
Nové byty
HOSTIVAŘ
Ulice Kytínská, Praha 10

P 50rodáno %
bytových jednotek

ZÁMECKÉ ZAHRADY – NOVÉ CENTRUM VAŠEHO ŽIVOTA
Více na www.zameckezahrady.cz

Porovnání hypoték všech bank www.hypoasistent.cz

Výkup nemovitostí

www.omega-reality.cz tel.: 724 370 102, 724 375 751

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.

Výplata zálohy

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
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energetická třída

VAŠE INVESTICE DO BUDOUCNOSTIRezidence Křivoklátská 

Praha 9 Letňany

moderní bytový dům v Praze 9 – Letňanech

kvalitní a dostupné bydlení v žádané lokalitě

služby architekta a hypotečního specialisty

výstavba zahájena

70% prodáno

▪

▪

▪

▪

▪

www.rezidencekrivoklatska.cz
www.cpirezidence.cz
Tel.: +420 602 226 156
prodej@cpipg.com

http://www.rezidencekrivoklatska.cz
http://www.cpirezidence.cz
http://tel:+420602226156
http://mailto:prodej@cpipg.com


tel.: 222 242 233

Kutná Hora, Malín
Prodej rodinného domku o velikosti 3+1 v části 
Kutné Hory – Malín. IS: voda, elektřina, plyn, ka-
nalizace. Pozemek 285 m2. 

1.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Rozseč, Jihlava
Prodej rodinného domku o velikosti 3+kk. Velmi 
pěkné místo u rybníku. V blízkosti Jihlavy.  IS: elek-
třina a plyn. Pozemek 525 m2. Vhodné k rekreaci 
i k trvalému bydlení.  

599.000 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 731 000 696

G

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

3.799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

G

G

G

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

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

G

  

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).

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

6.835.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

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
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

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

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

GSM: 724 370 102 , 724 349 770 GSM: 724 370 102 , 724 349 770
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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 6 od 30. 4. do 20. 5. 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.

Akro Real, a.s.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří  
České republiky

ASGK Design s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

Bohemia reality 

CPI Services, a.s.

CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.

EXAFIN one, s.r.o.

H&B Group s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Ipon Real s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

LEXXUS a. s.

Luxent s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Prague - Properties

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

Realitní kancelář Honzík s.r.o

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TIDE REALITY s.r.o.

TOMMI-holding, spol. s r.o.

Trigema a. s.

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

Jistě se shodneme na tom, že dřevo patří k nejoblíbenějším 

materiálům, co se zahradního nábytku týče. Než si ho 

pořídíte, měli byste vědět, jaké výhody i nevýhody má a jak 

se o něj správně starat. Tomu se zkrátka nevyhnete! 

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

ČAS NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK 
JAK SE SPRÁVNĚ STARAT O TEN DŘEVĚNÝ?

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


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

www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511
RepRezentativní bydlení na Malvazinkách

NOVÉ BYTY 
S EXKLUzIVNíMI VýHLEDY

17-07-19-inzerce-malvazinky-200x131-04.indd   1 7/20/2017   1:01:28 PM

Kontaktuje mne pro nezávaznou nabídku.

Přímý odkup bytů a domů

Poptávka domy

Poptávka byty

Nabízím Vám zcela jiný přístup v realitách, 100% spolehlivost, empatii, 
individuální řešení pro každého a zkušenosti, které jsou pro Vaši bezpečnost 
obchodu zásadní. Získáte nejvýhodnější podmínky, vyšší kupní cenu, profesi-
onální, lidský přístup a odborné rady zdarma. Vaše spokojenost na prvním 
místě.

Nabízím PŘÍMÝ ODKUP domů, bytů, pozemků, rekreačních objektů (dluhy, 
exekuce vyřeším) za cenu až 95 % z tržní hodnoty nemovitosti po celé ČR. 
Samozřejmostí je zprostředkování prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků.

Zavolejte a nezávazně se informujte, zda-li nehledáme právě Vaši nemovitosti.

ředitelka společnosti

Kateřina Nová

604 231 509
info@katkanova.cz

Kontaktuje mne pro nezávaznou nabídku.

Nabízím Vám zcela jiný přístup v realitách, 100% spolehlivost, empatii, 
individuální řešení pro každého a zkušenosti, které jsou pro Vaši bezpečnost 
obchodu zásadní. Získáte nejvýhodnější podmínky, vyšší kupní cenu, profesi
onální, lidský přístup a odborné rady zdarma. Vaše spokojenost na prvním 
místě.

ředitelka společnosti

Kateřina Nová

604 231 509
info@katkanova.cz

20
LET NA TRHU

S NEMOVITOSTMI

Majitel stavební firmy hledá menší RD ve Středočeském kraji, s dobrou 
dopravní dostupností. Stav nerozhoduje.

Starší manželé, kteří přes naši společnost prodali byt hledají menší RD
v okolí Prahy do 40 km. Velikost ani stav nerozhoduje, PID nebo vlak
v místě.

Pilot hledá ke koupi byt nebo RD na Praze 5 a 6, případně v blízkosti 
letiště Praha.

Lékař kardiolog koupí RD v Praze, nespěchá, může být i zařízený 
(nevyklizený), cena dle stavu a lokality. Velikost 2+1 a větší.

Cena do 2,7 mil.

Cena do 8,5 mil.

Cena do 4,5 mil.

Cena do 3,9 mil.

Cena do 4,2 mil.

Cena do 4,3 mil.

Cena do 3,8 mil.

Rodina s dětmi hledá ke koupi byt 3+kk-4+1 v Praze, Praha 4 nebo 5, 
8, 9. Hezké prostředí, park, hřiště. Cena dle nabídky, peníze ihned
v hotovosti.

Mladý manželský pár hledá útulný byt v Praze. Velikost 2+kk a větší, 
DV, OV, cihla, panel. Podmínkou je zeleň v okolí a metro v blízkosti. 
Platba hotově,

Studentka z USA hledá ke koupi byt v Praze, s dobrou dostupností na 
metro, OV má přednost. Zajímavé a klidné místo.
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Pojištění nemovitosti
Pojištění nemovitosti je jedním z  vůbec nejstarších typů 
pojištění. Jeho počátky souvisejí s nejčastější pohromou 
středověkých měst ― požáry, které představovaly hrozbu 
pro středověká obydlí. Častým požárům tak města vděčí 
za  vznik velkého množství dnešních světově proslulých 
pojišťoven. Kryje škody na  nemovitosti jako takové. Ho-
voříme tedy o stavbě, která je spojena se zemí. Dále kryje 
i stavební součásti pevně spojené s budovou, např. kotel, 
radiátory, klimatizaci apod. 

Pozor! Nevztahuje se na jakékoli vnitřní vybavení. O to jde 
lidem nejčastěji, ale přesto je tahle pojistka dost důležitá. 
Máte v ní zahrnuto pojištění dveří, oken, kotle, i radiátory. 
U některých pojistek dokonce i kuchyňskou linku. Je tře-
ba tedy dopředu číst podmínky i smlouvu. 

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti
Existuje krásné přirovnání, které je snadno pochopitelné. 
Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a  pojištěním nemovi-
tosti je takový, že pokud byste obrátili dům vzhůru noha-
ma a zaklepali, všechno co vypadne, je pojištěné pojist-
kou domácnosti. Naopak vše, co zůstane, na místě kryje 
pojištění nemovitosti. Můžete namítat, že jsou věci, jako 
třeba plovoucí podlaha apod., které nevypadnou. Ano, 
tyto věci nejsou pevnou součástí nemovitosti, proto prá-
vem patří do pojištění domácnosti. 

Pojištění domácnosti
Pojištění domácnosti kryje tedy veškeré vybavení. Sem 
patří nábytek, ale i vybavení místností a cennosti, audio-
vizuální technika nebo elektronika. Zkrátka vše, co bys-
te si při stěhování vzali s  sebou (opět obrazně řečeno). 
U podpisu smlouvy je opět důležitá kontrola, co všechno 
smlouva obsahuje, aby se na  něco nezapomnělo. Když 

něco ve smlouvě nebude (některé vybavení nebo správ-
ná hodnota daných věcí), můžete mít v budoucnu problém 
s vyplácením náhrady škody. Počítá se opravdu všechno. 

Pojištění odpovědnosti a „na hloupost”
Pojištění odpovědnosti v občanském životě, neboli lidsky 
používaný název pojistka na blbost ― to je pojistka, která 
se opět vyplatí. Proč? Neochrání pouze vás, ale i vaše děti 
a rodinné příslušníky. Existuje dokonce možnost zahrnout 
do pojistky i zvířata. Na konkrétní podmínky se informujte 
u jednotlivých pojišťovacích domů. 

Tato pojistka vás jistí v případě nehod všeho druhu, tře-
ba když vaše dítě omylem hračkou rozbije sousedovi 
okno nebo způsobíte v práci či obchodě nějakou škodu. 
Vztahuje se i na škody napáchané na půjčeném majetku, 
např. na půjčených svatebních šatech, nebo škody, které 
způsobíte na vybavení hotelu nebo penzionu. Tím výčet 
rozhodně nekončí. Za zmínku stojí i případ, kdy třeba jako 
lyžař způsobíte nějakou nehodu. Pojištění nemusí mít 
všichni členové rodiny. Stačí jedno na  rodinu. O  tom, že 
se vyplatí, není pochyb. 

Pojistka na míru. Vše je možné!
Na  trhu jsou i  produkty přímo na  míru. Než se pustíte 
do  sjednávání pojištění, důkladně si doma vše sepište 
a počítejte (nejen hodnotu vaší nemovitosti, ale i majetku 
a všeho, na co se pojistka má v budoucnu vztahovat. Pra-
covník pojišťovny vás jistě povede správným směrem. Je 
třeba ovšem kalkulovat i do budoucna. Když třeba už teď 
víte, že si budete pořizovat v  brzké době novou lednici 
apod., rovnou počítejte částku, kterou bude tento hmotný 
majetek stát. Vše se sčítá do  celkové ceny. Je důležité, 
abyste byli pojištěni na dostatečnou částku. Od toho se od-
víjí i výše měsíční částky, kterou za pojištění budete platit.
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Při porovnávání produktů 
jednotlivých pojišťoven můžete 
využít internetové srovnávače. 
Ušetří vám čas a v konečném 
důsledku i finance.

POJIŠTĚNÍ. VÍTE KDY A KTERÉ SE VÁM VYPLATÍ?
Všichni si uvědomujeme, že pojistka má za úkol chránit nás i majetek. Mezi jednotlivými produkty je 
ale velký rozdíl a mnozí si jej ani neuvědomují. Jak je to s pojištěním nemovitosti, domácnosti a od-
povědnosti? 

Dnes má snad každý pojištěnou domácnost, otázkou tak není zda, ale jak se pojistit. Máte pojistku 
i na nemovitost, nebo pouze na domácnost?

Pojistku si můžete  
sjednat i v nájmu

Chystáte se bydlet v nájmu? 
Zvažte pojištění také. A to 
ještě před podpisem smlouvy. 
Je docela fajn si s majitelem 
ujasnit, jakou kdo bude mít 
pojistku. U majitele je to 
zpravidla pojištění nemovitosti. 
Pojištění domácnosti může být 
klidně na vás. I na to se často 
zapomíná. Přitom slouží pro 
ochranu obou zúčastněných 
stran. Pojištění domácnosti 
rozhodně můžete uzavřít 
i s nájemní smlouvou v ruce. 
Jistíte především sami i sebe. 
Majitel může mít pojištěnou 
i domácnost, ale pojistka 
nemusí krýt vše.

Na jaká rizika  
lze domácnost pojistit?

Pojištění domácnosti se 
zpravidla vztahuje na dvě 
skupiny rizik, resp. pojistného 
nebezpečí:

•  riziko krádeže a loupeže 
věcí v pojištěné domácnosti 
(eventuálně v dalších 
nebytových prostorách) 
vloupáním,

•  riziko živelní zkázy, tj. zkázy 
pojištěných věcí např. 
v důsledku požáru, výbuchu 
plynu, zemětřesení, záplav, 
povodní, pádu stromu či 
letadla aj.

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

http://www.realcity.cz/magazin




Obec Průhonice leží uprostřed zachovalé přírody a přes-
to pouhých 6 km od  hranice hlavního města, v  perfektní 
dostupnosti autem i  MHD. V  obci je mnoho kulturního 
a  sportovního vyžití pro celou rodinu, ať je to relaxace 
v Průhonickém parku s Průhonickým zámkem, řada míst-
ních vyhlášených restaurací, oblíbený aquapark nebo ne-
přeberné nákupní možnosti v nákupní zóně Čestlice a ne-
dalekém obchodním centru Chodov.   

Projekt Rezidence U zámku je umístěn na ojedinělém mís-
tě v  centru obce s  nádherným výhledem na  Průhonický 
zámek.  Nedaleko se nachází i vstup do zámeckého parku.  

Během architektonického řešení a hledání nové tváře ob-
jektu se architekti snažili zachovat souvislosti vycházející 
z genia-loci místa v těsném sousedství zámku Průhonice.  
Jejich snahou při navrhování objektu byla rehabilitace pů-
vodního tvaru domu a jeho oproštění  od pozdějších ne-
vhodných zásahů.  

Výsledný projekt nabízí celkem 11 moderních světlých bytů 
s prostornými místnostmi, velkými okny a chytře řešenými 
dispozicemi s dostatkem úložných prostor. Byty jsou ori-
entovány do vlastní zahrady a disponují buď velkorysým 
balkonem nebo terasou s  předzahrádkou. Jedinečným 
bonusem všech bytů je přímý výhled na park a Průhonický 
zámek. Dalším pozitivem projektu je dostatek parkovacích 
stání v suterénu objektu, sklep ke každému bytu a výtah 
pro 8 osob.

Veškeré prostory jsou provedeny s důrazem na nejvyšší 
kvalitu provedení a použitých materiálů a také na energe-
tickou nenáročnost budovy. Součástí vybavení bytů jsou 
mimo jiné dřevěná euro-okna s izolačními trojskly, podla-
hové vytápění, nadstandardní bezprahé vinylové podlahy 
a v neposlední řadě obklady, dlažby a sanita nejvyšší kva-
lity od světoznámé značky Villeroy & Boch.  

Projekt bude dokončen na konci roku 2018.
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PRŮHONICE
NOVÉ BYTY PRŮHONICE

Hledáte život v klidu, zeleni a přesto se všemi přednostmi bydlení ve městě? Nebaví Vás trávit dlouhý 
čas v autě při cestování do práce? Nemusíte dělat kompromisy. Projekt Rezidence U Zámku ve vyhle-
dávané rezidenční lokalitě Průhonic vám nabízí nové moderní bydlení s perfektním dosahem do cent-
ra hlavního města. Umístění budovy v těsné blízkosti Průhonického zámku, omezený počet bytových 
jednotek, výběr nadstandardních materiálů a důraz na kvalitu provedení dodává projektu svou atrak-
tivitu a výjimečnost. 

GRAND REALCITY | TIP SPECIALISTY

Milena Kvasničková
senior manager

člen Asociace  
realitních kanceláří ČR

Bohemia reality 
Pplk. Sochora 693/23 
170 00  Praha 7 
Česká republika

Tel.:  +420 724 303 888

www.bohemia-reality.cz 
www.novebytypruhonice.cz

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

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

Bohemia reality

http://www.bohemia-reality.cz
http://www.novebytypruhonice.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:+420724303888
http://tel:+420724303888
http://mailto:m.kvasnickova@bohemia-reality.cz


83 + 1 m2, balkon, špaletová okna, parkety, původní dvoukřídlé dveře, 
renovovaný byt v 5.NP s dobovou atmosférou v blízkosti Žofína a Národ-
ního divadla.

63 + 3 m2, jižní lodžie, výhled, klimatizace, před rekonstrukcí, ve stavu 
white walls, byt ve 3.NP historického domu přímo na úpatí Pražského 
hradu.

52 + 16 m2, terasa, francouzská okna s hlukovou izolací, nové parkety, 
podlahové topení, moderní koupelna, zrekonstruovaný byt v 7.NP rezi-
dence Florian.

Byt 3+1 Byt 2+kk Byt 2+kk
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | VOJTĚŠSKÁ PRAHA 1 - MALÁ STRANA | ÚVOZ PRAHA 3 - VINOHRADY | VINOHRADSKÁ

www.realcity.cz/rc/E2QI www.realcity.cz/rc/E2Q9 www.realcity.cz/rc/E2QE

  12 000 000 Kč   16 662 000 Kč   6 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26667 27128 28924

G G G

137 + 15 m2, 2 lodžie, dubové podlahy, dlažba, dřevěná okna, 2 garážová 
stání, byt ve 3. NP v novém projektu Šárecký dvůr s nastěhováním v srpnu.

150 m2, vysoké stropy, zachované původní prvky, krb, parkety, velká okna, 
dvoukřídlé dveře, sklep, jihozápadní byt s balkonem ve 2.NP domu s vý-
tahem.

149 + 7 m2, jižní terasa, dřevěné obložení, cihlová zed', ateliérová okna, 
masivní dubové podlahy a schodiště, mezonetový byt v 5. NP v centru 
Prahy.

Byt 3+kk Byt 4+kk Byt 3+kk
PRAHA 6 -VOKOVICE PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | DUŠNÍ PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | KAROLÍNY SVĚTLÉ

www.realcity.cz/rc/E2QB www.realcity.cz/rc/E2QD www.realcity.cz/rc/E2QC

Informace v RK   25 000 000 Kč   21 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
28614 28762 28655

B G G

98 + 2 m2, balkon, vysoké stropy, dvoukřídlé dveře, parkety, dlažba, 
bezpečnostní dveře, byt ve 2.NP s velkými místnostmi na pomezí Žižkova 
a Vinohrad.

92 m2, klimatizace, dřevěná špaletová okna, dubová plovoucí podlaha, 
dlažba, množství úložných prostor, kompletně zrekonstruovaný byt ve 
3.NP s výhledem. 

410 + 623 m2, krb, francouzská okna, jižní obývací pokoj s terasou, kvalit-
ní nábytek na míru, nadstandardní vila s dostatkem soukromí nedaleko 
Trojského zámečku.

Byt 3+1 Byt 3+1 Dům 6+kk
PRAHA 3 - ŽIŽKOV | ŠEVČÍKOVA PRAHA 10 - VINOHRADY | FRANCOUZSKÁ PRAHA 7 - TROJA

www.realcity.cz/rc/E2QK www.realcity.cz/rc/E2QJ www.realcity.cz/rc/E2QG

  10 500 000 Kč   10 900 000 Kč   39 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
28760 28884 28623

G G G

GD C

158 + 20 m2, 2 balkony, parkety, dlažba, množství úložných prostor, non-
stop recepce, výtah, 2 parkovací stání, byt ve 3.NP s výhledem do zeleně.

127 + 36 m2, terasa, balkon, dřevěná eurookna, parkety, 2 koupelny, 
toaleta pro hosty, 2 garážová stání, sklep, mezonetový byt ve 4. a 5.NP 
moderního domu.

185 + 104 m2, terasa, krásné výhledy, vířivka, klimatizace, designový 
interiér, množství úložných prostor, garáž, nadstandardní byt v 7.NP re-
zidence Mazanka.

Byt 4+kk Byt 5+1 Byt 5+kk
PRAHA 10 - VRŠOVICE | K BOTIČI PRAHA 10 - STRAŠNICE | GUTOVA PRAHA 8 - LIBEŇ | NAD OKROUHLÍKEM

www.realcity.cz/rc/E2QA www.realcity.cz/rc/E2QH www.realcity.cz/rc/E2QF

  13 500 000 Kč   11 900 000 Kč   23 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
28849 28739 28564

http://www.realcity.cz/rc/E2QI
http://www.realcity.cz/rc/E2Q9
http://www.realcity.cz/rc/E2QE
http://www.realcity.cz/rc/E2QB
http://www.realcity.cz/rc/E2QD
http://www.realcity.cz/rc/E2QC
http://www.realcity.cz/rc/E2QK
http://www.realcity.cz/rc/E2QJ
http://www.realcity.cz/rc/E2QG
http://www.realcity.cz/rc/E2QA
http://www.realcity.cz/rc/E2QH
http://www.realcity.cz/rc/E2QF
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238


Senior Sales Specialist 
 

Ing. Šárka Tichá 
+420 734 445 445 

sarka.ticha@luxent.cz 
 

www.luxent.cz

Na začátku je vize
V současnosti se často mluví o nedostatku kvalitního bydlení, o rostoucí poptávce po bytech a pomalejšímu tempu výstavby. 
Důvodů je více, vévodí jim však především malá pružnost stavebně schvalovacích procesů. Než nový majitel bytu usedne doma 
do křesla, uteče mnoho vody. Developerská činnost je dlouhodobý proces, na němž spolupracuje velký realizační tým, na jehož 
kompetentnosti a kvalitě odvedené práce závisí celkový úspěch projektu. Víme to dobře, protože jako znalci trhu s kvalitními ne-
movitostmi jsme už mnohokrát byli u toho. Na úplném začátku je nákup kvalitní investiční příležitosti za dobrou cenu – aby se 
developerský projekt takzvaně vyplatil, a to i kupujícím. Důležitou roli hraje rozumná vstupní investice, stav pozemku či domu 
a lokalita. Vyhledáváme kvalitní investiční příležitosti a pomáháme posoudit jejich potenciál a budoucí pravděpodobnou výnos-
nost. Aby se zrealizovala, je zapotřebí hodně práce mnoha odborníků. Naše služby kvalitního vizionáře, marketera a obchodníka 
patří rozhodně mezi ně, vedle nepostradatelných projektantů, architektů, stavitelů a designerů, s nimiž úzce spolupracujeme. 
Developer se může opřít o naše mnohaleté know-how. Projekty, na kterých pracujeme, jsou promyšlené, úspěšné, směřují k ori-
ginalitě a rychle si nacházejí své kupce. Nabízíme developerům podporu už při formování vize. Jaký potenciál a možnosti ten 
který dům, pozemek, lokalita má? Je to vždy vzrušující proces, protože vzniká něco nového. Neméně důležité je věnovat pozor-
nost i konceptu projektu – „jak, co a pro koho“ – čili jak maximálně využít architektonicko-stavební potenciál ale i atmosféru 
domu a místa. Každá investice, a už pozemek, exkluzivní velkometrážní byt s terasami nebo například secesní či kubistický dům 
k přestavbě, je pro developera i pro nás novou příležitostí a také velkou výzvou.

Přijte se k nám nezávazně poradit
 vyhledáváme investiční nemovitosti a spolupracujeme při vytvoření úspěšné developerské strategie a při plánu její realizace
 rozumíme trhu – vyhodnocujeme zajímavost nabídky pozemku či domu v závislosti na lokalitě a typu nemovitosti
 navrhujeme cesty nejvyšší výnosovosti projektu díky využití vnitřního potenciálu nemovitosti
 spolutvoříme a konzultujeme koncept projektu i jeho vizuální podobu
 doporučujeme skladbu bytů a ideální cenotvorbu v čase
 připravujeme marketingovou a PR strategii
 poskytujeme špičkové prezentace developerského projektu
 podporujeme developera v celé šíři projektového řízení a realizace
 vedeme jednání s klienty ve všech etapách až k podpisu smluv, jednáme s katastrem nemovitostí a zajistíme podání všech listin
 ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří kompletně zajistíme přípravu, vedení a realizaci veškeré právní dokumentace projektu

Rezidenční projekt Ateliérové byty Krásova (oceněn Cenou architektů v Realitním projektu roku 2017)

Marketing a prodejní strategie na míru
Analyzujeme a vnímáme do detailů dynamiku investice, potřeby developera a odhadujeme také potřeby budoucích klientů – oby-
vatel toho kterého projektu. Budou-li naplněny, bude projekt úspěšný. Za nás, realitní partnery, připravujeme vždy řešení na míru 
– originální vize, prezentace, marketingovou a obchodní strategii. Díky znalostem trhu a zkušenostem ze spolupráce s developery 
jsme postupem času rozvinuli unikátní know-how a poradenský potenciál, který svým klientům-developerům nabízíme takřka 
ve všech oblastech jejich činnosti, a to už od přípravných fází formování podoby projektu – koncept, velikosti a mix dispozic bytů, 
cenová a obchodní strategie apod. Víme, co lidé v bydlení hledají a jak pomoci jejich představy sladit s představami tvůrců rezidenč-
ních projektů. A ty pak umíme nabídnout, včetně realistických vizualizací, tak, aby pravdivě vyzněly jejich klady a krásy. Originální 
koncept, prvotřídní zpracování, dokonalé vizualizace, špičková prezentace a klientský servis dělají projekt pro kupující zřetelným, 
jedinečným a zajímavým. Pak je na konci celého dobrodružství, k naší radosti, spokojenost na všech stranách.

Nepodceňujte osobitost projektu, s námi vyniknete
Za dobu naší působnosti na realitním trhu od roku 2008 jsme zrealizovali exkluzivně prodej kvalitních designových rezidenčních 
projektů v Praze. Máme živé zkušenosti se současným trhem. Projekty, na kterých jsme spolupracovali, jsou každý v osobitém de-
signu, jenž vyvolal velmi pozitivní odezvu. Dva ze zmiňovaných projektů obdržely v loňském roce tři ocenění v prestižní soutěži 
Realitní projekt roku 2017, a to včetně Ceny veřejnosti. Podíleli jsme se na nich již od tvoření konceptu. Projekty byly vyprodány ješ-
tě před kolaudací, k velké spokojenosti všech zúčastněných. Věříme, že obchodní úspěch tkví v dobré znalosti lidí a trhu, v kvalitní 
přípravě, citlivé koordinaci, komunikaci a v otevřené spolupráci. Podporujeme individuální koncept projektu a vstřícnou prodejní 
strategii zajišující maximální investiční výnos a zhodnocení. A to se nám ve spolupráci s našimi partnery a developery daří.

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

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 
JSOU DLOUHODOBÁ KREATIVNÍ PRÁCE

http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:+420734445445
http://tel:731300400
http://mailto:sarka.ticha@luxent.cz
http://mailto:info@luxent.cz


773 769 769 34 000 000 Kč

Praha 4-Podolí
Velkoryse řešený byt 8+1, 358,5 m2 ve dvou nejvyšších patrech činžovního domu 
na Nedvědově náměstí s bezkonkurenčním výhledem na Vyšehrad a panorama 
Prahy. V bytě jsou použity velmi kvalitní materiály, švédské parkety (brazil-
ská třešeň), mramorové desky, na terase dřevěná podlaha z exotického dřeva.

www.realcity.cz/rc/E2PO

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

773 769 769 7 800 000 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

731 300 400 14 500 000 Kč

Praha 1-Nové Město
Exkl. zařízený byt 3+kk o ploše 111 m² v ulici V Jirchářích ve 2. patře udržo- 
vaného, klidného domu s výtahem, který prošel rekonstrukcí. V bytě jsou dřevěné 
podlahy, v koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností zabudova-
né vest. skříně s úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér. 

www.realcity.cz/rc/E1X5

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

770 128 128 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 43 000 000 Kč

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

734 445 445 29 990 000 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

770 127 127 22 000 000 Kč

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 21 500 000 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

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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PRAHA

Koupě nového bytu nebo nového rodinného domu 

bez vad je předpokladem budoucího spokojeného 

bydlení nebo výhodné investice. Jak se však o tom, že 

kupuji byt nebo rodinný dům bez skrytých vad a zásad-

ních nedostatků, přesvědčit před vlastní koupí? Jaká 

úskalí Vás mohou potkat, pokud si nemovitost před kou-

pí pouze narychlo „prohlédnete“ bez odborníka? 

Při první prohlídce většinou vnímáme velikost nemovi-

tosti, jeho dispozici, povrchy stěn a podlah, vybavenost 

koupelny a kuchyně, celkovou atmosféru, orientaci 

ke slunci, vzdálenost sousedních objektů apod. 

ASGK DESIGN ZA VÁS DÁLE PROVĚŘÍ:

-    zda byla nemovitost postavena a zkolaudována 

dle úředně schválené projektové dokumentace 

a zda k ní můžete dostat všechny dokumenty,

-    zda lze na nemovitost uplatnit reklamaci 

díla a v jaké konkrétní záruční lhůtě,

-    zda je k nemovitosti projekt a fotodokumentace 

z doby její výstavby (včetně fotografií zakrytých 

konstrukcí),

-    zda nemá nemovitost viditelné nebo skryté vady 

a nedodělky (např. nedokončené části stavby, 

trhliny stěn a stropů, netěsnící okna, špatně 

provedené hydroizolace, křivé podlahy apod.),

-    zda je reálné prodávanou nemovitost upravit 

dle Vašich požadavků (legislativní předpisy, 

stanovy SVJ, autorská práva apod.),

-    zda se byt nebo RD nenachází v místě zvýšených 

zdrojů hluku (sousední objekty, hluk z dopravy, 

venkovní klima jednotky apod.).

RADA NA ZÁVĚR:

Neváhejte si před koupí bytu nebo rodinného domu 

přizvat na jeho prohlídku odborníka, který má zkuše-

nosti s  danou problematikou. Při odhalených kompli-

kacích Vám může inspekce nemovitosti pomoci při 

vyjednávání o lepší ceně pozemku. Ve finále Vám to 

ušetří spoustu starostí, které jinak budete muset řešit 

v nejméně vhodnou chvíli. Přidanou hodnotou atelié-

ru ASGK Design s.r.o. je, že Vám dokáže pomoci také 

s návrhem stavebních úprav bytu nebo rodinného 

domu včetně interiéru, zahradních úprav, rozpočtem 

a v  neposlední řadě  dozorem stavební firmy, která by 

stavební úpravy prováděla.

KUPUJETE NOVÝ BYT NEBO RODINNÝ DŮM? 
NEKUPTE ZAJÍCE V PYTLI!

Nenechte  se  překvapit  nečekanými náklady 
a starostmi s odstraněním skrytých problémů. 
U těch včas odhalených Vám může inspekce ne-
movitosti pomoci také při vyjednávání o lepší ceně.

Odborná inspekce nemovitosti Vám pomůže ově-
řit nejen skutečný stav nemovitosti ještě před jeho 
koupí, ale také poukáže na reálné možnosti pro-
vedení Vámi zamýšlených stavebních záměrů.

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

 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

neZapomenutelnou 

vhoDné  

pro Firemní

 aKce
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Miroslav Havelka 
majitel OMEGA REALITY

V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která 

dnes nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pro-

nájmu nemovitostí. 

Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Po-

stupem  času do svého portfolia přidal investiční čin-

nost a v současnosti se orientuje na zprostředkování 

prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý od-

kup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup v draž-

bách. I díky tomu, že se stále osobně podílí na chodu 

společnosti, je v denním kontaktu s realitní proble-

matikou a zná tak potřeby svých klientů. Průběžně 

se v oboru vzdělává a  reaguje na časté legislativní 

změny v oblasti práva. Navíc je obklopen skvělými 

advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

Výkup, záloha,  
nebo zprostředkování?
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka, majitel značky OMEGA REALITY.

Jak dlouho působíte na realitním trhu?
Rok 2018 je pro nás jubilejní. Právě před dvaceti lety se na pražském realitním 
trhu objevila značka OMEGA REALITY. Sídlíme již dvacátým rokem na stejné ad-
rese, na které jsme začínali. Lidé zejména v Praze a okolí nás velmi dobře znají. 

Dvacet let, to už lze říct,  
že patříte mezi pamětníky.
Máte pravdu, za tu dobu došlo k mnoha změnám. Bohužel v mnohém se situa-
ce spíše zhoršila. Na trhu se objevilo mnoho makléřů, kteří shání zakázky, jak se 
dá a často volí i nesolidní praktiky. Existuje málo kanceláří, které nabízející osloví 
díky jejich jménu či renomé. Většina realitek pořádá „hon“ na nabízející. Naše 
branže tím velmi trpí. 

Jak to myslíte?
Většina  makléřů,  aby  se  vůbec  uživila,  volá  na  takzvané  studené  kon-
takty.  Otevřou  si  některý  ze  systémů,  který  „stahuje“  soukromé  nabídky  
z inzerce, a volají na jeden kontakt za druhým. Prostě otravují klienty, kteří si 
chtějí zkusit prodat nemovitost sami. Věřte, není nic příjemného, když vám bě-
hem dne zavolá patnáct makléřů s nabídkou možné spolupráce. Sám jsem to 
párkrát zkusil – dal  soukromý  inzerát – a  telefon  jsem musel na několik dní 
vyřadit z provozu.

Není to náročné i pro samotné  
makléře takto získávat zakázky?
Musí to být vyčerpávající a frustrující. Vezměte si, že jen voláte a většinou jste 
odmítáni. Pokud už vám někdo nabídku svěří, tak to bývá stylem „až budete mít 
zájemce“, tak přijďte. Myslím si, že i toto je jeden ze zásadních důvodů, proč je 
v tomto oboru taková fluktuace. Málokdo to vydrží.

Jaký máte recept  
na získávání zakázek vy?
Akvizice zakázek  je aktuálně nejtěžší za posledních několik  let. Řekl bych, že 
se nám daří získávat zakázky díky  inzerci, kterou stále oproti většině realitek 
držíme. 

Podstatná část nabízejících k nám přichází na doporučení. Dvacet let na trhu se 
v tomto projevuje značně. Posledním střípkem je nákup nemovitostí na trhu, 
případně ve veřejných dražbách. 

Jaký je rozdíl mezi přímým odkupem,  
výplatou zálohy a zprostředkováním? 
To je téma na delší článek, tak velmi stručně. 

Přímý odkup doporučuji klientům, kteří nemají čas či chuť na vyhledávání vhod-
ného kupujícího. Přitom u přímého odkupu nemusí být propad ceny tak mar-
kantní, jak si kdekdo myslí. Máme i případy, kdy výkup proběhne za skutečnou 
tržní cenu. Žádné snížení ceny se nekoná. 

Výplata zálohy je vhodná pro ty, kteří požadují část kupní ceny před zahájením 
samotného prodeje. Výhodou je, že ve finanční kalkulaci se nemusí zohledňovat 
daň z nabytí nemovitosti, které se u přímého odkupu nelze vyhnout, a my, jako 
kupující ji hradíme. Prodejní ceny nastavujeme u výplaty zálohy leckdy i malinko 
vyšší. Chceme pro prodávajícího zajistit co nejlepší podmínky.

Zprostředkování je stará dobrá klasika. Vyberte si naši realitku a osobně garan-
tuji spokojenost. To, co děláme, skutečně umíme velmi dobře. K tomu máme 
dobré advokáty, fotografa a inzerci. Chcete-li prodat nebo pronajmout nemovi-
tost, tak by OMEGA REALITY měla být jasná volba. 

Máte-li zájem o spolupráci nebo pokud chcete radu či analýzu, tak nás kontak-
tujte na telefonu 222 24 22 33 nebo na e-mailu: info@omega-reality.cz.

Další informace naleznete na

www.miroslavhavelka.cz a www.omega-reality.cz

http://www.miroslavhavelka.cz
http://www.omega-reality.cz
http://mailto:info@omega-reality.cz


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

klark@klark.cz 602 214 345

www.klark.cz

PROJEKT JIŽNÍ SVAH

Tel. 220 980 900

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

Cena 1 650 000 Kč

VROUTEK, OKR. LOUNY
Částečně podsklepený RD po právě dokončené kompletní 
rekonstrukci s vnitřní dispozicí 6+1, užitnou plochou 170 
m2 a pozemkem 446 m2. Volný ihned. Praha 75 km.

Cena 2 950 000 Kč

Ceny bytů vč. DPH od 2 550 000 Kč
od 3 150 000 Kč

www.byty-hyskov.cz

PRODEJ PRODEJ

NOVÉ BYTY - 20 min. od Prahy - Hýskov, okr. Beroun
Prodej posledních 6-ti mezonetových bytů v bytovém domě,  

kde se nachází 46 bytů a 2 nebytové prostory.  
V ceně bytů je započítáno parkovací stání.

― holding, spol. s r.o.

Správa, údržba a provoz nemovitostí
26 let zkušeností

Tommi-holding, spol. s r.o., 
U Svobodárny 1110/12, 
190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. 284 818 631, 284 818 641, 284 818 751
Mobil: 602 169 175 
info@tommi.cz, www.tommi.cz

Provozovny:
Praha 9, U Svobodárny 1110/12
Praha 9, Jablonecká 322/72
Praha 10, Baškirská 1408/9
Praha 11, Tererova 1356/6
Brandýs n./L. - St. Boleslav, Zahradnická 1723/6

•  Profesionální správa nemovitostí
• Vedení účetnictví SVJ a BD
•  Právní poradenství
•  Výkon funkce "Předsedy" 
 společenství

• NONSTOP havarijní služba
•  Údržba – revize, opravy
•  Výroba tepla 
•  Spolupracujeme s developery  
•  Provádíme zateplení budov 

– správa kotelen

•  Stavební práce, rekonstrukce,
 inženýrská činnost

•  Zařizujeme dotace na zateplení domu

•  Zaměstnáváme pracovníky 
 na těchto pozicích: elektro,   
 instalatéři, zedníci, zámečníci,  
 topenáře, zahradnické služby

•  Spravujeme více 
jak 10.000 bytů v Praze

•  Pojištění bytových domů

Kontakt: studio@asgk.cz - 725 813 752 - www.asgk.cz
Františka Křížka 362/1, Praha 7

1. hodina konzultace zdarma

Nechte si dům či byt
zkontrolovat odborníky

Provádíme inspekce nemovitostí
ještě před koupí nebo prodejem

NEKUPUJTE ZAJÍCE
V PYTLI
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PRAHA

Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a

Pořizujete nový byt nebo dům?

Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost: 
bezpečné dveře a okna, spolehlivé trezory, kamery a alarmy

Nedejte 
zlodějům 

šanci!

tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz

www.klicovecentrum.cz

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

www.berounskabrana.cz

MALÝ BYT V PRAZE, NEBO VLASTNÍ DŮM  
SE ZAHRADOU V CENTRU MĚSTA?

   

 4+kk dvoupodlažní, nepodsklepený 
z r. 2007, ÚP 160 m2, poz. 2 138 
m2, garáž. 

 Dům 
STAŇKOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E2Q3 

 4 750 000 Kč  724 593 303   
 N02199 

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz

Pohodová
realitní kancelář

   

 3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV, 
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7 m2, 
Horní Počernice 

 Byt 3+kk 
PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVC 

 5 010 000 Kč  724 593 303   
   N02165 

   

 2+1, 52 m2 + balkon a sklep, OV, 
1.p., cihla, metro B Hloubětín 

 Byt 2+1 
PRAHA 9, ZELENEČSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  E2Q2 

 3 240 000 Kč  724 593 303   
   N02035 

G D

 2+kk, 60 m2 + sklep, přízemí, cihla, 
okna do společně uzavřené zahrady, 
hypotéka nelze, Dejvice .

 Byt 2+kk 
  PRAHA 6, TERRONSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  E1VR 

 3 500 000 Kč  724 593 303   
 N02192 

G

   

 Dřevěná, ÚP 20 m2, poz. 530 m2, 
elektřina, sez. vodovod, septik, Praha
auto 40 min., vlak 1,5 km. 

 Chata 
KRHANICE, OKR. BENEŠOV 

 www.realcity.cz/rc/  E2Q4 

 580 000 Kč  724 593 303   
  N02267 

G    

 1101 m2, oplocený, rovinatý, ve vi-
lové zástavbě, IS všechny, roh ulic 
Donínská a Oplanská .

 Pozemek 
PRAHA,ÚJEZD NAD LESY 

 www.realcity.cz/rc/  E2Q5 

 7 400 000 Kč  724 593 303   
 N02242 

Nabízíme k prodeji  
prostorný byt 4+kk. 

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

V ceně bytu je kuchyň  
v hodnotě 300 000 Kč.

Nabízíme k prodeji  
nádherný byt 2+kk, CP 54 m2, 
se zahrádkou 37 m2. V klidné 
části Hostivaře, v komorním 
projektu.

Kompletně zařízený s garáž. 
stáním a sklepem. Luxusní 
kuchyňská linka Sýkora se 
spotřebiči Bosch.

Cena 10 900 000 Kč

Cena 5 700 000 Kč

Poslední byt v projektu Štefánikova! 

Nádherný byt 2+kk Hostivař 
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ul. Česká, Praha 5 – Malvazinky, www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511

Rezidence Malvazinky - ModeRní a chytRé bydlení

Zájemci o  koupi nového bytu v  oblíbené rezidenční 
lokalitě si mohou vybírat z  pestré nabídky jednotek 
mnoha velikostních kategorií - od funkčních a účelně 
navržených bytů 1+kk a bytů 2+kk, které jsou vhodné 
na  investici, až po velkoryse koncipované bytové jed-
notky 4+kk, poskytující nejenom dostatek prostoru, ale 
i velké terasy či předzahrádky. Bytové jednotky situo-
vané do  vyšších podlaží se navíc budou moci pyšnit 
i působivým výhledem na město a do okolní zeleně. 

Rezidence Malvazinky, jejíž dokončení je plánováno 
na závěr roku 2018, tak beze zbytku naplňuje veškeré 
představy o komfortním městském bydlení s přírodou 
na dosah. 

Zároveň je snadno a rychle dopravně dostupná - během 
několika minut se dostanete k Andělu, lokalitě nabízející 
nejenom širokou škálu obchodů, ale i kina, bary, restau-
race, rozmanité školy i zdravotnická zařízení. A odtud je 
to už jen pár stanic metrem do samotného srdce met-
ropole.

bydlete chytře a úsporně!
Projekt Rezidence Malvazinky pamatuje i  na  prvky 
moderního bydlení a  již v  základu bude každý byt 
připraven pro osazení vybraného vybavení chytré do-
mácnosti. Umět svůj byt ovládat odkudkoliv, ovládat 
řízení teploty v bytě, zabezpečení bytu? Toto vše váš 
nový domov může umět! 

Všechny byty budou standardně vybaveny detekto-
rem kouře a všechny přízemní byty s předzahrádkami 
budou vybaveny zabezpečovacím zařízením.

Příprava na dobíjecí stanice pro elektromobily
Ve spolupráci s Pražskou energetikou bude v suterénu 
Rezidence Malvazinky připravena možnost nabíjení pro 
každé parkovací místo. Přípojka 16A/400V zajistí plné 
nabití baterií zhruba za šest hodin (dle typu elektromo-
bilu). Po příjezdu domů tedy jednoduše zapojíte svůj vůz 
do sítě a druhý den ráno budete připraveni na nové cesty.

Společnost PRe vedle rezidence připravuje 
instalaci nabíjecí stanice pro veřejnost.

elektRoMobilita
MySlíMe na budoucnoSt

elektelektelektelektelektelektRRRooMMobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilita dokonČení 2018
PodziM / ziMa

dokondokondokondokondokondokondokondokondokonČČČČČeníeníeníeníeníeníeníeníení 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018chytRÁ doMÁcnoSt
bydlet chytře a úSPoRně

chytchytchytchytchyt cnocnocnoSStchytRÁ RÁ RÁ dodoMÁMÁMÁMÁcnocnochytRÁ RÁ RÁ MÁMÁcnocno
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vyladěné domy u klánovického lesa
36 dvojdomů, 29 řadovek, 2 solitéry, ul. Šafaříkova - úvaly
www.vyladenedomy.cz

Rodinné domy Úvaly navazují na zdařilou výstavbu projektu Nízkoenergetických domů 
u Klánovického lesa. Nabízí domy od 128 m2 - 151 m2 v dispozicích 4+kk až 5+kk, 
s pozemky již od 200 m2 až po 509 m2.

Čtvrť rodinných domů, pár kroků od Klánovického lesa, znamená klid a bezpečí pro 
celou rodinu, obzvláště když se v docházkové vzdálenosti nachází školka, škola a další 
občanská vybavenost. Během 5 minut budete z domu v rozsáhlém lese, kterým je 
plný přírodních zajímavostí. Díky snadné dostupnosti Prahy moderními vlaky, které 
odjíždí každých 15 minut a dovezou Vás do centra za 25 minut, pak lze užívat všech 
výhod velkoměsta bez útrap spojených s komplikovaným dojížděním. Také o výlety 
nebude nouze – (cca 15min. trvá jízda do skanzenů Kouřim nebo Přerov n. L., Vo-
děradských bučin nebo třeba k Proboštským jezerům) a pokud máte rádi třeba golf 
– za 10 minut jej můžete hrát na 18-ti jamkovém hřišti v Mstěticích.

komerční obchodní centra
výstavba obchodních center po celé České republice
www.exafin.cz

Díky znalosti českého retailového prostředí jsme se stali významných obchodním 
partnerem pro renomované maloobchodní řetězce. Podobně jako významné obchodní 
řetezce Billa, Lidl, společnosti  JYSK nebo Česká Spořitelna,tak i další firmy s vlast-
ními, odlišnými požadavky mohou ve spolupráci s námi nalézt právě to, co pro své 
podnikání potřebují. 

Nabízené komerční prostory v nových obchodních centrech máme většinou před sa-
motnou kolaudací objektu zcela pronajaty. Společně, v úzké spolupráci s firmou KPD 
Group,  jsme zrealizovali za období 2016/2017 sedm obchodních center zejména 
v Praze, ale také v Kolíně nebo Českých Budějovicích. A v dalším aktivním rozvoji  po-
kračujeme i v letošním roce. Naším záměrem je pro rok 2018 realizovat, v atraktivních 
lokalitách Prahy a Středočeském kraji, nejméně 5 nových obchodních center.

Veškeré retailové projekty jsou řízeny a připravovány v úzké spolupráci se skupinou 
Absis, a.s. a KPD Group, s.r.o.

vyladěné domy třeboradice
57 samostatných domů, ul. Šircova - Praha 9
www.vyladenedomy.cz

Vyladěné domy v Třeboradicích nabízí dispozice 4+kk až 6+kk ( 109-160 m2) s pozemky 
od 380 m2 – 710 m2.

Pro nové majitele domů představuje toto místo veškeré výhody Prahy a  přitom krásné 
bydlení v klidném prostředí. Nové ulice se začleňují do stávající zástavby rodinných domů. 
Plnohodnotná občanská vybavenost, státní základní škola, soukromá základní škola, gym-
názium, pošta, obchody a služby, to vše je obyvatelům Čakovic a Třeboradic k dispozici. 
Pestré možnosti nákupu, zábavy a užití volného času se nabízejí v blízkém hypermarketu 
Globus a také v nedalekém Obchodním centru Letňany (Tesco, multikino), u něhož najdeme 
i aquacentrum a zimní stadion. Už dnes má tato část Čakovic dobré spojení s centrem 
Prahy. Zastávka MHD bude přímo před domem. Autobusy míří především ke stanicím metra 
trasy C – Letňany a trasy B –Vysočanská či Českomoravská. Příjemné je i spojení vlakem 
z nádraží Čakovice, odkud jezdí přímé spoje na Masarykovo a Hlavní nádraží. Autem se 
lze snadno připojit na blízkou rychlostní komunikaci pokračující jako D8, která navazuje 
na pražskou magistrálu protínající střed metropole.

více než 25 let 
v realitním oboru

vytváříme trvalé hodnoty 
kvalitních projektů

Preferujeme nízkoenergetické stavby 
a respektujeme potřeby svých klientů
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HYPOASISTENT

Značka HYPOASISTENT vznikla 
v roce 2010 jakožto prémiová 
značka v oboru hypotečního 
financování. Klienti i obchodní 
partneři oceňují zejména 
odbornost a profesionalitu 
makléřského týmu, který má 
více než 15 let zkušeností 
s financováním rezidenčních 
nemovitostí.

HYPOASISTENT je dnes 
oceňovanou makléřskou 
společností specializující se na 
oblast hypotečního financování 
pro českou i zahraniční 
klientelu a na hypoteční servis 
pro klienty developerských 
projektů.

HYPOASISTENT je smluvním 
partnerem všech hypotečních 
bank a spolupracuje i se 
stavebními spořitelnami. Díky 
tomu může klientům nabídnout 
zcela objektivní srovnání 
hypoték jednotlivých bank 
a představit optimální varianty 
financování.

„Díky kvalitnímu portfoliu, 
vysokému objemu produkce 
a úrovni zpracování úvěrových 
složek jsou pro klienty 
HYPOASISTENT připravené 
sleciální slevy na úrokových 
sazbách a poplatcích. 
Klienti se nemusí starat ani 
o potřebné „papírování“, 
maximum vyřídí hypoteční 
specialista samostatně. Ten 
je klientovi k dispozici i při 
čerpání úvěru a na konci 
fixace úrokové sazby, kdy 
pomůže s bankou dojednat 
výhodné podmínky i pro další 
fixační období.“

HYPOASISTENT je členem 
Asociace hypotečních 
makléřů ČR a hrdým nositelem 
certifikátu „FÉR Hypotéka“.

Za rostoucími hypotečními sazbami stojí dílem obavy cen-
trální banky před hypoteční bublinou a  také zvyšování 
základních sazeb. Přestože se v prognózách dalšího zdra-
žování hypoték drží finanční odborníci při zemi a čekají jen 
pozvolný nárůst, klienti jsou daleko pesimističtější.  

Dvě pětiny Čechů očekává  
úrokovou sazbu hypotéky nad 5 % 
Lidé vnímají postupný růst úrokových sazeb, ke kterému 
dochází po období jejich dlouhodobého poklesu. Přesto 
jsou jejich očekávání překvapivě vysoko nad březnovým 
průměrem. Kdo si nyní půjde požádat o  hypotéku, ne-
překvapila by ho ani úroková sazba kolem pěti procent. 
Alespoň tak to vidí tisícovka respondentů oslovených 
v průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisen 
stavební spořitelnu. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 64 % Čechů, kteří by si 
nyní šli žádat o  hypotéku s  pětiletou fixací, by očekáva-
lo úrok ve výši přesahující 3 %. To je více než průměrná 
úroková sazba hypoték v březnu (hodnota Hypoindexu je 
2,46 %). Téměř 40 % oslovených by dokonce očekávalo 
úrokovou sazbu hypotéky přesahující 5 %. 

Optimističtější výhled přibližují analytici ze společnos-
ti HYPOASISTENT: „Předpokládáme, že koncem tohoto 

roku se budou průměrné úrokové sazby hypoték pohy-
bovat kolem tří procent a banky se budou snažit tuto psy-
chologickou hranici nepřekračovat.“ Růst sazeb by měl 
zpomalit, a  to hned ze dvou důvodů. Zaprvé podle slov 
guvernéra ČNB se k dalšímu zvyšování základních úroko-
vých sazeb centrální banka chystá až koncem letošního 
roku a za druhé banky dbají na doporučení ČNB a zpřís-
ňují podmínky v  poskytování hypoték. Dnes již hypoteč-
ní úvěr opravdu nezíská každý. „Celkově se tedy bude 
schvalovat méně hypoték, když k tomu připočítáme kon-
kurenční boj jednotlivých bank, není pro dramatické zdra-
žování na českém hypotečním trhu velký prostor,“ říká Pa-
vel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT a dodává, že 
hypotéky patří stále k nejlevnějším úvěrům na trhu.  

Delší fixace, větší jistota
Trend zdražování je zřejmý, období uplynulých dvou let 
s historickými minimy a  superlevnými hypotékami se mi-
nimálně v blízké budoucnosti opakovat nebude. Na  tom 
se shoduje většina expertů. Na jak dlouho zafixovat úrok 
u hypotéky? Tak jistě uvažuje jak nový zájemce o hypoté-
ku, tak i stávající klient, kterému se blíží fixace. Nejoblíbe-
nější a neposkytovanější jsou fixace na pět let. Ale to jsou 
výsledky statistik za poslední roky, kdy šly úrokové sazby 
dolů. Co se však vyplatí nyní? 
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ČEŠI JSOU PESIMISTI, 
ČEKAJÍ VELKÉ ZDRAŽOVÁNÍ HYPOTÉK 
HYPOTEČNÍ ÚVĚR SE ALE STÁLE VYPLATÍ, 
ZEJMÉNA VOLBA DELŠÍ FIXACE
Úrokové sazby hypoték se za posledních několik měsíců vydaly na horskou túru. Od prosince roku 
2016, kdy hypotéky zaznamenaly historické minimum 1,77 %, se vyšplhala průměrná sazba hypoték 
o téměř sedm desetin procentního bodu na úroveň 2,46 % v březnu letošního roku. Tak alespoň hovoří 
statistická data Fincentrum Hypoindexu.

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

http://www.realcity.cz/magazin


Jaký si myslíte, že v současnosti 
dostanete úrok na hypotéce s 5letou fixací?

Zdroj dat: 
NMS Market Research, reprezentativní vzorek internetové populace ve věku 18 až 65 let 

1 000 respondentů

„Jednoznačně volba delších fixací. Nejsou o  tolik draž-
ší než ty klasické, klienti si zajistí velmi slušnou sazbu 
na delší dobu, vyhnou se starostem s dalším růstem a na-
víc dnes, kdy je možné část hypotečního úvěru splácet 
bez sankcí, nebál bych se jít do sedmi i víceletého fixu,“ 
doporučuje Pavel Bultas z HYPOASISTENT s tím, že po-
kles úrokových sazeb v nejbližších letech očekávat nelze. 
K tomu, že úrokové sazby hypoték porostou, nicméně po-
stupně, se přiklánějí i mnozí zástupci bank. Mezi jejich hy-
potečními odborníky převládá názor, že hranici tří procent 
překonají sazby během následujících dvou až tří let.  

A  v  jakých hodnotách se v  současnosti pohybují úroko-
vé sazby u  dlouhých fixací? Zatímco pětileté fixace se 
nyní pohybují od 2,3 do 2,7 %, sedmiletá se dá pořídit už 
od 2,5 %, osmiletá od 2,8 % a desetiletá fixace dokonce 
od 2,5  %. Těsně nad třemi procenty lze získat hypotéku 
s fixací na 15 let. Pokud bychom se tedy podívali na rozdí-
ly, nejsou nijak dramatické, větší rozdíly jsou v nabídkách 
jednotlivých bank. Mezi pěti a osmiletým fixem je například 
jen jedna desetina procentního bodu v rámci jedné banky. 
Porovnáním hypoték lze ale získat nižší sazbu i u vícele-
tých fixací. Převedeno na  čísla je desetina u  dvoumilio-
nové hypotéky na 20 let pouhá stokoruna měsíčně navíc. 
„Pokud by klient zvolil pětiletou fixaci a po jejím vypršení 
získal úrokovou sazbu čtyři procenta, což je docela klid-
ně možné, dělá rozdíl na měsíční splátce přibližně 1 500 

korun. Jen v průběhu prvního roku s novou sazbou pak 
klient zaplatí o zhruba 18 tisíc korun víc,“ vypočítává hypo-
teční specialista z HYPOASISTENT.

Samozřejmě je třeba počítat s tím, že na ty nejvýhodnější 
sazby se dostanou klienti, kteří jsou schopni financovat 
více než pětinu ceny nemovitosti z vlastních prostředků. 
Některé banky získání minimální sazby podmiňují dále 
pořízením dalších finančních produktů banky a podobně. 
Ostatně ideálně vyhodnotit vhodnost nabídky zvládne 
zkušený hypoteční makléř, který má o  nabídkách bank 
dobrý přehled.

Předčasná splátka je snazší
Dalším důvodem, proč se nebát delší fixace, je fakt, že již 
více než rok platí nový zákon o  spotřebitelském úvěru. 
A v něm se změnily podmínky předčasného splacení hy-
poték ve prospěch klientů. U smluv sjednaných po účin-
nosti zákona (u starších při změně fixace) je možné kaž-
dý rok splatit bez sankce až 25 % hypotéky a v případě 
smrti, vážné nemoci či invalidity lze hypotéku splatit bez 
poplatků celou. Při prodeji financované nemovitosti si 
banka může účtovat maximálně 1 % ze zbývajícího dluhu, 
maximálně však 50 tisíc korun. Za  předčasné splacení 
v dalších případech si banky mohou účtovat jen náhradu 
účelně vynaložených nákladů, které jim vzniknou v  sou-
vislosti s předčasným splacením. Hypotéku je stále možné 
předčasně splatit bez sankcí na konci fixace.
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Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Česká republika

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz
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CHYTRÉ BYDLENÍ
PŘINÁŠÍ VÍCE VÝHOD NAJEDNOU

Už několik let se mohou zájemci o nové byty seznámit s tím, že některé z nich jsou označeny  
jako Chytré bydlení. Jak se takové bydlení pozná a co vlastně nabízí?

Chytré bydlení je zjednodušeně řečeno 
koncept, kdy mohou majitelé bytů využít 
více benefitů, které jsou s užíváním každé 
bytové jednotky spojeny. Jedná se napří-
klad o důraz na bezpečí a zdraví, moderní 
technologie, různé podoby ekologických 
a energetických vylepšení, nabídku dostat-
ku služeb, které jsou v  blízkosti bytových 
domů a příznivou cenu. Projekty, které ne-
sou znaky Chytrého bydlení, najdete v sou-
časnosti jak v  Praze, tak jinde. Pojďme se 
podívat podrobněji, jaké konkrétní výhody 
může majitel bytu Chytrého bydlení využít.    

Chytré bydlení používá v  souladu s  udrži-
telným rozvojem přírodní materiály, kvalitní 
konstrukční zpracování a technologie, díky 
nimž se v  bytech žije zpravidla lépe, než 
tomu bývá v celé řadě jiných jednotek. Pří-
rodní materiály omezují pravděpodobnost 

REKUPERACE
VYMĚNÍ 10 %
OBJEMU
VZDUCHU
V BYTĚ
ZA HODINU

vzniku plísní a dalších zdraví závadných mi-
kroorganismů. Co nejméně prachu a škod-
livin je navíc zajištěno i  díky rekuperaci. 
Vzduchotechnika umožní pravidelnou vý-
měnu vzduchu a pylové filtry pak ze vzdu-
chu zachytí jednotlivé hmotné částice.

Zvýšená pozornost věnovaná moderním 
technologiím se pak odráží také v  techno-
logii inteligentního ovládání bytu. Pomocí 
mobilních telefonů a  dalších přístrojů se 
může na  dálku řídit například teplota, ale 
i některé další funkce, které si lze dopředu 
zvolit, jako jsou klimatizace, ovládání žalu-
zií nebo nastavení puštění vhodné hudby. 
Scénář, který si uživatel nastaví, se promítá 
do  přehledů v  podobě grafů, díky čemuž 
má vše pod kontrolou. Pomocí grafů se 
podívá do  historie spotřeby, porovná jed-
notlivé spotřebiče či zjistí, kdo v kolik chodí 
domů. To vše má pozitivní vliv jak na ekolo-
gické, tak energetické charakteristiky bytů 
Chytrého bydlení.

Další výhodou, která je s  moderními tech-
nologiemi a  postupy spojena, představuje 
důraz na bezpečí, Neoddělitelnou součástí 
nabídky Chytrého bydlení jsou kvalitní pro-
tipožární systémy, které slouží nejen k varo-
vání obyvatel Chytrého bydlení, ale i k při-
volávání potřebné pomoci. Standardem 
jsou pro případ požáru chráněné únikové 
cesty, požární stropní čidla nebo požární 
rolety.

Již od roku 2015 staví společnost Trigema, 
která je rovněž developerem domů Chyt-
rého bydlení, podle zpřísněných pravidel 
upravujících energetickou náročnost bu-
dov v Česku. Ty budou přitom povinné až 
od příštího roku. Každý z projektů Chytrého 
bydlení je proto také v energetické třídě B. 
Průkaz energetické náročnosti budovy hod-
notí veškeré energie potřebné pro provoz 
budovy, tedy energie na vytápění, přípravu 



obchodního centra bude zhruba 5 minut. 
Za stejnou dobu se noví vlastníci bytů Chyt-
rého bydlení dostanou třeba i  do  Obory 
Hvězda. V  západočeské metropoli zase 
vyrůstá bytový dům KLR@Plzeň, který je 
jen několik málo minut od  samého středu 
města nebo největšího obchodního centra 
ve městě.

Další informace naleznete 
na adrese www.chytre-bydleni.com.

 

CHYTRÉ BYDLENÍ
NEVYLUČUJE
OBČANSKOU 

VYBAVENOST
A BLÍZSKÉ 
NAPOJENÍ

NA HROMADNOU 
DOPRAVU

teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větrá-
ním a klimatizací a na osvětlení. Třída ener-
getické náročnosti B značí, že je budova 
Úsporná. 

Lokality, kde vyrůstají, nebo již byly posta-
veny domy Chytrého bydlení, se mohou 
opřít o  kvalitní občanskou vybavenost 
a  blízké napojení na  hromadnou dopravu. 
Koncept Chytrého bydlení zaručuje, že ma-
jitelé bytů nebydlí někde „v  polích“ nebo 
i daleko od takových míst, jako jsou pošty, 
školy a  školky či dětská hřiště. Například 
v  blízkosti projektu JRM@Lužiny najdou 
budoucí majitelé bytů sportovní centrum, 
dětská hřiště, mateřské a  základní ško-
ly a  jen o  kousek dál obchodní centrum 
a stanice metra trasy B. V průběhu tohoto 
léta pak začne prodej prémiového bydlení 
domu CSV@Řepy, odkud to do nejbližšího 

http://www.chytre-bydleni.com.
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Češi si dobře uvědomují, 
že byt je mnohem lepší 
investice než nechat peníze 
ležet na účtu v bance. 
Výnosy z realitních investic 
nejsou rozhodně špatné. 
Při současné situaci jsou 
dokonce mnohonásobně 
vyšší než u jiného typu 
investic.

INVESTIČNÍ BYDLENÍ 
KDY JE NEJVHODNĚJŠÍ ČAS NA NÁKUP?
Pokud jste uvažovali někdy o pořízení nemovitosti za účelem následného pronájmu nebo jako mož-
nosti rychlého výdělku, pak jste si také jistě kladli otázku, kdy je dobré takové rozhodnutí učinit.

Mít jistý příjem na stáří láká mnoho lidí. Novostavby jsou v tomto směru žhavým zbožím, o čemž jsme 
vás již mnohokrát informovali. Neustále roste podíl investorů v rámci prodejů nových bytů ve velkých 
městech. Tato fakta potvrdil i nedávný průzkum společnosti Ekospol. Z něj vyplynulo, že 40 % bytů 
společnost prodala právě na investici.

Drobných investorů  
bude ubývat

Jaké jsou profily investorů? Dá 
se říci, že existují tři skupiny. 

•  První skupinou jsou 
soukromé osoby, které 
mají velký obnos peněz. Ty 
kupují bytů více, mnohdy 
desítky najednou. Jde 
o úspěšné podnikatele, 
kteří jsou zvyklí tímto 
způsobem investovat.

•  Další skupinou jsou drobní 
investoři. Ti mají k dispozici 
finance v řádech milionů 
korun, které nechtějí nechat 
ladem na bankovním účtu 
s mizivým výnosem peněz.

•  Třetí skupinou jsou lidé, 
kteří využívají levných 
hypoték a nízkých 
úrokových sazeb. Tito lidé 
nemají základní kapitál 
nebo jen malý, avšak 
k pořízení nemovitosti jim 
stačí. Tato skupina investorů 
se logicky se zhoršením 
přístupnosti hypotečních 
úvěrů bude zmenšovat. 
Už teď je tento jev 
markantnější. To potvrzují 
i sami odborníci.
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Když chcete investovat dlouhodobě
Tato investice do  nemovitostí za  účelem dlouhodobých 
pronájmů je v dnešní naprosto běžná. Spolehlivě funguje 
v podstatě už od 90. let, kdy takto nakupovalo mnoho lidí. 
Reality bývají jednou z prvních voleb investorů, kteří chtějí 
poměrně spolehlivě vydělat. A je to logické. My Češi jsme 
poměrně konzervativní národ, což se odráží i  na  tomto 
faktu. I  tak vždy nemusíte úplně vydělat. Odborníci radí, 
vše si dopředu dobře propočítat. Co se na venek zdá za-
jímavé, může se ukázat minimálně sporné. Jak je to s na-
časováním?

Ceny se pohybují ve vlnách
Jistě jste zaznamenali, že s  cenami nemovitostí je to 
za posledních deset let jako na houpačce. Prochází tren-
dovými vlnami. Zatímco před deseti lety byly vysoko, před 
pěti lety došlo k výraznému poklesu díky krizi a nyní jsou 
zase v růstové fázi. Je dobré sledovat ceny z dlouhodo-
bějšího horizontu. Tedy ne, jak se jeví dnes, ale jaký byl 
trend a jakým vývojem prošel trh bydlení v posledních de-
seti letech. 

Proč je to důležité? Až budete potřebovat danou nemo-
vitost prodat, bude velmi nepříjemné dostat za ni méně, 
než za kolik jste ji koupili. Když uvažujete o dlouhodobé 
investici a byt či dům chcete držet v horizontu deseti let 
i více, nemusí se vždy čekání na lepší cenu, kterou za ni 
případně utržíte, vyplatit. 

Je také dobré vědět, že i kdyby nastala opět situace, kdy 
půjdou ceny do recese, je velká pravděpodobnost, že se 

začnou následně vracet na  současné hodnoty. Z  tohoto 
pohledu je mnohem zásadnější výnos z  nájmu během 
doby, kdy nemovitost vlastníte. 

Shrnutí: Jestliže uvažujete o  koupi nemovitosti a  jejím 
následném pronájmu v  horizontu alespoň deseti let, tak 
se vám při dnešních cenách investice poměrně vyplatí. Je 
dobré se poradit s povolanými lidmi, zvláště, pokud si ne-
jste jistí. Přeci jen není dům jako dům a byt jako byt.

Když chcete koupit a hned prodat
Řada investorů však jde jinou cestou ― koupit a  prodat 
ihned. K  tomu ale musíte mít jisté zkušenosti a  patřičný 
obnos peněz. Ne všechno je považováno za výhodný ob-
chod, i když se cena jeví jako lukrativní. 

Jaká jsou rizika?
Na co se často zapomíná v rámci investic, jsou daně. Jde 
přitom o podstatný faktor ovlivňující zisk. Je tu daň z na-
bytí nemovitosti ve výši 4 %, ale také daň ze zisku, která 
aktuálně činí 15 % (pro fyzické osoby). Zisk několika set 
tisíc korun na  jedné nemovitosti tak vůbec nemusí být 
v konečném důsledku ziskem.

Dalším faktorem jsou náklady spojené s transakcí (smlou-
vy, PENB, provize RK apod.). Už vůbec nikdo nepočítá 
čas strávený samotným nákupem a  prodejem, ale i  ten 
představuje peníze. Nikdy nevíme, co bude. To je jasné. 
Existuje ale předpoklad, že v době růstu cen se nakupuje 
mnohem lépe. Riziko představuje případ, kdy nakupujete 
v době poklesu.

http://www.realcity.cz/magazin
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TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 4

PRODEJ 1+KK 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, 1+kk
s lodžií
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, cena
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

3 896 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

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

3 896 000 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 v přízemí a je orientován na východ a sever.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 594 000 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

5 800 000 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

5 800 000 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

BENEŠOV

CHRÁST NAD SÁZAVOU, OKR. BENEŠOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2VI
Byt 1+kk, 31 m², v OV. Byt je umístěn v 1.patře,
v cihle, po kompletní rekonstrukci. V okolí lesy,
klidné prostředí. Vlak, bus.
Pro více info volejte tel.: 604 231 509

1 100 000 Kč

POPTÁVKA

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

byt na Jižnímměstě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 359 311

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.: 606 021 733

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

pozemek v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno
i menší výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv na-
bídku. E-mail: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).
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.: 724 359 311

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

v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz
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
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

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 7 mil. Platba hotově.
E-mail: nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!

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

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

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

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

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.: 721 676 015

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 5
mil.
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 5 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

Aktuálně hledáme činž. dům pro naše klienty. Poža-
dujeme stavbu před rek., následně bude z objektu
apartmánový hotel. Plocha min. 1200 m². Cena 2 až
3 mil €.
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 50 tis.
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 50 km.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRO OVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME MENŠÍ
RD

www.realcity.cz/rc/E2PD
v lokalitách Poděbrady, Kolín, Kutná hora, Nymburk
nebo také v lokalitě Horní Měcholupy. Dispozice
domu alespoň 3+1/3+kk. Zahrada min. 500 m². Cena
do 3 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

POZEMEK / POLE NA TRASE PRAHA,
KLADNO

www.realcity.cz/rc/E2PE
Hledáme pro naše klienty pozemek nebo pole na
trase Praha, Kladno. Plocha min. 1000m². Požadavky
300 m od zástavby a drátů el. vedení. Peníze ihned
bez úvěru.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY RODINNÝ
DŮM

www.realcity.cz/rc/E2PF
Pro ověření klienty hledáme rodinný dům v ulici Pod
Altánem nebo jej okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

RODINNÝ DŮM PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E2PI

Hledáme ke koupi RD Praha-západ s dobrou do-
pravní dostupností. Cena do 6 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

ČINŽOVNÍ DŮM PRAHA 2, 3, 10
www.realcity.cz/rc/E2PH

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

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME RODINNÝ
DŮM

www.realcity.cz/rc/E2PG
Hledáme pro manželský pár rodinný dům ke koupi.
Lokalita Praha Staré Strašnice. Peníze ihned bez
úvěru.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

RODINNÝ DŮM DAVLE
www.realcity.cz/rc/E2PJ

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 V ULICI POD ALTÁNEM
www.realcity.cz/rc/E2PK

Hledáme ke koupi stavební pozemek v ulici Pod altá-
nem nebo v blízkém okolí. Plocha pozemku min 600
m².
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 RODINNÉHO DOMU PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E24S

Hledáme ke koupi RD Praha-západ s dobrou do-
pravní dostupností. Cena do 6 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

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.

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.

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

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

2 300 000 Kč

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

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

do 3 500 000 Kč

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

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasí-
lejte na info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 6 000 000 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
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PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E2QP

Byt, 3+kk, 218 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 734 445 445
informace v RK

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2QS

Byt, 3+1, 60 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
800 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2QQ

Byt, 3+kk, 72 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
informace v RK

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2QT

Byt, 3+kk, 69 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 777 800 420
2 980 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2QR

Byt, 3+kk, 78 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 608 116 644
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2QU

Byt, 3+kk, 45 m², tř. G
Reality5

tel.: 730 823 304
2 990 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2QV

Byt, 3+1, 73 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 023
3 000 004 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2QZ

Byt, 3+1, 69 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 300 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2QX

Byt, 3+1, 76 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 967 772
3 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2R1

Byt, 3+1, 54 m², tř. D
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 300 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2QY

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
3 190 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2R2

Byt, 3+kk, 45 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 300 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2R3

Byt, 3+1, 110 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
3 400 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2R6

Byt, 3+kk, 65 m², tř. F
Home 4 People

tel.: 774 106 601
3 650 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2R4

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
3 600 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2R7

Byt, 3+1, 67 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
3 650 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E2R5

Byt, 3+1, 65 m²
Duna House

tel.: 774 503 901
3 620 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DN62

Byt, 3+1, 87 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
3 650 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2R8

Byt, 3+1, 95 m², tř. D
Home 4 People

tel.: 608 027 696
3 690 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RB

Byt, 3+1, 60 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 750 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2R9

Byt, 3+kk, 65 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 734 359 268
3 699 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2RC

Byt, 3+1, 76 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 750 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2RA

Byt, 3+1, 70 m², tř. C
TRIO reality s. r. o.

tel.: 777 233 242
3 740 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E2RD

Byt, 3+kk, 83 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 604 247 757
3 780 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RK

Byt, 3+1, 74 m², tř. C
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
3 900 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2RN

Byt, 3+1, 72 m², tř. C
EVROPA RK ČELÁKOVICE

tel.: 770 100 616
3 950 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RL

Byt, 3+1, 81 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 036
3 950 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RO

Byt, 3+1, 72 m²
Duna House

tel.: 608 145 005
3 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RM

Byt, 3+1, 66 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
3 950 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RP

Byt, 3+1, 80 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 608 650 405
3 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2RE

Byt, 3+kk, 58 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 799 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2RH

Byt, 3+kk, 64 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 734 799 331
3 840 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RF

Byt, 3+kk, 62 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RI

Byt, 3+kk, 67 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 605 765 658
3 870 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2RG

Byt, 3+kk, 67 m², tř. G
Quantum reality s.r.o.

tel.: 604 356 281
3 800 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2RJ

Byt, 3+kk, 69 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 870 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 3+1
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PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RQ

Byt, 3+1, 83 m², tř. G
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.

tel.: 731 715 575
3 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2RT

Byt, 3+1, 62 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
4 000 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2RR

Byt, 3+kk, 61 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
3 998 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2RU

Byt, 3+1, 74 m²
Reality Vodenka

tel.: 728 599 167
4 090 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2RS

Byt, 3+1, 70 m², tř. B
Reality Vodenka

tel.: 608 981 561
3 999 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2RV

Byt, 3+1, 70 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 775 725 567
4 090 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2RX

Byt, 3+kk, 63 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
4 100 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2RZ

Byt, 3+kk, 68 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 606 569 774
4 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2RY

Byt, 3+kk, 62 m², tř. G
Duna House

tel.: 602 752 973
4 100 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2S1

Byt, 3+1, 81 m², tř. G
4 DEVELOP HOLDING a.s.

tel.: 725 065 555
4 190 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1NE

Byt, 3+kk, 73 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 733 599 959
4 150 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2S2

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
4 195 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2S3

Byt, 3+kk, 69 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
4 199 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2S6

Byt, 3+1, 55 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 200 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2S4

Byt, 3+1, 83 m², tř. G
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.

tel.: 731 715 575
4 199 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2S7

Byt, 3+1, 78 m², tř. D
Reality5

tel.: 730 823 304
4 200 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2S5

Byt, 3+1, 55 m², tř. G
MAJAX REALITY s.r.o.

tel.: 777 312 235
4 200 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2S8

Byt, 3+1, 73 m², tř. G
Reality 11

tel.: 777 301 999
4 250 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2S9

Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 250 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2SC

Byt, 3+1, 72 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
4 370 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2SA

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 739 388 388
4 298 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2SD

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 730 545 480
4 390 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2SB

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 605 330 330
4 300 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2SE

Byt, 3+1, 85 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 390 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2SJ

Byt, 3+kk, 110 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
9 750 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2SL

Byt, 3+1, 94 m², tř. E
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
9 990 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DXJL

Byt, 3+kk, 111 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
9 800 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E2SM

Byt, 3+1, 93 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
11 990 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2SK

Byt, 3+kk, 77 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
9 990 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2SN

Byt, 3+kk, 142 m², tř. B
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
15 500 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1NG

Byt, 3+kk, 66 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 006
4 399 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E2SH

Byt, 3+kk, 91 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
8 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2SF

Byt, 3+1, 73 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 603 466 409
4 400 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2SI

Byt, 3+kk, 86 m², tř. B
REAL- TREUHAND REALITY

tel.: 731 125 515
9 391 054 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E2SG

Byt, 3+1, 110 m², tř. C
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 722 490 737
4 470 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/D9B6

Byt, 3+kk
OPUS Group

tel.: 777 310 731
9 650 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 3+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E2RQ
http://www.realcity.cz/rc/E2RT
http://www.realcity.cz/rc/E2RR
http://www.realcity.cz/rc/E2RU
http://www.realcity.cz/rc/E2RS
http://www.realcity.cz/rc/E2RV
http://www.realcity.cz/rc/E2RX
http://www.realcity.cz/rc/E2RZ
http://www.realcity.cz/rc/E2RY
http://www.realcity.cz/rc/E2S1
http://www.realcity.cz/rc/E1NE
http://www.realcity.cz/rc/E2S2
http://www.realcity.cz/rc/E2S3
http://www.realcity.cz/rc/E2S6
http://www.realcity.cz/rc/E2S4
http://www.realcity.cz/rc/E2S7
http://www.realcity.cz/rc/E2S5
http://www.realcity.cz/rc/E2S8
http://www.realcity.cz/rc/E2S9
http://www.realcity.cz/rc/E2SC
http://www.realcity.cz/rc/E2SA
http://www.realcity.cz/rc/E2SD
http://www.realcity.cz/rc/E2SB
http://www.realcity.cz/rc/E2SE
http://www.realcity.cz/rc/E2SJ
http://www.realcity.cz/rc/E2SL
http://www.realcity.cz/rc/DXJL
http://www.realcity.cz/rc/E2SM
http://www.realcity.cz/rc/E2SK
http://www.realcity.cz/rc/E2SN
http://www.realcity.cz/rc/E1NG
http://www.realcity.cz/rc/E2SH
http://www.realcity.cz/rc/E2SF
http://www.realcity.cz/rc/E2SI
http://www.realcity.cz/rc/E2SG
http://www.realcity.cz/rc/D9B6
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:731715575
http://tel:725293154
http://tel:773983826
http://tel:728599167
http://tel:608981561
http://tel:775725567
http://tel:773548537
http://tel:606569774
http://tel:602752973
http://tel:725065555
http://tel:733599959
http://tel:800100164
http://tel:605227037
http://tel:734204301
http://tel:731715575
http://tel:730823304
http://tel:777312235
http://tel:777301999
http://tel:734204301
http://tel:734693031
http://tel:739388388
http://tel:730545480
http://tel:605330330
http://tel:800775577
http://tel:773654888
http://tel:725293026
http://tel:739406126
http://tel:800100164
http://tel:603119283
http://tel:739544411
http://tel:605227006
http://tel:603872485
http://tel:603466409
http://tel:731125515
http://tel:722490737
http://tel:777310731


Říká se, že víc jak 65 % prvoprodejců, tedy prodávajících, 
kteří prvně prodávají nějakou nemovitost, nechce ze za-
čátku využít služeb realitní kanceláře a zkouší to po své 
ose. Proč tedy jen 5 % z nich uspěje natolik, že jsou ochot-
ni i v dalším případě jít cestou samoprodeje? Zeptali jsme 
se dvou mužů s aktuální zkušeností, jak to probíhalo.

Pan Navrátil z Prahy zdědil po své zemřelé mamince byt 
1+1 v Modřanech a vzhledem k tomu, že jej nepotřeboval, 
rozhodl se jej prodat. Neznal žádného realitního maklé-
ře a  zároveň byl přesvědčen, že využití služeb makléře 
u prodeje klasického panelového bytu v přízemí v Praze 
není potřeba. Věci po mamince nechal v bytě pro případ, 
že by se případnému zájemci nějaký nábytek hodil do za-
čátku.

Udělal pár fotek a  s  pomocí svého syna vložili nabídku 
na portál pro soukromou inzerci. Měli dojem, že dělají tu 
nejsprávnější věc, protože právě na tomto serveru se po-
hybují přímí zájemci. „Neměli jsme povědomí o ceně, z dě-
dického řízení jsme měli znalecký posudek, cenu jsme po-
rovnali a stanovili i podle ostatních nabídek v okolí, které 
jsme našli na internetu,” vzpomíná pan Navrátil.

„Druhý den v  osm hodin ráno zazvonil telefon poprvé,” 
říká pan Navrátil. „Byla to nějaká realitka. Poděkoval jsem 

za jejich zájem a řekl jsem, že se jim když tak ozvu, když 
budu potřebovat pomoci. Do oběda volalo třicet tři rea-
litních makléřů, někteří dokonce ze stejné kanceláře. Byl 
jsem zoufalý a znechucený způsobem jejich jednání. Na-
konec, abych měl klid, sedm posledních jsem pozval, aby 
se přišli na byt podívat. Někteří dokonce už měli i kupce, 
takže syn nabídku ze serveru stáhl, aby už hlavně nevolal 
nikdo další.“

Pan Podlomský byl okolnostmi nucen prodat byt v Řepích. 
Byl to rovněž byt 1+1 v  přízemí se zasklenou lodžií. Ma-
minka pana Podlomského již dosáhla zasloužilého věku 
a nemohla se o sebe nadále sama starat. Náklady s bytem 
se celé rodině nechtělo zbytečně nést. Rozhodnutí bylo 
jasné. Pan Podlomský obvolal rodinu a nechal si z osob-
ní zkušenosti doporučit realitního makléře. S tím se sešel 
v bytě, nechal si vysvětlit úskalí a možnosti dnešního trhu 
včetně ceny, za kterou je byt možné prodat. Řekli si, jak 
celá transakce od začátku do konce proběhne. 

Panu Podlomskému to dávalo smysl, domluvil se tedy 
s  makléřem na  spolupráci a  následující den podepsali 
dohodu o  zprostředkování prodeje nemovitosti. V  té se 
makléř zavázal ke všem činnostem, které v určitém čase, 
za předem domluvených podmínek a za předem domlu-
venou cenu pro pana Podlomského vykoná.
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JAK SE NENECHAT ULOVIT REALITNÍM MAKLÉŘEM?
Je až s podivem, kolik lidí si myslí, že prodat nemovitost je snadné. A já neříkám, že není. Jen je k tomu 
potřeba znát dostatek informací. Ostatně pojďme se podívat na  to, jak takový prodej nemovitosti 
v  současné době probíhá z  pohledu vlastníka „samoprodejce” a  z  pohledu vlastníka, který nelení 
a k prodeji své nemovitosti si najde kvalitního realitního makléře. 

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

Asociace realitních kanceláří 
České republiky

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

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

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

-   zajišťovat průběžné 
vzdělávání v oborech 
souvisejících s oblastí 
nemovitostí,

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

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

http://www.realcity.cz/magazin


Michal Souček
realitní makléř člen ARK ČR

NÍŽE SE V JEDNOTLIVÝCH BODECH DOZVÍTE, JAK OBĚ TRANSAKCE DOPADLY: 
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GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Prodej bytu pana Navrátila:

•  ze sedmi makléřů na schůzku dorazilo makléřů 
pět, se všemi se pan majitel dohodl na spolupráci, 
protože čím víc realitek, tím větší šance na úspěch

•  někteří si nemovitost nafotili ve stavu, v jakém byla, 
někteří požádali o fotky pana majitele

•  zájemce nepřivedl nikdo, pan Navrátil nikomu nic 
nepodepsal a spolupráce tedy probíhala „per huba“

•  žádný makléř nechtěl provizi, prý ji zaplatí kupující, 
což pana Navrátila mile překvapilo

•  makléři se předháněli zejména v tom, za kolik jsou 
schopni byt prodat. „Proč ne,“ řekl si pan Navrátil 
a se všemi se domluvil na nejvyšší vyřčené ceně

•  do tří dnů všichni makléři vytvořili nabídky a vložili je 
na internet

•  za měsíc přišli všeho všudy dva zájemci, když zjistili, 
že se jedná o přízemí, otočili se a odešli

•  pokud volal nějaký makléř, nechtěl se domluvit 
na prohlídce, ale na snížení nabídkové ceny

•  za tři měsíce už to nabízeli jen dva realitní makléři,  
ti ostatní záhadným způsobem odpadli

•  po půl roce nebyl byt stále prodaný a pan Navrátil 
stále platil poplatky SVJ a zálohy na služby

Prodej bytu pana Podlomského:

•  makléř nechal byt vyklidit, aby zájemcům ukázal, 
jaký prostor a světlo byt nabízí

•  nechal udělat profesionální foto a video prezentaci, 
půdorys je samozřejmostí

•  v tomto případě se nemovitost nijak dále 
nearanžovala, nebylo to třeba, ale standardně se 
například vymaluje, uklidí nebo se profesionálně 
naaranžuje

•  profesionální prezentace byla vytvořena včetně 
poutavého marketingového textu a popisu 
nemovitosti, stejně tak, jako scénář videoprohlídky

•  po zveřejnění nabídky volalo makléři 18 lidí, z čehož 
druhý den si hned první zájemkyně byt po prohlídce 
zarezervovala

•  makléř nechal připravit návrhy všech právních 
dokumentů, které se po odsouhlasení jejich znění 
oběma stranami podepsaly

•  makléř doručil na katastrální úřad podepsané 
dokumenty včetně návrhů na vklad

•  zajistil znalecký posudek kvůli dani z nabytí 
nemovitosti, jejímž poplatníkem byl v té době 
prodávající

•  zajistil zároveň předání bytu a přehlášení všech 
energií, včetně organizace komunikace mezi novou 
vlastnicí a SVJ

•  zajistil vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí 
nemovitosti i jeho doručení na příslušný finanční 
úřad

Doba od zveřejnění nabídky po podpis dohody o rezer-
vaci se zájemkyní ― 14 hodin.

Celková doba prodeje včetně administrativy, katastrál-
ních lhůt byla od zveřejnění nabídky po předání bytu 62 
dní (z toho oficiální zákonná lhůta pro vyřízení žádosti, 
kdy vše leží na katastrálním úřadě, činí 20+30 dní).

Proto vždy při prodeji nemovitosti zvažte, jestli je dobré 
stát se lovenou zvěří a  nechat se ulovit neznámým rea-
litním makléřem. Já doporučuji věnovat drahocenný čas 
výběru kvalitního zprostředkovatele, který se o  všechno 
postará. Má dostatek zkušeností, využívá dostatek inzert-
ních serverů a prodejních technik tak, že pro vás v co nej-
kratší době zajistí nejvyšší možnou tržní cenu. 

Pan Navrátil vycházel při svém počínání z nedostatku in-
formací o prodeji nemovitostí a nikdo mu to nemůže mít 
za zlé. Je prací těch poctivých a schopných realitních ma-
kléřů a realitních kanceláří dělat osvětu veřejnosti. Realitní 
trh je opředen spoustou mýtů, ze kterých se potom mylně 
vychází. Pokud by vás nějaké mýty zajímaly, přečtěte si 
také článek  „7 mýtů, kterým se při prodeji nemovitos-
ti raději vyhněte“ (viz na  www.arkcr.cz). Vychází hodně 
i z myšlení pana Navrátila.

Rozsah služeb realitní 
kanceláře — člena ARK ČR

„Realitní kancelář je při 
zprostředkování prodeje 
připravena a schopna zajistit 
služby dle tohoto materiálu.“ 

(Týká se úkonů RK v rámci 
sjednané provize u tzv. 
„exkluzivních zakázek“.) 

1. Nábor zakázky: 

•  vstupní prohlídka 
nemovitosti 

•  sepsání 
zprostředkovatelské 
smlouvy 

•  posouzení reálné  
tržní ceny 

•  převzetí podkladů 
potřebných k prodeji 
od klienta 

2. Příprava zakázky:

•  prověření podkladů 
předaných klientem 
z běžně dostupných zdrojů 

•  zpracování textových 
a grafických výstupů 
(exposé, podklady pro 
inzerce) 

3. Realizace zakázky

•  nabídka nemovitosti 

•  organizace prohlídky 
nemovitosti 

•  průběžná komunikace 
s klientem 

•  blokace nabídky 
nemovitosti 

•  příprava podkladů  
pro kupní smlouvu 
nebo smlouvu jí obdobnou 

•  asistence u kupní smlouvy 
nebo smlouvy jí obdobné 
sepsané k takovému úkonu 
oprávněnou osobou 

•  vypořádání kupní ceny,  
je-li tak sjednáno 

•  doručování smluv 
na katastrální úřad,  
je-li tak sjednáno 

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej RD od 2 mil. Kč

SLABCE
www.realcity.cz/rc/E26A

Dům, 1476 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 000 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/E1K3

Dům, 100 m², tř. G
RSČS / RKI, s. r. o.

tel.: 724 554 368
2 050 000 Kč

OLEŠNÁ
www.realcity.cz/rc/E2SO

Dům, 1071 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 000 000 Kč

DOMÁNOVICE
www.realcity.cz/rc/E26L

Dům, 115 m², tř. G
Reality 11

tel.: 603 582 467
2 055 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E1K7

Dům, 80 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
2 010 690 Kč

SMILOVICE
www.realcity.cz/rc/E26E

Dům, 1524 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 080 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E26G

Dům, 118 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E26J

Dům, 70 m², tř. G
KRP realitní služby

tel.: 737 959 004
2 100 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E26I

Dům, 220 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 605 330 330
2 100 000 Kč

JENEČ
www.realcity.cz/rc/E2SQ

Dům, 86 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 120 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2SP

Dům, 211 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

CHOŤÁNKY
www.realcity.cz/rc/E26M

Dům, 218 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 776 678 950
2 150 000 Kč

ZÁSMUKY
www.realcity.cz/rc/E26K

Dům, 150 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 736 514 888
2 179 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E2SS

Dům, 95 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 792 314 392
2 200 000 Kč

STEHELČEVES
www.realcity.cz/rc/E2SR

Dům, 226 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 737 333 078
2 190 000 Kč

HOROMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/E1K5

Dům, 80 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 606 616 555
2 257 000 Kč

LOKET
www.realcity.cz/rc/E26P

Dům, 100 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 602 684 162
2 200 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E2ST

Dům, 68 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 730 125 519
2 280 000 Kč

BYSTŘICE
www.realcity.cz/rc/E2SU

ŘD, 1+1, 100 m², tř. E
1. Zbraslavská RK

tel.: 724 064 064
2 290 000 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/E1K6

Dům, 125 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
2 299 800 Kč

SLATINA
www.realcity.cz/rc/E277

Dům, 200 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
2 290 000 Kč

ÚMONÍN
www.realcity.cz/rc/E2SX

Dům, 90 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 604 712 351
2 300 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E2SV

Řadový dům, 90 m², tř. B
EHREALITY S.R.O

tel.: 703 120 999
2 291 926 Kč

VRBČANY
www.realcity.cz/rc/E2SY

Dům, 3+1, 220 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 725 948 731
2 300 000 Kč

VELVARY
www.realcity.cz/rc/E26Y

Dům, 130 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 732 681 899
2 380 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ
www.realcity.cz/rc/E2T5

ŘD, 3+1, 100 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
2 399 000 Kč

CHRÁŠŤANY
www.realcity.cz/rc/E2T4

Dům, 109 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 390 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E27J

Dům, 90 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 400 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E27A

Dům, 220 m², tř. G
EVROPA RK MĚLNÍK

tel.: 736 737 848
2 399 000 Kč

POSTŘIŽÍN
www.realcity.cz/rc/E274

Dům, 92 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 603 228 103
2 421 720 Kč

ŘEVNIČOV
www.realcity.cz/rc/E2SZ

ŘD, 6+1, 174 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 430 009
2 300 000 Kč

HÁJE
www.realcity.cz/rc/E2T3

Dům, 1+1, 179 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
2 365 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2T1

Dům, 100 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
2 300 000 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/E26X

Dům, 120 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
2 368 000 Kč

PEČKY
www.realcity.cz/rc/E2T2

Dům, 78 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 604 712 351
2 350 000 Kč

DRAHLÍN
www.realcity.cz/rc/E26Z

Dům, 88 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 380 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E26A
http://www.realcity.cz/rc/E1K3
http://www.realcity.cz/rc/E2SO
http://www.realcity.cz/rc/E26L
http://www.realcity.cz/rc/E1K7
http://www.realcity.cz/rc/E26E
http://www.realcity.cz/rc/E26G
http://www.realcity.cz/rc/E26J
http://www.realcity.cz/rc/E26I
http://www.realcity.cz/rc/E2SQ
http://www.realcity.cz/rc/E2SP
http://www.realcity.cz/rc/E26M
http://www.realcity.cz/rc/E26K
http://www.realcity.cz/rc/E2SS
http://www.realcity.cz/rc/E2SR
http://www.realcity.cz/rc/E1K5
http://www.realcity.cz/rc/E26P
http://www.realcity.cz/rc/E2ST
http://www.realcity.cz/rc/E2SU
http://www.realcity.cz/rc/E1K6
http://www.realcity.cz/rc/E277
http://www.realcity.cz/rc/E2SX
http://www.realcity.cz/rc/E2SV
http://www.realcity.cz/rc/E2SY
http://www.realcity.cz/rc/E26Y
http://www.realcity.cz/rc/E2T5
http://www.realcity.cz/rc/E2T4
http://www.realcity.cz/rc/E27J
http://www.realcity.cz/rc/E27A
http://www.realcity.cz/rc/E274
http://www.realcity.cz/rc/E2SZ
http://www.realcity.cz/rc/E2T3
http://www.realcity.cz/rc/E2T1
http://www.realcity.cz/rc/E26X
http://www.realcity.cz/rc/E2T2
http://www.realcity.cz/rc/E26Z
http://www.realcity.cz
http://tel:800100446
http://tel:724554368
http://tel:800100446
http://tel:603582467
http://tel:777275457
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:737959004
http://tel:605330330
http://tel:774740636
http://tel:800100446
http://tel:776678950
http://tel:736514888
http://tel:792314392
http://tel:737333078
http://tel:606616555
http://tel:602684162
http://tel:730125519
http://tel:724064064
http://tel:730850785
http://tel:603781824
http://tel:604712351
http://tel:703120999
http://tel:725948731
http://tel:732681899
http://tel:724992629
http://tel:800775577
http://tel:800103010
http://tel:736737848
http://tel:603228103
http://tel:603430009
http://tel:731448202
http://tel:800103010
http://tel:792307500
http://tel:604712351
http://tel:800100164
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ROŽĎALOVICE
www.realcity.cz/rc/E27H

Dům, 160 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
2 440 000 Kč

KRYCHNOV
www.realcity.cz/rc/E2T7

Dům, 2+1, 230 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 608 949 480
2 490 000 Kč

VELIM
www.realcity.cz/rc/E2T6

Dům, 250 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 413 001
2 480 000 Kč

NEVEKLOV
www.realcity.cz/rc/E2T8

Dům, 198 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 490 000 Kč

POSTŘIŽÍN
www.realcity.cz/rc/DZC8

Řadový dům, 110 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 293 286
2 484 500 Kč

MNICHOVICE
www.realcity.cz/rc/E2T9

Dům, 158 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
2 490 000 Kč

MĚSTEČKO
www.realcity.cz/rc/E2TA

Dům, 100 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 037
2 490 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2TC

Dům, 833 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 493 333 Kč

MOHELNICE NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E2TB

Dům, 800 m²
PINK REALITY, s. r. o.

tel.: 800 400 900
2 490 000 Kč

LOUČEŇ
www.realcity.cz/rc/E2TD

Dům, 90 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 776 185 195
2 499 000 Kč

KOUPĚ
www.realcity.cz/rc/E276

Dům, 485 m², tř. G
EVROPA RK Č. BUDĚJOVICE

tel.: 730 592 885
2 490 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E27D

Dům, 160 m², tř. B
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 734 513 876
2 500 000 Kč

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E2TE

Dům, 168 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 731 485 709
2 500 000 Kč

STOCHOV
www.realcity.cz/rc/E27G

Dům, 308 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

tel.: 736 532 787
2 560 000 Kč

HRUBÝ JESENÍK
www.realcity.cz/rc/E2TF

Dům, 103 m², tř. G
RE/MAX Ivy

tel.: 777 746 932
2 500 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2TG

Dům, 82 m², tř. G
Reality 11

tel.: 603 198 777
2 560 000 Kč

TIŠICE
www.realcity.cz/rc/E283

Dům, 72 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 777 444 889
2 550 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2TH

Dům, 130 m², tř. G
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 834 713
2 580 000 Kč

VELTRUBY
www.realcity.cz/rc/E2TI

Dům, 120 m², tř. D
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
2 590 000 Kč

DOLNÍ SLIVNO
www.realcity.cz/rc/E2TL

Dům, 144 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
3 000 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E2TJ

Dům, 3+1, 220 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 717 310
2 600 000 Kč

PŇOV-PŘEDHRADÍ
www.realcity.cz/rc/E2TM

Dům, 200 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
3 145 000 Kč

HOŘANY
www.realcity.cz/rc/E2TK

Dům, 150 m²
MV reality s.r.o.

tel.: 732 426 571
2 640 000 Kč

VITICE
www.realcity.cz/rc/E1GB

Dům, 90 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 300 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E2TP

Dům, 97 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
3 645 036 Kč

VŠETATY
www.realcity.cz/rc/E2TS

Dům, 6+1, 195 m², tř. G
Burdareality

tel.: 608 958 634
4 500 000 Kč

KOZMICE
www.realcity.cz/rc/E2TQ

Dům, 110 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 777 990 554
3 650 000 Kč

SKALSKO
www.realcity.cz/rc/E2TT

Dům, 124 m², tř. B
Mireas s. r. o.

tel.: 728 502 288
4 680 000 Kč

BÝCHORY
www.realcity.cz/rc/E2TR

Dům, 102 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 699 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E2TU

Dům, 5+1, 180 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 721 889 434
4 850 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/E2TN

Dům, 81 m², tř. A
Home 4 People

tel.: 704 083 904
3 420 000 Kč

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/DEXV

Řadový dům, 140 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 775 256 550
3 499 999 Kč

MEDONOSY
www.realcity.cz/rc/DYUU

Dům, 5+1, 300 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 602 309 076
3 440 000 Kč

TEHOV
www.realcity.cz/rc/E2TO

Dům, 4+1, 83 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
3 500 000 Kč

BÝCHORY
www.realcity.cz/rc/E1GE

Dům, 70 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 490 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E11F

Dům, 2+1, 129 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
3 590 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej RD od 2 mil. Kč Více z této rubriky 
naleznete zde:
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Magazín BYDLENÍ
Téma: 
Jak zařídit koupelnu!

Dobrá rada: 
co dělat s malým 
bytovým prostorem?

Pořiďte si 
domácí spa

Co v květnu 
se zahradou?

Co v
se 

Již 3. května 
ve vašem Deníku!



Ideální bydlení pro rodiny s dětmi

Vynikající spojení s Prahou

Mimořádné možnosti sportovního vyžití

Atraktivní zahajovací ceny

www.bytycelakovice.cz
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Nové byty chytře...
Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie,  

moderní technologie, zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah, které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.

Další informace na www.chytre-bydleni.com a lince 800 340 350. 

www.trigema.cz

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.

Nové byty chytře...
Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie, 

 které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.

800 340 350.

Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

WWW.NA-MANINACH.CZ

NMN@HOLEŠOVICE
STAVBA ZAHÁJENA

WWW.CISTOVICKA.CZ

CSV@ŘEPY
50 % PRODÁNO

WWW.BOLEVECKA.CZ

BLV@HORNÍ MĚCHOLUPY
POSLEDNÍ BYT K PRODEJI

WWW.JEREMIASOVA.CZ

JRM@LUŽINY
POSLEDNÍ BYT K PRODEJI
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SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 
774 335 502 | info@rkjuris.cz

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete na www.jurisreal.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na jedi-
nečné poloze tohoto území, které je těsně 
spojeno s  řekou Vltavou, se zaměřením 
zejména na mladé rezidenty, ale také rodi-
ny s dětmi. Cílem je co nejvíce obyvatelům 
domu umožnit přímý kontakt s  přírodou 
a okolím řeky, při zachování vysokého kom-
fortu bydlení a dostupnosti služeb. 

Vytápění bytového domu je zajištěno tepel-
nými čerpadly vzduch voda, které jsou 
umístěny na  střeše domu. Toto moder-
ní řešení je samozřejmě výhodné nejen 
z důvodu nezávislosti na dodávce TUV, ale 
samozřejmostí je výrazná úspora provoz-
ních nákladů, které je v  kombinaci s  pod-
lahovým vytápěním, které Vám bytový dům 
nabízí, ideální variantou.

V  bytovém domě MATYÁŠ je 45 jednotek 
s  dispozicí 1+kk, 2+kk a  3+kk, o  výměrách 
od  29,03 m2 do  68,87 m2 v  cenové relaci 
od  1 790 000 Kč do  4 250 000 Kč. Pře-
vodní daň se neplatí. Každá jednotka je 
s balkonem nebo terasou.

WWW.JURISREAL.CZ

http://www.chytre-bydleni.com
http://www.trigema.cz
http://www.jurisreal.cz
http://tel:800340350
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