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Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku

Výkup nemovitostí

Výplata zálohy až 2.000.000,-

Zprostředkování prodeje
a pronájmu

www.omega-reality.czT: 724 370 102, 724 349 770

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Chcete se postavit na vlastní nohy?
Chcete se sami svobodně rozhodovat?
Chcete si sami plánovat svůj čas?

www.remax-nova.cz
RE/MAX Nova na Hradčanské
M. Horákové 42/127, Praha 6, metro Hradčanská 
T: 602 345 995, E: lucie.kohlerova@re-max.cz

JE ČAS NA ZMĚNU!

Pak začněte nově v Nově...

7 | od 21. 5. do 10. 6. 2018

http://www.waltrovka.cz
http://www.omega-reality.cz
http://www.remax-nova.cz
http://tel:724370102
http://tel:724349770
http://tel:602345995
http://mailto:lucie.kohlerova@re-max.cz


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

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.bytyvrane.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.bytyvrane.cz
http://tel:+420724303888
http://tel:774335502
http://tel:774335502
http://mailto:m.kvasnickova@bohemia-reality.cz
http://mailto:info@rkjuris.cz


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

2.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 731 000 696
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

CG

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

27.000.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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

tel.: 222 242 233

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

599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Podolí II, okres Písek. Samostatný RD, 3+kk 
po částečné rekonstrukci (dlažby, plovoucí pod-
lahy, obklady stropů, nová koupelna). IS: obecní 
vodovod a elektřina. Lze fi nancovat úvěrem. 

1.099.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

3.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

D

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

2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

  

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).

Zdiby, Brnky, okr. Praha-východ. Prodej 
pozemku o výměře 812 m2. IS: voda a elektřina. 
Mírně svažitý terén. Klidná lokalita. Na pozemku 
jsou základy rekreačního objektu. 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 po službách 
RK roste!

Reality „dělám“ více jak dvacet let. Za dvě 
desetiletí v oboru jsem zažil mnohé. V de-
vadesátých letech bývalo obvyklé oslovení 
klientů formou výlepu letáků na sloupech či 
zastávkách hromadné dopravy. Zapomínat 
nesmíme ani na fenomén své doby Annon-
ci. Vzpomeňme na řádkovou inzerci – kdo 
měl delší sloupeček, ten byl největší realitka 
v Praze (mnoho z nich již dnes neexistuje). 
V té době se zřejmě začal rodit trend dovo-
lávání soukromých nabídek. 

Zde zřejmě můžeme hledat počátek zne-
chucení řady klientů realitním kancelářemi, 
resp. samotnými makléři. Pokud jste dali 
inzerát se soukromou nabídkou na inter-
net, tak se strhla doslova smršť telefonátů. 
Makléři se předháněli s cenovými nabíd-
kami a sliby jak rychle nemovitost prodají. 
Leckterý prodávající pak získal pocit, že má 
velmi žádané zboží, když mu na jeho inzerát 
reaguje tolik poptávajících. 

Nabízející přestali rozeznávat soukromou 
poptávku od té z realitek a byli zklamáni, 
že se nedaří obchod realizovat. Po určité 
přechodné době, kdy se prodávající sna-
žili prodávat nemovitosti vesměs sami, 
začínáme pozorovat zvyšující se poptávku 
po kvalitních službách směřujících k prodeji 
či pronájmu nemovitosti a ochodu nabíze-
jících uhradit přiměřenou provizi. Své zřej-
mě dělá i dlouhodobá inzerce, vracející se 
klienti a obchody na doporučení. Klientům 
vedle klasického zprostředkování nabízíme 
i přímý odkup nemovitosti nebo výplatu zá-
lohy před prodejem nemovitosti do výše až 
2 000 000 Kč.

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

http://www.miroslavhavelka.cz
http://tel:731000696
http://tel:724349770
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:222242233
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724349770
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
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Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

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

Tuto informaci naleznete i u jednotlivých 
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

GRAND REALCITY 
UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

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

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

ARK ČR-Asociace  
realitních kanceláří České republiky

ASGK Design s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

CENTRAL GROUP a.s.

Commco

EXAFIN one, s.r.o.

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Ipon Real s.r.o.

JRD Development s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Kateřina Nová

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

LEXXUS a. s.

Lipenecký statek a.s.

Luxent s.r.o.

Next development s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

Prague - Properties

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

RE/MAX Nova

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

Pyl všude, kam se podíváme. I to je důvod, proč se naše 

okna nebývale špiní a proč bychom jim měli věnovat 

dostatečnou péči. Chcete je umýt bez chemie? Žádný 

problém. Zkuste to podle našich babiček.

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

MYTÍ OKEN BEZ CHEMIE 
ZKUSTE TRIKY NAŠICH BABIČEK

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! 

číslo 7 od 21. 5. do 10. 6. 2018

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


132 + 40 m2, klimatizovaná galerie, vysoké stropy, přiznané trámy, 
dřevěné podlahy, mezonetový byt v 6.NP s terasou a krásnými výhledy 
na zámek Troja.

67 + 3 m2, dřevěná okna a podlahy, vyhřívaná dlažba, garážové stání, sk-
lep, klidná lokalita, moderní byt s balkonem ve 3.NP komorní rezidence 
s výtahem.

90 m2, atraktivní lokalita, původní parkety, špaletová okna, byt v 
původním stavu ve 2.NP domu s novým výtahem a společnou terasou 
s krásnými výhledy.

Byt 5+1 Byt 3+kk Byt 3+1
PRAHA 7 - LETNÁ | JANA ZAJÍCE PRAHA 5 - SMÍCHOV | PODBĚLOHORSKÁ PRAHA 1 - MALÁ STRANA | NERUDOVA

www.realcity.cz/rc/E2Z5 www.realcity.cz/rc/E2Z8 www.realcity.cz/rc/E2ZJ

Informace v RK   9 100 000 Kč   16 700 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
28898 29063 29119

F G G

119 m2, kvalitní vybavení, krb na biolíh, špaletová okna, dubové podlahy, 
vytápěná velkoformátová dlažba, sklep, zrekonstruovaný byt ve 2.NP s 
výhledem.

86 m2, dřevěné podlahy, špaletová okna, přiznané trámy, skleněné stropní 
plochy, 1 garážové stání, byt ve 3.NP rezidence Trojský mlýn s nonstop 
recepcí.

149 + 7 m2, podle návrhu studia Čtyři stěny, galerie, ateliérová okna, 
dřevěné obložení, dubové podlahy, mezonetový byt v 5.NP s jižní terasou 
v centru.

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 3+kk
PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | LANNOVA PRAHA 7 - TROJA | POVLTAVSKÁ PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | KAROLÍNY SVĚTLÉ

www.realcity.cz/rc/E2ZI www.realcity.cz/rc/E2Z3 www.realcity.cz/rc/E2ZH

  17 800 000 Kč   8 990 000 Kč   21 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
23090 29189 28655

G D G

342 + 665 m2, krb, dřevěné podlahy, mramorové prvky, přiznané trámy, 
whirpool bazén, garáž, prvorepubliková podsklepená vila se 2 bytovými 
jednotkami.

253 + 1232 m2, terasa, galerie s vysokým stropem, krb, dřevěná eurook-
na, kamerový systém, alarm, dvojgaráž, úsporná dřevostavba se zahra-
dou a výhledem.

432 + 1383 m2, několik teras, krb, kvalitní materiály, bazén, sauna, vířivka, 
rodinná vila na konci slepé ulice navržená architekty ze studia Znamení 
čtyř.

Dům 7+1 Dům 6+kk Byt 6+kk
PRAHA 8 - LIBEŇ | NAD MAZANKOU PRAHA - VÝCHOD | SULICE PRAHA 5 - HLUBOČEPY | POD HABROVOU

www.realcity.cz/rc/E2ZE www.realcity.cz/rc/E2Z4 www.realcity.cz/rc/E2Z7

  23 900 000 Kč   14 500 000 Kč   50 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
28962 29259 29018

G A C

GC G

75 + 81 m2, lihový krb, dřevěné podlahy, dlažba, skleněné dveře, 2 
garážová stání, sklep, designový byt s terasou v 7.NP moderní rezidence 
Vivus Aréna.

54 + 6 m2, výhledy do zeleně, kvalitní vybavení, plovoucí podlaha, 
garážové stání, sklep, byt umístěný ve stráni se slunnou terasou v 1.NP 
moderní rezidence.

67 m2, vysoké stropy, špaletová okna, parkety, dvoukřídlé dveře, oblíbená 
lokalta, byt ve 4.NP klasického vinohradského činžovního domu s výta-
hem.

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 2+1
PRAHA 9 - LIBEŇ | KURTA KONRÁDA PRAHA 2 - VINOHRADY | U ZVONAŘKY PRAHA 2 - VINOHRADY | LUŽICKÁ

www.realcity.cz/rc/E2ZB www.realcity.cz/rc/E2ZC www.realcity.cz/rc/E2ZD

  12 000 000 Kč 9 800 000 Kč   9 700 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
27223 28817 28948

http://www.realcity.cz/rc/E2Z5
http://www.realcity.cz/rc/E2Z8
http://www.realcity.cz/rc/E2ZJ
http://www.realcity.cz/rc/E2ZI
http://www.realcity.cz/rc/E2Z3
http://www.realcity.cz/rc/E2ZH
http://www.realcity.cz/rc/E2ZE
http://www.realcity.cz/rc/E2Z4
http://www.realcity.cz/rc/E2Z7
http://www.realcity.cz/rc/E2ZB
http://www.realcity.cz/rc/E2ZC
http://www.realcity.cz/rc/E2ZD
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


Daň v roce 2018?
V roce 2018 se v oblasti daně z nemovitých věcí nic zá-
sadního nezměnilo. Zákon sice doznal několika změn, jde 
však vesměs o novinky technického charakteru. Letos tak 
platí, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podáva-
jí především poplatníci, kteří v roce 2017 nabyli do svého 
vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či 
nebytovou jednotku. 

Přístavba i nástavba
Přiznání se týká i těch, kteří v minulosti k přiznané nemovi-
té věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlik-
vidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo 
ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení 
nadzemních podlaží a  podobně. Pozor, změnou rozhod-
nou pro stanovení daně se myslí i změna výměry parcely 
na  základě obnovy katastrálního úřadu. Dokonce i  část 
budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užíva-
ná, je předmětem zdanění.

Kdy stačí jen ohlásit
V  některých případech nemusíte podat přímo daňové 
přiznání a postačí, když finančnímu úřadu ohlásíte změnu 
ve  vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. 
Tuto možnost ale máte, pouze pokud v daném kraji všech-
ny své nemovité věci pozbudete. Jestliže vám v  daném 
kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musíte podat 
dílčí daňové přiznání.

Platba do konce května
Finanční správa začala posílat složenky pro zaplacení 
daně z nemovitých věcí. Jak bylo řečeno, daň z nemovi-

tých věcí na rok 2018 musí být uhrazena do konce května.  
Platí to v případě, že nepřesahuje částku 5 000 Kč. Stejně 
jako v případě, že nejste poplatník, který provozuje země-
dělskou výrobu. 

Jak budete informováni?
Vlastníci nemovitostí by měli být příslušnými finančními 
úřady informováni o výši daně k úhradě. Právnické osoby 
by měly dostat „Informaci o vyměření daně z nemovitých 
věcí“, kterou úřad zašle do datové schránky. Fyzické oso-
by by měly obdržet informaci prostřednictvím pošty. Měla 
by jim přijít rovnou složenka. Případně vám daň může být 
stržena přes SIPO na základě předem uděleného souhla-
su. 

Když nedostanete složenku
Pokud vám finanční úřad nezašle složenku ani jinou in-
formaci, doporučujeme vám kontaktovat příslušný finanční 
úřad a situaci vyjasnit. Nezaslání je totiž obvykle signálem 
o tom, že něco není v pořádku. Určitě se chcete vyhnout 
případným sankcím.

Jak daň zaplatit?
Daň se dá zaplatit několika způsoby. První je bezhotovost-
ní převod z  vašeho účtu na  účet příslušného finančního 
úřadu. Další variantou je platba daňové složenky, u které 
nehradíte poštovné. To platí jen pro fyzické osoby. Můžete 
také platit běžnou složenkou nebo prostřednictvím SIPO. 
To platí, pokud jste se k této službě přihlásili na finančním 
úřadě do 31. ledna 2018. V tomto případě vám domů ne-
přijde obálka s daňovou složenkou. Poslední variantou je 
hotovostní platba v pokladně finančního úřadu. 
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Co je daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí je 
jedna z majetkových daní. 
Touto daní je každoročně 
zdaňováno vlastnictví 
nemovité věci. Výlučným 
příjemcem výnosů daně jsou 
obce, zatímco správu daně 
zajišťuje stát prostřednictvím 
finančních úřadů. 

Zdaňovací období
Za zdaňovací období se 
počítá kalendářní rok 
a poplatník je povinen 
podat příslušnému úřadu 
daňové přiznání do 31. ledna 
na zdaňovací období (tj. když 
se platí daň z nemovitostí 
za rok 2017, tak se musí 
daňové přiznání podat do  
31. ledna 2017). Rozhodným 
obdobím pro výpočet daně 
je 1. 1. příslušného roku. 
V případě, že přiznání bylo 
podáno v letech minulých 
a nedošlo od té doby k žádné 
změně, se přiznání nepodává. 
Daň se platí bez ohledu 
na úroveň příjmu poplatníka.

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
ZAPLATIT MUSÍTE DO KONCE KVĚTNA!
Konec května přináší poplatníkům povinnost uhradit daň z nemovitých věcí. V těchto dnech se v jejich 
schránkách může objevit složenka s údaji k platbě, kterou aktuálně Finanční správa ČR poplatníkům 
zasílá. 

Když se s platbou opozdíte
Úrok z prodlení vzniká, není-li 
daň připsána na účet správce 
daně do 4. pracovního dne 
po uplynutí lhůty. Letos se 
úrok z prodlení uplatní pro 
takové pozdní květnové 
platby, které budou připsány 
na účet správce daně 7. 6. 2018 
a později. Výše úroku 
z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené 
ČNB platné pro první den 
příslušného kalendářního 
pololetí (v současné době  
0.05 %), zvýšené o 14 %.

Když provozujete 
zemědělskou výrobu
Patříte-li k těm, kteří provozují 
zemědělskou výrobu, máte 
povinnost uhradit daň  
ve dvou stejných splátkách,  
a to k 31. 8. a k 30. 11. Pokud  
je daň u ostatních poplatníků 
vyšší než 5 000 Kč, pak  
je splatná opět ve dvou 
stejných splátkách,  
a to k 31. 5. a k 30. 11.  
Poplatník ji však může  
v termínu do 31. května  
zaplatit i najednou.

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

http://www.realcity.cz/magazin
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Rodinné domy

PRAHA 9
čakovice 

třeboraDice

kvinta 5+kk 140m2

kvarta 4+kk 109m2 Sexta 6+kk 160m2

Praha

bydlení v Praze 
s výhodami okolní 

bohaté přírody

www.vyladenedomy.cz  ) 724 511 511

18-05-16-inzerce-domy-200x131-01.indd   1 16.05.2018   14:56:30

Malvazinky
rezidence

prodáno 60%
dokončení           podzim/zima 2018

www.rezidencemalvazinky.cz  ) 724 511 511

Bydlení pro všechny generace

18-05-16-inzerce-malvazinky-200x131-01.indd   1 16.05.2018   14:26:527
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PRAHA

PRODEJ BYTU, OV, 3+KK, 91 m2 
cihla, po kompletní rekonstrukci, Praha 3, ul. Kubelíkova
Prodej krásného stylově zařízeného bytu 3kk, 91 m2, ve  3. patře cihlového domu, v  lokalitě Praha 3, Žižkov.  
Byt po kompletní rekonstrukci včetně nových nosných trámů. V bytě proběhla kompletní výměna zárubní, dve-
ří a veškerých rozvodů. V bytě kuchyňská linka včetně spotřebičů, koupelna s vanou, závěsnou toaletou, bide-
tem a oknem do světlíku + samostatná toaleta s umyvadlem a oknem do světlíku. Ložnice a dětský pokoj mají 
vlastní šatnu. Rozvody elektřiny v mědi, nové štuky, kompletně nové podlahy, v obývacím pokoji, kuchyni, lož-
nici, dětském pokoji a šatnách dřevěné podlahy. V celém bytě rozvody na TV a PC. Okna původní repasovaná 
cca před 8 lety. Vytápění plynovým kotlem Vaillant, nová topná tělesa. Temperace podlah v koupelně a chodbě 
zbytkovým teplem. Orientace oken: obývací pokoj a ložnice na západ, dětský pokoj na východ. Zaveden alarm.  
Výška stropů 3,160 m, v předsíni 3,244 m. V předsíni prostorné vestavěné skříně, včetně prostoru pro pračku, su-
šičku a plynový kotel. Zavedeno UPC. Dům má novější fasádu a střechu. Možnost hypotéky. Byt je okamžitě volný. 

CENA: 8 990 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz

Koupě nové nebo stávající nemovitosti bez vad 

je předpokladem spokojeného bydlení nebo vý-

hodné investice. Nemovitost většinou kupujeme 

s cílem uzpůsobit ji dle našeho záměru. Jak však 

najít partnera, který Vám v této věci zajistí kom-

pletní odborný servis? To znamená, že zajistí od-

borné poradenství s inspekcí nemovitosti na jejím 

počátku, zpracuje projekt stavebních úprav ne-

movitosti s jeho vyřízením na úřadech, zpracuje 

kompletní projekt interiéru s  nábytky a osvětle-

ním, dále připraví  kontrolní rozpočet navržených 

úprav, pomůže s výběrem stavební firmy a zajistí 

její kontrolu na stavbě. 

Ateliér ASGK Design s.r.o. tyto komplexní projek-

tové služby poskytuje. Ateliér provádí všechny 

stupně projektové dokumentace nejen archi-

tektonicko-stavební části, ale i statiky, požárně 

bezpečnostního řešení a všech profesí technic-

kého zařízení budov. Ateliér má zkušenosti se 

všemi běžnými stavebními materiály a techno-

logiemi, využívá přírodní a ekologické materiály, 

stejně jako moderní technologie, které snižují 

provozní náklady budov a efektivně je regulují. 

Ateliér důsledně dbá na kvalitu stavebně archi-

tektonického řešení, promyšlenost stavebních 

i interiérových detailů, efektivnost provozu budo-

vy, koordinaci technologií a v neposlední řadě 

dbá na vysokou kvalitu designu interiéru.  

RADA NA ZÁVĚR:

Neváhejte si před koupí nemovitosti nebo pro 

zpracování projektu jejích stavebních úprav ob-

rátit na odborníka, který má zkušenosti s  danou 

problematikou. Ten Vás může včas upozornit 

na nečekané komplikace a navrhne jejich od-

borné řešení. Ve finále Vám tento přístup ušet-

ří nejen čas a finance, ale hlavně Vaše nervy 

a starosti.

KUPUJETE NEMOVITOST? 
VYUŽIJTE ODBORNOU INSPEKCI!

Odborná inspekce nemovitosti Vám pomů-
že ověřit nejen skutečný stav nemovitosti 
ještě před její koupí, ale také poukáže na re-
álné možnosti provedení Vámi zamýšlených 
stavebních úprav.

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

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

Půdní vestavba s výtahem, Vinohrady. Elegantní salon s plně vybavenou kuchyňskou linkou, 1 ložnice, 
galerie jako druhá ložnice nebo pracovna. Koupelna s vanou, plynové ET, parkety, klimatizace. .  

 Mezonet 100 m2, 2+kk+galerie 
  PRAHA 2, UL. KORUNNÍ 

www.realcity.cz/rc/DKRZ

   24 000 Kč/měs.  224 817 803 
 KOR p1 

   

V secesním domě po kompletní rekonstrukci, půdní vestavba, výtah. Slunný, tichý, s terasou. Kuchyňská 
linka, dvě ložnice, dvě koupelny, 2xWC. Plynové ET, parkety, klimatizace. U Vršovického nám. . 

 Mezonet 96 m2, 3+kk 
PRAHA 10, UL. ŽITOMÍRSKÁ 

www.realcity.cz/rc/E2VS

    24 000 Kč/měs.  224 817 803 
 žito13 
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Malebná vesnička Okoř poblíž Prahy 6, které dominuje 
mohutná zřícenina raně středověkého hradu a jejíž za-
jímavá historie se odvíjí již od 9. století, je rozhodně za-
jímavým místem a jedinečnou příležitostí na investici 
do nemovitosti. Historická stavení, většinou kamenná, 
připomínající spíše kraj Provence než centrální Čechy, 
jsou rozložena volně v krajině podél Zákolanského 
potoka. V obci se nestaví nové objekty a celá lokalita 
si zachovává původní ráz, který se v průběhu věků jen 
málo změnil.

Ing. Lenka Dušková 
Senior Sales Specialist 

+420 773 769 769 
lenka.duskova@luxent.cz 

 
www.luxent.cz

Dlouhá staletí poté, co hrad zpustl a jeho přilehlá hospodářská stavení přestala být využívána ke svému původnímu účelu, zažila 
Okoř další renesanci – na přelomu 19. a 20. století zvlněná a zalesněná krajina okolo Okoře a Zákolanského potoka totiž inspirovala 
geniální díla největších malířů českého krajinářství. V této malebné krajině často tvořil a hledal inspiraci Julius Mařák (tehdy již 
významný umělec vídeňské Akademie), Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Jan Preisler, Antonín Mánes a další. 

Obecně rozšířený názor, že investice do historických staveb je past na peníze, v takovémto charismatickém prostředí nedaleko Prahy 
nemusí vůbec platit. Stavení jsou výhodnou investicí s velkým potenciálem pro svou jedinečnost a polohu v ojedinělém, příběhy 
i pověstmi opředeném prostředí. Obec s mohutnou kulisou zříceniny hradu přitahuje díky své dostupnosti a malebnosti mnoho 
výletníků z blízké Prahy, je snem snoubenců pro naplánování a uskutečnění svatby na kterou se nezapomíná, firmy a instituce zde 
pořádají svá pravidelná setkání. 

V této krásné obci nabízíme například 
rozlehlý mlýn s terasovitou zahradou při 
Zákolanském potoce, v dávné minulosti 
sloužící hradu. Může být využíván k pohos-
tinským účelům, nebo také jako velkorysé 
rodinné sídlo s několika apartmány. V sou-
časném stavu je celkový počet místností 
přibližně dvacet. Je zde také 8 koupelen,  
5 kuchyní a každá obývací místnost má vlast-
ní krb. Vnitřní dvůr, na který je vstup ze všech 
apartmánů, obepínají kolem dokola terasy 
s centrálním bazénem. Na starý mlýn nava-
zuje rozlehlý ovocný sad a zahrada o ploše 
přibližně šest tisíc metrů čtverečních. Chcete 
se dozvědět více? Zajímají vás další historic-
ké nemovitosti, zámky či usedlosti? S jejich 
prodejem máme mnohaleté zkušenosti, a to 
nejen v této lokalitě. Prohlédněte si celou naši 
nabídku na www.luxent.cz  nebo nás kontak-
tujte, rádi se vám budeme věnovat. 

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

ZAJÍMAVÁ MÍSTA K INVESTICI V ČECHÁCH 
Okoř a přilehlé okolí

http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:+420773769769
http://tel:731300400
http://mailto:lenka.duskova@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

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

770 128 128 10 490 000 Kč

Vrané nad Vltavou
Prodej bývalé fary z 2. pol. 19. století se ZP 240 m². Skládá se z hlavní obytné 
budovy a samostatně stojící hosp. budovy, k objektu přiléhá zahrada 673 m², 
vše připojeno na dostupné IS. Zrekonstruované přízemí o UP 130 m², sklep s 
klenbovým stropem,  půda vhodná k vybudování dalších místností.

www.realcity.cz/rc/E2XA

G

770 127 127 21 500 000 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

773 769 769 7 700 000 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

731 300 400 13 900 000 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

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 7 300 000 Kč

Praha 2 - Vinohrady
Dvoupatrový byt 2+kk o obytné ploše 72 m² s terasou 8 m² situovaný v posled-
ním patře činžovního domu s výtahem. Ve spodním podlaží se z chodby vchází 
do velké obývací části s kuchyní a do hlavní koupelny. V horní části je umístěna 
ložnice, malá koupelna a terasa s výhledem do příjemného vnitrobloku.

www.realcity.cz/rc/E2XC

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

734 445 445 27 500 000 Kč

Praha 1 - Staré Město
Byt 4+1, 136,5 m², ve 4. NP domu z počátku min. století v Betlémské ul. Dům 
s výtahem je po kompletní rek., výhodou je možnost vstupu do domu též z ul. 
Konviktské. Byt má 3 průchozí pokoje s velkými špaletovými okny, stylovou 
koupelnu, vybavenou kuchyň s jídelnou. Orientace oken je na S a J.

www.realcity.cz/rc/E2XB

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

http://www.realcity.cz/rc/E2PO
http://www.realcity.cz/rc/DZI8
http://www.realcity.cz/rc/DYNR
http://www.realcity.cz/rc/E2G8
http://www.realcity.cz/rc/E2XA
http://www.realcity.cz/rc/E1IN
http://www.realcity.cz/rc/E259
http://www.realcity.cz/rc/E1X5
http://www.realcity.cz/rc/E2XC
http://www.realcity.cz/rc/E2G6
http://www.realcity.cz/rc/E2XB
http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:773769769
http://tel:723255255
http://tel:770128128
http://tel:734445445
http://tel:770128128
http://tel:770127127
http://tel:773769769
http://tel:731300400
http://tel:770128128
http://tel:773769769
http://tel:734445445
http://tel:734445445
http://tel:731300400
http://mailto:info@luxent.cz
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Domy s ostrahou  

jsou na tom lépe

V nových bytových 

projektech již není žádnou 

novinkou, že v přízemí 

funguje vrátný. Ať už se 

jedná o kamerový systém 

s elektronickým vrátným, 

nebo dokonce o domy 

s ostrahou. Jde ale spíše 

o luxusní projekty, kde si 

ostrahu majitelé bytových 

jednotek platí. V ceně 

za hlídání objektu jsou často 

zahrnuty i další služby, jako 

např. údržba nebytových 

prostor nebo areálu.

PŘICHÁZÍ SEZONA DOVOLENÝCH  
ZLODĚJI SE NEZAMĚŘUJÍ JEN NA BYTY V PŘÍZEMÍ 
JAK SE CHRÁNIT A CO MOC NEPOMÁHÁ?
Stále více lidí jezdí k  moři i  mimo hlavní sezonu. A  to je čas pro zloděje. V  ohrožení nejsou pouze 
opuštěné chaty, ale zejména byty a domy. Jak dobře si byt nebo dům zabezpečíte, je pouze na vás. 

Zvolte vhodnou pojistku

Pokud nezvolíte vhodný 

typ zabezpečení, je dalším 

řešením pro váš klid i vhodné 

pojištění. Pojistná smlouva 

může obsahovat i kombinaci 

několika pojistek. Aby 

byla pojistná částka řádně 

vyplacena, je třeba dodržet 

bezpečnostní nároky, které 

pojišťovna ve smlouvě uvádí. 

Problémy mohou nastat, 

jestliže se zjistí nedbalost 

na straně poškozeného. Dobře 

si proto prostudujte jednotlivé 

podmínky. K výběru pojišťovny 

i konkrétní pojistky můžete 

využít on-line srovnávačů. 

Na detaily se pak můžete 

zeptat na asistenčních linkách, 

kde vám bezplatně vysvětlí, co 

pojistka zahrnuje a doporučí 

vám další varianty. Další 

nápovědou mohou být pozitivní 

reference vašich známých nebo 

sousedů, kteří mají již případné 

zkušenosti s pojistnou událostí 

a jejím vyřizováním. Takové 

reference jsou i na internetu.

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

Spousta rodin se spoléhá pouze na základní zabezpečení, 
které jim určuje pojištění domácnosti a ostatní už nechá-
vají osudu. Vynalézavost zlodějů je však rok od roku větší. 

Vykrádají se byty všech typů
Není pravdou, že přízemní byty patří k těm, které se nej-
častěji vykrádají. Ohrožené jsou i byty v posledních pat-
rech panelových domů, jelikož zloději zde nebývají nikým 
rušeni. Většinou tedy jdou na jisto. Není ani výjimkou, když 
zloděj zavítá do bytu či domu v době, kdy jeho majitelé 
jsou uvnitř. 

Není důležité, kolik toho doma máte
Nezáleží také pouze na výši majetku, který vlastníte. Zlo-
dějům bohatě stačí to, co máte v  předsíni, či jiné blízké 
místnosti. Když doma nejste, jsou terčem zlodějů napří-
klad televizory či jiná elektronika. Tyto předměty pak 
často končí v  některé z  mnoha zastaváren, kde se dají 
snadno zpeněžit.  

V ohrožení i byty ve vyšších patrech
Pomocí ochranných mříží, které majitelé bytů v  přízemí 
často instalují, je možné se snadno dostat do bytů ve dru-
hém patře. Slouží logicky zlodějům jako žebřík. Nespolé-
hejte proto na to, že bydlíte ve vyšších patrech a zlodějům 
se k vám chtít nebude. Řešením může být zasklení veran-
dy či balkonu. Ideálně nerozbitným sklem.

Zaměřte se na dveře i okna
Odborníky doporučovaný způsob ochrany oken jsou bez-
pečnostní fólie. Lze je umístit na kterýkoli typ okna (plas-
tová, dřevěná). 

Další ochrana by měla být zaměřena na dveře. Klasickým 
„fabkám“ už dávno odzvonilo. Zelenou mají zámky fungu-

jící na  principu dvou a  vícebodového zabezpečení. Aby 
zloděj nemohl použít hever k  roztažení dveří, je vhodný 
zámek s tříbodovým zabezpečením. Ano, můžete namítat, 
že zloděj může dveře rozsekat sekerou, ale to vyžaduje 
jisté podmínky, které zpravidla několikapodlažní dům ne-
splňuje.

Rychle vyměňte zámek
Odjíždíte už za několik dnů a výměnu starých vchodových 
dveří za  nové nebo jiné bezpečnostní opatření již ne-
stihnete? Pak alespoň vyměňte obyčejný zámek za bez-
pečnostní. Klasická cylindrická dveřní vložka má systém 
stavítek na  pružinkách, které odemknou mechanismus 
v případě, když jsou zarovnané.

Zámky nové konstrukce pracují například s  otočnými la-
melovými stavítky, která nezamrzají, nezanášejí se pra-
chem a  hlavně je nelze otevřít pomocí vyhmatání nebo 
bumpingem. Vyznat se na  trhu s  bezpečnostními zám-
ky není ale jednoduché. Všímejte si hlavně certifikace. 
Na obalu výrobku hledejte certifikaci podle ČSN EN 1303 
a ČSN EN 1627 a z nich vyplývající bezpečnostní třídu – 
měla by být minimálně 3, lépe však 4. Setkat se můžete 
i s označením 4+, které udává, že daná vložka svými vlast-
nostmi překračuje požadavky státní normy.

Pozor, i alarmy mohou být poruchové
I  přes různá bezpečnostní opatření bývají zloději často 
rychlejší. Máte doma alarm a myslíte si, že vás to zachrání? 
To není vždy pravda! Poruchové bývají i alarmy. Dosti čas-
to je ale vina na straně poškozeného. V mnoha případech 
totiž majitelé zapomínají alarm spustit nebo zapomenou 
kód apod. Myslete i na tohle!

http://www.realcity.cz/magazin
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64 m2, s balkonem a gar. stáním, 
ve 3.NP, novostavba z roku 2009, 
sklep 2 m2. V domě je fitness.

Krajní ŘRD v klidné části, dům i za-
hrada v udržovaném stavu, CP 165 
m2 + 10 m2 terasa, poz. 356 m2.

Byt 2+kk

Dům 7+2

P3-ŽIŽKOV, V ZAHRÁDKÁCH

P5-SLIVENEC

www.realcity.cz/rc/E2XX

www.realcity.cz/rc/E2Y1

  5 100 000 Kč

Informace v RK

725 435 090

725 435 090

Kompletně zrekonstruovaný, 75 m2,  
v 10. p. panel. domu s výtahem. 
Veškerá obč. vybavenost v blízkosti.

RD GSERVIS Milenium 226, 228 m2, 
s pozemkem 1 092 m2, v prostředí 
novostaveb, kolaudace 2010.

Byt 3+kk

Dům 6+1

P4-KAMÝK, ZIMOVA

DOUBEK, OKR. PRAHA-VÝCHOD

www.realcity.cz/rc/E2XV

www.realcity.cz/rc/E2XY

  4 000 090 Kč

  7 600 000 Kč

725 435 090

725 435 090

Dvoupatrový, 180 m2, s garáží a 
dílnou, vedlejší stavba na grilování, 
poz. 437 m2, vzrostlá zahrada.

Garáž 29 m2 s technickým záze-
mím v oblasti modrých zón, ve vnit-
robloku uzavřený plotem,  po rekon.

Dům

Garáž

PERUC, OKRES LOUNY

P 6-BUBENEČ, ROOSEVELTOVA

www.realcity.cz/rc/E2Y2

www.realcity.cz/rc/E2XZ

Informace v RK

Informace v RK

725 435 090

725 435 090

+420 725 435 090

+420 724 270 852.cz

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

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE

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

POSLEDNÍCH 6 BYTŮ
K PRODEJI

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

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

od 6 210 000 vč. DPH a pozemku

RODINNÉ DOMY PANSKÁ POLE PŘEZLETICE

www.realcity.cz/rc/DVT3

ZAHÁJENA VÝSTAVBA 2. ETAPY

B
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Co to  znamená?
Pro vysvětlení, na  tyto dva 
ukazatele upozornila ČNB již 
ve své loňské Zprávě o finanční 
stabilitě, prostřednictvím níž tak 
vzkázala bankám, že by u  ža-
datelů, kteří tyto limity překra-
čují, měly postupovat obzvlášť 
obezřetně. Nicméně však ne-
šlo o doporučení, bankám tedy 
za porušení limitů žádný postih 
nehrozil. 

ČNB zveřejňuje svá doporučení 
současně s  pravidelnou zprá-
vou o stabilitě, jejíž uvedení se 
očekává 12. června. Za  necelý 
měsíc tedy bude jasno, zda se 
banky budou muset řídit dalším 
zpřísněním a tím pádem se také 
rodinám s  průměrnými příjmy 
zhorší dostupnost hypoték. 

Pokud bychom si dopad dopo-
ručení vyjádřili v číslech, tak by 
žadatel o  průměrnou dvoumi-
lionovou hypotéku potřeboval 
čistý měsíční příjem více než 
22 tisíc korun (podle Českého 
statistického úřadu činila prů-
měrná hrubá mzda ve  čtvrtém 
čtvrtletí loňského roku 31  646 
korun). „To jsou však jen čísla 
průměrná. Například v  Praze, 
kde se nové byty prodávají 
za  cenu blížící se 90 tisícům 
za metr čtvereční, by po klien-
tovi banka žádala na  pořízení 
50metrového bytu čistý příjem 
přibližně 46 tisíc korun měsíč-
ně, což nadělá spoustě žada-
telů vrásky,“ uvádí Pavel Bultas. 

A  aby toho nebylo málo, Čes-
ká národní banka boj o  uzá-
konění omezení nevzdává. 
Spolu s  ministerstvem financí 
pracuje na  návrhu, do  kterého 
chce mimo jiné prosadit pokutu 
za porušení limitů až 10 milionů 
korun za případ. Návrhem by se 
měla vláda zabývat po prázdni-
nách, nabýt účinnosti by tak no-
vela mohla v září příštího roku.

„Superlevné hypotéky vyvolaly velký zájem klientů 
o  vlastní bydlení. Bohužel se snadno dostupnými hypo-
tečními úvěry se zahltil realitní trh poptávkou a  vhodné 
nemovitosti mizely raketovou rychlostí. Nedostatečná na-
bídka tak logicky vyvolala růst cen rezidenčních nemovi-
tostí,“ konstatuje Pavel Bultas ze společnosti HYPOASIS-
TENT. A zvyšování cen nemovitostí nezabránila zatím ani 
doporučení ČNB o poskytování hypoték, problém je totiž 
spíše v nedostatku nových bytů. Pro připomenutí, od loň-
ského dubna mohou banky poskytovat hypotéky do ma-
ximální výše 90 % hodnoty nemovitosti (LTV) a u hodnot 
80 až 90 % LTV mají omezení v poskytnutí hypoték pouze 
na 15 % z nových obchodů. „A pro klienty z tohoto dopo-
ručení vyplývá, že musí mít už při žádosti o hypoteční úvěr 
našetřeno minimálně desetinu, lépe však pětinu ceny 
nemovitosti. Pokud tedy klient pořizuje byt za  tři miliony 
korun, musí nyní dát minimálně 300 tisíc korun ze svého,“ 
připomíná Pavel Bultas.

Ani toto omezení však realitní trh příliš neochladilo, proto 
uvažuje Česká národní banka o dalším zpřísnění.

Lidé s průměrnými příjmy budou mít větší problém 
na hypotéku dosáhnout
Centrální banka zvýšila úroky základních sazeb naposledy 
v únoru. Podle člena bankovní rady Tomáše Nidetzkého 
je nyní takový mezičas. Další zvyšování očekává až někdy 
ke konci letošního roku. Někteří finanční analytici se však 
domnívají, že ČNB může přistoupit i ke dvěma zvýšením 

úrokových sazeb. Otázkou bude, jak centrální banka změ-
ní prognózu pro korunu, která podle analytika Raiffeisen-
bank Františka Táborského nestojí v současnosti na reál-
ných předpokladech. Právě pomalejší posilování koruny 
vytvoří v  druhé polovině roku prostor pro dvě zvýšení 
úrokových sazeb ve třetím a čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. 
Z  toho vyplývá, že v nejbližší době by ani banky neměly 
nijak výrazně sahat na  hypoteční sazby. „V  současnosti 
se podle vyjádření hypotečních makléřů pohybují úroko-
vé sazby pětileté fixace od 2,2 do 2,7 % u hypoték s LTV 
do  80 %. Po  dalším nárůstu základních sazeb od  ČNB 
očekáváme, že se hypotéky přiblíží tříprocentní hranici, 
což je ještě velice příznivé,“ doplňuje Pavel Bultas.

Co je však pro klienty horší, je rozhodnutí ČNB, která 
chce další ukazatele z  původně navrhované novely zá-
kona o ČNB poslat bankám ve formě dalších omezujících 
doporučení. Na paškál nyní přichází zohlednění celkové-
ho zadlužení žadatele o hypotéku k  jeho ročnímu příjmu 
a poměr měsíční splátky k jeho měsíčnímu příjmu.  „V ná-
vrhu novely zákona o ČNB máme vedle LTV ještě kritéria 
poměřující dluh k příjmu (debt-to-income), aby dluh na ne-
movitost nebyl vyšší než osminásobek ročního příjmu, 
a dluhovou službu k příjmu (debt-service-to-income), aby 
lidé nevydávali měsíčně více než čtyřicet procent svého 
disponibilního příjmu na splátku hypotéky,“ uvedl v rozho-
voru pro deník E15 člen bankovní rady ČNB Marek Mora 
a dodal: „Uvažujeme, že bychom limity na tyto dva ukaza-
tele zahrnuli do našeho doporučení bankám.“ 
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ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA CHYSTÁ 
DALŠÍ ZÁTAH NA HYPOTÉKY
Centrální banka se snaží pojistit před nafouknutím realitní bubliny a již více než rok vydává omezující 
doporučení pro banky poskytující hypotéky. I když zatím jde „jen“ o doporučení a banky se většinou 
pokyny ČNB řídí, uzákonění se centrální banka dosud nedočkala. Dílem kvůli nestabilní politické situ-
aci, dílem i díky rozsáhlé diskuzi mezi finančními odborníky, kterou novela zákona vyvolala. 

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

Zdroj: 

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

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557




PRAHA

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

Mezonetový podkrovní byt 3+kk, 115,8 m² (vč. sklepa 4,8 m²) situovaný v menším bytovém domě, v ulici V 
Domově nedaleko lokality Pražačka. Ve spodním patře bytu je hlavní bytová zóna s orientací k jihu a horním  
pak ložnice.

Dům atypický

Byt 3+kk

PRODEJ VILY 4 BYTY, 3X GARÁŽ, ÚDOLNÍ, PRAHA 4

PRODEJ MEZONETOVÉHO BYTU 3+KK 115 M2, V DOMOVĚ PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E2YZ

www.realcity.cz/rc/E2Z1

Informace v RK

  7 500 000 Kč

777 949 757

777 949 757

pd003653

pd003664

G

G

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

e-mail: info@horren.cz

www.horren.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

renesanční hostinu! 

vhoDné  

pro Firemní

 aKce

Kontakt: studio@asgk.cz - 737 880 264 - 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

19

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/E2YZ
http://www.realcity.cz/rc/E2Z1
http://www.horren.cz
http://www.rbprague.com
http://www.asgk.cz
http://tel:777949757
http://tel:777949757
http://tel:221719041
http://tel:737880264
http://mailto:info@horren.cz
http://mailto:studio@asgk.cz


AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

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

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

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

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

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

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

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

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

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

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

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

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

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,

rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 

Své strukturované životopisy zasílejte na kariera@realcity.cz

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


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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBU?

S NÁMI
NAJDETE!

PRAHA 3

PRAHA 3 - ŽIŽKOV, BOŘIVOJOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYUC
2+kk, 70 m², v 5.NP cihlového domu. Dům opravená
fasáda, střecha, výtah a stoupací rozvody. V místě je
veškerá obč. vybavenost – škola, školka, obchody,
služby.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

5 690 000 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

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 B233 - 3+kk s dvěma bal-
kony. Lze hypo.
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 A111 - 4+kk (99 m²) prostorným balkonem (8 m²)
a sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt se
nachází v přízemí a je orientován na východ a se-
ver.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 594 000 Kč

PRAHA 6

PRAHA 6 - BUBENEČ, ROOSEVELTOVA
www.realcity.cz/rc/E2Y3

Garáž 31 m², s technickým zázemím v oblasti mod-
rých zón. Jedná se o garáž ve vnitrobloku uzavřenou
plotem. Garáž je po rekonstrukci s přívodemelektřiny
a vody.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

2 100 000 Kč

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

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Tře-
boradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

9 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Tře-
boradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

9 850 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

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

informace v RK

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E2VT

Dům č.8, 4+kk, samost. patrový, 2xkoupelna, 2xWC,
dubové parkety, dřevěná Eurookna, UP107 m², par-
cela 449 m², 2x gar.stání u domu, dokončení jaro
2019, hypo možné
Commco tel.: 724 270 852

6 210 000 Kč

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E2VU

RD č.7, typ E2g, samostatný, 5+kk, UP 164 m², plocha
parcely 671 m², dřevěná eurookna, parkety dub, 2x
WC, 2x koupelna, garáž, dokončení 1.pol.2019, hypo
možné
Commco tel.: 724 270 852

9 085 000 Kč

OSTATNÍ ČR

AREÁL JINDŘICHŮV HRADEC SOME
Třída E

www.realcity.cz/rc/E2VR
Administrativně skl. areál sloužící dříve k prodeji a
servisu zem. a kom. techniky, včetně věcí movitých:
vybavení, stroje aj. Dražba 20.6.2018 v 9 h. Vyv.
cena
www.prokonzulta.cz tel.: 603 374 073

18 250 000 Kč

POPTÁVKA

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFV

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

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG8

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

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG4

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

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG5

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

tel.: 257 223 322
informace v RK

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
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TEXTOVÁ INZERCE
KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK

www.realcity.cz/rc/DZ8Z
v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. 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

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

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

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

Aktuálně hledáme ke koupi nájemní dům/objekt (by-
tový nebo komerční) či soubor nájemních domů kde-
koliv v Praze 2, 3, 10. Peníze ihned bez úvěru.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

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

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

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

informace v RK

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

V Praze Bubeneč hledáme byt pro naše klienty, min.
100 m². Cena do 10 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

Hledáme pro ověřené klienty rodinný důmminimálně
4+1 v okolí Újezd nad Lesy, Klánovice, Dubeč, Počer-
nice. Plocha pozemku 500-600 m².
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 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

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

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 pozemku min. 1000 m²,
300 m od zástavby a drátů el. vedení. Peníze ihned
bez úvěru.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK P-VÝCHOD A OKOLÍ
www.realcity.cz/rc/E2VV

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty v okolí Prahy – Východ a okolí Říčan. Plocha po-
zemku min 1 000 m².
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRONÁJEM BYTU 3+1 PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2VX

Hledáme pro vrchní zdravotní sestru byt 3+1 v Praze
5 – Stodůlky, Nové Butovice. Preferujeme spíše cih-
lovou stavbu. Cena pronájmu do 20 tis.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

REKREAČNÍ OBJEKT DO 50KM OD PRAHY
www.realcity.cz/rc/E2VY

Hledáme pro naše klienty rekreační objekt chatu
nebo chalupu do 50 km od Prahy. Cena do 1 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

KOUPĚ MENŠÍHO RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2VZ

Hledáme pro naše klienty menší rodinný dům 2+1,
3+kk v Praze. Cena 5 - 5,5 mil.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

HLEDÁM RODINNÝ DŮM PRO NAŠE
KLIENTY

www.realcity.cz/rc/E2X1
Hledáme pro naše klienty samostatně stojící rodinný
dům minimálně 4+kk v okolí Berouna, Kladna. Cena
do 2 mil před rekonstrukcí nebo 4 mil po rekon-
strukci.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

KOUPĚ MENŠÍHO ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2X2

Hledáme pro ověřené klienty menší činžovní dům v
Praze o okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK BENEŠOVSKO
www.realcity.cz/rc/E2X3

Hledáme ke koupi stavební pozemek v okolí Bene-
šovska. Plocha pozemku min 3000 - 5000 m² . Pre-
ferujeme polosamotu až úplnou samotu.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

HLEDÁME KE KOUPI SP PRAHA - VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E2X5

Hledáme ke koupi stavební pozemek v okolí Prahy –
Východ.. Plocha pozemku min. 1000 m².
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

HLEDÁME DŮM TYPU BUNGALOV
www.realcity.cz/rc/E2X4

Hledáme ke koupi dům typu bungalov 4+kk pro naše
klienty v okolí Prahy – východ. Plocha pozemku do
1000 m². Cena nemovitosti do 5,5 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

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.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG7

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

tel.: 257 223 322
35 000 Kč

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 2 000 000 Kč

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

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

2 300 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFT

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

tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

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

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

informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFU

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

tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě 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

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFY

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

tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

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

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

6 500 000 Kč

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

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

do 7 000 000 Kč

SPECIÁL

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

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

tel.: 257 223 322
25 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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http://tel:226804184
http://tel:721676015
http://tel:721676015
http://tel:721676015
http://tel:721676015
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:604231509
http://tel:257223322
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:257223322
http://tel:724370102
http://tel:604231509
http://tel:257223322
http://tel:604231509
http://tel:257223322
http://tel:724370102
http://tel:257223322
http://tel:604231509
http://tel:606021733
http://tel:257223322
http://mailto:info@omega-reality.cz
http://mailto:info@omega-reality.cz
http://mailto:info@omega-reality.cz
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PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2ZQ

Byt, 1+1, 19 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
799 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E2ZT

Byt, 2+kk, 42 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 604 247 757
1 980 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2ZR

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
EVROPA RK ZLIČÍN

tel.: 727 976 249
975 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2ZU

Byt, 2+1, 65 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 735 055 442
1 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2ZS

Byt, 1+kk, 35 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 402 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2ZV

Byt, 1+kk, 51 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2ZX

Byt, 1+1, 31 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 503 901
2 090 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E311

Byt, 1+kk, 27 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
2 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E2ZY

Byt, 1+kk, 27 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 042
2 100 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E312

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 199 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E2ZZ

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
2 150 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E313

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 200 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E314

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

tel.: 605 227 033
2 225 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E317

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
2 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E315

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
2 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E318

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E316

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

tel.: 734 204 301
2 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E319

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 366 366
2 250 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31A

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 290 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E31D

Byt, 1+kk, 29 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
2 350 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31B

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

tel.: 608 148 897
2 300 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E31E

Byt, 1+kk, 25 m², tř. E
Dumrealit.cz

tel.: 775 107 943
2 354 931 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E31C

Byt, 1+1, 36 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 735 055 442
2 320 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31F

Byt, 1+1, 28 m²
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
2 385 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E31M

Byt, 1+1, 37 m², tř. D
RK Honzík

tel.: 724 593 303
2 490 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31O

Byt, 1+1, 30 m², tř. C
KOVA Reality

tel.: 776 199 999
2 490 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2YH

Byt, 1+kk, 30 m², tř. D
KOVA Reality

tel.: 605 200 200
2 490 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31P

Byt, 1+kk, 29 m²
Reality5

tel.: 775 727 987
2 495 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E31N

Byt, 2+kk, 44 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 604 247 757
2 490 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E12L

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

tel.: 608 148 897
2 499 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E31G

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 775 725 567
2 390 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E31J

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

tel.: 777 276 667
2 399 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31H

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

tel.: 800 100 446
2 390 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E31K

Byt, 1+1, 27 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
2 399 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E31I

Byt, 1+kk, 27 m²
Elán RK

tel.: 604 700 022
2 390 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E31L

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
Duna House

tel.: 720 146 274
2 450 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů garsoniéra až 2+1

http://www.realcity.cz/rc/E2ZQ
http://www.realcity.cz/rc/E2ZT
http://www.realcity.cz/rc/E2ZR
http://www.realcity.cz/rc/E2ZU
http://www.realcity.cz/rc/E2ZS
http://www.realcity.cz/rc/E2ZV
http://www.realcity.cz/rc/E2ZX
http://www.realcity.cz/rc/E311
http://www.realcity.cz/rc/E2ZY
http://www.realcity.cz/rc/E312
http://www.realcity.cz/rc/E2ZZ
http://www.realcity.cz/rc/E313
http://www.realcity.cz/rc/E314
http://www.realcity.cz/rc/E317
http://www.realcity.cz/rc/E315
http://www.realcity.cz/rc/E318
http://www.realcity.cz/rc/E316
http://www.realcity.cz/rc/E319
http://www.realcity.cz/rc/E31A
http://www.realcity.cz/rc/E31D
http://www.realcity.cz/rc/E31B
http://www.realcity.cz/rc/E31E
http://www.realcity.cz/rc/E31C
http://www.realcity.cz/rc/E31F
http://www.realcity.cz/rc/E31M
http://www.realcity.cz/rc/E31O
http://www.realcity.cz/rc/E2YH
http://www.realcity.cz/rc/E31P
http://www.realcity.cz/rc/E31N
http://www.realcity.cz/rc/E12L
http://www.realcity.cz/rc/E31G
http://www.realcity.cz/rc/E31J
http://www.realcity.cz/rc/E31H
http://www.realcity.cz/rc/E31K
http://www.realcity.cz/rc/E31I
http://www.realcity.cz/rc/E31L
http://www.realcity.cz
http://tel:774159872
http://tel:604247757
http://tel:727976249
http://tel:735055442
http://tel:774740636
http://tel:800100164
http://tel:774503901
http://tel:605227019
http://tel:605227042
http://tel:800100446
http://tel:778140505
http://tel:800100446
http://tel:605227033
http://tel:774159872
http://tel:734204301
http://tel:800100446
http://tel:734204301
http://tel:734366366
http://tel:800100446
http://tel:725293154
http://tel:608148897
http://tel:775107943
http://tel:735055442
http://tel:734699911
http://tel:724593303
http://tel:776199999
http://tel:605200200
http://tel:775727987
http://tel:604247757
http://tel:608148897
http://tel:775725567
http://tel:777276667
http://tel:800100446
http://tel:608148897
http://tel:604700022
http://tel:720146274
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PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E31Q

Byt, 1+1, 36 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 500 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E31T

Byt, 1+kk, 30 m², tř. B
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 500 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E31R

Byt, 1+1, 37 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 736 503 502
2 500 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E31U

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
2 500 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E31S

Byt, gars., 25 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
2 500 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1DY

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
NAXOS a.s.

tel.: 604 297 021
2 500 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E31V

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 766 199
2 520 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E31Z

Byt, 1+kk, 32 m²
CENTURY 21 Realitas

tel.: 608 666 556
2 590 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E31X

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 538 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E321

Byt, 1+kk, 24 m²
CENTURY 21 General

tel.: 608 806 044
2 600 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E31Y

Byt, 1+kk, 39 m²
CENTURY 21 New Home

tel.: 732 136 864
2 563 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E322

Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 725 804 343
2 600 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E323

Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 739 455 246
2 650 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E325

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
2 690 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E1BB

Byt, 1+kk, 30 m²
KOVA Reality

tel.: 605 200 200
2 650 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E326

Byt, 1+kk, 38 m², tř. E
PSN

tel.: 725 753 753
2 699 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E324

Byt, 1+kk, 32 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 774 837 229
2 660 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E327

Byt, 1+kk, 45 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
2 700 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E328

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 603 448 761
2 720 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E32B

Byt, 2+kk, 41 m²
CENTURY 21 Tandem

tel.: 724 601 010
2 780 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E329

Byt, 1+kk, 38 m², tř. B
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 722 490 737
2 750 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E32C

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 General

tel.: 777 558 128
2 790 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E32A

Byt, 1+kk, 34 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
2 750 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E32D

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
2 790 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1EO

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Reality 11

tel.: 775 919 460
2 888 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32L

Byt, 1+kk, 33 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 732 222 282
2 890 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32J

Byt, 2+1, 44 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
2 890 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E32M

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 776 849 424
2 899 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32K

Byt, 1+kk, 30 m², tř. C
ERA Garancia

tel.: 777 150 818
2 890 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E1YY

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

tel.: 800 100 164
2 900 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1YS

Byt, 2+kk, 40 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 608 055 003
2 800 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32G

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

tel.: 777 276 667
2 870 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E32E

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
2 850 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32H

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
2 870 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E32F

Byt, 2+1, 43 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 338 469
2 850 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E32I

Byt, 2+kk, 40 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
2 880 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů garsoniéra až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E31Q
http://www.realcity.cz/rc/E31T
http://www.realcity.cz/rc/E31R
http://www.realcity.cz/rc/E31U
http://www.realcity.cz/rc/E31S
http://www.realcity.cz/rc/E1DY
http://www.realcity.cz/rc/E31V
http://www.realcity.cz/rc/E31Z
http://www.realcity.cz/rc/E31X
http://www.realcity.cz/rc/E321
http://www.realcity.cz/rc/E31Y
http://www.realcity.cz/rc/E322
http://www.realcity.cz/rc/E323
http://www.realcity.cz/rc/E325
http://www.realcity.cz/rc/E1BB
http://www.realcity.cz/rc/E326
http://www.realcity.cz/rc/E324
http://www.realcity.cz/rc/E327
http://www.realcity.cz/rc/E328
http://www.realcity.cz/rc/E32B
http://www.realcity.cz/rc/E329
http://www.realcity.cz/rc/E32C
http://www.realcity.cz/rc/E32A
http://www.realcity.cz/rc/E32D
http://www.realcity.cz/rc/E1EO
http://www.realcity.cz/rc/E32L
http://www.realcity.cz/rc/E32J
http://www.realcity.cz/rc/E32M
http://www.realcity.cz/rc/E32K
http://www.realcity.cz/rc/E1YY
http://www.realcity.cz/rc/E1YS
http://www.realcity.cz/rc/E32G
http://www.realcity.cz/rc/E32E
http://www.realcity.cz/rc/E32H
http://www.realcity.cz/rc/E32F
http://www.realcity.cz/rc/E32I
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:800775577
http://tel:721444111
http://tel:736503502
http://tel:776327118
http://tel:603186034
http://tel:604297021
http://tel:734766199
http://tel:608666556
http://tel:721444111
http://tel:608806044
http://tel:732136864
http://tel:725804343
http://tel:739455246
http://tel:725293026
http://tel:605200200
http://tel:725753753
http://tel:774837229
http://tel:605227043
http://tel:603448761
http://tel:724601010
http://tel:722490737
http://tel:777558128
http://tel:734693031
http://tel:773548537
http://tel:775919460
http://tel:732222282
http://tel:777276667
http://tel:776849424
http://tel:777150818
http://tel:800100164
http://tel:608055003
http://tel:777276667
http://tel:603214144
http://tel:776327118
http://tel:602338469
http://tel:734693031


V poslední době jsme svědky reklamní kampaně, ze které 
vyplývá, že jedině bez realitky můžete dobře a levně na-
koupit nemovitost, pronajmout svůj byt či zahradu. Ano, 
nikdo nic nemůže namítat proti tomu, když si jako v minu-
losti, na začátku 90. let, někdo zadal inzerát do Annonce 
a hledal kupce či nájemce svého bytu. Doba se však pod-
statně změnila. To nejzásadnější je, že realitní kancelář 
má odpovědnost vůči svému  klientovi. Nejde o pouhou 
formulaci. Vyplývá to z příslušných ustanovení občanské-
ho zákoníku (zejména § 5), zákona o ochraně spotřebite-
le a dalších právních předpisů. Řada lidí, kteří se spolehli 
na inzerát, který byl bez realitky, nyní čelí žalobám z hle-
diska předsmluvní odpovědnosti. Stručně řečeno, jednali 
tak, že druhá strana (ta co četla inzerát) měla důvod se 
domnívat, že obchod „dopadne“. Když z důvodu, že inze-
rujícímu někdo nabídl vyšší cenu, z obchodu sešlo, inzeru-
jící začal čelit žalobě a v důsledku obdržel daleko méně, 
než čekal. A  to není jediné riziko. Pětiletá záruční lhůta 
u nemovitostí znamená, že se objevily společnosti, které 
pro kupující zajistí komplexní detailní prohlídku právního 
i  faktického stavu nemovitosti. Nemáš revize? Zaplatíš. 
Nemáš stavební dokumentaci? Zaplatíš! Nemáš stavební 
dokumentaci v souladu se skutečným stavem, protože jsi 
provedl drobnou stavební úpravu a zapomněl ji nahlásit? 
Zaplatíš! A toho „zaplatíš“, se dá v pěti letech najít opravdu 

hodně. Jistě, dobrý advokát rizika eliminuje smlouvou. Ale 
to může být pozdě. Jsou komodity, které se po  interne-
tu prodávají dobře. Žrádlo pro psy, nabíječky a dokonce 
i rohlíky. Internet slouží jako pomůcka pro nabídku  nemo-
vitosti. Nemůže jít o komplexní službu pro klienty. Pokud 
koupím přes internet špatné krmivo pro psy, tak ho mohu 
vyhodit. Pokud koupím přes internet špatně nemovitost, 
půjde to už jenom přes soudy a dobrého advokáta.

Asociace realitních kanceláří České republiky se proti 
nikomu nevymezuje. Vítáme všechny seriózní způsoby, 
které spotřebitelům umožní hladký a dobrý obchod s ne-
movitostmi. Jenom upozorňujeme, že  nemusíte být tak 
bohatí, abyste kupovali levné věci. Asociace realitních 
kanceláří nazývá věci pravým jménem. Pokud někdo chce 
ušetřit s rizikem, je to jeho právo a volba. 

Pro všechny, kteří chtějí své rozhodnutí, zda při realitním 
obchodě využijí služeb realitní kanceláře, opřít o  nějaká 
PRO, či PROTI, připravila Asociace realitních kanceláří 
České republiky na internetu stránky se všemi podstatný-
mi informacemi.

Z těchto informačních stránek, které najdete na této 
adrese: http://www.realitybezrizika.org/ 

přinášíme malou ukázku.
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REALITY BEZ RIZIKA 
Nemovitý majetek je většinou to nejcennější, co máme, a jeho prodej je pro nás životní událostí.

Koupit si dům k bydlení znamená učinit významné rozhodnutí, které souvisí s dlouhodobým fi nančním 
závazkem.

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.realitybezrizika.org/
http://www.realcity.cz/magazin
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GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

KOUPĚ BYTU
Nejčastějším případem koupě nemovitosti jednotlivci 
je u  nás koupě bytu. A  to zejména pro vlastní bydlení. 
V dnešní době však stále více kupujících o koupi uvažu-
je z tohoto důvodu, protože se dlouhodobá investice jeví 
oprávněně výhodnou. Vždyť za posledních deset let stou-
pá cena nemovitostí trvale.

Nejčastější chybou kupujících, zejména těch, kteří nemají 
s  koupí žádnou zkušenost, je špatná orientace v aktuál-
ních cenách bytů na trhu.

Pamatujte si, že ceny na  realitních serverech konečným 
cenám většinou neodpovídají.

Jen odborník s  letitou zkušeností dokáže tržní cenu sta-
novit. Nebojte se proto zeptat, v případě spolupráce s re-
alitním makléřem, jak dlouho již zprostředkovává, jaké má 
reference a  podobně. Koupit předraženou nemovitost 
není žádné umění a už vůbec ne „vítězství“. Se zkušeným 
a  prověřeným makléřem se vám to nestane. Nebojte se 
požádat realitní kancelář, aby vám podle vašich požadav-
ků vybrala nabídky a vyjednala kupní cenu. Ušetříte čas 
i peníze.

PRODEJ BYTU
Prodej bytu není v  žádném případě pouhé jeho nabíd-
nutí v  inzerci. Dnes nejčastěji na  internetovém inzertním 
serveru (ať už se jmenuje jakkoli). Přesto, že v bytě bydlíte 
(třeba již od malička), neznamená to, že jej z pohledu trhu 
nemovitostí znáte. Byt správně ocenit, připravit k prodeji, 
ať už po vizuální stránce, ale také v rámci platné legislati-
vy, není pro laika snadnou záležitostí. Přesto, že se vám to 
dnes snaží kdejaký mediální spot namluvit. Přeneste tuto 
činnost a hlavně odpovědnost na realitní kancelář.

Každá odborně způsobilá realitní kancelář vám nabídne 
přinejmenším následující postup:

Nábor zakázky:

•  vstupní prohlídka nemovitosti vč. návrhu dalšího po-
stupu

• sepsání zprostředkovatelské smlouvy

• posouzení reálné tržní ceny

• převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

Příprava zakázky:

• prověření podkladů předaných klientem

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

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 (vklad), je-li tak 
sjednáno

Je mnoho klientů, kteří nechtějí využít služeb realitní kan-
celáře, protože nechtějí za komplexní službu platit a do-
konce si část úkonů zajistí sami. I v jiných profesích to tak 
bývá. Stavíme svépomocí, stříháme si vlasy sami, opravu-
jeme si auta apod. Někteří lidé prostě nechtějí, aby ně-
kdo za ně prováděl prohlídky nemovitostí, jednal s úřady, 
sháněl chybějící dokumenty, vyjednával o ceně a podmín-
kách koupě, projednal odstranění různých břemen, zápis 
či odstranění zástavních práv, či dokonce zajistil soupis 
smluvní dokumentace. Dcera nebo známý je právník, za-
jistím si to sám. Toto je přesně profil klienta, který využije 

elektronické realitní kanceláře. Prakticky mu jde jen o za-
jištění jistého přísunu zájemců o jeho nabízenou nemovi-
tost. Komunikace s virtuální realitkou probíhá anonymně, 
prostřednictvím monitoru počítače, maximálně telefonátů 
se zájemci. Na straně prostředníka není konkrétní člověk, 
firma s odpovědností za celý nabídkový a realizační pro-
ces. Je tam jen jakási virtuální inzertní realitní kancelář. 
Pokud jsem zdatný vyjednavač, mám dostatek odborných 
znalostí a mám i dostatek času se celému procesu osobně 
věnovat, pak je tato služba tím, co hledám. Pokud mám 
zájem, dostanu nabídku i na další služby. Ty samozřejmě 
také musím zaplatit. Nic není zadarmo a z bezrealitky se 
stává realitka.

PROHLÍDKY NEMOVITOSTÍ
Prohlídky nemovitostí jsou náročným procesem. Nikdo si 
nemůže myslet, že se jedná pouze o čas strávený se zá-
jemci o prodávaný byt. Nejde jen o nemovitost, ale také 
o právní bezvadnost.

Prodej

Provádět po bytě nebo domku desítky nejrůznějších zá-
jemců, není opravdu žádný med. Již včasná selekce na ty 
„vážné“ zájemce a  pouhé „realitní turisty“, je práce pro 
zkušené. O  čase, který souvisí s  vlastními prohlídkami, 
s přípravou nemovitosti na prohlídku apod. nemluvě… Co 
se má zájemcům o  nemovitosti říkat, aby je např. neod-
radilo nevhodné vystupování, se na  realitních kurzech 
vyučuje hodiny. Nelze se domnívat, že budete lepší než 
školený makléř.

Koupě

Na nemovitost, kterou si kupujete, se asi podívat budete 
chtít osobně. Ale…

Několik typů:
• Pokud to jde, vždy si s sebou vezměte odborníka!

• Nechoďte na prohlídku, když je tma.

• Dívejte se i tam, kam není vidět.

• Nezapomínejte na prohlídku okolí.

• A rada nakonec – NESPĚCHEJTE!

Koupě nemovitosti je investicí v řádech statisíců a častěji 
dnes milionů. Nenechte se nikým tlačit do ukvapeného 
rozhodnutí.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami  
– rekvalifikační kurz 

příprava na zkoušku  
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí

Anglická komunikace  
pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu  
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty realitní činnosti

Prodej nemovitostí v exekuci  
a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 

pro obor Obchodník s realitami 
(dle zákona 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny  
realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši 
profesionalitu i Osvědčením 
o odborné způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí MMR 
ČR)  oprávněná pořádat tyto 
zkoušky a vydávat osvědčení 
se státním znakem České 
republiky

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář 
Asociace realitních  
kanceláří ČR

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 bytů garsoniéra až 2+1

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E32N

Byt, 1+kk, 30 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 800 707 444
2 925 282 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E32P

Byt, 1+kk, 25 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 603 488 499
2 950 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1YZ

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

tel.: 800 775 577
2 930 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32Q

Byt, 2+kk, 33 m², tř. C
EVROPA RK LIBEREC

tel.: 605 231 166
2 950 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E32O

Byt, 1+kk, 35 m², tř. C
RSČS

tel.: 774 030 530
2 940 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E32R

Byt, 1+kk, 30 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
2 950 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E32S

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 603 448 761
2 950 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E32V

Byt, 1+kk, 28 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 774 837 229
2 980 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E32T

Byt, 2+1, 44 m²
Elán RK

tel.: 725 293 517
2 950 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32X

Byt, 1+kk, 36 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E32U

Byt, 1+kk, 39 m², tř. C
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
2 980 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E32Y

Byt, 1+kk, 40 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 723 583 953
2 990 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E32Z

Byt, 1+kk, 35 m²
Reality Vodenka

tel.: 602 603 020
2 990 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E333

Byt, 2+kk, 47 m²
CENTURY 21 - AZ Reality

tel.: 608 819 472
2 995 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E331

Byt, 1+kk, tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E334

Byt, 1+kk, 46 m², tř. B
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 409
2 998 290 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E332

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Reality5

tel.: 775 727 987
2 990 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E335

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 603 448 761
2 999 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E336

Byt, 1+kk, 25 m², tř. C
RSČS Absoluta Real

tel.: 734 390 737
2 999 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E339

Byt, garsoniéra, 51 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 607 750 067
3 390 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E337

Byt, 1+kk, 26 m², tř. D
ERA Garancia

tel.: 605 241 379
3 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E33A

Byt, 2+kk, 48 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
3 390 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E338

Byt, 1+1, 44 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
3 000 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E33B

Byt, 2+kk, 49 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
3 399 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E33H

Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
Reality 11

tel.: 734 222 722
3 790 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LS

Byt, 2+1, 56 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
4 150 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DT6U

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
3 799 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E33J

Byt, 2+kk, 50 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 601 169 060
4 175 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E33I

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 100 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E2LQ

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 377 792
4 180 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E33C

Byt, 2+kk, 40 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
3 450 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E33F

Byt, 2+kk, 59 m²
CENTURY 21 General

tel.: 777 854 212
3 600 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E33D

Byt, 1+1, 40 m², tř. E
Hychka reality s.r.o.

tel.: 725 141 063
3 490 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E2L7

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

tel.: 777 276 667
3 600 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E33E

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 500 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E33G

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 737 207 472
3 630 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E32N
http://www.realcity.cz/rc/E32P
http://www.realcity.cz/rc/E1YZ
http://www.realcity.cz/rc/E32Q
http://www.realcity.cz/rc/E32O
http://www.realcity.cz/rc/E32R
http://www.realcity.cz/rc/E32S
http://www.realcity.cz/rc/E32V
http://www.realcity.cz/rc/E32T
http://www.realcity.cz/rc/E32X
http://www.realcity.cz/rc/E32U
http://www.realcity.cz/rc/E32Y
http://www.realcity.cz/rc/E32Z
http://www.realcity.cz/rc/E333
http://www.realcity.cz/rc/E331
http://www.realcity.cz/rc/E334
http://www.realcity.cz/rc/E332
http://www.realcity.cz/rc/E335
http://www.realcity.cz/rc/E336
http://www.realcity.cz/rc/E339
http://www.realcity.cz/rc/E337
http://www.realcity.cz/rc/E33A
http://www.realcity.cz/rc/E338
http://www.realcity.cz/rc/E33B
http://www.realcity.cz/rc/E33H
http://www.realcity.cz/rc/E2LS
http://www.realcity.cz/rc/DT6U
http://www.realcity.cz/rc/E33J
http://www.realcity.cz/rc/E33I
http://www.realcity.cz/rc/E2LQ
http://www.realcity.cz/rc/E33C
http://www.realcity.cz/rc/E33F
http://www.realcity.cz/rc/E33D
http://www.realcity.cz/rc/E2L7
http://www.realcity.cz/rc/E33E
http://www.realcity.cz/rc/E33G
http://www.realcity.cz
http://tel:800707444
http://tel:603488499
http://tel:800775577
http://tel:605231166
http://tel:774030530
http://tel:725293154
http://tel:603448761
http://tel:774837229
http://tel:725293517
http://tel:734204301
http://tel:603872485
http://tel:723583953
http://tel:602603020
http://tel:608819472
http://tel:800100164
http://tel:770121409
http://tel:775727987
http://tel:603448761
http://tel:734390737
http://tel:607750067
http://tel:605241379
http://tel:734693031
http://tel:725293154
http://tel:773983826
http://tel:734222722
http://tel:725293026
http://tel:721444111
http://tel:601169060
http://tel:734204301
http://tel:602377792
http://tel:605227037
http://tel:777854212
http://tel:725141063
http://tel:777276667
http://tel:800103010
http://tel:737207472
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ŽLEBY
www.realcity.cz/rc/E33K

Dům, 65 m², tř. G
RSČS Absoluta Real

tel.: 603 196 667
520 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E33N

Dům, 100 m², tř. G
N.I.K.A.- RK

tel.: 602 277 604
590 000 Kč

PETROVICE I
www.realcity.cz/rc/E33L

Dům, 90 m², tř. G
Reality 11

tel.: 777 293 566
550 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E33O

Dům, 60 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 605 220 400
599 000 Kč

KRAKOVANY
www.realcity.cz/rc/E33M

Dům, 175 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
580 000 Kč

VRBIČANY
www.realcity.cz/rc/E33P

Dům, 150 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 764
599 999 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E33Q

Dům, 701 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
650 000 Kč

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
www.realcity.cz/rc/E33T

Dům, 198 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
690 000 Kč

ČERNUC
www.realcity.cz/rc/E33R

Dům, 160 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 121
650 000 Kč

KNĚŽEVES
www.realcity.cz/rc/E33U

Dům, 75 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
710 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ
www.realcity.cz/rc/E33S

Dům, 135 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 608 115 501
650 000 Kč

RATAJE
www.realcity.cz/rc/E33V

Dům, 4+1, 270 m², tř. G
KOVA Reality

tel.: 775 692 369
750 000 Kč

SUCHDOL
www.realcity.cz/rc/E33X

Dům, 127 m², tř. F
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
750 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E341

Dům, 170 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 603 841 678
905 000 Kč

KOLEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E33Y

Dům, 350 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
760 000 Kč

KOTOPEKY
www.realcity.cz/rc/DY7K

Dům, 4+kk, 90 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 724 200 325
949 000 Kč

OHAŘE
www.realcity.cz/rc/E33Z

Dům, 130 m², tř. G
Reality 11

tel.: 702 427 541
799 000 Kč

KNĚŽICE
www.realcity.cz/rc/E342

Dům, 165 m², tř. G
EVROPA RK HR. KRÁLOVÉ

tel.: 734 441 580
950 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E343

Dům, 4+1, 200 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 721 889 434
950 000 Kč

NEBOVIDY
www.realcity.cz/rc/E346

Dům, 3+kk, 160 m², tř. G
KOVA Reality

tel.: 605 200 200
990 000 Kč

KLUKY
www.realcity.cz/rc/E344

Dům, 350 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 776 530 115
952 000 Kč

KOTENČICE
www.realcity.cz/rc/E347

Dům, 280 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 602 813 315
995 000 Kč

PODLUHY
www.realcity.cz/rc/E345

Dům, 80 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
980 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E348

Dům, 276 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 731 485 709
998 000 Kč

ROKYTÁ
www.realcity.cz/rc/E34F

Dům, 274 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 776 185 195
1 070 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E34I

Dům, 3+1, 88 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 775 200 433
1 100 000 Kč

ČINĚVES
www.realcity.cz/rc/E34G

Dům, 110 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 602 361 257
1 100 000 Kč

ČILEC
www.realcity.cz/rc/E34J

Dům, 3+kk, 280 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 607 508 828
1 121 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/E34H

Dům, 74 m², tř. G
Reality 11

tel.: 773 905 865
1 100 000 Kč

KŘESETICE
www.realcity.cz/rc/E34K

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

tel.: 731 485 709
1 148 000 Kč

ŽIŽELICE
www.realcity.cz/rc/E349

Dům, 90 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
999 000 Kč

DOBROVICE
www.realcity.cz/rc/E34C

Dům, 71 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 728 468 305
1 000 000 Kč

ČISTÁ
www.realcity.cz/rc/E34A

Dům, 75 m², tř. G
EVROPA RK ZLIČÍN

tel.: 727 976 252
999 900 Kč

DYMOKURY
www.realcity.cz/rc/E34D

Dům, 111 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 774 221 971
1 040 000 Kč

MILOVICE
www.realcity.cz/rc/E34B

Dům, 50 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
999 900 Kč

PANOŠÍ ÚJEZD
www.realcity.cz/rc/E34E

Dům, 80 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
1 060 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E33K
http://www.realcity.cz/rc/E33N
http://www.realcity.cz/rc/E33L
http://www.realcity.cz/rc/E33O
http://www.realcity.cz/rc/E33M
http://www.realcity.cz/rc/E33P
http://www.realcity.cz/rc/E33Q
http://www.realcity.cz/rc/E33T
http://www.realcity.cz/rc/E33R
http://www.realcity.cz/rc/E33U
http://www.realcity.cz/rc/E33S
http://www.realcity.cz/rc/E33V
http://www.realcity.cz/rc/E33X
http://www.realcity.cz/rc/E341
http://www.realcity.cz/rc/E33Y
http://www.realcity.cz/rc/DY7K
http://www.realcity.cz/rc/E33Z
http://www.realcity.cz/rc/E342
http://www.realcity.cz/rc/E343
http://www.realcity.cz/rc/E346
http://www.realcity.cz/rc/E344
http://www.realcity.cz/rc/E347
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opravdu vysokou kvalitu. Taková deska je 
téměř nezničitelná běžným užíváním, nárazy 
či vysokými teplotami.

Pozor! Jde o  velice tvrdý a  odolný materi-
ál, ale bývá citlivý na  běžné kyseliny jako 
jsou citrónová šťáva nebo víno. Na  rozdíl 
od umělého kamene se do jejich pórovitého 
povrchu může tekutina vsáknout a zanechat 
na něm flek, který je třeba ihned odstranit. 

Jak se o něj starat? Desku z přírodního ka-
mene je dobré jednou za dva měsíce ošetřit 
speciálním voskem, který odpuzuje vodu. 
Nevýhodou může být i velká váha a chlad-
nost materiálu. A  ještě jedno varování. Při 
objednávání musíte počítat i  s  určitou od-
chylkou od vzorníku, každý kus je však ori-
ginál. 

Kuchyňská pracovní deska.  Jaké máte 
možnosti? Nejfrekventovanějším místem 
v kuchyni je kuchyňská pracovní deska. 
Při jejím výběru věnujte pozornost pře-
devším materiálu, ze kterého bude vyro-
bena. 

Trendy v kuchyni
pro rok 2018

Orientujete se podle ceny?

Na pracovní desce v kuchyni se vlastně po-
řád něco děje. Krájí se, naklepává, sype, od-
kládají se sem studené i horké hrnce, misky, 
talířky … Měla by tedy být odolná a snadno 
omyvatelná. Neměl by být problém ji udržet 
v  čistotě. Nižší cena může znamenat i  lev-
nější materiál, ze kterého je deska vyrobe-
na. Určitě se nesnažte ušetřit. Z jakých ma-
teriálů můžete vybírat?

Lamino. Když máte málo financí

Asi nejrozšířenějším a také nejlevnějším ma-
teriálem je laminát. Pracovní deska bývá vy-
robena z dřevotřískového jádra, které je po-
taženo lamintovou fólií z  vysoce odolného 
plastu. Dokáže odolat teplotám až 200 °C. 

Zajímavá je na tomto materiálu je nejen jeho 
cena, ale i pestrý výběr vzorů. Můžete si vy-
brat z různých barevných provedení a sladit 
tak desku s  celým interiérem kuchyně. La-

minát dokáže imitovat dřevo, kámen, různé 
abstraktní motivy… 

Pozor! Nedoporučuje se však na laminátové 
desce přímo krájet, naklepávat maso apod. 
Není tak odolná, aby toto zacházení vydrže-
la bez úhony. Další nevýhodou u laminova-
ných dřevotřísek je to, že se nelze vyhnout 
spárám v místech napojování. Může se pak 
do nich dostat vlhkost. V tomto případě se 
vyplatí připlatit a nechat si udělat frézované 
spoje, kterou jsou pouhým okem téměř ne-
viditelné. 

Umělý kámen. Je nezničitelný!

Umělý kámen je další variantou. Je praktic-
ky nezničitelný, velice pevný (podobně jako 
přírodní kámen), odolává vysokým teplotám, 
mechanickému i  chemickému poškození, 
nenasákne vlhkost, spoje desek jsou beze 
spár. Poškození se dají přebrousit a opravit. 
Kromě toho vypadá velice luxusně a nabízí 
se ve spoustě barevných odstínů. Připravte 
se ovšem na vyšší pořizovací náklady.

Přírodní kámen. Když chcete vysokou kva-
litu i krásný design

O něco dráž vás vyjde pracovní deska z pří-
rodního kamene. Za  to ovšem dostanete 

Pamatujte, že výběr materiálů a barev, co 
byl moderní před deseti lety, stejně jako 
třeba před třemi roky, nemusí být trendově 
ani celkově „akceptován” už za další rok. 
Proto volte raději barvy, povrchy a  tvary, 
které se vám budou líbit, ale přesto jejich 
nadčasovost neurazí nebo dokonce zau-
jme i po delším čase.

Dřevo. Trochu netradiční
Se dřevem se u kuchyňských pracovních desek 
moc často nesetkáte. Důvodem je fakt, že 
jde o materiál citlivý na vysoké teploty 
a vlhkost. Kuchyni však může taková deska 
dodat na zajímavosti a kráse. Pokud se pro 
dřevěnou desku rozhodnete, je dobré dát ji co 
nejdál od dřezu a vařiče. Nezapomeňte dřevo 
ošetřit speciálním lakem, aby se snadno 
nepoškrábalo. I tak je dobré desku pravidelně 
ošetřovat olejem. V případě většího poškození ji 
pak stačí vyhladit smirkovým papírem a znovu 
přetřít lakem. Tak co, nezkusíte trochu 
extravagance?



Deska z masivu 
Kupodivu i masivní pracovní desku můžete při 
slušném zacházení poměrně dlouho zachovat 
v kondici. Je třeba však dodržovat pár 
pravidel.
Desku otírejte textilií navlhčenou ve vodě nebo 
saponátu, který neobsahuje abrazivní složky. 
Následně ji osušte čistou textilií. 
Menší skvrny lze z desky odstranit houbičkou 
namočenou ve vodě či v jemném mýdlovém 
roztoku,. Pokud to nejde, použijte jemný brusný 
papír.  Ideální je dřevo pravidelně ošetřovat 
lněným olejem. V podstatě platí jediná zásada: 
voda tvrdému dřevu nevadí, pokud nepůsobí 
trvale. 
Je tedy třeba klást důraz na zvýšenou 
opatrnost při montáži a utěsnění baterie, 
dřezu a lišt začišťujících spoj mezi pracovní 
deskou a zády kuchyně. Voda nesmí ulpívat 
v neutěsněných štěrbinách v kritických 
místech.

Údržba pracovní desky. Jak se správně 
starat o jednotlivé materiály? Jak se správ-
ně postarat o  svou kuchyňskou pracovní 
desku? To záleží na tom, jaký materiál jste 
zvolili. Každý si žádá něco jiného.

Laminátová pracovní deska

Pracovní desky se objevují buď v matném, 
polomatném nebo lesklém provedení. 
Všechny typy pracovních desek se však udr-
žují podobným způsobem. Ty matné se volí 
nejčastěji. Co se odolnosti proti poškrábání 
týče, patří k těm nejodolnějším. 

Povrch pracovních desek stačí udržovat 
běžným saponátem. Určitě nepoužívejte ab-
razivní a chemické agresivní čističe, mohlo 
by to na desce zanechat skvrny, kterých se 
později nezbavíte. Dostane-li se na pracov-
ní desku jedna z  agresivních látek, kterým 
může být například červená řepa, červené 
víno nebo dokonce černý čaj, skvrny ihned 
omyjte čistícím prostředkem. 

Laminátové pracovní desky daleko více trpí 
proniknutím vlhkosti do  jádra desky. Dopo-
ručujeme tedy po  každé práci povrch pra-
covní desky utřít, hlavně místa spojů. 

Úskalí přírodního kamene.  
Je odolný, ale nasákavý!

Pro kuchyňské použití se nejvíce prodáva-
jí kamenné pracovní desky ze žuly. Občas 
se setkáte i s mramorem, ale tento mate-
riál je proti žule více pórovitý a tím pádem 
více náchylný k  poškození. Obecně lze 
pórovitost kamene odhadnout podle ob-
jemové hmotnosti materiálu. Tedy čím je 
větší, tím menší pórovitost a  tím lépe pro 

náročný kuchyňský provoz. Proč je tato 
vlastnost důležitá? Jde hlavně o odolnost 
vsakování olejů či kyselých látek do struk-
tury materiálu. Záleží ovšem i na povrcho-
vé úpravě samotné desky. Tady platí, že ty 
leštěné jsou odolnější než různé patinova-
né úpravy. 

I když patří kámen mezi nejodolnější mate-
riály pro výrobu pracovní desky, je třeba ho 
pravidelně udržovat. Záleží na konkrétním 
materiálu, ale zhruba jednou za  půl roku 
se musí kámen impregnovat a impregnaci 
volte podle doporučení kameníka. Záleží 
totiž na složení konkrétního druhu kame-
ne. Impregnací se na kameni vytvoří jakási 
paropropustná vrstva – dovnitř nepropustí 
kyseliny a oleje, zároveň ale kámen může 
dýchat.

Pro používání však platí i  další zásady. 
Není vhodné nechat po  dlouhou dobu 
na  desce například skleničku s  polorozli-
tým vínem, skvrny po krájení citronu, lou-
žičky oleje, alkoholu nebo používat čističe 
obsahující kyselé látky. To všechno může 
narušit krásný vzhled přírodního kame-
ne, protože může dojít k  chemické reak-
ci. Čištění je pak daleko obtížnější a musí 
se použít další přípravky pro odstraňování 
skvrn. Určitě to také nepřehánějte s čistí-
cími prostředky.

U umělého kamene pozor na horkou vodu

Také o pracovních deskách z umělého ka-
mene se říká, že vydrží všechno. Na  rozdíl 
od  klasického kamene jsou na  dotek pří-
jemně teplé, vydrží poměrně vysoké teploty, 
nějaké mouchy ale přeci jen mají. Je třeba 
dát si pozor na horkou vodu. Materiál může 
dostat teplotní šok, který jej může poškodit. 
To se týká hlavně dřezu. Odborníci doporu-

čují desku z  umělého kamene pravidelně 
stírat a  nenechávat na  ní zbytky potravin. 
Když na ní např. necháte týden zbytek vyli-
tého rajského protlaku, skvrna tam pravdě-
podobně zůstane. Můžete ji vyčistit pomocí 
abrazivních čisticích prostředků, ale to není 
úplně dobré. Může se poškodit. V tom hor-
ším případě budete muset nechat desku 
přebrousit. To naštěstí u  tohoto materiálu 
jde poměrně snadno a  také to mnoho uži-
vatelů jednou za několik let v rámci údržby 
dělá.

Nová kuchyň stojí desítky i stovky tisíc 
korun. Je škoda, když ji vlastní nedbalostí 
zničíte. To samé platí i o pracovní desce. 
Ta necitlivé zacházení obvykle odnese 
nejdříve.
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TRUBÍN
www.realcity.cz/rc/E34L

Dům, 32 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 222 228
1 149 000 Kč

ŠTĚTKOVICE
www.realcity.cz/rc/E34O

Dům, 220 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
1 190 000 Kč

PLUŽNÁ
www.realcity.cz/rc/E34M

Dům, 2+kk, 85 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 728 455 959
1 150 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E34P

Dům, 2+kk, 250 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 717 310
1 200 000 Kč

KŘINEC
www.realcity.cz/rc/E34N

Dům, 151 m²
CENTURY 21 Invest

tel.: 608 551 199
1 165 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/E34Q

Dům, 300 m², tř. G
KRP realitní služby

tel.: 737 959 004
1 200 000 Kč

PLAŇANY
www.realcity.cz/rc/E34R

Dům, 74 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 724 422 536
1 208 900 Kč

SLOVEČ
www.realcity.cz/rc/E34U

Dům, 94 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 606 151 248
1 290 000 Kč

TOUŠICE
www.realcity.cz/rc/E34S

Dům, 103 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 605 220 400
1 269 000 Kč

VRANÝ
www.realcity.cz/rc/E34V

Dům, 3+1, 153 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 215 459
1 350 000 Kč

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
www.realcity.cz/rc/E34T

Dům, 3+kk, 103 m², tř. D
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 724 900 159
1 275 000 Kč

BRANDÝSEK
www.realcity.cz/rc/E34X

Dům, 3+1, 115 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 775 376 044
1 395 000 Kč

KOŠÍK
www.realcity.cz/rc/E1JH

Dům, 350 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 603 585 074
1 400 000 Kč

SKRYJE
www.realcity.cz/rc/E351

Dům, 140 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 490 000 Kč

PÁLEČ
www.realcity.cz/rc/E34Y

Dům, 188 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 450 000 Kč

PTÝROV
www.realcity.cz/rc/E1J6

Dům, 124 m², tř. E
RK STING

tel.: 800 103 010
1 490 000 Kč

JESTŘABÍ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E34Z

Dům, 3+1, 60 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
1 450 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E352

Dům, 90 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 616 627
1 499 000 Kč

HRADEČNO
www.realcity.cz/rc/DZBU

Dům, 80 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 603 466 409
1 499 999 Kč

DOLNÍ BOUSOV
www.realcity.cz/rc/E354

Dům, 4+1, 85 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 728 455 959
1 580 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/E1IR

Dům, 315 m², tř. G
Reality 11

tel.: 773 905 865
1 500 000 Kč

NEUSTUPOV
www.realcity.cz/rc/E1J3

Dům, 120 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
1 600 000 Kč

HOSTOVLICE
www.realcity.cz/rc/E353

Dům, 2+1, 100 m², tř. G
ERA BEST

tel.: 774 358 308
1 500 000 Kč

SÁNY
www.realcity.cz/rc/E355

Dům, 93 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 604 712 351
1 650 000 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/E359

Dům, 120 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
1 880 000 Kč

BĚRUNICE
www.realcity.cz/rc/E35A

Dům, 360 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
1 950 000 Kč

VŠETATY
www.realcity.cz/rc/DBGV

Dům, 7+2, 400 m², tř. G
Burdareality

tel.: 607 591 525
1 900 000 Kč

HOŘESEDLY
www.realcity.cz/rc/E35B

Dům, 1112 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 775 999 663
1 950 000 Kč

OLEŠNÁ
www.realcity.cz/rc/E2SO

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

tel.: 800 100 446
1 900 000 Kč

OSKOŘÍNEK
www.realcity.cz/rc/E1JX

Dům, 374 m²
C21 Excellent Reality

tel.: 739 353 732
1 980 000 Kč

OLOVNICE
www.realcity.cz/rc/E356

Dům, 250 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
1 670 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/DZB7

Dům, 220 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 121
1 730 000 Kč

ÚŽICE
www.realcity.cz/rc/E357

Dům, 2+1, 100 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 775 323 649
1 690 000 Kč

PETROVICE
www.realcity.cz/rc/E358

Dům, 200 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 799 999 Kč

KAMENNÝ PŘÍVOZ
www.realcity.cz/rc/E1JC

Dům, 66 m², tř. G
Duna House

tel.: 602 234 144
1 710 000 Kč

LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/E273

Dům, 603 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 739 602 406
1 800 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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PEČKY
www.realcity.cz/rc/E1K2

Dům, 120 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 207
1 980 000 Kč

NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E35D

Dům, 89 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
1 990 000 Kč

HOŘÍN
www.realcity.cz/rc/E35C

Dům, 74 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 777 990 554
1 987 000 Kč

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

Dům, 116 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 282 282
1 990 000 Kč

DALEKÉ DUŠNÍKY
www.realcity.cz/rc/DZBQ

Dům, 150 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
1 990 000 Kč

ČERNUC
www.realcity.cz/rc/E1JS

Řadový dům, 340 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 547
1 990 000 Kč

KADLÍN
www.realcity.cz/rc/E35E

Dům, 2+1, 389 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 215 459
2 350 000 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

DOUBRAVIČKA
www.realcity.cz/rc/E35F

Dům, 380 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 400 000 Kč

HOŘANY
www.realcity.cz/rc/E2TK

Dům, 150 m²
MV reality s.r.o.

tel.: 732 426 571
2 640 000 Kč

ROŽĎALOVICE
www.realcity.cz/rc/E27H

Dům, 160 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
2 440 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/DUED

Dům, 6+2, 281 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 730 815 332
2 700 000 Kč

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

Dům, 200 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
2 990 000 Kč

BŘÍSTVÍ
www.realcity.cz/rc/DZZH

Dům, 65 m², tř. G
MV reality s.r.o.

tel.: 775 232 363
3 400 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E11F

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

tel.: 608 148 897
3 390 000 Kč

VELKÝ OSEK
www.realcity.cz/rc/E35G

Dům, 99 m², tř. B
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
3 440 000 Kč

DOMOUSNICE
www.realcity.cz/rc/E1A3

Dům, 150 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
3 390 000 Kč

TIŠICE
www.realcity.cz/rc/E35H

Dům, 150 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
3 525 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E35I

Dům, 127 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 724 816 374
3 537 000 Kč

CHOTÝŠANY
www.realcity.cz/rc/E35L

Dům, 120 m², tř. G
Duna House

tel.: 721 545 545
4 200 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E35J

Dům, 90 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
3 970 058 Kč

PRASKOLESY
www.realcity.cz/rc/E35M

Rohový dům, 150 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 606 836 762
4 200 000 Kč

ŘEVNICE
www.realcity.cz/rc/E35K

Dům, 432 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
4 042 598 Kč

BUBOVICE
www.realcity.cz/rc/E35N

Dům, 117 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
4 800 000 Kč

DRUŽEC
www.realcity.cz/rc/E35S

Dům, 240 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
9 350 000 Kč

DOLNÍ BŘEŽANY
www.realcity.cz/rc/E35U

Dům, 350 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
16 999 000 Kč

TACHLOVICE
www.realcity.cz/rc/E28Q

Dům, 150 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
12 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E35V

Dům, 1816 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
19 500 000 Kč

LÍBEZNICE
www.realcity.cz/rc/E35T

Dům, 270 m², tř. G
Reality 11

tel.: 775 572 535
13 700 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E35X

Dům, 469 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
19 750 000 Kč

PÍSKOVÁ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E35O

Dům, 4+kk, 107 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 728 455 959
5 290 000 Kč

DOBROVICE
www.realcity.cz/rc/E35Q

Dům, 155 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 603 759 534
6 600 000 Kč

PAVLOV
www.realcity.cz/rc/E35P

Dům, 200 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
5 500 000 Kč

SVOJETICE
www.realcity.cz/rc/E35R

Dům, 4+kk, 225 m², tř. C
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
8 950 000 Kč

ČAKOVIČKY
www.realcity.cz/rc/DZMD

Dům, 215 m², tř. C
RE/MAX Ivy

tel.: 724 641 982
5 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E28J

Dům, 4+2, 170 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
8 990 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 
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Developerský projekt VIEW SPOŘILOV na rozhraní čtvrti Spořilov 
a Chodov v blízkosti Hamerského rybníka a kaskádovitých přírod-
ních retenčních nádrží na  nároží ulic Choceradská (sever) a  Se-
nohrabská (západ) na  Praze 4, to je ideální bydlení pro všechny 
věkové skupiny, rodiny s dětmi i milovníky sportu, v klidu a zeleni, 
s veškerou občanskou vybaveností na dosah ruky.

V  projektu najdete 68 bytů 
a  148 parkovacích stání, zahr-
nující venkovní i  garážová stá-
ní. Ke  standardům bytů mimo 
jiné patří velká francouzská 
okna s tím, že fasáda bytového 
domu je bohatě členěna lodži-
emi a balkony. Dále prémiový 
interiérový standard nabídne 
vinylové podlahy, podlahové 
vytápění nebo obklady Cenim 

a santinu Laufen, Hansgrohe a Riho. Projekt těží nejen z atraktivi-
ty místa, ale také zajímavých dispozic jednotlivých bytů. Nové byty 
umožní svým budoucím majitelům bydlení v  místě s  dobrou ob-
čanskou vybaveností a výbornou dopravní dostupností v jednom.

Svou nadstandardní atrakti-
vitou spadá i  do  dopravní do-
stupnosti. Nejbližší zastávka 
MHD se nachází přímo na rohu 
projektu, autobusem se lze do-
stat za pouhých 6 minut na me-
tro trasy C - Roztyly, které vás 
pohodlně dopraví do  čtvrt 
hodiny do  centra metropole 
tolik oblíbené historické Prahy 
či na  konečnou tramvajovou 
zastávku Spořilov. Nabízející 
přímé autobusové spojení ze 
Sídliště Spořilov na  Smíchovské nádraží, Florenc, Chodov a  další 
jsou zárukou perfektní lokality ideálního bydlení.   

V  blízkosti projektu na-
jdete veškeré služby po-
třebné ke  každodennímu 
životu, jako jsou základní 
škola, mateřská škola, 
gymnázium, restaura-
ce, poliklinika Spořilov, 
Thomayerova nemocnice 
s  24hod. pohotovostní 
službou, pošta, banko-
maty, obchody a  jiné.  

Nedaleko se také pyšní největší a nejvýznamnější obchodní cent-
rum Chodov, které nemá v České republice po stránce svého roz-
sahu a  komplexnosti žádné obdoby. Od  samého počátku udává 
módní trendy na trhu a snaží se nebýt jen centrem obchodním, ale 
i kulturním. Spolu s možností komfortního nakupování se můžete 
pravidelně těšit i na různé výstavy, tematické workshopy i kultur-
ně-zábavní programy.

Oblast nabízí otevřenou náruč plnou rekreačních a  sportovních 
možností okolo bezprostředně blízkého Hamerského rybníka. 
Okolo lze jezdit na  odrážedlech, kolech či in-line bruslích. Okolí 
rybníka je velmi oblíbeným vycházkovým místem s  možností si 
po pravé straně rybníka zahrát tenis, plážový volejbal a další spor-
ty ve sportovně-rekreačním areálu s restaurací a velkým dětským 
koutkem nebo si po levé straně rybníka posedět u vinného sklípku 
s dětským hřištěm s  romantickým výhledem na hladinu rybníka. 
V zimních měsících si lze na zamrzlé hladině rybníka také zabrus-
lit. Pro milovníky trávníků najdete i  v  blízkosti fotbalové hřiště. 
Sportovně založení jedinci si zkrátka přijdou na  své. Kdo miluje 
opravdovou přírodu a nemůže být bez ní, pak bude velmi mile pře-
kvapen, že jen kousek od se rozkládá romantické údolí říčky Botič.

Projekt VIEW SPOŘILOV, to je ideální zázemí pro spokojený poklid-
ný život, s vynikajícím spojením s centrem metropole a možnostmi 
nejen sportovního vyžití. Krásné prostředí ne okraji Prahy se vším, 
co potřebujete, Vám splní sen o kvalitním a moderním bydlení. 

VIEW SPOŘILOV 
IDEÁLNÍ BYDLENÍ V KLIDU A ZELENI



Bydlení prémiového standardu jen šest minut od metra

Prostorné byty o dispozici 1+kk až 4+kk

Sousedství parků, klidových zón a zeleně 

www.viewsporilov.cz

BEnergetická náročnost:
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http://www.viewsporilov.cz


Nové byty chytře... 
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice

V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém se do konce roku 2019 vybuduje 32 moderních bytů. 
Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze majitelům domu k oddychu a relaxaci. 
Vzkvétající lokalita plná stylových restaurací, kaváren a jiných kulturních a volnočasových míst vhodných pro setkání 
vytváří z této čtvrti atraktivní místo nejen pro spokojené bydlení, ale i společenský život.

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

PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.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.
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Prodej prostorného, světlého bytu v lokalitě 
Záběhlice, ul. Záběhlická, 300 m od sportovního 
centra Hamr a Hamerského rybníka.

Byt 1+kk
PRAHA 10, ZÁBĚHLICE

www.realcity.cz/rc/E2YH

  2 450 000 Kč605 200 200
KB011352

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

Dům 6+kk
PRAHA - VÝCHOD, ZDIBY - PŘEMYŠLENÍ

www.realcity.cz/rc/E2YI

  9 190 000 Kč728 700 700
KD011367

Dražba průmyslového areálu o výměře 29 700 
m2, výrobní a skladové haly o výměře 9000 m2.

Komerční objekt
KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E2YJ

  28 700 000 Kč602 200 200
KH

Prodej bytu 2+kk o výměře 61 m2 se zahrádkou 
po rekonstrukci, v Zahradní čtvrti.

Byt 2+kk
PRAHA 5 - ZBRASLAV, VÁCLAVA RADY

www.realcity.cz/rc/E2YK

5 090 000 Kč602 200 200
KB123

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

Byt 1+1
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO

www.realcity.cz/rc/E2YL

  6 150 000 Kč728 700 700
KB011344

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

Dům 6+1
PRAHA 10, ŠTĚRBOHOLY

www.realcity.cz/rc/E2YT

  10 890 000 Kč605 200 200
KD011345

Malátova 633/12, Praha 5, Smíchov       kova@kova.cz
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