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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


tel.: 222 242 233

  

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 dluhu (exekucí).

Libeň, Praha 9
Prodej 2+kk, 44,5m2, po celkové rekonstrukci, 
v cihlovém domě. Ulice Kovářská, 1. patro, výtah. 
Nová kuchyňská linka včetně spotřebičů. 

3.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Špindlerův Mlýn, okr. Trunov
Prodej penzionu s restaurací, zahrádkou, třemi 
byty, čtyřmi apartmány v centru města.  IS: voda, 
elektřina, kanalizace. Dobrá investice ve výjimeč-
né lokalitě. 

29.000.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Nová Hospoda, Praha-východ
Prodej rodinného domu (bugalov) o velikosti 
3+1/terasa, garáž. Pozemek 1.370m2. IS: voda, 
kanalizace, elektřina a plyn. Podlahové topení. 
Kuchyň vč. spotřebičů.   

6.840.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

Modřany, Praha 4
Prodej 1+kk, OV,  32 m2, ul. Nikoly Vapcarova, 
dům po celkové rekonstrukci. Byt v původním, ale 
zachovalém stavu. Ulice N. Vapcarova.

2.200.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

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

12.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Zdiby, Brnky, okr. Praha-východ
Prodej stavebního pozemku o výměře 812 m2. 
IS: voda a elektřina. Mírně svažitý terén. Klidná 
lokalita. Přístup po asfaltové komunikaci. 

2.540.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Hřensko, okr. Děčín
RD (roubená chalupa)  3+1, novostavba, poze-
mek o výměře 1.185 m2. V přízemí kuchyň, obý-
vák, koupelna se saunou. V patře 2 x ložnice. IS: 
voda, elektřina, kanalizace. 

2.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Plačkov, okres Pelhřimov
Prodej st. pozemku o výměře 3.316 m2. Elektřina 
zavedena k sousednímu pozemku. Lze dělit na 
více parcel. V těsné blízkosti Humpolce. Přístup 
po asfaltce. 

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

6.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
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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+kk, Vršovice, Strašnice, Malešice do 2,9 mil. RD, chata - okr. Beroun, Kladno, Mělník do 1,5 mil.
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Bohnice do 2,9 mil. RD, pozemek – Loděnice, Rudná, Beroun do 1,9 mil.
Gars.-2+kk, Chodov, Háje, Opatov do 2,9 mil. RD, pozemek – Přezletice, Větrušice, Klecany do 2,0 mil. 
1+1-2+1, Řepy, Stodůlky, Butovice do 2,9 mil. RD, pozemek – P-východ, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.
1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 3,2 mil.  RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Holešovice, Libeň, Palmovka do 3,2 mil. RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 3,2 mil. Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec do 3,5 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 
1+1-2+kk, Kateřinky, Háje, Opatov do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n. Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
2+kk-2+1, Modřany, Kamýk, Lhotka do 3,0 mil. Chata, chalupa, RD – Týnec, Čerčany, Bukovany do 2,9 mil. 
Gars.-2+1, Řepy, Zličín, Dědina do 3,5 mil. Chata, chalupa – Dobřichovice, Štěchovice do 2,9 mil.
1+1- 2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 3,5 mil.  RD, Chalupa – Rokytnice, Vrchlabí, Špindl do 5,5 mil.
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry do 5,5 mil. 
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun do 5,5 mil.
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,5 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 5,5 mil. 
2+kk-2+1 Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Říčany, Popovice, Kamenice do  5,9 mil. 
2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,8 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 5,9 mil. 
2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,9 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší) do 5,9 mil.
2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,9 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 5,9 mil.
2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,9 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 6,5 mil. 
2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,9 mil. RD, pozemek – Písnice, Točná, Modřany, Jesenice do 6,9 mil.
3+1-4+1, Prosek, Černý Most, Kyje do 4,0 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 8,5mil. 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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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 5 od 9. 4. do 29. 4. 2018

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.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří  
České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

Commco

CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.

EXAFIN one, s.r.o.

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Ipon Real s.r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

Lipenecký statek a.s.

Luxent s.r.o.

Metrostav Development a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

Prague - Properties

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

REAL- TREUHAND REALITY

Realitní společnost České spořitelny

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

Přemýšlíte o změně v domě či bytě, která by jej zhodnotila 

do budoucna? Je jedno, zda se chystáte dům v brzké době 

prodat nebo třeba až někdy. Tyhle změny určitě budou pro 

dobro věci i z hlediska hodnoty bydlení.

Více si přečtete na www.realcity.cz/magazin.

CHCETE ZVÝŠIT HODNOTU  
SVÉ NEMOVITOSTI? POMŮŽEME VÁM!

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! 

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




Je to poměrně logický fakt. Přeměna ladem ležících bu-
dov nejen na bytové komplexy nebo kancelářské prosto-
ry, ale rovněž na dělnické ubytovny skýtá investorům proti 
běžným pronájmům nejméně dvojnásobný výnos. 

Má to samozřejmě i  svá rizika. Jedním z  nich je fakt, že 
v krizi mohou ze dne na den zůstat opuštěné. Tento trend 
se týká zejména regionů, neboť čím dál početnější zástu-
py zahraničních zaměstnanců v českých továrnách a služ-
bách hýbou nemovitostním trhem právě zde.

Česko trápí nedostatek zaměstnanců
Všemu tomu předchází jeden neoddiskutovatelný fakt: 
nedostatek zaměstnanců. Jde o  jeden z  nejpalčivějších 
problémů české ekonomiky. Záchranu představují pra-
covní migranti z Ukrajiny a dalších zemí. Podle posledních 
údajů ministerstva práce a sociálních věcí v Česku legálně 
působí kolem čtyř set tisíc zahraničních pracovníků. To je 
ještě více než před poslední krizí. A pro ty je třeba najít 
vhodné bydlení.

Ubytovny jako houby po dešti 
V  úvodu jsme zmiňovali fakt, že majitelům budov, které 
dlouhou dobu zely prázdnotou, svitla naděje v poměrně 
zajímavém zisku z pronájmu. Stačí pouze jediné, investo-
vat a změnit tyto budovy na ubytovací zařízení pro cizince. 
A  tak se z  lokalit typu Ústeckého kraje díky tomu stává 
atraktivní destinace investorů do nemovitostí. 

Jaká je praxe
Ubytovny zpravidla neprovozují přímo vlastníci realit, ale 
pracovní agentury. A  to nejen české, ale také zprostřed-
kovatelé práce z Ukrajiny a z dalších zemí. Roční výnos ze 
zaměstnaneckých ubytoven je podle odborníků dvojcifer-
ný. Přesnější odhady hovoří o čtyřicetiprocentním výnosu, 
což už je opravdu zajímavé a  lákavé, neboť u  standard-

ních bytů nebo komerčních nemovitostí bývá tento výnos 
do pěti procent za rok. A to se bavíme o hlavním městě. 

Boom ve Středočeském kraji
Investory od koupě bytů v centru Prahy rozhodně neod-
razují ani ceny, ani jakýkoli trend, natož tento. Jiná situace 
je ovšem například ve Středočeském kraji. Zde se těmto 
trendovým investicím daří velice slušně. Boom dělnických 
ubytoven zažil např. Kolín, kam přichází další a další zahra-
niční dělníci, a okolní podniky je směle přijímají. Na dělnic-
ké ubytovny se tam změnila například nevyužívaná budo-
va školy nebo bývalé regionální sídlo telekomunikačního 
podniku SPT Telecom. 

Na severu Čech je situace nejmarkantnější
Pokud se podíváme na  celou Českou republiku, abso-
lutně nejlépe se daří investorům na severu Čech. Tam je 
v tomto ohledu trh nejživější. Je to z důvodu, který jsme již 
také zmiňovali, a to že sem přichází mnoho nových firem 
ze západní Evropy. Do Ústeckého a Karlovarského kraje 
se také stěhuje řada skladů nejrůznějších e-shopů. Podle 
odborníků je region kolem Ústí nad Labem a Chomutova 
v  příštích deseti letech nejpravděpodobnějším adeptem 
na silný růst. Jeho motorem je dokončení dálnice D8 stejně 
jako očekávaná těžba lithia. Pro hrají i další fakta jako lev-
né bydlení nebo blízké hranice se sousedním Německem. 

Cheb středem zájmu
Dalším městem, o který je z hlediska ubytovacích zařízení 
(na investici) zájem, je Cheb. Budují se zde nové prostory 
pro továrny i sklady. A společně s tím vznikají i nová mís-
ta pro bydlení. Zdaleka už se nejedná pouze o ubytovací 
zařízení. Příbramská firma Leko Real podnikatele Jaromíra 
Smrčiny vykoupila v Chebu dokonce celou ulici vybydle-
ných činžovních domů. Právě je předělává na  malé ná-
jemní byty. 

6

Nové dvě ubytovny pro 360 
dělníků například plánuje 
postavit soukromý investor 
u automobilky Hyundai. Firma 
chce zaměstnat na tři tisíce 
lidí. Část nových zaměstnanců 
přijde zřejmě ze zahraničí, a to 
z Polska a Slovenska.

DĚLNICKÉ UBYTOVNY 
TREND NA REALITNÍM TRHU?
Už je to tu. Nejen kancelářské budovy nebo investiční byty, ale také dělnické budovy hýbou realitním 
trhem. A to doslova! Jak je to možné?

Proč podnikatelé investují  
do přestaveb budov  
na ubytovny?

-  Za poměrně malé peníze 
do úprav získají podnikatelé 
(investoři) jistý příjem.

-  Většina ubytoven je obsazena 
dlouhodobě.

-  Zisk z provozování dělnických 
ubytoven dosahuje až 40 %, 
u běžných bytů v Praze 
maximálně 5 %.

-  Firmy se snaží zajistit si 
pracovníky také tím, že jim 
nabídnout nové byty. 

-  Boom tuzemské 
ekonomiky, rychle rostoucí 
poptávka po nových 
zaměstnancích a stále 
klesající nezaměstnanost 
vedou k tomu, že se nyní 
vyplatí investovat do nových 
ubytoven.

-  Levné ubytovny určené 
pro dělníky jsou obsazeny 
většinou do posledního místa 
i přesto, že jich stále přibývá.

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

http://www.realcity.cz/magazin


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

REZIDENCE U ZÁMKU, PRŮHONICE

ŽIVOT V KLIDU A ZELENI, SE VŠEMI PŘEDNOSTMI BYDLENÍ VE MĚSTĚ

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZMilena Kvasničková | +420 724 303 888 | m.kvasnickova@bohemia-reality.czBohemia reality
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Co když to třeba vše přestane fungovat. Nastane blac-
kout, vypadnou družice - to vše se také může stát.

Navigace v  autě je například nepochybně výborná věc. 
Občas se stane, že přestane fungovat, nebo neobsahuje 
aktuální informace. Znám ze svého okolí několik lidí, kteří 
už nejsou schopni identifikovat, kde je sever, kde se ak-
tuálně nacházejí, a bezradně třeba trčí na okresní silnici 
v rakouských Alpách. Ani je nenapadne, že si mohou vzít 
mapu a pokusit se sami zorientovat a naplánovat si další 
trasu. Tito podobní lidé pak jindy vjedou autem do upra-
vené lyžařské běžkařské stopy v Krušných horách, samo-
zřejmě dle návodu navigace, a  vůbec nevyhodnotí své 
zrakové vjemy, že nejsou na běžné silnici. Stali se otroky 
navigace.

Podobnou skupinou, rekrutující se hlavně z  mladší ge-
nerace, jsou ti, kteří v podstatě už ani nemluví. Jen sedí 
a  komunikují prostřednictvím sociálních sítí, sms zpráv 
a  podobně. Jídlo jim dodá internetový dodavatel, oble-
čení přijde z e-shopu. Mám pocit, že tak postupně ztrácejí 
svéprávnost.

Vše je velmi pohodlné a  zdánlivě levné. Běžné schop-
nosti lidského mozku a  jeho kapacity jsou využívány tak 
na 25 %.

Internet zdánlivě řeší vše, zodpoví otázky při studiu, na-
plánuje volný čas, doporučí terapii, prostě skoro vše. 

I  oblast řady konzervativních služeb dostává jednu ránu 
za  druhou v  podobě nabídky virtuálního řešení. Umělá 
inteligence v podobě robotů prý nahradí v brzké budouc-
nosti i  většinu účetních. Jsou však služby, které i  v  bu-
doucnu pravděpodobně elektronika nenahradí. Prasklou 
vodovodní trubku v bytě či na ulici elektronika nespraví. 
Z právního problému, třeba při rozvodu, vás asi také elek-
tronický právník nevyseká. Zuby vám umělá inteligence 
nespraví a  ani o  elektronickém holiči či kadeřnici jsem 
zatím neslyšel.

O čem jsem slyšel je to, že bez realitky se obejdete. Navíc 
se vyhnete spoustě problémů, což hlásá mohutná reklam-
ní kampaň. Nepřijdete o balkon, část bytu, nebudete mít 
nedokonalou smlouvu apod.

Ano, IT technologie mohou nahradit celou řadu prací, 
nebo některé lidské činnosti výrazně usnadnit. Ale pro-
zatím skutečně nenahradí vše. Lidský faktor stále v  řadě 
profesí sehrává důležitou a  nenahraditelnou roli. Jsem 
toho názoru, že i v oblasti obchodu s nemovitostmi. Buď 
tím lidským faktorem musíme být my sami a nebo námi na-
jatý člověk ― poradce. Pokud se nechceme problematice 
věnovat sami, nemáme čas získat zkušenosti a  patřičné 
dovednosti, nebo prostě na  to nemáme čas, pak se bez 
realitky neobejdeme.
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BEZ REALITKY SE NEOBEJDETE
Nepřál bych lidem, aby se stali obětí toho, co samo lidstvo vytvořilo. Ve snaze ulehčit si život, si mož-
ná někdy vytváříme pasti sami na sebe. Elektronizace všeho kolem nás s sebou přináší mnoho úlev, 
úspor, ale i strastí. Někdy by člověk mohl nabýt dojmu, že v budoucnu za nás vše vyřeší umělá inteli-
gence, počítač a další produkty IT. 3D tiskárny, internet, sociální sítě, čipy v nás, to je naše současnost 
a  nejbližší budoucnost. Osobně si přeji a  doufám, že tento vývoj člověka zcela nevyřadí ze života 
a nebudeme pouze otroky těchto technologií.

To platí zejména:

  když nechcete nabízet 
nemovitost pod svým jménem 
či telefonním číslem

  když nechcete nést náklady 
inzerce

  když si sami nechcete 
obstarávat doklady z katastru 
nemovitostí

  když si nechcete sami 
zajišťovat doklady ze 
stavebního úřadu

  když si sami nechcete 
zajistit průkaz energetické 
náročnosti budovy

  když nechcete shánět mapy 
záplavových území

  když nechcete vést 
nekonečné rozhovory 
na téma technických, 
právních a ekonomických 
disciplín

  když nechcete jednat 
s bankou ohledně úvěru, 
který potřebuje kupující

  když nechcete prověřovat 
zájemce, zda není 
realitním turistou, realitním 
agentem, typařem nebo 
třeba člověkem, který 
si prohlídkami posiluje 
sebevědomí

  když nechcete utrácet 
čas a peníze za zbytečné 
prohlídky nemovitosti

  když nechcete po večerech 
odmítat neplánované 
návštěvy a telefonáty zájemců

  když nechcete vést planá 
jednání a při tom být zdvořilí

  když nechcete osobně 
vyjednávat s každým 
zájemcem o podmínkách 
prodeje a dostávat se někdy 
do bezvýchodné situace

  když nechcete bastlit smlouvy 
z nějakých internetových 
vzorů

  když nechcete obíhat 
spoluvlastníky ohledně 
předkupního práva

  když se nechcete stát 
daňovým odborníkem 
a znalcem z řady oborů

  když nechcete sepisovat 
předávací protokoly

  když nechcete přehlašovat 
dodavatele médií

  když chcete mít proti sobě 
živého člověka, který 
za vás vše zařídí a je vám 
k dispozici

  když chcete mít klid 
na vlastní práci

Obchod s nemovitostmi opravdu 
není jen inzerce a internet.

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

Ing. Jaroslav Novotný
Prezident Asociace  
realitních kanceláří ČR

http://www.realcity.cz/magazin
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Potřebujete poradit s Vaší investicí,  
nebo hledáte či nabízíte 

pronájem v Praze? 
Spojte se s naším specialistou 

na pronájmy a relokace:  
 

Ing. Zdeněk Jemelík 
+420 720 310 300 

zdenek.jemelik@luxent.cz 
 

nebo navštivte naši stránku www.luxent.cz.

Nájemné i ceny nových bytu v Praze stále rostou
Nájmy v Praze v současné době rostou a budou se zvyšovat i nadále. Důvodů je hned několik a vzájemně se prolína-
jí. Ekonomika v ČR zažívá rostoucí trend, ale zhoršuje se dostupnost vlastního bydlení kvůli zpřísnění podmínek 
hypoték ze strany České národní banky. Především mladé rodiny a jednotlivci jsou vzhledem k současné situaci 
nuceni zůstat v nájemním bydlení. Negativním faktorem je i to, že bytová výstavba v Praze stagnuje. Byty rekordně 
zdražily, průměrné ceny nově postavených bytů překročily v loňském roce hranici 90 tisíc korun za metr čtvereční, 
za uplynulé dva roky se dá hovořit o nárůstu cen téměř o 40 %. Starších volných bytů je v Praze stále nedostatek, 
a tak jsou oproti jiným regionům až o dvě třetiny dražší. Současně se do Prahy stěhuje poměrně velké množství 
obyvatel, nadnárodní firmy relokují své zaměstnance, a právě kombinace všech těchto faktorů vede k tomu, že se 
lidé uchylují k nájemnímu bydlení. Tím roste poptávka a ta vede ke zvyšování nájmů.

Krátkodobý či dlouhodobý pronájem – která investice je výhodnější?
Stávající majitelé mají ideální podmínky k získání vyhovujícího nájemníka za poměrně vysoké nájemné. Za před-
pokladu, že majitel vlastní kvalitní nemovitost v atraktivní lokalitě a nastaví odpovídající cenu, může očeká-
vat opravdu velké množství zájemců a následně si z nich vybrat nejvhodnějšího. Ti, kteří zvažují zainvestovat 
do nemovitosti kvůli následnému pronájmu, sice nemohou očekávat extrémně velkou výnosnost (kvůli rostoucím 
pořizovacím cenám), stále se však jedná o dobře uložené prostředky. Ovlivnit zisk lze samozřejmě do určité míry 
i nadstandardní výbavou bytu, díky níž je možné požadovat vyšší nájem, je ale nutné zohlednit veškeré náklady. 
V současnosti lze v Praze očekávat výnosnost min. 3 % a hlavní podmínkou je zajisté lokalita. Nejvyšší ceny pro-
nájmu jsou klasicky v historickém centru, na Praze 1 a Praze 2, oblíbenými a vyhledávanými lokalitami jsou ale 
i Praha 7-Holešovice, Praha 6, vilová část na Praze 5 či Praha 8-Karlín. Poptávku po pronájmu v Praze tvoří cca 
60 % Češi a 40 % cizinci. Největší zájem trvá standardně o byty 2+kk/2+1 a celkově o malometrážní nemovitosti.

Alternativní a velice oblíbenou variantou ve výše zmíněných lokalitách je pronájem krátkodobý, který je ekonomicky 
výnosnější a který v posledních letech zažívá doslova boom. Vzhledem k vysoké ceně bytů se například na Praze 1 
už příliš nevyplatí kupovat byt jako investici za účelem klasického dlouhodobého pronájmu. Vyšší výnos však s se-
bou nese také vyšší náklady nejen na provoz a běžnou údržbu, ale i na poskytovaný servis, což si mnoho majitelů 
zvažujících tuto variantu neuvědomuje. Je tu poměrně dost povinností, které musí plnit. Kromě odvádění daní při 
ročním výdělku (který je větší než 30 000 Kč), je to například povinnost hlásit ubytované hosty ze zemí mimo EU 
na cizineckou policii, odvádění místních poplatků (lázeňský nebo rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapa-
city) a provozovatel musí k danému účelu vlastnit živnost. V některých měsících musí rovněž provozovatel počítat 
s nižší obsazeností (leden, únor, listopad). Je tedy nutné pečlivě zvážit, jaký druh pronájmu je v dané situaci a u dané 
nemovitosti nejvýhodnější, zda investovat do pronájmu krátkodobého, nebo mít raději dlouhodobého, spolehlivého 
a stabilně platícího nájemce. 

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

Byt 4+kk/T v ul. Devonská, Praha 5-Hlubočepy

JE INVESTICE DO BYTU V PRAZE STÁLE VÝHODNÁ?

http://www.luxent.cz.
http://www.luxent.cz
http://tel:+420720310300
http://tel:731300400
http://mailto:zdenek.jemelik@luxent.cz
http://mailto:info@luxent.cz


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

B

734 445 445 4 300 000 RK

Řitka
Dům postavený 2007 v nadstandardní kvalitě, UP domu 750 m², pozemek:  
1 719 m², kompletně podsklepen, s vlastní čističkou vody. U domu terasa s ven-
kovním krbem, upravená velká zahrada s trávníky a ovocnými stromy. Dispozi-
ce: 6+1, bazén, sauna, terasa, balkony.

www.realcity.cz/rc/E2G8

G

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

G

734 445 445 2 999 000 Kč

Praha 5-Malá Strana 
Prostorný střešní mezonet 4+kk s terasou a výhledem na Hradčany střešním 
prosklením. Byt je ve 4. a 5. patře udržovaného secesního domu s výtahem, na 
hranici Kampy a Smíchova, pod Petřínem, v Plaské ulici. Užitná plocha bytu 
je 180 m², z toho terasa 30 m².

www.realcity.cz/rc/E2G6

G

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

G

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

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

734 445 445 2 150 000 Kč

Praha 1-Staré Město 
Luxusní byt 3+1, 117 m², po perfektní celkové rekonstrukci, ve 4. patře zre-
konstruovaného secesního domu s recepcí a novým výtahem - v ulici Bílkova. 
Vysoká kvalita použitých materiálů. Skvělá prestižní lokalita u Pařížské ulice. 
Metro Staroměstská v pěší vzdálenosti.

www.realcity.cz/rc/E2G7

G

773 769 769 7 500 000 Kč

Praha 10-Hostivař
Byt 4+kk o užitné ploše 92,87 m² v úspěšném bytovém projektu Slunečný  
vršek v šestém patře s výhledem do širokého okolí. Ze všech ložnic a obýváku se 
vchází na velkorysou terasu 34,03 m². V bytě jsou 3 koupelny, 2 komory, šatna. 
K bytu náleží garáž v podzemí.

www.realcity.cz/rc/E259

G

734 445 445 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

G

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

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
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Na co je třeba myslet předem

•  Bezpečnost hypotéky je 
přímo úměrná schopnosti 
splácet. Splátky 
hypotečního úvěru by 
neměly omezovat rodinný 
rozpočet, měl by zde 
zůstat i prostor na vytváření 
rezervy pro neočekávané 
výdaje a případnou nemoc 
či ztrátu výdělku.

•  Výdaje na bydlení by 
neměly přesáhnout 30 % 
příjmu domácnosti.

•  Kdo má příjmy na hranici 
a má nejistý a nepravidelný 
příjem, měl by s úvahou 
o hypotéce počkat, až se 
jeho finanční situace zlepší.

•  Hypotéka je běh 
na dlouhou trať a je 
třeba počítat s tím, že 
se v průběhu desítek let 
splácení může finanční 
situace klienta měnit. 

•  V průběhu splácení 
hypotéky je možné dávat 
mimořádné splátky nejen 
v období změny fixace, ale 
i v jejím průběhu, umožňuje 
to zákon o spotřebitelském 
úvěru. Zdarma je možné 
jednou ročně uhradit až 
25 % z původní výše úvěru. 
Hypotéku tak lze splatit 
rychleji.

•  Naopak v případě, že klient 
splácet nezvládá, umožňují 
některé banky snížení 
splátky a prodloužení 
doby splatnosti. Maximální 
splatnost bývá většinou  
30 let.

•  V případě nízkých 
úrokových sazeb 
a předpokládaném 
zvyšování je výhodné 
uvažovat o hypotéce s co 
nejdelší fixací. Některé 
banky nabízejí fixace na 7, 
8 i 10 let s úrokovou sazbou 
jen o pár desetin procenta 
vyšší než u nejpopulárnější 
fixace pětileté.

•  Úrokové sazby banky mění 
velmi často. Uvažujete-li  
o hypotéce, vyplatí se 
proto vyžádat si aktuální 
porovnání hypoték 
u zkušeného hypotečního 
makléře.

Co tyto zkratky vlastně znamenají? DTI (z anglického debt 
to income) je ukazatel poměru celkového zadlužení ža-
datele a jeho celkového ročního čistého příjmu. Ukazatel 
DSTI (z anglického debt service to income) vyjadřuje po-
měr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů (počítají se 
například i kreditní karty či kontokorenty) včetně aktuálně 
žádaného úvěru proti čistému měsíčnímu příjmu žadate-
le. Zjednodušeně řečeno, banky musí před poskytnutím 
hypotečního úvěru zkoumat situaci domácností, aby výše 
dluhu nebyla příliš vysoká k příjmům žadatele či jeho ro-
diny. 

Limity nejsou, ale banky mají být obezřetné
„U ukazatelů DTI a DSTI centrální banka nestanovila pří-
mo limity. Doporučila od určitých hodnot těchto ukazatelů 
vyhodnocovat žádosti o úvěr zajištěný rezidenční nemo-
vitostí obzvláště obezřetně, a to zejména u úvěrů s hod-
notami LTV v  intervalu 80 až 90 %. Toto doporučení se 
týká úvěrů s DTI nad 8 a DSTI nad 40 %. Je ale důležité 
dodat, že se nejedná o limity jako u ukazatele LTV,“ upo-
zorňuje Denisa Všetíčková z odboru komunikace ČNB. 
V praxi to znamená, že by klient s ročním čistým příjmem 
360 tisíc korun mohl bez problémů dosáhnout na hypoté-
ku ve výši 2,88 milionu korun s tím, že by měsíční splátka 
hypotéky (a případných dalších úvěrů) neměla převyšovat 
12 tisíc korun. 

Pokud o hypotéku žádá více klientů společně, měly by se 
při výpočtu ukazatelů zohlednit příjmy a zadlužení všech 
žadatelů. „Tím, že stanovujeme určitá čísla a ta čísla sdě-
lujeme bankám, indikujeme, kde už ten úvěr může být 
hodně rizikový a kde by si poskytovatelé, zejména tedy 
banky, měli dát hodně velký pozor, a pokud takový úvěr 
poskytnou, tak by to měli umět velmi dobře odůvodnit,“ 
říká ředitel samostatného odboru finanční stability ČNB 
Jan Freit.

ČNB nadále usiluje o uzákonění
„Banky dostaly konkrétní číselná doporučení, nicméně si 
zatím mohou limity stanovovat samy. Podle zkušeností hy-
potečních makléřů ale pozorujeme poslední dobou jisté 
zpřísnění,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti HYPO-
ASISTENT. 

To, že hypoteční banky doporučení centrální banky ve-
směs dodržují, i když některým to chvilku trvá, potvrzuje 
i  Jan Freit. Přesto však by podle jeho slov doporučení 
centrální banka ráda dostala do  zákona. „V  současnosti 
bychom možná právní nástroj nepotřebovali, nicméně 
z dlouhodobého hlediska se mohou na  trhu objevit noví 
hráči, zejména nebankovní, případně zahraniční pobočky, 
které mohou přistupovat k našim doporučením s mnohem 
větší benevolencí. Proto se domníváme, že je důležité mít 
možnost stanovovat určité parametry ze zákona a  tato 
možnost nám i  v  budoucnosti umožní udržovat na  trhu 
rovné podmínky,“ doplňuje. 

Mám šanci získat hypotéku? 
Jestli uvažujete o  hypotéce, zkuste si nejdříve zhruba 
spočítat, zda na úvěr budete moci dosáhnout. Přesně vám 
to sdělí zkušený hypoteční makléř, ale i  tak už můžete 
být předem připraveni. Pro orientaci si vezmeme příklad 
mladých manželů, kteří uvažují o  zakoupení bytu za  3,5 
milionu korun. Našetřeno mají 700 tisíc, žádat budou o hy-
potéku ve výši 2,8 milionu korun (LTV 80 %). Jejich měsíč-
ní čistý příjem činí 50 tisíc korun. Zatím nemají děti, ale 
do budoucna je plánují. Pokud zvolí pětiletou fixaci, mohli 
by nyní získat úrokovou sazbu 2,2 %. Kolik si mohou do-
volit splácet? „Obecná doporučení hypotečních makléřů 
jsou taková, že by celkové výdaje na bydlení, tedy splát-
ka hypotéky a ostatní poplatky za energie, služby a fond 
oprav by neměly přesáhnout 30 % čistého měsíčního pří-
jmu rodiny,“ říká Pavel Bultas. Manželé by tedy mohli dát 
na bydlení maximálně 15 tisíc korun, z  toho by se mohla 
splátka hypotéky pohybovat kolem 10 tisíc korun. A  to 
odpovídá splatnosti na  30 let. Pokud by chtěli manželé 
splácet kratší dobu, museli by zvýšit své příjmy. Například 
u splatnosti 20 let by byla měsíční splátka téměř 14,5 tisíce 
korun. „To ještě není tak rizikové, ale my musíme spíše 
počítat s  tím, že s  příchodem každého potomka ubude 
rodině jeden příjem, proto bych splatnost nezkracoval, 
i když výsledná zaplacená částka bude vyšší. Koneckon-
ců, pokud budou manželé vydělávat víc, nic jim nyní ne-
brání, aby část úvěru splatili předčasně a  tím si i zkrátili 
dobu splácení,“ doporučuje Pavel Bultas ze společnosti 
HYPOASISTENT.    
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PARAMETRY DTI A DSTI 
OVLIVŇUJÍ DOSTUPNOST HYPOTÉK
Že si banky před poskytnutím hypotečního úvěru žadatele pečlivě proklepnou, není žádná novinka. 
Hypoteční banky bonitu klienta, neboli schopnost splácet úvěr, zkoumají již léta. Přesto se nyní mohou 
někteří lidé setkat s odmítnutím. Proč? V loňském roce vydala Česká národní banka doporučení finanč-
ním ústavům poskytujícím úvěry sadu doporučení, mezi něž patří i sledování parametrů DTI a DSTI.

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


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

SOULAD MĚSTA
 A ČLOVĚKA

Elegantním dojmem působící novostavba 
Rezidence Hadovitá v Praze 4 – Michle 
s výhledem na Michelské stráně. 

76 NOVÝCH BYTŮ 
A ATELIÉRŮ 
TYPU 1+ KK AŽ 4 +KK.

www.rezidencehadovita.cz

inzerce_200x131.indd   1 21.03.18   12:19

Skvělá lokalita! Ve skvělém projektu! 

Nepromarněte jedinečnou příležitost koupit si byt  
vhodný jak pro bydlení tak i jako investici. 

Tiché a světlé mezonety v centru Smíchova. 

Luxusní terasa 18,7 m2 situovaná na západ s výhledem na zeleň.   

Poslední dva byty 4+kk na prodej

Luxusní vily v Klánovicích

www.bydlenivlese.cz
Tel.: +420 777 094 335
E-mail: zidek@praha-byty.cz

ulice Aranžérská a Kuchařská
Praha 9

POSLEDNÍ VILA

KOLAUDACE 04/2018
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Realitní společnost České spořitelny
váš silný společník ve světě realit

Skvělá značka a výborní lidé v síti, to je síla našich franšízových poboček. Nedílnou součástí 
naší práce je férový přístup a dodržování etického kodexu. Tak já vnímám značku Realitní 
společnosti České spořitelny. Jmenuji se Vítězslav Paštěka, v České spořitelně jsem v posled-
ních 6 letech pracoval na manažerských pozicích v pobočkové síti a od března 2018 je mým 
úkolem dále rozvíjet naší realitní společnost, která v minulých letech dosahovala výborných 
úspěchů. Cílíme nejen na kvantitu poboček a počet makléřů, ale také na vysokou kvalitu naší 
práce ve prospěch klienta a na synergie s naší mateřskou společností Českou spořitelnou. 
Aktuálně naši síť tvoří přes 40 poboček ve 29 městech České republiky. Kontakty na naše 
pobočky najdete na vedlejší stránce.

Nebudu se rozepisovat o všech činnostech na-
šich realitních kanceláří a činnostech makléře, 
ale dám k dispozici krátké zamyšlení nad spo-
luprací klienta a makléře.

Prodáváte nemovitost?
I vy máte možnost se rozhodnout zda budete 
prodávat sami nebo se na nás obrátíte. Cesta 
samoprodeje bývá strastiplná. Zadat inzerát 
je jednoduché, ale tím to rozhodně nekončí. 
Absolvovat nekonečné prohlídky, vodit si ne-
známé „zájemce“ do bytu a vybírat mezi nimi 
skutečného solventního kupce, věřte, to už tak 
jednoduché není. A  jednání o ceně už vůbec 
ne.  Finanční vypořádání celé transakce, kdy se 
nejedná o malou částku, by samozřejmě mělo 
probíhat přes notáře, prověřeného a  pojiště-
ného advokáta či jistotní účet v důvěryhodné 
bance. A toho investovaného času.....

V  případě, že tuto cestu zvolíte a  vyskytnou 
se komplikace, rádi vám s  nimi pomůžeme. 
V  případě, že patříte k  většině, která formou 
samoprodeje jít nechce, jsme tu pro vás, aby-
chom vás zbavili starostí a vše udělali za vás - 
prodali dobře, bez rizika a v klidu.

Makléř není úředníkem, který dělá mecha-
nicky svou práci. Makléř je obchodník, který 
musí mít široký záběr znalostí, ale také určitou 

životní zkušenost a  cit pro fair play. Na  jeho 
osobě velmi záleží, jaký budete mít nakonec 
z  realitní transakce pocit. A  já bych si velmi 
přál, abyste si našeho makléře pamatovali pro 
jeho ochotu, schopnost vyjednat vám, jako 
prodávajícím, na  trhu tu nejlepší prodejní 
cenu a jako toho, kdo vás provedl celým pro-
cesem prodeje s lehkostí a skutečně vás zbavil 
starostí. A  jako člověka, ke kterému se bude-
te s  důvěrou vracet a  budete jej doporučovat 
všem svým známým. Protože byl 100%.  

A zajímavost na závěr
Nacházíme se v okamžiku, kdy se kvalitní ne-
movitosti prodávají docela dobře. Třeba ale 
patříte k  těm, kteří nechtějí absolvovat celý 
kolotoč prohlídek, schůzek a  nejistoty, jest-
li si vaši nemovitost kupující vybere či zda-
-li dostane hypotéku a  bude mít prostředky 
na  úhradu kupní ceny. Zkrátka potřebujete 
prodat rychle! A právě pro vás je zde „etický“ 
výkup, kdy prostředky z  kupní ceny získáte 
s  jistotou a hned. A  to vše se 100% servisem 
a dodržením všech etických standardů. Jedná 
se o  nový produkt naší společnosti, který je 
v zahraničí celkem běžný a na našem trhu, až 
na výjimky, dosud chyběl. 

Těším se na setkání s vámi 
na některé z našich poboček

Vítězslav Paštěka
Předseda představenstva 
Realitní společnosti ČS



Vyplatí se ještě kupovat v Česku 
nemovitosti?
Aktuální situace na realitním trhu je stále 
ještě příznivá pro nákup bytu jako inves-
tice. Stále platí, že pokud se podaří nalézt 
vhodnou nemovitost za příznivou cenu, 
jedná se o optimální investiční alternati-
vu, která do budoucna přinese zajímavý 
výnos a bezpečně zhodnotí vložené pe-
níze. Se správnou volbou a vyhledáním 
optimální nemovitosti klientovi nejlépe 
pomůže zkušený makléř, který mu ušetří 
energii a čas vložený do složitého hledání  
a následné realizace celého procesu náku-
pu nemovitosti.

Podle jakých pěti faktorů vybírat  
nemovitost na investici?
1. Dobrá lokalita – místo, kde je vysoká 
poptávka po pronájmu (občanská vybave-
nost, parkování v lokalitě apod.);
2. Snadná dostupnost – umístění v blíz-
kosti zastávky MHD (v Praze nejlépe  
u metra), rychlá dostupnost centra města;
3. Menší velikost bytu – ideálně garsonka 
nebo menší či středně velký dvoupoko-
jový byt;

4. Nízké provozní náklady bytu – byt  
s nízkými provozními náklady si rychleji 
najde nájemníka;
5. Pořízení základního vybavení bytu – 
spolu s koupí bytu je potřeba počítat s ná-
kupem základního vybavení (kuchyňská 
linka, vestavěné skříně, pračka, lednice, 
vybavená koupelna), aby se nájemník 
mohl okamžitě nastěhovat.

Jde při stávajících cenách ještě na pro-
nájmu nemovitosti vlastně vydělat?
Přes výrazný nárůst cen nemovitostí je 
stále ještě možno koupit nemovitosti za 
dobrých podmínek a následně ji vhodně 
pronajmout. Při dobře nastavených para-
metrech hypotéky příjem z nájemného po-
kryje z větší části či zcela měsíční splátku. 
V souvislosti se samotným vlastnictvím 
nemovitosti tak nevzniká větší finanční 
zatížení. Vlastník musí počítat s tím, že 
v prvopočátku bude třeba vynaložit jisté 
finanční prostředky na základní vybave-
ní nemovitosti a administrativní úkony 
spojené s nákupem nemovitosti. Stejně 
tak musí do budoucna počítat s rezervou 
na průběžnou údržbu nemovitosti, možné 

výpadky v nájemném a v neposlední řadě 
i řádné placení daně.

Kolik tedy můžeme na takovém pronájmu 
konkrétně vydělat? 
Majitel tak bude mít zajištěné splácení 
hypotéky a při dobré investici ještě zbude 
nějaká tisícovka měsíčně. Tu po zdanění 
může uschovat například pro mimořádné 
splátky úvěru nebo je použít k údržbě bytu. 
Po doplacení celé hypotéky bude mít byt  
v osobním vlastnictví a ten mu bude přiná-
šet už jen čistý zisk. Navíc v něm má ulo-
žené peníze, které může v případě potřeby 
získat prodejem bytu zpět. Byt na investici 
se vyplatí koupit i v mimopražských loka-
litách, kde je zájem o pronájem. Nájemné 
není sice tak vysoké jako v Praze, ale kom-
penzuje ho nižší cena nemovitosti.

A co si myslíte o investicích do chat  
a chalup na horách či na Lipně… 
Protože jde pouze o sezonní pronájem, ne-
jsou tak atraktivní, ale určitá alternativa, jak 
zhodnotit majetek, to je. Existují agentury, 
které pro majitele takový pronájem zpro-
středkují. Osobně si ale myslím, že lepší 
investicí je koupě pozemku. 

Myslíte pozemku na spekulaci?
Jde o koupi „orné půdy“ či jiného pozemku, 
který dosud není v územním plánu veden 
jako stavební, a na základě znalosti oblasti 
spekulovat o tom, že se stavebním stane,  
a vyčkat na změnu územního plánu. Když 
to vyjde, jde o velmi vysoké zhodnocení (až 
v řádu stovek procent). Nevýhodou je, že 
pozemek na rozdíl od bytu prakticky nelze 
pronajmout a nepřináší pravidelný měsíční 
příjem. Další možností je koupě již finální-
ho stavebního pozemku, nestavět na něm  
a tento držet a spekulovat na rostoucí zájem 
o zajímavé lokality k zástavbě, které dochá-
zejí, a docílit tak růstu ceny. 
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Kde nás najdete?

Investice do nemovitostí  
i pozemků se vždy vyplatí 
Zpřísnění poskytování hypoték nic nezměnilo na tom, že nákup bytu, apartmánu na horách nebo po-
zemku je pořád nejvýhodnější investicí, kterou můžete udělat. Pojďme si s Martinem Němečkem, před-
sedou představenstva Realitní společnosti České spořitelny (RSČS), aktuálně probrat základní fakta.

Průměrné ceny bytů v ČR (cena/m2).

Kraj 10/2014 10/2015 10/2016 10/2017

Hlavní město Praha 47 906 51 533 58 611 64 008

Středočeský kraj 24 561 27 537 31 612 36 413

Jihočeský kraj 20 195 22 094 25 623 28 092

Plzeňský kraj 21 661 23 691 29 725 34 976

Karlovarský kraj 13 191 12 990 15 162 16 599

Ústecký kraj 7 979 8 447 9 341 10 619

Liberecký kraj 16 830 17 893 22 915 26 690

Královéhradecký kraj 19 463 22 826 28 067 32 731

Pardubický kraj 21 926 23 685 28 617 31 168

Kraj Vysočina 16 892 18 224 23 179 25 930

Jihomoravský kraj 30 877 33 727 38 764 45 249

Olomoucký kraj 19 502 21 717 25 952 29 55

Moravskoslezský kraj 14 490 15 618 18 229 19 584

Zlínský kraj 18 354 19 321 24 464 26 645

Zdroj: www.octopuspro.cz
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Praha a střední Čechy
CR estate, s.r.o.
Vladislavova 1390/17, Praha 1, 224 052 027, crestate@rscs.cz

Sekce realitních služeb s.r.o.
Na Pankráci 1148/57, Praha 4, 607 365 365, srs@rscs.cz

ECOEFEKT s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/31, Praha 4, 731 715 575, ecoefekt@rscs.cz

Divize nemovitostí s.r.o.
Vítězné náměstí 577/2, Praha 6, 777 661 257, 777 985 755, dnpraha@rscs.cz

E2M-pro, s.r.o.
Rytířská 29, Praha 1, 724 212 286, e2mpro@rscs.cz

Prodej a Správa nemovitostí s.r.o. 
Štefánikova 17/247, Praha 5, 226 254 595, pasn@rscs.cz

Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.
Holečkova 100/9 - Praha 5, 226 254 595, pasn@rscs.cz

Absoluta Real, s.r.o.
Vršovické náměstí 67/8, Praha 10, 267 314 470, 734 358 637, absoluta@rscs.cz

GREEN, s.r.o. 
Bělohorská 186/161, Praha 6, 603 488 929, green@rscs.cz

FRESH REALITY FINANCE s.r.o. 
náměstí Svobody 2003, Kladno, 720 620 320, freshreality@rscs.cz

MAJAX REALITY s.r.o.
Seydlovo náměstí 30/6, Beroun, 603 713 636, majaxreality@rscs.cz

REGION REAL MAX, s.r.o.
Jiráskovo náměstí 1486, Kolín V, Kolín, 777 088 810, regionreal@rscs.cz

REGION REAL MAX, s.r.o.
Benešova 347/68, Kutná Hora, 777 088 810, regionreal@rscs.cz

Čechy
Divize nemovitostí s.r.o.
Felberova 4/8, Liberec, 724 833 611, 777 661 257, divizenemovitosti@rscs.cz

Divize nemovitostí s.r.o.
Husova 319, Frýdlant, 724 833 611, 777 661 257, divizenemovitosti@rscs.cz

Jura ex alto s.r.o.
Boženy Němcové 2042, Sokolov, 604 336 633, juraexalto@rscs.cz

AEstate, s.r.o.
U Nemocnice 85, Trutnov, 725 646 413, aestate@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
Husova třída 640/33, České Budějovice, 386 352 295, boars@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
třída Míru 146, Český Krumlov, 777 072 436, boars@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
Kostelní 126, Kaplice, 605 252 401, boars@rscs.cz

Petr Šebek
Špindlerova třída 2472, Roudnice nad Labem, 602 393 072, petrsebek@rscs.cz

Krajská správní s.r.o. 
Velké náměstí 147/12, Hradec Králové, 777 608 401, krajskaspravni@rscs.cz

Realitní kancelář CENTRUM s.r.o.
Mírové náměstí 490/12, Jablonec nad Nisou, 483 311 133, rkcentrum@rscs.cz

Jan Benda
Karafiátová 847/III, Klatovy, 739 402 280, jabenda@rscs.cz

Realitní společnost CHOCHOLATÍ s.r.o.,
třída Míru 60 C – Machoňova pasáž, Pardubice, 774 010 005, rschocholati@rscs.cz

Dagmar Jánská
T. G. Masaryka 569/14, Karlovy Vary, 605 292 425, 608 277 500, dagmarjanska@rscs.cz

RKI, s.r.o.
Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, Plzeň, 377 222 404, rki@rscs.cz

Jura ex alto s.r.o.
náměstí Republiky 235/36, Plzeň, 604 946 832, juraexalto@rscs.cz

GRAND REALITY DC, s.r.o.
Tyršova 1434/4, Děčín I, 777 921 913, grandrealitydc@rscs.cz

Safari reality spol. s r.o.
Verdek 38, Dvůr Králové nad Labem, 603 172 376,safarireality@rscs.cz

Morava    
IQ Consulting, s.r.o.
Zarámí 4463, Zlín, 577 103 539, 739 991 321, iqconsulting@rscs.cz

Pavla Asaad  

Jánská 448/10, Brno, 606 686 828, asaad@rscs.cz

Ing. Helena Reichertová
Budova IBC, Příkop 6, Brno, 777 301 160, reichertova@rscs.cz

ALDAMAR s.r.o.
Generála Svobody 38, Šumperk, 736 690 634, aldamar@rscs.cz

Nemovitosti pozemky s.r.o.
Budova IBC, Příkop 843/4, Brno, 778 540 540, nemovitosti@rscs.cz

Ellube, s.r.o.
Velké náměstí 43/31, Kromeříž, 608 759 000, ellube@rscs.cz

MARK TRADE, s.r.o.
Hodolanská 413/32, Olomouc, 732 278 730, marktrade@rscs.cz

Finesa Consulting, spol. s r.o.
8. května 450/8, Olomouc, 702 120 120, finesa@rscs.cz

TRIMEX reality, a.s.
28. října 205/45, Ostrava - Moravská Ostrava, 597 575 150, 800 400 600, trimex@rscs.cz

Byty Domy Nemovitosti s.r.o.
NSC Eden 3000, Bauerova 10, Brno, 777 711 653, bytydomynemovitosti@rscs.cz

REALITY FREEDOM, s.r.o. 

Údolní 550/61, Brno, 542 212 219, 702 094 777, realityfreedom@rscs.cz

Tomáš Novák
Nerudova 570/11, Prostějov, 702 161 615, novak@rscs.cz

IQ-IMMO, s.r.o. 

náměstí Svobody 209/17, Znojmo, 774 145 692, iqimmo@rscs.cz

EFSETE Reality s.r.o.
Roháčova 3339/5, Ostrava - Moravská Ostrava, 775 013 185, efsete@rscs.cz
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http://tel:725646413
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http://mailto:dnpraha@rscs.cz
http://mailto:e2mpro@rscs.cz
http://mailto:pasn@rscs.cz
http://mailto:pasn@rscs.cz
http://mailto:absoluta@rscs.cz
http://mailto:green@rscs.cz
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To už tady bylo
Podobná myšlenka však 
již vzbudila kritiku. Podle 
odborníků by tím stát situaci 
chudých lidí pouze zhoršil. 
Přirovnávají to ke vzniku 
několika tisíc ghett. To však 
ministryně odmítá. Odborníci 
se domnívají, že sociální 
bydlení přinese do budoucna 
spíše nemalé problémy. 
Názory jednotlivích zástupců 
i politických stran se liší, a tak 
si budeme muset na výsledný 
verdikt ještě nějaký čas 
počkat.

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ 
AŽ 2 MILIONY KORUN S ÚROKEM 1,75 PROCENTA
Mladým lidem, kteří hledají bydlení, svitla nová naděje. Stát jim pomůže při pořizování domova. Roz-
hodující bude hlavně věk žadatelů.

Stát chce opět stavět  
sociální domy
Nově se stát opět pokouší 
zajistit bydlení pro „chudé”, 
a to prostřednictvím sociálních 
bytů i celých domů. O konkrétní 
podobě se zatím nezmiňuje 
a odmítá tvrzení, že chce 
ve velkém rozvinout vsetínský 
projekt bydlení v kontejnerech 
za městem. Peníze na sociální 
bydlení by chtěli úředníci 
využít z evropských dotací, 
které by stát dal obcím nebo 
neziskovým organizacím. 
Ty dostanou za úkol udržet 
sociální bydlení celá dvě 
desetiletí.

Další pokus ministerstva  
pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj 
připravuje další pokus o zákon 
o sociálním bydlení. Obce by 
podle něj měly mít k dispozici 
sociální byty, na které 
poskytne peníze stát. Lidé, 
kteří jsou v bytové nouzi, pak 
s radnicí uzavřou specifické 
smlouvy s výrazně omezenými 
dispozičními právy. Vyvstává 
však problém s tím, že některé 
obce nemohou sociální byty 
nabízet, protože takřka žádné 
vlastní byty nemají. Reakcí 
na tento stav by měla být 
stavba nových sociálních 
domů. Půjde vlastně o státem 
certifikované ubytovny, jak 
naznačila ministryně.

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

Páry do 36 let budou mít novou možnost, jak financovat 
nákup domu nebo bytu. Státní fond rozvoje bydlení jim 
půjčí až dva miliony korun na  úrok 1,75 procenta. Nový 
projekt podpory má název Bydlení mladých. Připravilo 
ho ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní se nachází ve sta-
diu projektu, který chce ministerstvo předložit vládě 
ke schválení.

Jaké mají být podmínky
Suma sumárum program je primárně určený mladým 
lidem, kteří žijí v  manželství nebo v  registrovaném part-
nerství. Podmínkou by měl být zmiňovaný věk. Pokud pro-
gram bude schválen, postačí, když jednomu z páru bude 
v den podání přihlášky méně než 36 let.  Šanci by měly 
mít také páry nesezdané. Ty ovšem musí splnit také pod-
mínky. Musí spolu prokazatelně žít a  pečovat o  dítě do   
6 let. Ani jeden by přitom neměl být starší než zmiňova-
ných 36 let.

Byt nebo dům?
Není také jedno, zda si pár bude chtít pořídit dům nebo 
byt. V případě bytové jednotky půjčí stát v případě schvá-
lení programu až 1,2 milionu korun. Pokud si pár bude 
chtít pořídit nebo postavit rodinný dům, může dostat až 
2 miliony korun. To potvrdila i  ministryně pro místní roz-
voj Klára Dostálová. Podle jejího názoru by taková půjčka 
měla lidem v ČR pomoci. Zejména pak v regionech, kde 
ceny nemovitostí nešplhají do astronomických výšek jako 
třeba v hlavním městě. Stát se snaží také pomáhat rodi-
nám s dětmi. Za každé narozené či osvojené dítě se navíc 
odečte dlužníkům 30 tisíc korun z jistiny.

Něco za něco
Nízký úrok by mohl řadu mladých přilákat. Ten by měl být 
garantovaný při fixaci až na 20 let. „Aby rodiny nemuse-
ly žít v  nejistotě, že se jim úroky po  pěti letech výrazně 
zvednou. Na mateřské nemají mladé rodiny moc peněz,“ 

potvrdila ministryně. Úrok se odvíjí od  referenční sazby 
Evropské unie plus jedno procento, což vychází na již zmí-
něných 1,75  %. Z  čísla je patrné, že jde o  mnohem nižší 
úrok, než aktuálně nabízí bankovní domy na  trhu. Podle 
analýzy Fincentra Hypoindex byla průměrná výše úroku 
v únoru na 2,36 procentech a očekává se další růst.

1 miliarda korun pro mladé
Fond bude mít k dispozici celkem až 1 miliardu korun. To 
ale není úplně velká částka. Při podrobných propočtech, 
pokud by stát půjčil každé rodině 2 miliony korun, pomohl 
by zhruba 500 párům. V současné době však jen za loň-
ský rok poskytly bankovní domy hypoteční úvěr 105 tisí-
cům rodin. V  tomto porovnání jde pouze o zlomek toho, 
co by bylo třeba. Státní fond tak případně pokryje méně 
než půl procenta hypoték. 

Další omezení
S výčtem nevýhod ještě nekončíme. Jak víme, ČNB dopo-
ručuje půjčovat si maximálně 80 % hodnoty nemovitosti. 
Pokud vezmeme v potaz současné ceny nemovitostí na-
příč Českou republikou, budou muset mladé páry znač-
nou část financí ještě dodat z vlastních zdrojů. Program tak 
jasně cílí na mladé rodiny žijící v  regionech a na malých 
městech či venkově. Odborníci zmiňují i  další omezení. 
Například ze žádostí budou vyloučeni žadatelé vlastnící 
jiné nemovitosti, družstevní podíly, vyloučen bude rovněž 
i nákup nemovitostí nad určitou výměru a splatnost bude 
omezená maximálně na 20 let. Je tedy podle odborníků 
otázkou, zda má program Bydlení mladých smysl. Je jas-
né, že ti, kteří splní veškeré podmínky a budou dostatečně 
rychlí s podáním žádosti, budou mít vyhráno a oproti ko-
merčním subjektům ušetří. Bohužel, většiny párů se pro-
jekt týkat nebude. Těm by spíše pomohlo zrušení 4% daně 
z nabytí nemovitých věcí, které ale vláda smetla ze stolu. 
Jak to nakonec dopadne, ukáže až čas.

http://www.realcity.cz/magazin


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

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

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

   

 V půd. vestavbě s výt., Vinohrady. Obýv. pokoj s plně 
vyb. KL, ložnice, galerie. Plyn. ET, parkety, klimati-
zace, koup. s vanou, bidetem, WC, pračkou.

P o kompl. reko, 1.p. cihl domu s výt., Vinohrady. 2 
odděl. pokoje, KL, sporák, lednice, digestoř. El. vytá-
pění - kotel. Koup se sprch. koutem, sam. WC.   

Mezonet 2+kk, 71 m2  Byt 2+kk, 48 m2 
  PRAHA 2, UL. KORUNNÍ PRAHA 2, UL. KORUNNÍ 

www.realcity.cz/rc/DB9Y www.realcity.cz/rc/E2GH

    18 000 Kč/měs.    15 000 Kč/měs.  224 817 803  224 817 803 
 KORp3  Kor4 

      

 Byt po kompl. reko, 4.p. cihl domu s výt., Vinohrady. 
4 pokoje. KL - sporák, lednice, digestoř. Plynové ET. 
Koup. se sprch. koutem, sam. WC.   

 Po kompl. reko, 4.p. cihl domu s výt., Vinohrady. 2 odděl. 
pokoje, obytná kuchyň (KL, sporák, lednice, diges-
toř). Plynové ET, koupelna s vanou, sam. WC.   

 Byt 4+kk, 95 m2  Byt 2+1, 85 m2 
PRAHA 2, UL. KORUNNÍ PRAHA 2, UL. KORUNNÍ 

www.realcity.cz/rc/E2GI www.realcity.cz/rc/E2GJ

   22 000 Kč/měs.    20 000 Kč/měs.  224 817 803  224 817 803 
 Kor 17  Kor18 

+420 724 270 852.cz

Terronská 7, Praha 6  |  josef.sedivy@commco.czTerronská 7, Praha 6 

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE

22 komfortních bytů s úžasným 
výhledem na Prahu, terasy, 
předzahrádky. Ke každému bytu 
garáž a sklepní kóje, metro B, 
MHD, blízko centra Smíchova, 
hypotéka možná, kolaudace 
leden 2018.

POSLEDNÍCH 8 BYTŮ
K PRODEJI

od 8 899 275 Kč vč. DPH, garáže a sklepawww.realcity.cz/rc/DUA3 B

Nové RD Panská pole, 4-6+kk, 
už. plocha 110-145 m2, garáže 
nebo gar. stání, 2x koupelna, 
3x WC, pozemek 304-530 m2, metro 
Letňany 15 min. MHD, kolaudace 
1. etapy leden 2018, hypotéka možná.

od 6 210 000 vč. DPH a pozemku

RODINNÉ DOMY PANSKÁ POLE PŘEZLETICE

www.realcity.cz/rc/DVT3

ZAHÁJENA VÝSTAVBA 2. ETAPY

B

KOTENČICE, OKR. PŘÍBRAM
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

klark@klark.cz 602 214 345

www.klark.cz

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY - NA PRODEJ

Tel. 220 980 900

MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU,  OKR. RAKOVNÍK
Chata 2+1 v oblíbené rekr. oblasti u Městečka u Křivoklá-
tu. WC, dlážď. terasa, 50 m2, uprostřed lesa na pozemku 
351 m2. Na pozemku je vlastní vrtaná studna.

Cena 590 000 Kč

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 1 650 000 Kč

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

Cena 3 450 000 Kč
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Developerská společnost Real-Treuhand je dceřinou společ-
ností největší rakouské regionální banky Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich. 

Zaměřuje se na menší rezidenční stavby v urbanisticky ustále-
ných lokalitách. Ambicí Real-Treuhand rozhodně není stavět no-
vodobá sídliště na okraji města či v místech bez tradice. Snaží 
se navrhovat domy tak, aby obohatila danou lokalitu a přispěla 
k jejímu dalšímu rozvoji. Klade důraz na moderní architektonic-
ké řešení respektující okolní zástavbu, a proto vždy spolupracu-
je se špičkovými architekty. Místo vybrané pro budoucí projekt 
musí mít vždy něco navíc – například nádherné výhledy nejen 
z nejvyšších pater domu. 

To dává budoucím majitelům záruku trvalé hodnoty a zhodno-
cení jejich investice.

Společnost Real-Treuhand realizovala již řadu projektů nejen 
v Praze, ale i v Brně nebo v Hluboké nad Vltavou. 

REZIDENCE PALATA
Rezidence Palata je dílem předního českého architekta Jana 
Šestáka ze STUDIA PHA. Real-Treuhand tím navazuje na  mi-
mořádně úspěšnou spolupráci s jeho architektonickým studiem 
na projektu .142. 

Komorní projekt vyrůstá v Holečkově ulici v Praze 5. Je zasazen 
do v mnoha ohledech atraktivní lokality pod Strahovem a nabíd-
ne klidné bydlení v sousedství zahrady Kinských v  těsné blíz-
kosti centra Prahy. Stavba bude dokončena na konci roku 2018.

REAL-TREUHAND 
POSILUJE SVOU POZICI NA PRAZE 5

www.rezidencepalata.cz

www.rezidencepalata.cz

http://www.rezidencepalata.cz
http://www.rezidencepalata.cz


www.victoriakosire.cz

VICTORIA KOŠÍŘE
Victoria Košíře je nejnovějším rezidenčním projektem společ-
nosti Real-Treuhand. Je umístěn v  klidné lokalitě pražských 
Košíř v těsné blízkosti lesů na Cibulce. Uvnitř tří navzájem pro-
pojených budov vzniknou soukromé zahrady, které nabídnou 
příjemný odpočinek majitelům a  jejich rodinám. Téměř každý 
byt má balkon, lodžii, terasu nebo předzahrádku. Dokončení 
projektu je plánováno na III. Q. roku 2019.

REZIDENCE BISKUPSKÁ 8
Z  mimopražských projektů nesmíme opomenout zdařilou re-
konstrukci secesního paláce Biskupská 8 v Brně, který byl do-

movem bratrů Pavla a Huga Haasových. Rezidence Biskupská 
8 představuje příležitost pro ty, kteří hledají něco skutečně jedi-
nečného. Lokalita, prestiž domu, historická a estetická hodnota 
splňují požadavky nejnáročnějších klientů. Využijte neopako-
vatelné možnosti bydlet v  původním bytě Huga Haase a  vy-
chutnejte si genius loci tohoto místa. Unikátností projektu jsou 
rozsáhlé terasy v nejvyšším patře domu orientované do vnitrob-
loku, které nabízejí výhled na katedrálu sv. Petra a Pavla.

Více informací o developerských projektech společnosti 
Real-Treuhand naleznete na

www.premiumliving.cz

+420 731 125 515-6

http://www.victoriakosire.cz
http://www.premiumliving.cz
http://tel:+420731125515


PRAHA

 objednávejte na www.rbprague.com

Zažijte 
neZapomenutelnou 

renesanční hostinu! 
Hudebníci, tanečníci a alchymista, všichni oblečení v krásných renesančních kostýmech. Přijďte a budete se cítit součástí večera.

Čeká na vás více než dvouhodinová renesanční hostina složená z přípitku a čtyřchodového menu.

Král ruDolF ii. 
RENESANČNÍ HOSTINA martinický palác, hradčanské náměstí 67/8, 110 00 praha 1

renesanční hostinu! 

vhoDné  

pro Firemní

 aKce

Vila se 4 bytovými jednotkami (1x G, 3x 3+kk), dále 3 garážové stání a 2 venkovní stání, ve vilové zástavbě v 
Jiráskově čtvrti, v ulici Údolní. Celá lokalita je obklopena zelení s Branickým potokem. Nyní ve fázi výstavby, 
prodej pouze jako celek. Další podrobnosti v RK.

Velký sam.stojící přízemní RD s krytým bazénem, velkou zimní zahradou a dvougaráží, umístěn uprostřed 
obce avšak v dostatečně vzdálen od sousední zástavby, cca 15 km jižně od Jičína. Vkusně navržená zahrada s 
venkovním krbem, posezením a zahradním domkem. Dům se prodává kompletně vybaven.

Dům atypický

Dům 4+1

PRODEJ VILY PRAHA 4-BRANÍK

PRODEJ RD 4+1 LABOUŇ

www.realcity.cz/rc/E1X1

www.realcity.cz/rc/E2H1

Informace v RK

  5 200 000 Kč

777 949 757

777 949 757

pd003653

pd003662

G

G

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

e-mail: info@horren.cz

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

Hledáte
pronájem?

s námi najdete!

PRONÁJMY

PRAHA 4, PANKRÁC
www.realcity.cz/rc/E25A

Pronájem 1+kk s lodžií, 32 m², ul. Kaplická, OV, pa-
nel, 1.patro, výtah. Byt po celkové rekonstrukci. Me-
tro Pankrác v blízkosti. Nájem 10.500 Kč + popl.
2.300 Kč.
Kateřina Nová tel.: 724 375 751

10 500 Kč/měs.

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E2GC

RD č.4, typ D1g, samostatný, 5+kk, UP 142 m², plo-
cha parcely 465 m², dřevěná eurookna, parkety dub,
2x WC, 2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, hypo
možné.
Commco tel.: 724 270 852

7 935 000 Kč

PRAHA 4

PRODEJ 1+KK S LODŽIÍ V NOVOSTAVBĚ
www.realcity.cz/rc/E2H5

P4 - Hodkovičky, zahajujeme prodej druhé etapy de-
veloperského projektu Hodkovičky Green II, u golfo-
vého hřiště, v zeleni, do centra 10 min tramvají, cena
vč.DPH
www.hodkovickygreen.cz tel.: 777 094 335

od 2 826 246 Kč

PRODEJ 2+KK S LODŽIÍ, NOVOSTAVBA
www.realcity.cz/rc/E2H2

P4 - Hodkovičky, nový dev. projekt, Hodkovičky
Green II. etapa, prodej zahájen, kvalitní standard,
možnost změn, lze dokoupit gar. stání a zděný sklep,
vč. DPH
www.hodkovickygreen.cz tel.: 777 094 335

od 3 678 000 Kč

PRODEJ 3+KK S LODŽIÍ A GAR. STÁNÍM
www.realcity.cz/rc/E2H3

P4 - Hodkovičky, prodej druhé etapy projektu Hodko-
vičky Green zahájen, u golfového hřiště, v zeleni, vý-
borné dop. spojení, možnost klientských změn, cena
vč.DPH
www.hodkovickygreen.cz tel.: 777 094 335

od 5 488 000 Kč

PRODEJ 4+KK SE DVĚMA GAR. STÁNÍMI
www.realcity.cz/rc/E2H4

4+kk (129 m²) s terasou 52 m² v posledním podlaží
s panoramatickým výhledem na golfové hřiště a Vl-
tavu, zahajujeme prodej druhé etapy projektu Hod-
kovičky Green II
www.hodkovickygreen.cz tel.: 777 094 335

od 14 500 000 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

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 6

BYT OV 2+KK 70 M² + 2X BALKON PRAHA 6
Třída E

www.realcity.cz/rc/E2GZ
Neplatíte provizi RK! Nabízíme k prodeji atraktivní byt
2+kk s možností kuchyň oddělit od obývacího pokoje
na 2+1, OV, ulice Junácká, Praha 6 - Břevnov.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 603 418 048

6 100 000 Kč

PĚKNÝ BYT 2+KK 70 M² + 2XB PRAHA 6
Třída E

www.realcity.cz/rc/E2GZ
Neplatíte provizi RK! Atraktivní byt OV 2+kk s mož-
ností kuchyň oddělit od obývacího pokoj (2+1), ulice
Junácká, Praha 6 - Břevnov (cihl. dům v 2.NP s vý-
tahem)
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 603 418 048

6 100 000 Kč

PRAHA 9

LUXUSNÍ VILA V PRAZE 9 - KLÁNOVICÍCH
www.realcity.cz/rc/E2H6

Prodej novostavby moderní vily zakomponované v
zeleni, velké skleněné plochy propojující přírodu s in-
terierem, jedinečná moderní architektura, kol. duben
2018.
www.bydlenivlese.cz tel.: 777 094 335

informace v RK

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

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E1PQ

RD č.17, typ C2, dvojdům, 6+kk, UP 141 m², plocha par-
cely 390 m², dřevěná eurookna, parkety dub, 2x WC,
2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, hypo možné.
Commco tel.: 724 270 852

7 705 000 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

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

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

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 2, 3, 10. Peníze ihned bez úvěru.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E1H3

Hledáme ke koupi RD v obci Davle nebo v blíz-
kém okolí. Plocha pozemkumin 600m². Preferujeme
horní část obce Davle.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

Pro ověřeného klienta hledáme ke koupi pozemek
pro stavbu rodinného domu v okolí Kladna, Berouna,
plocha min. 1000 m² nebo větší. Preferujeme klidné
místo.
RealExpert Success 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 Success tel.: 721 676 015

informace v RK
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TEXTOVÁ INZERCE
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 Success tel.: 226 804 184

informace v RK

BYT 3+1 PRAHA 3 - ŽIŽKOV
www.realcity.cz/rc/E24N

Hledáme pro solventní klienty byt 3+1 v Praze 3 - Žiž-
kov. Preferujeme spíše cihlovou stavbu. Cena do 6,5
mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 2+KK / 2+1 U METRA
www.realcity.cz/rc/E24K

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 2+kk mini-
málně 55 m² v Praze v docházkové vzdálenosti do
stanice metra. Ne panelový dům. Cena do 5 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRAHA BYT 2+1 NEBO 3+1
www.realcity.cz/rc/E24L

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 v Praze 6.
Cena do 6 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA-BUBENEČ
www.realcity.cz/rc/E24M

V Praze Bubeneč hledáme byt pro naše klienty, min.
100 m². Cena do 10 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24O

Hledáme ke koupi RD min. 4+1 nebo 4+kk v Praze-
východ. Plocha pozemku 500-1000 m². Stáří stavby
max. 10 let
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 2+KK / 2+1 / 3+KK PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E24P

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 2+kk nebo
3+kk v Praze 5Malvazinky. v docházkové vzdálenosti
do stanice metra. Cena 5 až 7 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

CHATA / CHALUPA U VODY
www.realcity.cz/rc/E24Q

Hledáme ke koupi chalupu/chatu v okolí řeky Be-
rounky, Sázavy, Vltavy do 2 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA-MODŘANY
www.realcity.cz/rc/E24R

Hledáme byt pro naše klienty byt 2+1 v Praze v okolí
Modřan. Preferujeme cihlovou zástavbu. Cena 4 až
5mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E24S

Hledáme ke koupi RD Praha-západ s dobrou do-
pravní dostupností. Cena do 6mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ REKR. OBJEKTU V KRKONOŠÍCH
www.realcity.cz/rc/E24T

Hledáme ke koupi rekreační objekt v Krkonoších. Ob-
last Trutnov, Vrchlabí, Pec pod Sněžkou, Špindlerův
Mlýn. Preferujeme chaty a chalupy. Cena do 5mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24U

Hledáme činž.dům pro naše významné klienty. Po-
žadujeme stavbu před rekonstrukcí, následně bude
z objektu apartmánový hotel. Plocha min 1200 m².
Cena 2 až 3mil €.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24V

Hledáme k pronájmu rodinný dům pro naše stálé kli-
enty v okolí Prahy s dobrou dopravní dostupností.
Cena do 50tis.
RealExpert Success tel.: 739 017 666

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2GK

Pro rodinu s dětmi poptáváme ke koupi samostatný
RD s poz. 1000 m² s dojezdem do Prahy 6 do 15 min.
Preferujeme klidné místo, ne u rušné ulice. Cena do
10 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ REKREAČNÍHO OBJEKTU
www.realcity.cz/rc/E2GL

Pro ověřené klienty poptáváme ke koupi rekreační
objekt v dojezdové vzdálenosti do Prahy 50km.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRONÁJEM BYTU 2+KK/2+1
www.realcity.cz/rc/E2GM

Hledáme k pronájmu bytovou jednotku 2+kk nebo
2+1 pro naše stálé klienty v Praze s dobrou dostup-
ností na metro.
RealExpert Success tel.: 739 017 666

informace v RK

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

Hledáte
pozemek?

s námi najdete!

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

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

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP

Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 222 242 233

informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ

Lékař hledá rodinný dům v lokalitě Praha 4, 5,
6. Stav nerozhoduje, hezké místo. Platba hotově.
info@omega-reality.cz, GSM: 724 370 102
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRÁVNÍK KOUPÍ
www.realcity.cz/rc/E2HR

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 349 770

informace v RK

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS

Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půj-
číme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Za-
volejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

LETUŠKA HLEDÁ BYT
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 349 770

informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popo-
vice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 349 770

informace v RK

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV

Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI

www.realcity.cz/rc/E2HX
ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY

Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk, DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabíd-
něte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 349 770

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/E2HZ

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod mů-
žeme realizovat do 7 dnů, ale nespěcháme. Cena dle
nabídky
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2

byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním ná-
bytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

1+kk/1+1 v panel. domech na Praze 4. Podmínka je
blízkost metra/tram. Vybavení nerozhoduje, preferu-
jeme po rek., ale není podmínkou. Nájemné do 12
500 Kč/měs.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4

hledáme byty k dlouhodobému pronájmu 3+kk/3+1
na Praze 4 (Chodov, Opatov, Háje). Pokud možno já-
dro po rekonstrukci. Nájemnémax. cca 20.000 Kč vč.
poplatků.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

VELVYSLANEC HLEDÁ KE KOUPI BYT
www.realcity.cz/rc/E2I6

Velvyslanec hledá ke koupi byt v Praze, preferuje
Prahu 4,5, 6, 8, 9, 10. Cena do 7mil. Platba hotově.
OMEGA REALITY, GSM: 724 375 751, nova@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8

k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², mož-
nost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9

hledámebyt v novostavbě, ideálně 3+kk/3+1, alespoň
65 m², s dobrou možností parkování u domu (nebo
garážové stání). MŠ/ZŠ v dosahu. Cena do 15 000 Kč
vč. popl.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA

urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5

v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 25 000 Kč/měs.

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v tomto časopise 

a na stránkách www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 

kteří hledají napříč všemi médii.

MLADÁ RODINA HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E2I7

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandard-
ního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 25 000 Kč/měs.

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

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

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

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

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

SPECIÁL

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle nového obč. zák. včetně ad-
vokátní úschovy, daňového přiznání a předání nemo-
vitosti.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
25 000 Kč
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JINCE
www.realcity.cz/rc/DZQB

Byt, 2+1, 59 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
19 000 Kč/m²

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E2JY

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
1 100 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2JV

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

tel.: 608 153 870
1 090 000 Kč

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E2JZ

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 110 000 Kč

BRANOV
www.realcity.cz/rc/E2JX

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

tel.: 800 100 446
1 100 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E2K1

Byt, 2+kk, 47 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 547
1 130 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2K2

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 160 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E2K5

Byt, 2+kk, 46 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
1 250 000 Kč

VOJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2K3

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 603 776 931
1 180 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E2K6

Byt, 2+1, 43 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 777 584 553
1 360 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2K4

Byt, 2+1, 45 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 734 222 266
1 250 000 Kč

MILOVICE
www.realcity.cz/rc/E2K7

Byt, 2+kk, 37 m², tř. B
Mireas s. r. o.

tel.: 774 982 161
1 369 912 Kč

STOCHOV
www.realcity.cz/rc/E2K8

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 723 332 232
1 372 600 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E2KB

Byt, 2+1, 70 m², tř. D
Home 4 People

tel.: 734 436 623
1 420 000 Kč

ROZTOKY
www.realcity.cz/rc/E2K9

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 898 648
1 390 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZRC

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

tel.: 603 441 092
1 440 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E2KA

Byt, 2+kk, 39 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 399 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E2KC

Byt, 2+1, 43 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 450 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E2KD

Byt, 2+1, 46 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 725 948 731
1 480 000 Kč

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/E2KG

Byt, 2+kk, 45 m²
MV reality s.r.o.

tel.: 777 047 256
1 650 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E2KE

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 570 000 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2KH

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
1 650 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E2KF

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 736 514 888
1 580 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E2KI

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 670 000 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2KP

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 604 737 937
1 765 435 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2KS

Byt, 2+kk, 41 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 604 737 937
1 789 653 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2KQ

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
EVROPA RK ČELÁKOVICE

tel.: 770 100 616
1 780 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E2KT

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 799 000 Kč

CERHOVICE
www.realcity.cz/rc/E2KR

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 780 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2KU

Byt, 2+kk, 41 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
1 799 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E2KJ

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 777 163 141
1 680 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2KM

Byt, 2+1, 51 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 700 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2KK

Byt, 2+kk, 40 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 999 888
1 690 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E2KN

Byt, 2+1, 62 m², tř. D
RK STING

tel.: 800 103 010
1 730 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2KL

Byt, 2+kk, 40 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 732 600 100
1 690 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2KO

Byt, 2+1, 55 m², tř. E
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
1 749 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1

http://www.realcity.cz/rc/DZQB
http://www.realcity.cz/rc/E2JY
http://www.realcity.cz/rc/E2JV
http://www.realcity.cz/rc/E2JZ
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http://www.realcity.cz/rc/E2K6
http://www.realcity.cz/rc/E2K4
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http://www.realcity.cz/rc/E2K8
http://www.realcity.cz/rc/E2KB
http://www.realcity.cz/rc/E2K9
http://www.realcity.cz/rc/DZRC
http://www.realcity.cz/rc/E2KA
http://www.realcity.cz/rc/E2KC
http://www.realcity.cz/rc/E2KD
http://www.realcity.cz/rc/E2KG
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http://www.realcity.cz/rc/E2KP
http://www.realcity.cz/rc/E2KS
http://www.realcity.cz/rc/E2KQ
http://www.realcity.cz/rc/E2KT
http://www.realcity.cz/rc/E2KR
http://www.realcity.cz/rc/E2KU
http://www.realcity.cz/rc/E2KJ
http://www.realcity.cz/rc/E2KM
http://www.realcity.cz/rc/E2KK
http://www.realcity.cz/rc/E2KN
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http://www.realcity.cz
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http://tel:778475638
http://tel:608153870
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:725293547
http://tel:800103010
http://tel:777276667
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http://tel:800103010
http://tel:725293763
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http://tel:800103010
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http://tel:604737937
http://tel:770100616
http://tel:800775577
http://tel:800100446
http://tel:608145249
http://tel:777163141
http://tel:774740636
http://tel:725999888
http://tel:800103010
http://tel:732600100
http://tel:724992629
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NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2KV

Byt, 2+kk, 42 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
1 800 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2KZ

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

tel.: 725 660 660
1 880 000 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2KX

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 800 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2L1

Byt, 2+1, 82 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
1 890 000 Kč

LIBIŠ
www.realcity.cz/rc/E2KY

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 850 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2L2

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 390 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2L3

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
3 500 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2L5

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

tel.: 800 100 446
3 590 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2L4

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 777 990 554
3 524 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2L6

Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 603 448 761
3 590 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E13M

Byt, 2+kk, 38 m²
Duna House

tel.: 777 892 419
3 550 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E2L7

Byt, 2+kk, 39 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
3 600 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2L8

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 732 378 578
3 600 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2LB

Byt, 2+1, 54 m², tř. D
Duna House

tel.: 774 503 901
3 635 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2L9

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 600 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2LC

Byt, 2+kk, 41 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 736 499 265
3 640 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2LA

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 898 168
3 620 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2LD

Byt, 2+kk, 45 m²
Duna House

tel.: 774 860 936
3 645 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2LE

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

tel.: 605 227 026
3 750 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2LH

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 605 765 658
3 860 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2LF

Byt, 2+1, 47 m², tř. G
Reality5

tel.: 724 769 497
3 790 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2LI

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
3 899 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LG

Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
RK STEJSKAL.CZ

tel.: 604 339 287
3 850 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2LJ

Byt, 2+kk, 57 m², tř. C
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
3 900 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2LO

Byt, 2+kk, 58 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
4 150 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2LR

Byt, 2+1, 58 m²
REALITY SECTOR s.r.o.

tel.: 732 131 502
4 190 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2LP

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 New Home

tel.: 723 276 927
4 150 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LS

Byt, 2+1, 56 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
4 190 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LQ

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 377 792
4 180 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2LT

Byt, 2+1, 62 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
4 199 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E1N7

Byt, 2+kk, 48 m²
CENTURY 21 General

tel.: 608 806 044
3 900 000 Kč

KLECANY
www.realcity.cz/rc/E2LM

Byt, 2+kk, 69 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
3 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2LK

Byt, 2+kk, tř. B
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 930 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2LN

Byt, 2+kk, 54 m², tř. B
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
3 999 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LL

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 950 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1BG

Byt, nespecifikováno
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

tel.: 725 435 090
4 090 000 Kč

50 000 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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AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

GRAND REAL CITY s.r.o.  je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na real i tní  trh.  Jeho produkty působí 

na českém trhu j iž od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz  a special izuje se na periodika 

určená pro profesionály v oblasti  nemovitostí .  V České republice vydává celkem 2 regionální t ituly . 

Od roku 2017 je součástí  českého vydavatelství  VLTAVA LABE MEDIA a.s.

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,

rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 

Své strukturované životopisy zasílejte na kariera@realcity.cz

http://www.realcity.cz
http://mailto:kariera@realcity.cz


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c z

FREE VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Pozor na  chyby při zařizování bytu! 
Všichni se snažíme o to, aby náš domov 
vypadal co nejlépe a nejútulněji. Ve sna-
ze o dokonalost však jednoduše nadělá-
me chyby, které si ani sami neuvědomu-
jeme. Které patří k těm nejzákladnějším?

Zařizování interiéru
Rady a tipy, jak na to.

Příliš detailů

Na trhu je spousta krásných věcí, po kterých 
toužíme. Jen těžko se někdy odolává tomu-
to pokušení. Na začátku je pár nových věcí 
v pořádku a do interiéru snadno zapadnou. 
Čím je však věcí více, tím hůře se k  sobě 
slaďují. Uvědomte si, že při výběru interiéro-
vých doplňků je důležité dodržet jistou míru. 
Udržet se na uzdě, neboť všeho moc škodí. 
Příliš mnoho detailů interiéru  uškodí.

Přehnaná sladěnost barev

Často se stává, že se člověk nadchne pro 
určitou barvu, ve  snaze zakomponovat ji 
lehce do  svého interiérového vybavení 
a doplňků. Když to přeženete, celá místnost 
jakoby splyne do jedné barvy. Držte se pro-
to pravidla jedné hlavní barvy, kterou doplň-
te minimálně o dvě vedlejší.

Špatně zvolené osvětlení

Mezi další časté chyby patří nedostateč-
né nebo špatně zvolené osvětlení. Nejde 
pouze o jeho vzhled, ale i  funkci. Nedosta-
tek světla při vaření, oslňující světlo či žluté 
teplé světlo v pracovně ― to jsou nejčastěj-
ší neduhy, které se podepisují na  tom, jak 
se aktuálně cítíte. Při výběru světla se tedy 
neřiďte pouze cenou, ekonomičností a de-
signem, ale také barvou, rozsahem světla 
i jeho intenzitou. Pro každou činnost se hodí 
jiný druh světla. Studenější odstín bílé vám 
při práci  pomůže ke  zvýšení produktivity. 
Naopak teplejší žluté světlo je vhodnější 
k  odpočinkovým aktivitám nebo při večer-
ním čtení.

Koberce a rohože

Teplá podlahová krytina je častým vyba-
vením domácnosti. Nejčastějších chyb se 
dopouštíme při výběru velikosti. Také máte 
doma velký koberec pod malým konferenč-
ním stolkem? Právě u koberců platí dvakrát 
měř než koupíš. Při umisťování doplňkového 
koberce k sedačce si při vyměřování rozmís-
těte veškerá křesla a židle v okolí tak, jako 
by se na nich sedělo. Koberec by měl vždy 
alespoň trochu přesahovat přes nábytek.

Vybavení podle katalogu

Mnohým z nás se líbí interiéry v katalozích. 
Pro inspiraci je to fajn, ale striktně se vyba-
vením neřiďte. Nebojte se ovšem do interi-
éru vnést i kousek sebe. Světoví designéři 
radí, že k dokonalosti je nejlepší střídat růz-
né linie, výšky i materiály, aby domov nepů-
sobil jednotvárným dojmem. Kombinujte, 
opatrně mixujte a nekopírujte.

Uspořádání nábytku

Dříve bývalo pravidlem instalovat nábytek 
podél stěn. Šetřil se tím prostor v místnos-
ti. Úspory prostoru jsou na místě, ale nic se 
nemá přehánět, aby váš domov nepřipomí-
nal spíše taneční parket. Útulnost do interi-
éru vnesete tím, že racionálně využijete jak 
volnou plochu, tak její střed. Sofa uprostřed 
místnosti není vůbec na škodu.

„Barikády“ z kusů nábytku 

Obsadit prostor v místnosti je jedna věc, ale 
zamezit volnému pohybu je také špatně. 
Jestliže nábytek brání, abyste se volně po-
hybovali po místnosti, interiér volá po oka-
mžité změně. Je nutné vytvořit rovnováhu 
mezi prostorností a nepřehledností.

Jednota stylu

Každý pes jiná ves. Tak to často vypadá, 
když se nedodrží jednotnost stylu. Můžete 
se opět inspirovat trendy, ale základním pra-
vidlem je, dodržet původní záměr jednoho 
stylu od začátku až do konce. Ladit by mělo 
jak obložení, tak nábytek, textil i doplňky. To 
vše musí být ve vzájemném souladu. 

Další typy pro dokonale zařízený interiér

Vybíráte barvu stěn jako první? Chyba! To, že barva stěn je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, 
ještě neznamená, že byste tohle rozhodnutí měli udělat jako první a barvu stěn vybírat jako první. 
Jakmile vyberete základní látky v interiéru (koberce, polštáře, čalounění), je relativně snadné zvolit 
ladící barvu na stěny. Najít látky, které se vám budou opravdu líbit, potom, co se definitivně rozhod-
nete pro nějakou barvu stěn, je mnohem těžší.

Textury. Tady platí, že čím více textur a vzorů u textilií použijete, tím zajímavějším a autentičtějším 
dojmem bude místnost působit. Pamatujte ovšem, že kombinování více textur a vzorů je velice 
náročný proces, který může dopadnout skvěle, ale také jím lze mnohé pokazit.

Nenakupujte pouze v  jednom obchodě! I když je nakupování na  jednom místě hitem poslední 
doby, má většinou za následek méně vizuálně zajímavý výsledek. Zkuste raději obchody s více 
designovými řadami nebo online obchody, které mají zboží od více výrobců a značek. Váš domov 
nebude působit nudně.

Tapety se svislými pruhy opticky zvětší plochu malé místnosti.

 Okna bez rolet a záclon jsou sice úžasné v loftu, ale v běžném bytě budou působit špatně. 

 Jednoduchý interiér, kterému dominují čisté linie, minimalismus a stručnost v dekoraci, mnohdy 
připomíná kancelářské prostory. I když se vám tento styl může líbit, v bytovém interiéru to není 
úplně na místě. Nebudete se v něm cítit úplně jako doma a vaše návštěva pravděpodobně také ne.

Jedna rada na závěr k nátěrům
Nenatírejte stěny až ke stropu. Strop nechte 
klidně bílý, nebo ve světlém odstínu. Opticky 
tak zvětšíte prostor. Barvu stropu nechte 
přesáhnout ještě několik cm na stěny, tak aby 
po obvodu místnosti vznikl světlý pás.



Kupříkadu, na co myslet, když zařizujete 
byt pro seniora?

Máte v  rodině seniora, pro kterého chcete 
vytvořit pěkné a příjemné místo, kde dožije 
podzim svého života? Starší lidé v důchodo-
vém věku mívají problémy se samostatným 
životem a bydlením. Zařizování jejich domo-
va má svá specifika. Na co byste měli myslet 
v první řadě?

Byt pro seniora vybavíte nejlépe, když se 
na  zařizování budete dívat jeho očima. 
Představte si a následně zkuste, jak a kde 
se bude nejčastěji pohybovat. Bez čeho 
byste se neobešli? Mnohdy stačí maličkosti, 
které ovšem významně pomohou. Přesně 
takovou je třeba sporák umístěný co nejblí-
že k ledničce, stejně jako spíž na potraviny. 
Myslete i na detaily, jako jsou vypínače. Po-
ložte si otázku, dosáhnete na ně pohodlně? 
A  tím se řiďte i  při zařizování jednotlivých 
místností.

Potřeby seniora

Byt určený pro staršího člověka by měl být 
co nejlépe přizpůsoben jeho potřebám. Re-
spektovat byste měli především jeho zdra-
votní stav. Jde tedy o velmi individuální zále-
žitost. Najdou se však i shodné prvky, které 
lze aplikovat v každém takovém interiéru.

Ne příliš velké místnosti

Asi základní je snaha usnadnit osobě pohyb 
po  budoucím domově. Stísněný byt s  pře-
bytkem nábytku není určitě to pravé. Interiér 
by měl nabízet dostatek místa k pohodlné-
mu pohybu. Místnosti by však neměly být 
ani příliš velké. Bylo by pak velmi namáhavé 
dostat se z jednoho konce bytu na druhý.

Nic nesmí stát v cestě

Zmiňovali jsme pohyb seniora. V  něm by 
mu neměl překážet žádný nábytek ani jiné 

dekorativní předměty, které by pak musel 
složitě obcházet nebo se jim jakkoli vyhý-
bat. V  každé místnosti by určitě měla být 
možnost něčeho se přidržet. Na mysli máme 
pevná madla nebo zábradlí či speciální 
úchytky. Všechny dveře by měly být dosta-
tečně široké. Ideálně tak, aby jimi mohl pro-
jet i invalidní vozík v případě nutnosti. Mezi 
místnostmi by neměly být prahy. Byt zařizuj-
te jako bezbariérový.

Podlaha

Špatně zvolená podlahová krytina může být 
nebezpečnou překážkou, která může senio-
ry dokonce i ohrozit na životě. V žádném pří-
padě se nehodí kluzké laminátové plovoucí 
podlahy, stejně jako kusové koberce. Ideální 
jsou klasické dřevěné podlahy anebo celo-
plošné koberce.

Nábytek

Nábytek by měl být jednoduchý, pevný, sta-
bilní a bez přítomnosti ostrých hran. Na trhu 
jsou zařizovací předměty určené přímo pro 
skupinu seniorů, např. křesla s  vyšší odol-
ností, než je běžné, a vyšší pro usnadnění 
vstávání. Pohovka by měla být polohovatel-
ná a rozhodně vyšší.

Doplňky

Starší člověk je jako velké dítě. Je důležité 
na  to brát ohled i  při pořizování doplňků. 
Vyvarujte se těch, které nutně nepotřebu-
je a mohly by jej ohrozit. Do této kategorie 
patří například skleněné dekorace nebo ku-
sové koberce, které mohou způsobit neče-
kané zakopnutí.

Sociální zařízení

Velkou pozornost věnujte sociálnímu zaříze-
ní. Koupelna a záchod jsou pro seniora vel-
mi důležitými místnostmi. Podlaha musí být 
opět protiskluzová. Vana se vůbec nedopo-
ručuje. Výjimkou je pouze speciální sedací 
vana pro seniory. Je úzká a vysoká a nechy-
bí v ní pohodlné sedátko. 

I  ve  sprchovém koutě může být speciální 
sklopné sedátko. V koupelně ani na zácho-
dě by neměly chybět záchytná madla. Spr-
chová hlavice by neměla být pevně přišrou-
bována ke zdi. Mělo by se s ní dát snadno 
manipulovat. Myslete i na zvýšenou toaletu. 
Vůbec není od věci.

Kuchyň

Kuchyň je dalším specifickým prostorem. 
Musí být maximálně praktická a  optimálně 
prostorná. Pracovní deska kuchyňské linky 
by měla být nižší, než je obvyklé, aby se 
na ní dalo pracovat případně i vsedě. Důle-
žité je také kvalitní osvětlení, protože zrak 
ve  stáří slábne. To ostatně platí pro celý  
prostor, který zařizujete.

Praktické tipy pro zařizování

Klasické otočné dveře berou místo. Dve-
ře, které se otevírají do  prostoru, berou 
místo a  pro osobu s  berlemi jsou těžké 
na obcházení. Praktičtější jsou dveře, které 
zajíždějí do pouzder ve zdi a např. v úzké 
panelákové chodbě nijak nepřekážejí.

Chytré světlo. Senioři přivítají světla rea-
gující na pohyb, která se při nočním přesu-
nu na toaletu sama rozsvítí a zhasnou.

V  koupelně vše po  ruce. Při zařizování 
koupelny se můžete řídit jednoduchým 
pravidlem: vše, co je v  koupelně, má být 
na  dosah ruky. Ideálně v  délce natažené 
paže.

Pravák nebo levák. Při zařizování (nejen) 
kuchyně si dejte pozor i na to, zda je osoba 
pravák či levák. Jinak se dodržuje tzv. tok 
prací v kuchyni, přičemž nejdříve se počítá 
s tím, že je třeba potraviny uskladnit, poté 
připravit a nakonec uvařit. V kuchyni jsou 
tři hlavní centra: mycí, varné a  přípravné. 
Jednotlivá centra nesmí být od sebe příliš 
vzdálena.

Kvalitní postel a matrace je základ při od-
počinku. Klidný kout s lůžkem je pro seni-
ora místem, kde může trávit i většinu času 
přes den. Pozornost věnujte proto přede-
vším výběru kvalitní postele. Rozhoduje 
jak kvalita matrace, tak roštu, ale i samotná 
výška postele nebo materiál, ze kterého je 
vyrobené povlečení.

Klíčovými parametry, s nimiž je nutné 
při zařizování bydlení pro seniory počítat 
a přizpůsobit jim celý koncept interiéru,  
je snížená pohyblivost a zároveň neochota 
cokoliv měnit. Starší lidé bývají konzervativní 
a špatně snášejí zásadnější změny. 
Nezapomínejte na tento fakt.
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

VŠECHLAPY
www.realcity.cz/rc/E2LU

Pozemek, 1269 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 000 000 Kč

TŘEBESTOVICE
www.realcity.cz/rc/E2LX

Pozemek, 800 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 010 000 Kč

NOSÁLOV
www.realcity.cz/rc/E2AD

Pozemek, 2910 m²
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
1 000 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E2LY

Pozemek, 3964 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
1 014 130 Kč

LIBĚCHOV
www.realcity.cz/rc/E2LV

Pozemek, 1019 m²
Burdareality

tel.: 608 958 634
1 000 000 Kč

ŠANOV
www.realcity.cz/rc/E2AF

Pozemek, 1199 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 017 210 Kč

SOLENICE
www.realcity.cz/rc/E2LZ

Pozemek, 3698 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 025 000 Kč

SVINAŘOV
www.realcity.cz/rc/E2M2

Pozemek, 1241 m²
EVROPA RK KLADNO

tel.: 606 855 677
1 052 865 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2M1

Pozemek, 972 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 725 660 660
1 035 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E2M3

Pozemek, 1000 m²
EVROPA RK KLADNO

tel.: 774 489 607
1 059 290 Kč

PŘÍČINA
www.realcity.cz/rc/E2AJ

Pozemek, 2866 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 050 000 Kč

STRANNÝ
www.realcity.cz/rc/E2AM

Pozemek, 1084 m²
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
1 070 000 Kč

VELTRUSY
www.realcity.cz/rc/E2AN

Pozemek, 850 m²
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
1 070 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2AQ

Pozemek, 635 m²
Dumrealit.cz

tel.: 731 573 659
1 100 000 Kč

KOVANICE
www.realcity.cz/rc/E2M4

Pozemek, 1000 m²
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 777 584 553
1 072 500 Kč

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ
www.realcity.cz/rc/E2AS

Pozemek, 2191 m²
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 606 226 660
1 112 600 Kč

KRHANICE
www.realcity.cz/rc/E2AP

Pozemek, 6312 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 031
1 099 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2AT

Pozemek, 1161 m²
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
1 124 700 Kč

ŽELEZNÁ
www.realcity.cz/rc/E2M5

Pozemek, 1609 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 602 462 383
1 125 000 Kč

SÝKOŘICE
www.realcity.cz/rc/E2AY

Pozemek, 866 m²
EVROPA RK KLADNO

tel.: 736 532 787
1 148 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2AX

Pozemek, 1600 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
1 140 000 Kč

BEČVÁRY
www.realcity.cz/rc/E2B1

Pozemek, 7403 m²
Aktivreality

tel.: 776 849 424
1 150 000 Kč

CHABEŘICE
www.realcity.cz/rc/E2AV

Pozemek, 4140 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
1 140 000 Kč

DOLNÍ KRUPÁ
www.realcity.cz/rc/E2AZ

Pozemek, 2130 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
1 150 000 Kč

KALIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E2M7

Pozemek, 1560 m²
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 366 366
1 199 000 Kč

VRACOVICE
www.realcity.cz/rc/E2M9

Pozemek, 800 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 240 000 Kč

HÝSKOV
www.realcity.cz/rc/E2M8

Pozemek, 2052 m²
MAJAX REALITY s.r.o.

tel.: 603 713 636
1 200 000 Kč

CHALOUPKY
www.realcity.cz/rc/E2MA

Pozemek, 958 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 608 055 225
1 250 000 Kč

PETŘÍKOV
www.realcity.cz/rc/DZKX

Pozemek, 4100 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 608 368 747
1 230 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E2B7

Pozemek, 1354 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 278 100 Kč

BUŠTĚHRAD
www.realcity.cz/rc/DM13

Pozemek, 630 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
1 150 000 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2B5

Pozemek, 1190 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
1 190 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E2B2

Pozemek, 1151 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 153 450 Kč

KALIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E2M6

Pozemek, 1450 m²
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 366 366
1 199 000 Kč

KOLEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E2B3

Pozemek, 2948 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 177 000 Kč

OLEŠKA
www.realcity.cz/rc/DPXJ

Pozemek, 2933 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
1 199 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E2LU
http://www.realcity.cz/rc/E2LX
http://www.realcity.cz/rc/E2AD
http://www.realcity.cz/rc/E2LY
http://www.realcity.cz/rc/E2LV
http://www.realcity.cz/rc/E2AF
http://www.realcity.cz/rc/E2LZ
http://www.realcity.cz/rc/E2M2
http://www.realcity.cz/rc/E2M1
http://www.realcity.cz/rc/E2M3
http://www.realcity.cz/rc/E2AJ
http://www.realcity.cz/rc/E2AM
http://www.realcity.cz/rc/E2AN
http://www.realcity.cz/rc/E2AQ
http://www.realcity.cz/rc/E2M4
http://www.realcity.cz/rc/E2AS
http://www.realcity.cz/rc/E2AP
http://www.realcity.cz/rc/E2AT
http://www.realcity.cz/rc/E2M5
http://www.realcity.cz/rc/E2AY
http://www.realcity.cz/rc/E2AX
http://www.realcity.cz/rc/E2B1
http://www.realcity.cz/rc/E2AV
http://www.realcity.cz/rc/E2AZ
http://www.realcity.cz/rc/E2M7
http://www.realcity.cz/rc/E2M9
http://www.realcity.cz/rc/E2M8
http://www.realcity.cz/rc/E2MA
http://www.realcity.cz/rc/DZKX
http://www.realcity.cz/rc/E2B7
http://www.realcity.cz/rc/DM13
http://www.realcity.cz/rc/E2B5
http://www.realcity.cz/rc/E2B2
http://www.realcity.cz/rc/E2M6
http://www.realcity.cz/rc/E2B3
http://www.realcity.cz/rc/DPXJ
http://www.realcity.cz
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:603821159
http://tel:731596516
http://tel:608958634
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:606855677
http://tel:725660660
http://tel:774489607
http://tel:800100446
http://tel:770121406
http://tel:770121406
http://tel:731573659
http://tel:777584553
http://tel:606226660
http://tel:605227031
http://tel:606129138
http://tel:602462383
http://tel:736532787
http://tel:723668949
http://tel:776849424
http://tel:603119283
http://tel:777276667
http://tel:734366366
http://tel:800775577
http://tel:603713636
http://tel:608055225
http://tel:608368747
http://tel:800775577
http://tel:603781824
http://tel:607000021
http://tel:800775577
http://tel:734366366
http://tel:800775577
http://tel:607000021
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DOMOUSNICE
www.realcity.cz/rc/E2MB

Pozemek, 2008 m²
Dumrealit.cz

tel.: 774 221 971
1 290 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2ME

Pozemek, 895 m²
Reality 11

tel.: 605 236 009
1 348 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E2MC

Pozemek, 1744 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 724 919 882
1 295 000 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2MF

Pozemek, 995 m²
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 776 177 557
1 360 000 Kč

PŘIŠIMASY
www.realcity.cz/rc/E2MD

Pozemek, 713 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
1 347 570 Kč

VOJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2MG

Pozemek, 3410 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 364 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2B8

Pozemek, 1954 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
1 365 846 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2MJ

Pozemek, 614 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 413 001
1 380 000 Kč

LEŠANY
www.realcity.cz/rc/E2MH

Pozemek, 1374 m²
Aktivreality

tel.: 602 590 699
1 374 000 Kč

LIBICE NAD CIDLINOU
www.realcity.cz/rc/E2MK

Pozemek, 764 m²
Dumrealit.cz

tel.: 608 145 177
1 390 000 Kč

HLÍZOV
www.realcity.cz/rc/E2MI

Pozemek, 1880 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 412 412
1 379 000 Kč

ŽEBRÁK
www.realcity.cz/rc/E2ML

Pozemek, 1363 m²
Home 4 People

tel.: 774 507 275
1 400 000 Kč

PŘIŠIMASY
www.realcity.cz/rc/E2MM

Pozemek, 745 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
1 408 050 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2MP

Pozemek, 1364 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
1 470 000 Kč

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ
www.realcity.cz/rc/E2MN

Pozemek, 2018 m²
Aktivreality

tel.: 608 169 038
1 412 000 Kč

NELAHOZEVES
www.realcity.cz/rc/DY58

Pozemek, 2128 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
1 476 800 Kč

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
www.realcity.cz/rc/E2MO

Pozemek, 2877 m²
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 721 266 760
1 436 000 Kč

DRÁSOV
www.realcity.cz/rc/DZKY

Pozemek, 4230 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
1 480 500 Kč

ŽELÍZY
www.realcity.cz/rc/DY59

Pozemek, 2382 m²
EVROPA RK MĚLNÍK

tel.: 736 737 848
1 499 000 Kč

VELKÁ DOBRÁ
www.realcity.cz/rc/E2MS

Pozemek, 6478 m²
Reality5

tel.: 775 205 104
1 499 000 Kč

VODOCHODY
www.realcity.cz/rc/E2MQ

Pozemek, 857 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 762
1 499 000 Kč

TÝNEC NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E2MT

Pozemek, 1053 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
1 500 000 Kč

MÁSLOVICE
www.realcity.cz/rc/E2MR

Pozemek, 857 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 762
1 499 000 Kč

VRANÉ NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2MU

Pozemek, 381 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 990 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E2MZ

Pozemek, 1963 m²
MAJAX REALITY s.r.o.

tel.: 602 291 869
3 690 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E2N3

Pozemek, 3950 m²
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
12 500 000 Kč

ČERČANY
www.realcity.cz/rc/E2N1

Pozemek, 2751 m²
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
6 877 500 Kč

STATENICE
www.realcity.cz/rc/E2N4

Pozemek, 4538 m²
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 400 598
14 900 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E2N2

Pozemek, 4401 m²
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
11 000 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2N5

Pozemek, 2080 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
15 000 000 Kč

DAVLE
www.realcity.cz/rc/E2MV

Pozemek, 1157 m²
Duna House

tel.: 608 941 400
2 000 000 Kč

VELIKÁ VES
www.realcity.cz/rc/E2BB

Pozemek, 982 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 608 466 333
2 999 000 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E14Q

Pozemek, 1766 m²
Aktivreality

tel.: 776 849 424
2 149 000 Kč

VELKÉ POPOVICE
www.realcity.cz/rc/E2MY

Pozemek, 997 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 300 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E2MX

Pozemek, 907 m²
Reality 11

tel.: 731 533 725
2 290 000 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E2BD

Pozemek, 1088 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 590 000 Kč

50 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E2MB
http://www.realcity.cz/rc/E2ME
http://www.realcity.cz/rc/E2MC
http://www.realcity.cz/rc/E2MF
http://www.realcity.cz/rc/E2MD
http://www.realcity.cz/rc/E2MG
http://www.realcity.cz/rc/E2B8
http://www.realcity.cz/rc/E2MJ
http://www.realcity.cz/rc/E2MH
http://www.realcity.cz/rc/E2MK
http://www.realcity.cz/rc/E2MI
http://www.realcity.cz/rc/E2ML
http://www.realcity.cz/rc/E2MM
http://www.realcity.cz/rc/E2MP
http://www.realcity.cz/rc/E2MN
http://www.realcity.cz/rc/DY58
http://www.realcity.cz/rc/E2MO
http://www.realcity.cz/rc/DZKY
http://www.realcity.cz/rc/DY59
http://www.realcity.cz/rc/E2MS
http://www.realcity.cz/rc/E2MQ
http://www.realcity.cz/rc/E2MT
http://www.realcity.cz/rc/E2MR
http://www.realcity.cz/rc/E2MU
http://www.realcity.cz/rc/E2MZ
http://www.realcity.cz/rc/E2N3
http://www.realcity.cz/rc/E2N1
http://www.realcity.cz/rc/E2N4
http://www.realcity.cz/rc/E2N2
http://www.realcity.cz/rc/E2N5
http://www.realcity.cz/rc/E2MV
http://www.realcity.cz/rc/E2BB
http://www.realcity.cz/rc/E14Q
http://www.realcity.cz/rc/E2MY
http://www.realcity.cz/rc/E2MX
http://www.realcity.cz/rc/E2BD
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:774221971
http://tel:605236009
http://tel:724919882
http://tel:776177557
http://tel:773983826
http://tel:800775577
http://tel:608145249
http://tel:602413001
http://tel:602590699
http://tel:608145177
http://tel:602412412
http://tel:774507275
http://tel:773983826
http://tel:777275457
http://tel:608169038
http://tel:725293763
http://tel:721266760
http://tel:734700705
http://tel:736737848
http://tel:775205104
http://tel:725293762
http://tel:774287732
http://tel:725293762
http://tel:800103010
http://tel:602291869
http://tel:770128128
http://tel:770128128
http://tel:733400598
http://tel:733532252
http://tel:800103010
http://tel:608941400
http://tel:608466333
http://tel:776849424
http://tel:800100164
http://tel:731533725
http://tel:800100164


32

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2N6

Byt, 1+kk, 16 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
6 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2N9

Byt, 1+1, 40 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 722 933 100
7 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2N7

Byt, 1+kk, 16 m², tř. F
Reality Vodenka

tel.: 608 981 561
6 800 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NA

Byt, gars., 21 m², tř. G
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.

tel.: 731 715 575
7 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2N8

Byt, 1+kk, 13 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
6 950 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2NB

Byt, 1+kk, 11 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
7 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NC

Byt, 1+kk, 28 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
8 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NF

Byt, 1+kk, 25 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
8 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2ND

Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
8 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2NG

Byt, 1+kk, 23 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
8 300 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2NE

Byt, 1+kk, 30 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
8 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NH

Byt, gars., 16 m², tř. D
Reality 11

tel.: 602 462 030
8 900 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2NI

Byt, 1+kk, 45 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DYYO

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Beruška RK s.r.o.

tel.: 777 021 502
9 450 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NJ

Byt, gars., 17 m², tř. C
Reality 11

tel.: 602 462 030
9 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NL

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
9 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2NK

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 722 933 100
9 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2NM

Byt, 2+kk, 68 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
9 600 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E21B

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

tel.: 731 600 530
9 700 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2NP

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
10 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2NN

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2NQ

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
10 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2NO

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
10 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NR

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
10 000 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 5
www.realcity.cz/rc/E2O2

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

tel.: 733 227 279
10 900 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2NZ

Byt, 1+kk, 36 m², tř. C
Reality 11

tel.: 773 652 095
10 900 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2O3

Byt, 1+kk, 18 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
10 900 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2O1

Byt, 1+kk, 40 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
10 900 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2O4

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2NS

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2NV

Byt, 1+kk, 37 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
10 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2NT

Byt, 1+1, 30 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2NX

Byt, 1+kk, 35 m², tř. C
Reality 11

tel.: 777 098 218
10 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2NU

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
10 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2NY

Byt, 2+kk, 54 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
10 500 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů v Praze 

http://www.realcity.cz/rc/E2N6
http://www.realcity.cz/rc/E2N9
http://www.realcity.cz/rc/E2N7
http://www.realcity.cz/rc/E2NA
http://www.realcity.cz/rc/E2N8
http://www.realcity.cz/rc/E2NB
http://www.realcity.cz/rc/E2NC
http://www.realcity.cz/rc/E2NF
http://www.realcity.cz/rc/E2ND
http://www.realcity.cz/rc/E2NG
http://www.realcity.cz/rc/E2NE
http://www.realcity.cz/rc/E2NH
http://www.realcity.cz/rc/E2NI
http://www.realcity.cz/rc/DYYO
http://www.realcity.cz/rc/E2NJ
http://www.realcity.cz/rc/E2NL
http://www.realcity.cz/rc/E2NK
http://www.realcity.cz/rc/E2NM
http://www.realcity.cz/rc/E21B
http://www.realcity.cz/rc/E2NP
http://www.realcity.cz/rc/E2NN
http://www.realcity.cz/rc/E2NQ
http://www.realcity.cz/rc/E2NO
http://www.realcity.cz/rc/E2NR
http://www.realcity.cz/rc/E21E
http://www.realcity.cz/rc/E2O2
http://www.realcity.cz/rc/E2NZ
http://www.realcity.cz/rc/E2O3
http://www.realcity.cz/rc/E2O1
http://www.realcity.cz/rc/E2O4
http://www.realcity.cz/rc/E2NS
http://www.realcity.cz/rc/E2NV
http://www.realcity.cz/rc/E2NT
http://www.realcity.cz/rc/E2NX
http://www.realcity.cz/rc/E2NU
http://www.realcity.cz/rc/E2NY
http://www.realcity.cz
http://tel:792307500
http://tel:722933100
http://tel:608981561
http://tel:731715575
http://tel:792307500
http://tel:773589475
http://tel:773589475
http://tel:773589475
http://tel:724593303
http://tel:773654888
http://tel:773589475
http://tel:602462030
http://tel:773589475
http://tel:777021502
http://tel:602462030
http://tel:721181818
http://tel:722933100
http://tel:734699911
http://tel:731600530
http://tel:724593303
http://tel:800100446
http://tel:773548537
http://tel:721181818
http://tel:773018051
http://tel:730519913
http://tel:733227279
http://tel:773652095
http://tel:730553356
http://tel:608333876
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:777276667
http://tel:800100446
http://tel:777098218
http://tel:734204301
http://tel:777276667
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PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2O5

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
RSČS / GREEN s.r.o.

tel.: 603 488 922
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2O8

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2O6

Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2O9

Byt, 1+kk, 28 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2O7

Byt, 1+1, 31 m², tř. C
RE/MAX Ivy

tel.: 739 500 555
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 8
www.realcity.cz/rc/E2OA

Byt, 1+kk, 24 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 603 841 678
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OD

Byt, 1+kk, 36 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2OB

Byt, 1+kk, 29 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 775 256 550
11 200 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
11 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OC

Byt, 1+kk, 40 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 775 256 550
11 200 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OE

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 734 359 268
11 800 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2OF

Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
11 990 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OI

Byt, 1+1, 45 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 608 512 503
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OG

Byt, 1+kk, 54 m², tř. B
RealExpert s.r.o.

tel.: 739 017 888
11 990 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2OJ

Byt, 1+kk, 33 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
12 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2OH

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

tel.: 732 378 578
11 999 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2OK

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
12 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2OL

Byt, 1+kk, 32 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OO

Byt, 2+kk, 41 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 350 055
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OM

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
12 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2OP

Byt, 2+1, 45 m²
CENTURY 21 Victory

tel.: 725 535 560
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2ON

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 727 864 194
12 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2OQ

Byt, 2+kk, 54 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2OY

Byt, 2+kk, 41 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
16 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2P1

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
17 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2OZ

Byt, 1+kk, 48 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 765 337
16 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E2P2

Byt, 2+1, 69 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
22 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DU2F

Byt, 3+kk, 57 m², tř. G
Beruška RK s.r.o.

tel.: 777 021 502
16 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E2P3

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
22 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2OR

Byt, 2+kk, 48 m², tř. B
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
12 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2OU

Byt, 2+kk, 45 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
15 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2OS

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
12 500 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2OV

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 769 581
15 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2OT

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 350 055
12 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2OX

Byt, 1+1, 31 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
15 900 Kč/měs.

50 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů v Praze Více z této rubriky 
naleznete zde:
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NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ

architektura | stavba | rekonstrukce | interiér | zahrada | návštěvy pozoruhodných domů

Informace pro všechny, 
kteří bydlí nebo chtějí bydlet v rodinném domě.

březen 2018 / cena 49 Kč / 2,49 €

www.dumazahrada.cz

PERMAKULTURNÍ ZAHRADY  �  KVĚTINOVÁ KUCHAŘKA  �  BYLINKOVÝ RÁDCE

Na bylinkovou 

úrodu stačí 

I BALKON

Na venkově
JARNÍ
 INSPIRACE
Potěšte se zahradou,

kde dávají dobrou noc

nejen lišky

Recepty,
které zvládnete

za pár minut!

speciál

Speciál Na venkově 
objednávejte na 

www.mojepredplatne.cz
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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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5

G

BD

C

G

kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov

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

Byt 1+kk
PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE

www.realcity.cz/rc/E2GN

  2 590 000 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/E2GO

  9 390 000 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/E2GP

  10 880 000 Kč605 200 200
KD011345

BYT 1+1 po rekonstrukci v revitalizovaném 
domě, ul. Nevanova.

Byt 1+1
PRAHA 6 - ŘEPY

www.realcity.cz/rc/E2GX

  2 500 000 Kč776 199 999
KB011393

Prodej rovinatého stavebního pozemku v lokalitě 
Vršovice, ul. Ukrajinská, o celkové rozloze 309 
m2. 

Pozemek
PRAHA 10 - VRŠOVICE

www.realcity.cz/rc/E2GY

  3 090 000 Kč605 200 200
KP011394

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

Byt 1+1
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

www.realcity.cz/rc/E2GQ

  6 490 000 Kč728 700 700
KB011344
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