkým životním krokem. Přináší radosti, změny a  mnohdy nové začátky. 
Samotný proces může být ale frustrující. Výběr lokality, stav nemovitosti versus naše fi nanční možnosti, 
které musíme respektovat. Situace, která dokáže zamotat hlavu. Navíc v nabídce realitního trhu je mnoh-
dy těžké se vyznat a spolu s právními náležitostmi, které nebývají vždy dodržovány, může být hledání 
pronájmu stezkou odvahy. 

Praktičnost především
Při hledání začněte zamyšlením nad vaším všedním dnem. V jaké části města pracujete. Moderní residence 
na kraji města v blízkosti přírody jsou lákavé, ale jste ochotni dojíždět? Dostatek času věnujte poznání lokality 
- jaká je dopravní obslužnost a občanská vybavenost. V potaz berte i Vaše koníčky. Nabízí okolí nemovitosti 
nějaké kulturní vyžití? Nezapomeňte na domácí mazlíčky. Ve velkém množství inzerátů se setkáte s poznám-
kou, že si majitel nepřeje nejen kuřáky, ale ani zvíře v bytě. „Tato poznámka je v rozporu s novým občanský 
zákoníkem, podle kterého už třetím rokem majitel nemůže omezit nájemníka v jeho právech. Platí to u maz-
líčků, kouření v bytě, ale třeba i možnosti část bytu dále pronajímat. Ovšem jde především o smluvní dohodu 
a  rozhodující je tedy to, co podepíšete,“ upozorňuje na  běžné jednání pronajímatelů Ing.  Lubomír Milek, 
generální ředitel realitní sítě CENTURY 21.

Mít vše černé na bílém
Smlouva. Snad to nejzásadnější, čemu by měla být věnována pozornost. Pokud máte možnost, dejte ji k na-
hlédnutí právníkovi. Pakliže čemukoli nerozumíte, přijde vám cokoli nejasné, neprodleně se ještě dotazujte 
a smlouvu připomínkujte. Raději věnujte více času smlouvě teď, než později při možném nepříjemném doha-
dování s majitelem. 

I v případě, že majitelem bytu je váš známý, nikdy nespoléhejte pouze na ústní dohodu. Písemně stanovte 
jasná práva a povinnosti obou stran. Právě osobní vztah by mohl později být, například při ukončení nájmu, 
komplikací.

Poplatky, provize a kauce
Samozřejmou informací v  inzerátech je výše nájmu. Jedná se o čistou částku, kterou zaplatíte za pronájem 
a k ní bývá doplněna částka představující poplatky spojené s užíváním bytu. Mnohdy však bývá tajemstvím, 
co se těmito poplatky myslí. „Správně by měly obsáhnout osvětlení ve společných prostorách, úklid těchto 
prostor, odvoz odpadu, vodné/stočné. Pokud je to možné, nechte si předložit výpis záloh, ať máte možnost 
ověřit, že požadované částky jsou adekvátní. Stejně tak vyúčtování za elektřinu či plyn,“ upřesňuje generální 
ředitel realitní sítě CENTURY 21 s tím, že nic dalšího by nájemci účtováno být nemělo.

Ve většině případech se setkáte s požadavkem na kauci. Nový zákoník v tomto případě o kauci mluví jako 
o peněžní jistotě. Od února letošního roku platí maximální výše jistoty v hodnotě trojnásobku měsíčního ná-
jemného.

Pakliže využijete zprostředkování obchodu realitní kanceláří, počítejte mezi výdaje i provizi pro makléře. Obec-
ně bývá jako adekvátní považována výše jednoho až dvou nájmů. V běžné praxi je to právě nájemce, kdo ji 
platí. Může se ale také stát, že ji zaplatí majitel, jako ten, kdo první využil službu realitní kanceláře. 

Vybavení
K bytům mnohdy náleží i vybavení, která majitel nechává k využití. Nejčastěji spotřebiče jako lednice, pračka, 
trouba, nábytek, mnohdy skříně, postel… Dbejte na to, ať je vše uvedeno ve smlouvě, nejlépe i stav těchto věcí. 
Je to pojistka pro majitele, ale především i pro vás.  

Sousedé
Možná si říkáte, že na sousedy je ještě čas, ale je tomu naopak. V tuto chvíli Vám mohou posloužit jako neo-
cenitelný zdroj informací. Co v domě nefunguje, s čím jsou problémy, jací jsou ostatní sousedé, zda je v domě 
hluk… Tyto informace se dozvíte pouze od nich. Majitel se bude jen s těží chlubit tím, co by obchod mohlo 
pokazit. Máte možnost získat informace, které vám pomohou urychlit rozhodování, zda do pronájmu jít či nikoli. 

Podnájem a spolubydlení
Často se můžete setkat s pojmem podnájem, který je mnohdy mylně používán. Opravdu zjednodušeně řečeno 
podnájem defi nuje vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Jde tedy o stav, kdy nájemce přenechá byt či jeho 
část někomu dalšímu. Podle posledních úprav zákoníku je to možné bez nutnosti souhlasu majitele. Podnájem 
představuje vztah čistě mezi majitelem a nájemcem. 

Při hledání máte samozřejmě možnost využít i nabídky spolubydlení. Je to způsob, jak bydlet relativně levně 
“ve svém“, velkým rizikem je ale individualita každého. Zvažte oproti výhodám i možné nepříjemnosti, které by 
spolubydlení s sebou mohlo nést.

Autor:

Ing. Lubomír Milek | Generální ředitel 
realitní sítě CENTURY 21

www.century21.cz 

www.century21.cz

http://www.century21.cz
http://www.century21.cz
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PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E215

Byt, 1+kk, 26 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 884
10 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1SM

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 775 388 216
10 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1SO

Byt, 1+kk, 42 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E217

Byt, 1+kk, 27 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
10 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E216

Byt, 1+kk, 49 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
10 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E218

Byt, 1+kk, 29 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
10 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E219

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21B

Byt, 1+kk, 23 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
10 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1SP

Byt, 2+kk, 43 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
10 200 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1SR

Byt, 1+kk, 24 m², tř. G
Quantum reality s.r.o.

tel.: 730 519 913
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21A

Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
10 499 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1SV

Byt, 1+kk, 25 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21C

Byt, 1+kk, 37 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
10 500 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E21F

Byt, 1+kk, 40 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 774 171 500
10 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E21D

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
10 900 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E21G

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
10 900 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21E

Byt, 1+kk, 37 m², tř. G
Quantum reality s.r.o.

tel.: 730 519 913
10 900 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1T8

Byt, 2+kk, 43 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
11 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E21H

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21K

Byt, 2+1, 65 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
11 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E21I

Byt, 1+kk, 27 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E21L

Byt, 2+kk, 45 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21J

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 722 929 411
11 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E1T4

Byt, 1+kk, 33 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21R

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 776 017 991
12 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1TJ

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
TRIO reality s. r. o.

tel.: 602 343 993
12 300 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21S

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 777 444 889
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1TO

Byt, garsoniéra, 35 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
12 500 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E21T

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
12 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E21U

Byt, 1+kk, 26 m², tř. B
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
12 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21M

Byt, 1+1, 45 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 325 777
11 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1TF

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21N

Byt, 1+kk, 43 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
11 100 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E21P

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
11 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E21O

Byt, 1+kk, 37 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E21Q

Byt, 2+kk, 40 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
11 900 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů

http://www.realcity.cz/rc/E215
http://www.realcity.cz/rc/E1SM
http://www.realcity.cz/rc/E1SO
http://www.realcity.cz/rc/E217
http://www.realcity.cz/rc/E216
http://www.realcity.cz/rc/E218
http://www.realcity.cz/rc/E219
http://www.realcity.cz/rc/E21B
http://www.realcity.cz/rc/E1SP
http://www.realcity.cz/rc/E1SR
http://www.realcity.cz/rc/E21A
http://www.realcity.cz/rc/E1SV
http://www.realcity.cz/rc/E21C
http://www.realcity.cz/rc/E21F
http://www.realcity.cz/rc/E21D
http://www.realcity.cz/rc/E21G
http://www.realcity.cz/rc/E21E
http://www.realcity.cz/rc/E1T8
http://www.realcity.cz/rc/E21H
http://www.realcity.cz/rc/E21K
http://www.realcity.cz/rc/E21I
http://www.realcity.cz/rc/E21L
http://www.realcity.cz/rc/E21J
http://www.realcity.cz/rc/E1T4
http://www.realcity.cz/rc/E21R
http://www.realcity.cz/rc/E1TJ
http://www.realcity.cz/rc/E21S
http://www.realcity.cz/rc/E1TO
http://www.realcity.cz/rc/E21T
http://www.realcity.cz/rc/E21U
http://www.realcity.cz/rc/E21M
http://www.realcity.cz/rc/E1TF
http://www.realcity.cz/rc/E21N
http://www.realcity.cz/rc/E21P
http://www.realcity.cz/rc/E21O
http://www.realcity.cz/rc/E21Q
http://www.realcity.cz
http://tel:734699884
http://tel:775388216
http://tel:800100446
http://tel:773589475
http://tel:773589475
http://tel:605227024
http://tel:770121406
http://tel:731600530
http://tel:605227024
http://tel:730519913
http://tel:734699911
http://tel:731600530
http://tel:792307500
http://tel:774171500
http://tel:792307500
http://tel:792307500
http://tel:730519913
http://tel:773589475
http://tel:800100446
http://tel:773589475
http://tel:800100446
http://tel:773589475
http://tel:722929411
http://tel:731600530
http://tel:776017991
http://tel:602343993
http://tel:777444889
http://tel:725716502
http://tel:774110007
http://tel:608333876
http://tel:602325777
http://tel:775509593
http://tel:725716502
http://tel:777799963
http://tel:800100446
http://tel:608333876
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PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E21V

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Hychka reality s.r.o.

tel.: 608 101 536
12 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E21Y

Byt, 1+1, 43 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 350 055
12 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E21X

Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
RealExpert s.r.o.

tel.: 739 017 888
12 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E21Z

Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
EVROPA RK ZLIČÍN

tel.: 603 447 746
12 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1TX

Byt, 1+kk, 38 m², tř. C
KOVA Reality

tel.: 728 700 700
12 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E221

Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 898 168
12 600 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTF

Byt, 2+kk, 26 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
12 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E224

Byt, 2+kk, 57 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 739 385 037
13 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E222

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Hychka reality s.r.o.

tel.: 608 101 536
13 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E225

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 607 956 072
13 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E223

Byt, 2+kk, 64 m², tř. G
Reality 11

tel.: 602 462 080
13 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E226

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
13 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E227

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
QVERA s.r.o.

tel.: 776 279 059
13 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E22A

Byt, gars., 36 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
13 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E228

Byt, 2+kk, 33 m², tř. C
Euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
13 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZT9

Byt, 1+1, 55 m², tř. E
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 206
13 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E229

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
13 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E22B

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 106 906
13 300 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E22C

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
IP broker s.r.o.

tel.: 723 323 840
13 400 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E22E

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
13 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DVOS

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
ERA BEST

tel.: 775 020 584
13 500 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E22F

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
13 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E22D

Byt, 2+1, 65 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 777 345 331
13 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E22G

Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
EVROPA RK ZLIČÍN

tel.: 603 447 746
13 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E22N

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
18 500 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E22Q

Byt, 2+1, 70 m², tř. G
TIDE REALITY s.r.o.

tel.: 602 322 230
21 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E22O

Byt, 2+kk, 56 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
19 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E22R

Byt, 2+1, 129 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
32 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E22P

Byt, 2+kk, 64 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
19 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E22S

Byt, 3+kk, 141 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
45 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E22H

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
13 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E22K

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 607 956 072
13 999 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E22I

Byt, 1+kk, 42 m²
CENTURY 21 General

tel.: 720 347 693
13 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E22L

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
14 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E22J

Byt, 1+1, 86 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
13 800 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E22M

Byt, 2+1, 60 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 739 385 037
14 000 Kč/měs.

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E21V
http://www.realcity.cz/rc/E21Y
http://www.realcity.cz/rc/E21X
http://www.realcity.cz/rc/E21Z
http://www.realcity.cz/rc/E1TX
http://www.realcity.cz/rc/E221
http://www.realcity.cz/rc/DZTF
http://www.realcity.cz/rc/E224
http://www.realcity.cz/rc/E222
http://www.realcity.cz/rc/E225
http://www.realcity.cz/rc/E223
http://www.realcity.cz/rc/E226
http://www.realcity.cz/rc/E227
http://www.realcity.cz/rc/E22A
http://www.realcity.cz/rc/E228
http://www.realcity.cz/rc/DZT9
http://www.realcity.cz/rc/E229
http://www.realcity.cz/rc/E22B
http://www.realcity.cz/rc/E22C
http://www.realcity.cz/rc/E22E
http://www.realcity.cz/rc/DVOS
http://www.realcity.cz/rc/E22F
http://www.realcity.cz/rc/E22D
http://www.realcity.cz/rc/E22G
http://www.realcity.cz/rc/E22N
http://www.realcity.cz/rc/E22Q
http://www.realcity.cz/rc/E22O
http://www.realcity.cz/rc/E22R
http://www.realcity.cz/rc/E22P
http://www.realcity.cz/rc/E22S
http://www.realcity.cz/rc/E22H
http://www.realcity.cz/rc/E22K
http://www.realcity.cz/rc/E22I
http://www.realcity.cz/rc/E22L
http://www.realcity.cz/rc/E22J
http://www.realcity.cz/rc/E22M
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:608101536
http://tel:602350055
http://tel:739017888
http://tel:603447746
http://tel:728700700
http://tel:777898168
http://tel:730553356
http://tel:739385037
http://tel:608101536
http://tel:607956072
http://tel:602462080
http://tel:773018051
http://tel:776279059
http://tel:775509593
http://tel:605132128
http://tel:731679206
http://tel:603119283
http://tel:777106906
http://tel:723323840
http://tel:777799963
http://tel:775020584
http://tel:773018051
http://tel:777345331
http://tel:603447746
http://tel:608333876
http://tel:602322230
http://tel:773654888
http://tel:773548537
http://tel:725716502
http://tel:720310300
http://tel:775509593
http://tel:607956072
http://tel:720347693
http://tel:800100164
http://tel:777799963
http://tel:739385037
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Při rekonstrukci památkově 
chráněné budovy investoři 
či majitelé nejčastěji řeší 
fasádu, okna, dveře, brány 
a samotnou konstrukci. Vždy 
je lepší se dobře informovat 
dopředu, než se do čehokoli 
s vervou pustíte.

NOVÝ TREND. DEVELOPEŘI PŘESTAVUJÍ  
PAMÁTKOVÉ BUDOVY NA BYTY
Na územní plán v Praze se čeká. A stejně tak čekají i developeři na mnohé schvalovací procesy, které 
se protahují. Hledají si cestu, kudy to jde. A tak pravděpodobně vzniká nový trend v nové výstavbě. 
Předělat památkově chráněnou budovu na byty. A nejen v Praze.

Jak přestavit památkově 
chráněnou budovu

Máte-li záměr přestavět 
památkově chráněnou budovu, 
může vám pomoci podrobný 
průvodce, který najdete 
na webových stránkách 
Národního památkového 
ústavu. 

Pokud se na vás vztahuje 
jakákoli forma památkové 
ochrany ( jde o kulturní 
památku movitou i nemovitou, 
o nemovitost v památkové 
rezervaci, památkové zóně 
nebo ochranném pásmu), zde 
v jednotlivých krocích zjistíte,  
co vlastně po vás bude kdo – 
a také proč – chtít. 

Dozvíte se také, kdo se skrývá 
pod termínem „památkáři“ – 
že to jsou jednak odborníci 
působící na jednotlivých 
pracovištích Národního 
památkového ústavu, 
jednak pracovníci magistrátů 
a městských úřadů – a jaké 
jsou jejich pravomoci.

Velice podrobně je zde 
popsáno, čeho všeho se 
vyvarovat v konkrétních 
případech, třeba při jednání 
o konkrétních věcech 
s úředníky apod.  
Více na www.npu.cz.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Jedním z  příkladů je památkově chráněná budova jino-
nického zámečku v  Praze 5. Ta je jednou z  mnoha sta-
veb na  území hlavního města, která se dočká díky de-
veloperům své rekonstrukce. V současném areálu, který 
tvoří raně barokní zámeček a zemědělské budovy ze 17. 
století, vzniknou v největší míře bytové jednotky. Obnovy 
se dočká i místní pivovar, který zanikl koncem 19. století. 
Podobné stavby však vznikají i  v  jiných městech České 
republiky. Třeba v Brně.

Historických objektů k rekonstrukci je dost
O  nedostatek historických budov, ze kterých by mohly 
vzniknout podobné projekty, se developerské společnos-
ti bát nemusí. Tedy především ti v Praze. Zde jsou k mání 
v hojném počtu. Úplně nejvíce jich je v samém historickém 
srdci Prahy. A firmy dobře ví, proč se jim tyto rekonstrukce 
vyplatí. Zisk z  prodeje zrekonstruovaných bytových jed-
notek je opravdu obrovský. A zdaleka nejde o nějaké vel-
kometrážní byty. Jde tu především o  exkluzivitu lokality, 
ve které jsou ceny za metr čtvereční na astronomických 
hodnotách.

Činžovní domy jsou horké zboží
Převážná většina těchto zmíněných rekonstrukcí je rea-
lizována v  činžovních domech. Důvod je prostý. Nejsou 
totiž nezbytně památkově chráněné. Ale originální rezi-
dence najdete i mimo centrum hlavního města. Příkladem 
za všechny je projekt od společnosti Skanska Reality, kte-

rá v roce 2017 dokončila unikátní Hendlův dvůr. Ten vznikl 
z původního Šáreckého dvorce. 

Kdo tyto byty kupuje
Budete se divit, ale mezi kupci těchto nemovitostí zdale-
ka nepřevažují movití cizinci. Stačí se zeptat developerů 
samotných, ti své klienty znají dokonale. A  jaká je tedy 
odpověď? Většinu bytů si koupí lidé, kteří mají nějaký 
vztah k dané lokalitě. Pokud jde o prestižní lokalitu např. 
v centru, najde se jisté procento movitých lidí, kteří si zde 
pořídí byt nebo byty. Jejich záměr bývá velice často inves-
tiční, nikoli pro vlastní potřebu. Věková kategorie těchto 
kupujících je zcela logicky vyšší než u klasických projektů, 
neboť koupě vyžaduje vyšší obnos peněz. Mladé rodiny 
na takové investice zpravidla neseženou finance ani pro-
střednictvím hypotečních úvěrů. Věkový průměr kupují-
cích v těchto lokalitách se pohybuje okolo 45 let a výše. 

K prodeji jsou i netypické stavby
A zájem o historické stavby nutně nekončí pouze u čin-
žovních domů nebo starých statků. Ke koupi se záměrem 
následné rekonstrukce jsou třeba i  vodárenské věže 
apod. Ať už developer, nebo člověk, který si chce zrekon-
struovat podobnou stavbu, všichni musí dodržovat pravi-
dla týkající se památkově chráněných budov. Laicky řeče-
no - nemůžete si stavbu úplně přestavět k obrazu svému. 
Ale na  celé řadě věcí se lze domluvit a  řešením bývají 
často i kompromisy. Ty musí dělat samozřejmě i samotní 
developeři.

http://www.npu.cz.
http://www.realcity.cz/magazin
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1LP

Byt, 2+1, 66 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YK

Byt, 2+1, 41 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
2 471 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YI

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 892 419
2 300 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E12L

Byt, 2+kk, 35 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
2 499 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1YJ

Byt, 2+1, 48 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
2 330 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1DY

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
NAXOS a.s.

tel.: 604 297 021
2 500 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1EA

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
2 600 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1YM

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
2 700 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1E5

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 650 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E12N

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
2 700 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1YL

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
2 650 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12O

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 750 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1YN

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 604 068
2 790 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1YQ

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 800 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1YO

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
Duna House

tel.: 606 566 321
2 799 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1YR

Byt, 2+kk, 42 m², tř. D
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 800 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1YP

Byt, 2+kk, 56 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 800 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1YS

Byt, 2+kk, 40 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 608 055 003
2 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YT

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Reality 11

tel.: 602 462 030
2 850 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YV

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 608 512 503
2 900 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1EO

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Reality 11

tel.: 775 919 460
2 888 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ER

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 776 741 459
2 900 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1YU

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 377 792
2 890 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1YX

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Duna House

tel.: 608 741 122
2 900 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1Z3

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Duna House

tel.: 608 941 400
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1Z6

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
2 999 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1Z4

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
RAK CZ a.s.

tel.: 602 433 665
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1Z7

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 - AZ Reality

tel.: 608 819 472
3 000 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1Z5

Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
2 995 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1Z8

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 608 368 747
3 000 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E1YY

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 900 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1MU

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
Home 4 People

tel.: 722 272 217
2 979 999 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YZ

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 930 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1Z2

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 739 388 388
2 980 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1Z1

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Duna House

tel.: 605 164 471
2 930 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1EU

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
2 980 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E1LP
http://www.realcity.cz/rc/E1YK
http://www.realcity.cz/rc/E1YI
http://www.realcity.cz/rc/E12L
http://www.realcity.cz/rc/E1YJ
http://www.realcity.cz/rc/E1DY
http://www.realcity.cz/rc/E1EA
http://www.realcity.cz/rc/E1YM
http://www.realcity.cz/rc/E1E5
http://www.realcity.cz/rc/E12N
http://www.realcity.cz/rc/E1YL
http://www.realcity.cz/rc/E12O
http://www.realcity.cz/rc/E1YN
http://www.realcity.cz/rc/E1YQ
http://www.realcity.cz/rc/E1YO
http://www.realcity.cz/rc/E1YR
http://www.realcity.cz/rc/E1YP
http://www.realcity.cz/rc/E1YS
http://www.realcity.cz/rc/E1YT
http://www.realcity.cz/rc/E1YV
http://www.realcity.cz/rc/E1EO
http://www.realcity.cz/rc/E1ER
http://www.realcity.cz/rc/E1YU
http://www.realcity.cz/rc/E1YX
http://www.realcity.cz/rc/E1Z3
http://www.realcity.cz/rc/E1Z6
http://www.realcity.cz/rc/E1Z4
http://www.realcity.cz/rc/E1Z7
http://www.realcity.cz/rc/E1Z5
http://www.realcity.cz/rc/E1Z8
http://www.realcity.cz/rc/E1YY
http://www.realcity.cz/rc/E1MU
http://www.realcity.cz/rc/E1YZ
http://www.realcity.cz/rc/E1Z2
http://www.realcity.cz/rc/E1Z1
http://www.realcity.cz/rc/E1EU
http://www.realcity.cz
http://tel:774740636
http://tel:725293154
http://tel:777892419
http://tel:608148897
http://tel:605227037
http://tel:604297021
http://tel:776327118
http://tel:776327118
http://tel:721444111
http://tel:773509003
http://tel:777235414
http://tel:721444111
http://tel:777604068
http://tel:800100446
http://tel:606566321
http://tel:800100446
http://tel:800775577
http://tel:608055003
http://tel:602462030
http://tel:608512503
http://tel:775919460
http://tel:776741459
http://tel:602377792
http://tel:608741122
http://tel:608941400
http://tel:603214144
http://tel:602433665
http://tel:608819472
http://tel:605132128
http://tel:608368747
http://tel:800100164
http://tel:722272217
http://tel:800775577
http://tel:739388388
http://tel:605164471
http://tel:775509593
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PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1Z9

Byt, 2+kk, 43 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
3 030 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZB

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 090 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZA

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 090 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1FE

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 278 512
3 100 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E13F

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
3 090 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZC

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 031
3 100 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZD

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
3 109 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1FA

Byt, 2+1, 54 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 608 055 003
3 170 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZE

Byt, 2+kk, 41 m²
CENTURY 21 New Home

tel.: 732 136 864
3 133 240 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZF

Byt, 2+1, 60 m²
Svoboda bydlení s.r.o.

tel.: 603 288 347
3 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1F9

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 602 746 676
3 150 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZG

Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1ZH

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 077 771
3 195 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1ZK

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 077 771
3 200 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZI

Byt, 2+kk, 41 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 739 385 037
3 195 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E1ZL

Byt, 2+kk, 52 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
3 220 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZJ

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 282 282
3 200 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZM

Byt, 2+1, 67 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
3 220 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZN

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Reality 11

tel.: 731 533 725
3 240 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZE4

Byt, 2+1, 46 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 290 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZO

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
RE/MAX Ivy

tel.: 724 641 982
3 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZQ

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 290 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZP

Byt, 2+kk, 43 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
3 280 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1ZR

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
4 695 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZY

Byt, 2+kk, 60 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 774 106 601
5 580 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E212

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
6 900 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZZ

Byt, 2+kk, 58 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
6 730 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E213

Byt, 2+kk, 60 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 777 788 451
7 527 600 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E211

Byt, 2+1, 74 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 734 445 445
6 750 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E214

Byt, 2+kk, 44 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 731 150 960
12 900 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E1ZS

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 699 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZV

Byt, 2+kk, 66 m², tř. B
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
4 800 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1ZT

Byt, 2+kk, 105 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
4 790 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1ZX

Byt, 2+kk, 65 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 009
5 500 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1ZU

Byt, 2+kk, 68 m², tř. C
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
4 790 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E13V

Byt, 2+1, 71 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
5 500 000 Kč

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:
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Mateřská škola s kapacitou pro šedesát dětí, kterou developer 
AFI EUROPE nedávno úspěšně dokončil a  zkolaudoval 
v  rámci svého rezidenčního projektu Tulipa Třebešín, byla 
v  minulých dnech slavnostně předána do  vlastnictví MČ 
Praha 3. Moderní dřevostavba se třemi třídami se začlení 
do stávajícího systému státních mateřských škol v Praze. 

„Tulipa Třebešín zahrnuje bytové jednotky v  dispozicích až 
do 4+kk, takže rozhodně počítá s mladými rodinami. Chceme, 
aby se místní rezidenti cítili dobře a měli k dispozici kompletní 
občanskou vybavenost. Volných kapacit v mateřských školách 
nejen v  Praze je dlouhodobý nedostatek, a  proto jsme se 
rozhodli pro vybudování této školky, “ říká generální ředitel 
AFI EUROPE Czech Republic Doron Klein.

„Jsme rádi, že se účastníme na  projektu tak komplexní 
proměny brownfieldu na  živou a  zelenou městskou část se 
skvělou dostupností do  centra města. Je až neuvěřitelné, 
jakou pozitivní proměnou tato lokalita prošla za  pouhé  
3 roky,“ komentuje vývoj Peter Višňovský, finanční ředitel 
realitní kanceláře LEXXUS. Ta projekt Tulipa Třebešín 
exkluzivně prodává a  podle jejího vyjádření je první fáze 
projektu s celkem 183 byty již kompletně vyprodána a vloni 
na jaře přivítala první obyvatele. Aktuálně probíhá výstavba 
druhé a třetí fáze projektu s dalšími 383 byty a plánovaným 
dokončením v létě 2018 a na podzim 2019, z nichž více než 
300 již zná své budoucí majitele.

SKUTEČNÉ MÍSTO K BYDLENÍ VZNIKÁ 
NA TŘEBEŠÍNĚ
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Praha 5 - Jinonice info v RK
Polívkova; 6+1,  225 m2, lokalita disponuje velmi dobrou dopravní dostupností - blízko je 
stanice metra B - Nové Butovice nebo Jinonice.

Praha 5 - Zličín 6 198 000 Kč
Sazovická; 3+kk, 80 m2, světlý byt se nachází v třetím nadzemním podlaží bytového domu s vý-
tahem. V okolí je veškerá občanská vybavenost, včetně nákupního centra Metropole Zličín.

Praha 9 - Letňany 2 799 000 Kč
Pavla Beneše; 1+kk, 36 m2,  balkon 4,5 m2, v okolí je veškerá občanská vybavenost včetně 
školy, školky, supermarketu a Lesoparku Letňany.

Praha 5 - Zličín info v RK
Milotická; byt 4+kk, 98 m2, bytový projekt Metropole Zličín se nachází v žádané lokalitě  
Prahy 5 - Zličíně. V místě je veškerá občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost.

Praha 5 - Zličín 5 300 000 Kč
Vřesovická; atelier 2+kk, 51 m2, ve 3. NP s balkonem na Praze 5. Součástí kupní ceny je sklep 
a parkovací stání v podzemním podlaží.

Praha 6 - Dejvice 6 650 000 Kč
Paťanka; 69 m2, prostorný a světlý byt o dispozici 3+kk je rozdělen na dvě funkční zóny. Obý-
vací pokoj a balkon s jihovýchodní orientací, na druhé straně dvě ložnice a soukromá koupelna.

Praha 9 - Kyje 15 900 000 Kč 
Bošilecká; rodinný dům 5+1 v klidné části 
Prahy 9 - Kyje. V okolí je veškerá občanská 
vybavenost a výborná dostupnost MHD.

Praha 9 - Střížkov   4 090 000 Kč
Zakšínská; světlý byt 2+kk se nachází ve 
4. patře domu s výtahem. Z balkonu je 
příjemný výhled na okolní domy a zeleň.

Praha 4 - Nusle   9 980 000 Kč
V Horkách; prostorný byt o dispozici 3+kk 
se nachází v 8. a 9. nadzemním podlaží 
novostavby z roku 2014. 
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Nové byty ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYLDENÍ CSV@Řepy

Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili 
prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky 
s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.

PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz

CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ 
DETAILY

POKLIDNÉ MÍSTO 
VILOVÉ ZÁSTAVBY

NETRADIČNÍ VÝHLED 
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY 
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
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kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov

5
Prodej prostorného, světlého bytu v lokalitě 
Záběhlice, ul. Záběhlická, 300 m od sportovního 
centra Hamr a Hamerského rybníka.

Byt 1+kk
PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE

www.realcity.cz/rc/E1XH

  2 600 000 Kč605 200 200
KB011352

Moderní, vysoce ekologická a nízkoenergetická 
dřevostavba rodinného domu z Finska o výměře 
256 m2, zahrada 868 m2. 

Dům 6+kk
PRAHA - VÝCHOD, ZDIBY - PŘEMYŠLENÍ

www.realcity.cz/rc/E1XI

  9 800 000 Kč728 700 700
KD011367

Velký RD 6+1, užitná plocha 285 m2 v klidné 
čtvrti se zahradou 600 m2, komp. podsklepeno, 
samostatná garáž. 

Dům 6+1
PRAHA 10 - ŠTĚRBOHOLY

www.realcity.cz/rc/E1XJ

  10 890 000 Kč605 200 200
KD011345

Prodej kompletně, velmi precizně zrekonstr. bytu 
s novými spotřebiči, 69 m2, s komorou, lodžií a 
sklepem. Dům také po rekonstr.

Byt 3+kk
PRAHA 6 - ŘEPY

www.realcity.cz/rc/E1XK

  4 390 000 Kč728 700 700
KB011387

Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 2+kk, 
43 m2 v lokalitě Praha 4, Chodov, ul. Zdiměřická

Byt 2+kk
PRAHA 4 - CHODOV

www.realcity.cz/rc/E1XL

  3 450 000 Kč605 200 200
KB011319

Prodej nového bytu 1+1, 43 m2 pouhých 100 m 
od Václavského náměstí.

Byt 1+1
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

www.realcity.cz/rc/E1XM

  6 690 000 Kč728 700 700
KB011344
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