
Srovnání hypoték 2018
Nejnižší sazby

VYLADĚNÉ DOMY U KLÁNOVICKÉHO LESA 
Bydlete s lesem „za dveřmi“! NOVÉ DOMY V PRODEJI! www.vyladenedomy.cz
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Výkup nemovitostí

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

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.

Výplata zálohy
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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

LOFTY
kuchyň jako dárek
prémiové bydlení v Praze od 176 m2

akce platí do 30. 6. 2018www.satpo.cz
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http://www.vyladenedomy.cz
http://www.omega-reality.cz
http://www.satpo.cz
http://tel:724370102
http://tel:724375751


energetická třída

VAŠE INVESTICE DO BUDOUCNOSTIRezidence Křivoklátská 

Praha 9 Letňany

moderní bytový dům v Praze 9 – Letňanech

kvalitní a dostupné bydlení v žádané lokalitě

služby architekta a hypotečního specialisty

výstavba zahájena

70% prodáno

▪

▪

▪

▪

▪

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

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


Hřensko, okr. Děčín. RD (roubená chalupa)  
3+1, novostavba, pozemek o výměře 1.185m2. 
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 1.370m2. IS: voda, kanalizace, elektřina 
a plyn. Podlahové topení. Kuchyň vč. spotřebičů. 

6.835.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

CG

Žižkov, Praha 3. Prodej bytu v OV, 1+kk o výměře 
36m + zahrádka + parkovací stání ve společné 
garáži. Kuchyňská linka včetně spotřebičů. Vhodné 
i jako investice na pronájem. Nízké poplatky. 

3.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

D

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

12.499.000 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 podlahy, 
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, 44,5m2, 
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

Lipence, Praha 5. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 9.674m2 při ulici Pod Cukrákem. 
Zastavitelnost 10% u dvoupodlažních domů 
a 20% jednopodlažních domů. Klidná lokalita. 

9.990.000 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 
stavebního pozemku o výměře 812m2. IS: voda 
a elektřina. Mírně svažitý terén. Klidná lokalita. 
Přístup po asfaltové komunikaci. 

2.540.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Plačkov, okres Pelhřimov. Prodej st. pozemku 
o výměře 3.316m2. Elektřina zavedena 
k sousednímu pozemku. Lze dělit na více parcel. 
V těsné blízkosti Humpolce. Přístup po asfaltce. 

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Inzerce rozhoduje

„Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři 

z nich věnuji na reklamu“. Tento a mnoho 

dalších trefných sloganů vyřkl Henry Ford, 

průkopník automobilového průmyslu. 

Otázkou je, proč se jím tak málo fi rem v re-

alitním byznysu řídí? Vždyť každý druhý je 

největším hráčem na trhu, nabízí nejvyšší 

provizi pro makléře či nejkvalitnější služby. 

Těch „nej“ je zkrátka mnoho. Proč si většina 

realitních kanceláří shání nemovitosti 

prostřednictvím „stahovačů“ soukromých 

zakázek z trhu? Vždyť co je pro jejich kli-

enta nejdůležitější? Přeci aby jejich realitka 

byla vidět. „Pověsit“ zakázku na internet si 

může každý nabízející sám, na to nemusí 

najímat zprostředkovatele. Tento argument 

jako mantru opakuje řada klientů a my se 

domníváme, že právem! Moderní realitní 

kancelář by v dnešní době měla kombi-

novat prezentaci zakázek ve formě tištěné 

a internetové inzerce. Žádné anonymní 

a podloudné inzeráty. Pokud provozuje svoji 

činnost dlouhodobě a precizně, tak se pře-

ce nemusí bát podepsat pod svůj inzerát. 

Na název a značku by měl být každý hrdý. 

Nejlépe nám z nepřehledné škály inzerčních 

možností vychází nezávislé a zdarma šířené 

realitní časopisy, které naleznete ve velmi 

široké síti distribučních míst. I Vy si je rádi 

na benzínce či poště vezmete. 

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.

číslo 8 od 11. 6. do 1. 7. 2018

GRAND REALCITY 
UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

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

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

ABF, a.s.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České 
republiky

ATDK Real spol. s r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

CPI Flats, a.s.

CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.

EXAFIN one, s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

Ipon Real s.r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

Lipenecký statek a.s.

Luxent s.r.o.

Mireas s. r. o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

RealExpert Success

Realitní kancelář Honzík s.r.o

RS development s.r.o.

SATPO management, s.r.o.

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TOMMI-holding, spol. s r.o.

Trigema a. s.

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

Sluníčko už ukázalo svou sílu, a tak je čas vpustit přírodu 

i do našich příbytků.  Pokojové rostliny jsou důležitou 

součástí interiéru. Dařit se jim ovšem bude jen za správně 

vytvořených podmínek. Kdy je čas je přesadit a jak to dělat 

správně?

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

PŘESAZUJEME POKOJOVÉ ROSTLINY 
TOHLE SE VÁM BUDE HODIT!

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? 
Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení! 

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


100 + 2 m2, lodžie, 2 ložnice, kvalitní vybavení a materiály, sklepní kóje, 
byt po dokončené kompletní reknostrukci ve 4.NP činžovního domu s 
výtahem

90 + 3 m2, nová okna s hlukovou izolací, dřevěné parkety, moderní vyba-
vení, oblíbená lokalita, zrekonstruovaný byt s balkonem ve 2.NP rezidence 
Florian 

137 + 15 m2, 2 lodžie, výhled, dubové podlahy, dlažba, dřevěná okna, 
2 garážová stání, atraktivní byt nově vznikajícího rezidenčního projektu 
Šárecký dvůr

Byt 3+kk Byt 3+kk Byt 3+kk
PRAHA 3 - ŽIŽKOV | BISKUPCOVA PRAHA 3 - VINOHRADY | VINOHRADSKÁ PRAHA 6 - VOKOVICE | KE DVORU

www.realcity.cz/rc/E3H3 www.realcity.cz/rc/E2QE www.realcity.cz/rc/E2QB

  9 500 000 Kč   8 900 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
29174 28924 28614

G G B

420 + 1915 m2, kvalitní vybavení, klimatizace, podlahové vytápění, krb, 
rekuperace, dvojgaráž, novostavba bezbarierového rodinného domu s 
výhledem do krajiny

217 + 16 m2, jižní terasa, klimatizace, krb, střešní okna, přiznané trámy, 
dveře z masivu, kompletně vybavený vinohradský byt v 6.NP s krásným 
výhledem

230 + 118 m2, 3 terasy, vysoké stropy, klimatizace, kvalitní materiály, prv-
ky na míru, 3 garážová stání, kompletně vybavený penthouse s krásným 
výhledem

RD 6+kk Byt 5+kk Byt 5+kk
PRAHA - VÝCHOD | JEVANY PRAHA 2 - VINOHRADY | POD ZVONAŘKOU PRAHA 5 - RADLICE | U DÍVČÍCH HRADŮ

www.realcity.cz/rc/E3HA www.realcity.cz/rc/E3H2 www.realcity.cz/rc/E3H4

Informace v RK   23 400 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
29208 29313 28945

B G C

135 + 354 m2, dřevěné lepené podlahy, dřevěná eurookna, střešní okna, 
masivní schodiště, zahradní terasa, řadový dům se zahradou a vzrostlými 
stromy

250 + 1058 m2, parkety, dřevěná prkna, krb, repasovaný nábytek z 20.let, 
gáráž, rodinná vila z r. 1924 po celkové rekonstrukci se zahradou a ba-
zénem

382 + 1 680 m2, dispozice do písmene H, skleněné plochy, včetně vyba-
vení, energeticky velmi úsporný dům s moderními technologiemi a špič-
kovým designem

RD 4+1 RD 7+1 RD 5+kk
PRAHA 6 - NEBUŠICE | MALÝ DVŮR PRAHA 9 - KLÁNOVICE PRAHA - ZÁPAD | PETROV

www.realcity.cz/rc/E3H5 www.realcity.cz/rc/E3H8 www.realcity.cz/rc/E3H7

  14 490 000 Kč Informace v RK Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
27061 28436 28907

G C B

GC A

212 + 48 m2, 2 terasy, špičkové vybavení, parkety z masivního dřeva, 
schodiště z italského dubu, mezonetový byt v 5 a 6.NP v těsné blízkosti 
parku

73 + 4 m2, balkon, 2 ložnice, parkety, dlažba, sklep, garáž, množství ze-
leně v blízkosti, prestižní lokalita, slunný a tichý byt ve zvýšeném přízemí 

258 + 2037 m2, množství úložných prostor, kvalitní materiály a designové 
vybavení, nízkoenergetická zděná stavba se zahradou v moderní vilové 
čtvrti

Byt 5+kk Byt 3+1 RD 6+kk
PRAHA 8 - KARLÍN | NA STŘELNICI PRAHA 6 - HANSPAULKA | ŠÁRECKÁ PRAHA - ZÁPAD | JESENICE

www.realcity.cz/rc/E3H9 www.realcity.cz/rc/E3H1 www.realcity.cz/rc/E3H6

Informace v RK   7 990 000 Kč   28 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
27685 29364 29190

http://www.realcity.cz/rc/E3H3
http://www.realcity.cz/rc/E2QE
http://www.realcity.cz/rc/E2QB
http://www.realcity.cz/rc/E3HA
http://www.realcity.cz/rc/E3H2
http://www.realcity.cz/rc/E3H4
http://www.realcity.cz/rc/E3H5
http://www.realcity.cz/rc/E3H8
http://www.realcity.cz/rc/E3H7
http://www.realcity.cz/rc/E3H9
http://www.realcity.cz/rc/E3H1
http://www.realcity.cz/rc/E3H6
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


Myslete na budoucnost
Vzhledem k výši investice by zbrklost při výběru vhodné 
firmy byla pravděpodobně největší chybou. Vše si tedy 
důkladně promyslete, než se vrhnete do výběru. Pečlivost 
je na místě, neboť i pozdější případné reklamace mohou 
být komplikované a ne každá firma je chce ochotně řešit. 
Základem je samozřejmě cena. Musíte vědět, kolik jste 
schopni do stavby investovat. Podle toho se pak oriento-
vat v  jednotlivých nabídkách oslovených firem. Počítejte 
také s určitou rezervou. 

Reference
Dobrým vodítkem je doporučení někoho, komu důvěřuje-
te. Tedy známého či souseda, který má se stavební firmou 
předchozí zkušenosti. I  špatné zkušenosti jsou dobrou 
radou. Jestliže přeci jen ještě trochu váháte, odborníci 
radí obrátit se raději na jinou firmu.  Prověřit si firmu podle 
obchodního rejstříku či podle recenzí na internetu je dnes 
základ. To udělejte dříve, než se na firmu obrátíte se zá-
jmem o výpočet kalkulace.

Termíny
Neexistuje snad firma, která by přesně dodržela veškeré 
termíny. Myslete na  to před podpisem smlouvy. Nechte 
do ní zakomponovat termín dokončení stavby a případné 
finanční sankce při nedodržení podmínek. Vyhnete se tak 
zbytečným časovým prodlevám, které mohou být problém 
i  v návaznosti na další dodatečné práce, které bude mít 
na starosti jiná firma. 

Ceny za práci a písemná potvrzení
Dalším specifickým problémem jsou ceny. Ve  smlouvě 
by měly být ceny předem pevně stanovené. Jisté úskalí 
představuje i domlouvání prací či cen přes někoho třetí-
ho. Všechno si nechte posvětit písemně. Nebudete lito-
vat. Cokoli se dohodne za běhu, určitě stvrďte podpisem. 
Vše, co je psáno, může být následně vymáháno i v rámci 
reklamace. Je možné domáhat se nápravy nebo práci re-
klamovat. 

Pozor při placení
Není asi třeba zdůrazňovat, že jednotlivé platby by měly 
být rozdělené na  několik částí. Platbě předem se určitě 
nevyhnete, ale to neznamená, že musíte platit víc, než je 
skutečně třeba. Jednou z položek, které se hradí předem, 
je nákup materiálu. I tady je dobré si vyžádat jakékoli změ-
ny písemně. Proč? Firmy rády a často mění výběr materiá-
lu a zvyšují tak vaše náklady (i nevědomky). Pokud s čím-
koli nebudete souhlasit, ihned firmu o  tomto informujte. 
Opět písemnou formou. 

Náprava do 30 dnů
Reklamace by měla být vždy odbavena do 30 dnů. Když 
dojde k  rozsáhlejším škodám, domluvte si předem spe-
ciální termíny, kdy budou věci dány do  pořádku. Jest-
liže firma nereaguje na  vaše písemné výzvy, obraťte se 
na právníka.

6

Dokonale zpracovaný  

projekt a výkaz výměr

K výběru dodavatelské 

firmy je nejprve zapotřebí 

dokonale zpracovaný 

projekt. Takový projekt by 

měl obsahovat kromě všech 

stavebních výkresů i výkaz 

výměr. Ten přesně udává 

jednotlivé objemy stavebních 

prací a dodávek, a to již 

od výkopových prací v m3, 

základových konstrukcí v m3, 

zdiva a omítek v m2, nebo 

jednotlivých ploch povrchů 

střechy. Popisuje také 

metráž kabelových rozvodů, 

počet zásuvek, nebo metry 

rozvodů topení. Výkaz by měl 

obsahovat i popisy standardů 

dveří a oken, včetně kování 

a povrchových úprav. 

ZAČÍNÁME STAVĚT  
NA CO SE ZAMĚŘIT NA ZAČÁTKU?
Vše začíná výběrem stavební firmy. Ten rozhodně nepodceňujte. Této firmě přece hodláte svěřit nejen 
stavbu jako takovou, ale i budoucnost vašeho bydlení. Chybují i renomované firmy, natož ty, které jsou 
pro vás neznámé. Nelze věřit ani těm, které nenabízí levné služby. A co dál?

Stavební dozor potřebujete!

I když budete mít na stavební 

firmu štěstí, dozor stavby je 

v dnešní době nutnost! Jestliže 

se v této oblasti vyznáte, 

máte určitě vyhráno. Pokud 

ovšem patříte mezi laiky, 

doporučujeme si k tomuhle 

povolat odborný stavební 

dohled, který stavbu bude 

průběžně kontrolovat. Finance 

vynaložené na tuto službu se 

vyplatí. 

I renomovaná firma může 

odvést svou práci špatně, 

s čímž je fajn počítat. A také 

byste si měli uvědomit, že 

každá chyba v případě stavby 

nemovitosti představuje 

tisícové i desetitisícové náklady 

navíc. A ty vám stavební 

dozor naopak ušetří. I přes 

kvalifikovaný dozor byste 

si měli stavbu kontrolovat 

průběžně i sami. Přeci jen - vy 

jste investoři. A máte určitě 

představu o tom, jak by měl 

výsledek vypadat. Nebo byste 

mít měli. 

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

ATDK Real spol. s.r.o.
Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3 

(U Paláce Flóra, metro Flóra)

Kompletní realitní služby
nonstop: 728 977 323, e-mail: atdk@atdk.cz, web: www.atdk.cz

Byt Rezlerova ul., Praha
2+kk, 50 m2, Rezlerova ul., po komplet-
ní rekonstrukci včetně nové kuchyně 
a spotřebičů.

RD Veselíčko u Milevska
2+1, garáž, pozemek 260 m2. Stojí v cen-
tru obce, nová střecha, ostatní před re-
konstrukcí.

2 990 000 Kč 440 000 Kč

HLEDÁME!!!
Rozšiřujeme náš kolektiv a možná hledáme právě Vás!

Obsazujeme pozice 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/MAKLÉŘ

Jste-li komunikativní, máte obchodního ducha a bavila by 
Vás práce s nemovitostmi, tak nás neváhejte kontaktovat na:

atdk@atdk.cz • tel.: 728 977 323
Zdarma zaškolíme

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   14:26:52

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

 Byt 3+kk 
   PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVC 

 4 920 000 Kč  724 593 303   
 N02165 

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz

Pohodová
realitní kancelář

 3+1, 80 m2, balkon, sklep a komo-
ra, DV, 2. p, cihla, dům po část. rek., 
občanská vybavenost 

 Byt 3+1 
   LIBIŠ, V CHALOUPKÁCH 

 www.realcity.cz/rc/  E3LT 

 2 150 000 Kč  724 593 303   
 N02279 

   

 2+1, 51 m2, DV, splacená anuita, 
cihla,v pův. stavu, plastová okna,-
metro Skalka 

 Byt 2+1 
PRAHA 10, MICHELANGELOVA 

 www.realcity.cz/rc/  E3LS 

 3 100 000 Kč  724 593 303   
 N02238 

G G

 2+1, 51 m2 + sklep, OV, zvýš. pří-
zemí, panel dům po rek, byt v pův. 
stavu, nová kuchyň 

 Byt 2+1 
  PRAHA 9, DOBŠICKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  E1VQ 

 3 040 000 Kč  724 593 303   
 N02220 

C

 1+1, vlastní pozemek 530m2, elektři-
na, sez. vodovod, septik, z Prahy au-
tem 40 min., vlak 1,5km 

 Chata 
   KRHANICE,OKR.BENEŠOV 

 www.realcity.cz/rc/  E2Q4 

 450 000 Kč  724 593 303   
 N02267 

D    

 1235 m2, cca 60 x 20 m, IS v komu-
nikaci, 25 km od Prahy, bus do Mu-
kařova a Českého Brodu 

 Pozemek 
DOUBRAVČICE, KOLÍN 

 www.realcity.cz/rc/  E3LU 

 1 667 250 Kč  724 593 303  
 N02283 
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Pojistka může krýt  
i ušlý nájem
Vybraná pojistka může 
poměrně dobře krýt riziko 
vandalismu nebo ušlý 
nájem. Pojistné za ušlý 
nájem by vám náleželo 
ve chvíli, kdy by se stala 
nemovitost neobyvatelnou 
např. z důvodu vytopení 
sousedem a nájemník by se 
musel přestěhovat jinam. 
V takových případech jen 
dejte pozor na to, co musíte 
doložit. V tomto případě 
potřebujete nejen nájemní 
smlouvu, ale i výpis z daňové 
evidence nebo výkaz zisku 
a ztrát. Je totiž třeba doložit 
výši škody. Pojišťovny 
poměrně často požadují 
i doklad o tom, že nájem byl 
již nějakou dobu hrazen.

PRONAJÍMÁTE NEMOVITOST? 
JAKÉ POJIŠTĚNÍ BY SE VÁM MOHLO HODIT?
Pronájmy jsou v kurzu. Řada investorů využila skvělých podmínek, které nabízejí banky v rámci hypo-
tečních úvěrů, a pořídila si nemovitost za účelem dalšího výdělku. Patříte mezi ně? Jako pronajímatelé 
byste si měli dát pozor na rizika, která s nájemním bydlením souvisejí. Následky některých nebezpečí 
lze řešit vhodně zvoleným pojištěním.

Pojištění jako povinnost  
ve smlouvě
Svůj majetek byste měli 
náležitě chránit. A tak můžete 
trvat na tom, že by nájemník 
měl mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti v běžném 
občanském životě. Povinnost 
může být zakotvena přímo 
v nájemní smlouvě, kterou 
nájemníkovi předložíte 
k podpisu. To vám ale 
nezaručí, že máte pojištění 
zcela pod kontrolou. Proto 
někteří pronajímatelé uzavírají 
pojištění nájemníkům. V tomto 
případě jste jako pronajímatel 
pojistníkem, který platí pojistné, 
a nájemník je pojištěným. 

Jaké škody pojištění hradí
Z výše uvedeného pojištění 
mohou být hrazené škody, 
které nájemník způsobí svým 
nedbalostním jednáním 
sousedům či pronajímateli. 
I tady se ale najdou 
u jednotlivých pojišťovacích 
domů výjimky, které je třeba 
sledovat. Jako základ byste 
měli mít pokryté i škody, které 
nájemník způsobí na pronajaté 
nemovitosti. Dohlédněte, 
aby nebyly vyloučeny škody 
na převzatých movitých věcech. 
Při zřizování pojištění dávejte 
pozor, zda není vyloučena ze 
smlouvy tzv. hrubá nedbalost. 
Pojišťovna by v takovém 
případě plnění krátila, nebo 
vůbec nevyplatila.

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

Jaká rizika hrozí?
Rizik, která hrozí pronajímateli, je dost. Jednak může ná-
jemce přestat platit nájemné, nebo poškodí vybavení či 
samotný byt, může ale také způsobit škodu sousedům, 
kteří po vás jako majiteli nemovitosti budou následně po-
žadovat náhradu. Ojedinělé nejsou dokonce ani případy, 
kdy nájemník úplně „zmizí“. Říkáte si, že kauce by moh-
la škody pokrýt. Ale ne vždy tomu tak je. Mohou nastat 
i  méně dramatické situace. Např. se porouchá nějaký 
spotřebič a nájemník bude od vás automaticky očekávat 
urychlené vyřešení situace. V mnoha ohledech může po-
moci právě majetkové a odpovědnostní pojištění.

Pojištění nemovitosti
Základem je tedy pojištění nemovitosti, které byste jako 
pronajímatelé měli mít sjednané. Než jej sjednáte, vyplatí 
se ověřit si, jak je pronajímaný byt pojištěn v rámci pojiště-
ní celého bytového domu. Z pojištění nemovitosti by vám 
byly za  normálních okolností jako pronajímateli hrazeny 
i některé škody způsobené nájemníkem, například pokud 
by v bytě způsobil požár apod.

Pojištění odpovědnosti
Dále si můžete zřídit pojištění odpovědnosti z vlastnictví 
nemovitosti. Tento typ pojištění lze připojistit v  rámci po-
jištění nemovitosti nebo je velmi často součástí pojištění 
v  běžném občanském životě. Kryje třeba i  škody, které 
způsobí pronajímatel chybnou montáží elektrospotřebi-

če. Tohle pojištění také kryje škody způsobené vodou 
z  prasklého potrubí ve  zdi či škody požárem z  důvodu 
zkratu v  elektrických rozvodech. Je dobré si zjistit, zda 
pojišťovna plní i v případě, kdy není byt trvale obýván po-
jištěným majitelem. V  praxi mají některé pojišťovny tuto 
variantu uvedenou ve výlukách.

Když máte pronajímaný byt vybavený
V případě, že pronajímáte vybavený byt, vyplatí se uvažo-
vat i o klasickém pojištění domácnosti. Pozor, některé vy-
bavení může být jako tzv. stavební součást již pojištěného 
v rámci pojištění nemovitosti.

Můžete pojistit i nájemníka. Aniž by to věděl
Zajímavostí je, že i nájemník může být pojištěný, aniž by 
o  tom měl tušení. Některé pojišťovny nabízejí jako sou-
část pojištění odpovědnosti pronajímatelů také pojištění 
odpovědnosti nájemce bez toho, aniž by byl daný nájem-
ce konkrétně určen. To se hodí zejména, když se vám ná-
jemci dost střídají. Na odpovědnost za škody způsobené 
na úkor pronajímatele se ale tohle pojištění nemusí vzta-
hovat. V některých případech se zase vztahuje jen v pří-
padě škody způsobené požárem, výbuchem či vodovodní 
škody. Jsou tu ale jisté podmínky. Jako pronajímatel ne-
smíte mít příjem z pronájmu vyšší než půl milionu za rok. 
Pokud se do této varianty nevejdete, řeší se tyto případy 
s pomocí produktů podnikatelského pojištění. Je dobré se 
informovat na možnosti u konkrétních pojišťoven.

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

         VÝBĚR Z NAŠÍ NABÍDKY  :  Nejzajímavější byty na Praze 1

Byt s tajemnou komnatou 
v Domě U Slunce a Luny, Praha 1 – Hradčany
Barokní Dům U Slunce a Luny z konce 15. století v podhradí, na pomezí Malé Strany a Hrad-
čan, dýchá opravdu jedinečnou původní atmosférou a na první pohled upoutá svojí dobovou 
architekturou. Na přelomu 19. a 20. století zde byl literární salon a pánové Vrchlický a Sládek 
zde měli i své pracovny. Dům byl v průběhu času vždy citlivě rekonstruován a zachoval se jeho 
původní duch. Samotný byt má dispozici 3+1 (plus šatna) a nachází se v prvním patře s okny 
orientovanými na Strahovský klášter, Petřín a celé jeho údolí. Zvláštností bytu je atypický pro-
stor v jeho středu, který prozatím zůstává nevyužitý –  tajemná komnata –  která ale čítá 15 m² 
plochy navíc a představuje velmi zajímavý potenciál rozšíření možnosti bydlení. Byt samotný 
má rozlohu 103 m² resp. 118 m² (včetně tajemné komnaty), v jeho chodbách jsou raně gotické 
klenby, možnost vetknutí krbu (je zde vstup do funkčního komínu) a na střeše domu je k uží-
vání pro komorní skupinku osazenstva domu romantická terasa. 

Luxus v interiérech a hrad jako na dlani,
 Praha 1 – Malá Strana
Tento prostorný byt o velikosti 275 m² s vysokými stropy a nádhernými výhledy na Kampu se 
rozprostírá přes celé jedno patro plně zrekonstruovaného nárožního domu. Výhledy z oken i ze 
dvou z celkových čtyř balkonů bytu jsou na kouzelné malostranské střechy, na Kostel sv. Jana 
Křtitele Na prádle, na Pražský hrad i na řeku.  V bytě ve stavu shell & core probíhají aktuálně 
stavební práce podle precizního náročného projektu ve stylu luxusních sídel. Používány jsou 
špičkové materiály dovážené ze světa a řemeslná práce s nimi je na úrovni uměleckých řemesel. 
Jedná se o interní nabídku, v případě zájmu kontaktujte naši RK. 

Luxusní penthouse s velkou soukromou terasou, 
Dlouhá, Praha 1 – Staré Město
Výhled na Staré Město, Malou Stranu a panorama Pražského hradu, který nemá v této loka-
litě konkurenci a obytná plocha 479 m² s prostornou terasou 45 m² – řeč je o velkometrážním 
penthousu v Dlouhé ulici v 7. nadzemním podlaží jednoho z paláců na Starém Městě. Jedná se 
o jedinečný prostor s půdorysem ve tvaru U, ideální pro náročného klienta, který touží dotvořit 
si byt dle vlastních představ a vizí. Nemovitost je nabízena ve stavu shell & core, bez příček, 
takže možnosti jsou doslova otevřené. Na dvou místech je prosklený strop, čímž vzniká uni-
kátní pohled na noční hvězdnou oblohu a skleněné stěny jsou zbudované jako posuvná okna 
na celou výšku stěn, vzdušnost a světlost interiéru je tedy zaručena.

Exkluzivní mezonetový byt v prestižní ulici Truhlářská, 
Praha 1 – Nové Město
Nabízíme k prodeji luxusní mezonetový byt o dispozici 7+kk s celkovou obytnou plochou 295 
m² a rozlehlou terasou o velikosti 45 m². Nachází se ve zrekonstruovaném rezidenčním domě 
a rozkládá se na dvou podlažích (6. a 7. NP) propojených schodištěm ze vstupní haly. Jeden 
z pokojů je přímo uzpůsoben pro wellness centrum (přívod vody pro whirpool, sprcha, toaleta, 
hydroodsávání, odvětrávání), z obývacího pokoje vedou dveře na prostornou terasu s poseze-
ním a pergolami. Celý byt je klimatizován, špičkově zabezpečen (24-hodinová ostraha, bez-
pečnostní dveře) a náleží k němu dvě parkovací stání. Na obou podlažích jsou umístěny krby, 
v celém bytě bambusové podlahy. Byt je k prodeji včetně vybavení, vyjma starožitných kusů (pro 
více informací nás kontaktujte). K bytu je možno přikoupit i jednotku (2+kk) v 5. NP (o patro 
níž) o velikosti 60 m². 

Podrobnější informace o uvedených nemovitostech Vám rádi sdělíme na tel. 731 300 400, nebo e-mailu info@luxent.cz.

http://www.luxent.cz
http://tel:731300400
http://tel:731300400
http://mailto:info@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

773 769 769 Informace v RK

Újezd nad Lesy
Krásný rodinný dům 6+kk s udržovanou vzrostlou zahradou. Celková plocha 
i s dvougaráží a terasami činí 278 m². Tato vysoce kvalitní nemovitost je posta-
vena na konci ulice a poskytuje tak maximální soukromí a pohodlné rodinné 
bydlení, které uspokojí i velmi náročné klienty.

www.realcity.cz/rc/E1B5

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 Informace v RK

Praha 6-Střešovice
Exkluzivní, prostorně řešená vila 7+kk s balkonem 4,6 m² a přízemní terasou 
18,24 m² o obytné ploše 256 m², se zahradou 265 m². Vila je díky svým dispo-
zicím vhodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté 
parkovací stání. K dispozici ihned.

www.realcity.cz/rc/E3BY

D

731 300 400 12 950 000 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

775 285 285 8 900 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Prostorný a dobře řešený mezonet 2+kk o celkové pl. 86 m², v 5. patře rezi-
denčního domu s výtahem. Dominantou je prostorná obývací část, která může 
být na náklady majitelky rozdělena. Nespornou výhodou je množství úložného 
prostoru. Krásný výhled na Vyšehrad.

www.realcity.cz/rc/E3BX

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

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

770 128 128 9 950 000 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/E3C5

G

http://www.realcity.cz/rc/E2PO
http://www.realcity.cz/rc/DZI8
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http://tel:773769769
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http://tel:770128128
http://tel:734445445
http://tel:773769769
http://tel:770127127
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http://tel:731300400
http://tel:770128128
http://tel:775285285
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http://mailto:info@luxent.cz


PRAHA

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

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

CENA: 29 990 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz

― holding, spol. s r.o.

Správa, údržba a provoz nemovitostí
26 let zkušeností

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

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

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

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

– správa kotelen

•  Stavební práce, rekonstrukce,
 inženýrská činnost

•  Zařizujeme dotace na zateplení domu

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

•  Spravujeme více 
jak 10.000 bytů v Praze

•  Pojištění bytových domů

klark@klark.cz 602 214 345

www.klark.cz

PROJEKT JIŽNÍ SVAH

Tel. 220 980 900

ÚSTÍ NAD LABEM, STŘEKOV
RD v ul. Neklanova – I.NP garáž, prádelna, kotelna, II.NP 
– byt 3+1 - 75 m2, III.NP – byt 3+1 - 75 m2. Ihned k nastě-
hování.

Cena 1 790 000 Kč

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

Cena 2 850 000 Kč

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

www.byty-hyskov.cz

PRODEJ PRODEJ

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

kde se nachází 46 bytů a 2 nebytové prostory.  
V ceně bytů je započítáno parkovací stání.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

www.berounskabrana.cz

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

13
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SOUSED CHCE KOUPIT 
PODÍL NA CESTĚ  
K NAŠÍ CHATĚ PODLE 
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA,  
MÁ NA TO NÁROK? 

Dobrý den, pane doktore, 

prosila bych o Váš názor. Prodáváme chatu u Plzně, v takové 

osadě, která vznikla v šedesátých letech. Každý měl menší 

parcelu, na které jsme chatu svépomocí postavili. Středem 

osady vede cesta, která byla po  revoluci převedena všem 

chatařům do spoluvlastnictví. Každý máme 1/12. 

Nyní mám na chatu kupce, ale makléř přišel s tím, že podíl 

na cestě chce koupit soused chatař, že má na něj předkupní 

právo a že mě zbyde pouze chata, kterou mám prý výrazně 

zlevnit. Je tento postup vůbec možný a kdo to vymyslel?? 

Děkuji za odpověď. 

Iveta Kafková  

Dobrý den, 

děkuji za Váš dotaz. Co se týká zákonného předkupního prá-

va, dovolím si v  odpovědi nebýt stručný. Zákonné předkupní 

právo není ničím, co by náš právní řád neznal. Tento institut 

zmizel z občanského kodexu s účinností nového občanského 

zákoníku, přičemž do  konce roku 2014 bylo možné uplatnit 

toto právo díky přechodnému ustanovení v zákoně. Pouhé tři 

roky absence normy tedy stačily zákonodárcům, aby se nechali 

přesvědčit, že právo, které lze jednoduše upravit smluvně, ve-

řejnosti ke štěstí nepostačí. Zkrátka, že občan, a není to první 

případ, není schopen svá práva upravit svobodně, ale potře-

buje k  tomu zákonnou direktivu. Od nového roku tedy nabyl 

účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., který novelizuje mimo jiné 

i ustanovení § 1124 a § 1125 občanského zákoníku. S účinností 

novely se však strhla hysterie a panika. Laická veřejnost se bojí 

znehodnocení majetku, ta odborná pak straší a hledá kličky, jak 

zákon obejít. 

Než se dostanu konkrétně k Vašemu případu, pokusím se o tro-

chu jiný pohled, než jaký můžete nalézt v právních textech, či 

internetových diskusích. V  těch narazíte prakticky na dva vý-

kladové směry. Ten první, rigidní a  nebojím se říci ustrašený, 

vykládá zákonné předkupní právo jako přísné omezení vlast-

nického práva, které Vám přinejmenším přidělá mnoho staros-

tí při prodeji spoluvlastnického podílu. Druhý směr pak zákon 

bagatelizuje, jako věc, která nic nového nepřináší a zbytečně 

JUDr. Oldřich Platil
právník specializující se na právní vztahy  
k nemovitostem 

člen dozorčí rady  
Realitní komory České republiky

www.realitni-ombudsman.cz 
info@realitni-ombudsman.cz

http://www.realitni-ombudsman.cz
http://mailto:info@realitni-ombudsman.cz


se démonizuje. Domnívám se, že abychom se mohli přiklonit 

k jedné či druhé straně nebo se pokusit o vlastní výklad, je nut-

né nejdříve pochopit a poznat principy, které jsou s výkladem, 

a tedy i výkonem práva neoddělitelně spojeny. 

Abychom posoudili dopady zákona, musíme v první řadě znát 

motivaci zákonodárců k jeho schválení. Mimochodem, jedná-

ní o novele a znovuzavedení zákonného předkupního práva 

začala již v roce 2014, tedy krátce po účinnosti nového občan-

ského zákona. Hlavní smysl spatřují navrhovatelé v  ochraně 

tzv. „slabšího spoluvlastníka“, který jen těžko odolával tlaku 

spekulantů, kteří podíly na  nemovitostech vykupovali s  vidi-

nou nabytí celé nemovitosti za nižší cenu. Dále v důvodové 

zprávě argumentovali, že: „Zákonné předkupní právo v  na-

šem právním řádu fungovalo několik desítek let, jedná se 

tak o osvědčený institut a uživatelé s ním počítají a spoléhají 

na něj. Jeho zrušení nepřineslo v životě spoluvlastníků žádné 

zlepšení, a naopak celou úpravu převodu spoluvlastnického 

podílu a  vypořádání zkomplikovalo.“ Předkladatelé novely 

se tak zcela odklonili od liberálního principu autonomie vůle, 

na jehož základech je občanský kodex postaven. 

Třetím, dle mého názoru tím nejméně podstatným důvodem je 

pak zájem zcelovat a nikoli rozdrobovat spoluvlastnické podí-

ly. Jak tedy z důvodové zprávy vyplývá, zájmem předkladatele 

byla do  jisté míry dobrá vůle chránit vlastníky podílů a nikoli 

je omezovat. Proto i výklad zákona nelze hledat v represivní 

rovině, ba naopak v pozitivním smyslu práva.

Jsem přesvědčen, že případné soudy na  toto téma budou 

důvody vzniku, účelu a smyslu zákona ve svých výrocích zo-

hledňovat. A to právě s ohledem na relevantní právní principy 

zejména v případech, kdy výklad vede k absurdním situacím. 

Nezapomínejme dále, že smyslem legislativy je právo šetřit, 

nesvazovat ho iracionálními normami, které by narušovaly do-

savadní pokojný stav. Posledním principem, který zmíním, je 

zvyklost, že interpretace zákona nesmí vést k zásahům do ne-

dotknutelnosti vlastnického práva a poškozování majetku.    

Co se týká Vašeho případu, je zřejmé, že výklad, který nabízí 

protistrana a makléř, porušuje vše výše uvedené. Tedy nejen 

výkladovou logiku, ale i interpretační principy a v neposlední 

řadě ústavou založená práva. Být na Vašem místě, držel bych 

se názoru, že předkupník skutečně může přednostně nemo-

vitost získat, ale pouze jako funkční celek, tedy chatu včetně 

podílu na  příjezdové cestě. Své tvrzení bych opřel o  § 2149 

odst. 2, věta druhá, občanského zákoníku, který stanoví, že: 

Prodávající může požadovat, aby předkupník koupil s  věcí 

vše, co od ní nemůže být odděleno bez poškození. Samozřej-

mě je nutné zachovat procesní náležitosti uplatnění/vzdání se 

předkupního práva.

Závěrem omluvte rozvleklost mé odpovědi. Pokusil jsem se 

nastínit problematiku v  širším slova smyslu tak, aby se v  ní 

mohli zorientovat i  další tazatelé, kteří každý den přibývají. 

Osobně doufám, že při výkladu zákona u soudů převáží zdravý 

rozum, a nebude-li tomu tak, snad se v brzké době dočkáme 

praktičtější úpravy institutu zákonného předkupního práva.



Tvrdím, že svěřit nemovitou transakci do  rukou realitní 
kanceláře, je správné rozhodnutí. Důležité je vybrat si re-
alitku dobře a o výše zmíněnou druhou fázi se v zásadě 
nemusíte starat. Snad jen kontrolovat. Tím nic nepokazí-
te… Jde přeci jen o  víc peněz než při nákupu třeba lyží 
prostřednictvím e-shopu. 

Aby vše klaplo jak má, věnujte pozornost sepsání zpro-
středkovatelské smlouvy, kterou vždy s realitní kanceláří 
doporučuji v písemné formě uzavřít. Ostatně je to jedna 
z podmínek v navrženém zákonu o realitním zprostředko-
vání. Tvůrce zákona věděl, proč takovou podmínku přika-
zuje. Ne nadarmo se říká: Co je psáno, to je dáno. 

Zprostředkovatelská smlouva může mít v zásadě dvě for-
my. Tzv. nevýhradní smlouvou zprostředkovatele pověříte 
prodejem nebo pronájmem, ale zároveň můžete obdob-
nou smlouvu uzavřít s několika dalšími makléři. Na první 
pohled to vypadá lákavě. Bude pro vás pracovat více 
makléřů a vás tato smlouva k ničemu zásadnímu nemůže 
zavazovat. Při hlubší úvaze o smyslu takové dohody však 
brzy sami zjistíte, že výhodná není. Budou makléři z  růz-
ných realitních kanceláří opravdu motivováni pracovat 
na 100 % na stejné zakázce? Prospěje prodeji, když bude 
byt inzerován za různé ceny a hlavně na inzertních portá-
lech několikrát za sebou? Mohl bych pokračovat ve výčtu 
negativ. To však nechci. Rád bych, abyste se zamysleli nad 
realizací na základě smlouvy o výhradním zastoupení. Ne 
nadarmo je to zcela obvyklý způsob v civilizované Evropě 
i v zámoří.

Výhradní smlouva (nebo také exkluzivní smlouva) zaručuje 
prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kance-
láře při dosažení nejvyšší ceny prodeje, resp. pronájmu. 

Vzhledem k tomu, že uzavřením výhradní smlouvy zmoc-
ňuje vlastník realitní kancelář k  výhradnímu zastupování, 
věnujte velký důraz na výběr zkušeného zprostředkova-
tele. Vlastníka nemovitosti v  takovém případě zastupuje 
pouze jedna realitní kancelář. Pro vlastní realizaci je to 
výhodou. Nemělo by nastat to, že ve veřejné nabídce je 
jedna a táž nemovitost inzerována více zprostředkovateli 
za  různých podmínek, což prokazatelně degraduje cenu 
nemovitosti na  trhu. Vlastník deleguje na  zprostředko-
vatele pravomoci a  zprostředkovatel je musí vykonávat. 
Nemůže dojít k tomu, že nemovitost je nabízena za pod-
mínek, které prodávající nestanovil. Zprostředkovatel tak 
např. nemůže vybrat od kupce zálohu kupní ceny, pokud 
k  tomu není od  prodávajícího zmocněn apod. V  nepo-
slední řadě je pro vlastníka nepochybně výhodné převést 
na zprostředkovatele formou zadání ve zprostředkovatel-
ské smlouvě celou řadu časově, administrativně a  tech-
nicky náročných činností, které souvisejí s  nabídkou ne-
movitosti, vyhledáním zájemce o  koupi, resp. pronájem 
nemovitosti a  s realizační fází prodeje či pronájmu. Při 
smluvním vymezení těchto činností má pak vlastník snazší 
kontrolu jejich plnění, snazší stanovení odměny a snazší 
reklamaci při případném řešení nespokojenosti. To vše za-
bezpečuje vysoká důvěryhodnost nabídky na trhu a tudíž 
vyšší zájem potenciálních klientů. Tato smlouva se uzavírá 
na dobu určitou. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, 
než vše pečlivě zvážíte a všemu ve smlouvě dobře poro-
zumíte. Žádná solidní realitní kancelář vás nebude nutit 
k okamžitému rozhodnutí. 

Neobávejte se exkluzivní smlouvy, obávejte se jen špatně 
vybrané realitní kanceláře a neodborně nastavených pod-
mínek spolupráce! To je suma sumárum vše, co jsem chtěl 
tímto krátkým článkem říct!
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NEOBÁVEJTE SE EXKLUZIVNÍ SMLOUVY! 
Prodej i nákup nemovitosti je velikou událostí pro každého, kdo se investováním do nemovitostí ne-
zabývá z popisu své práce. A nutno hned dodat, že se jedná o náročný proces. Kdo si jím prošel, dá 
mi za pravdu. Nejen ve fázi rozhodování, kdy sami nebo s rodinou řešíme co, proč, za kolik… Ale také 
následně, ve fázi realizace, kdy se musíme rozhodnout, zda máme patřičné schopnosti, dostatek času 
a energie se do transakce pustit sami, nebo si k tomu účelu vybereme pomocníka. Já zastávám názor, 
že by každý měl dělat to, co umí. Jinými slovy: Ševče, drž se svého kopyta! V případě koupě, prodeje, 
ale také pronájmu nemovitých věcí, jak se dnes domům a bytům říká, je to realitní kancelář, která se 
o vše postará.

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

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

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.

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.arkcr.cz.
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Nikola Šoralová 774 982 161  |  nikola.soralova@mireas.cz

www.bdmlada.cz  |  www.mireas.cz

Bytový dům Mladá
ul. Armádní

50�% BYTŮ
již rezervováno

Novostavba třípodlažního podsklepeného cihlového 
domu s výtahem o 66 bytových jednotkách velikostí 
1+kk a  2+kk. Přízemní byty mají k  dispozici předza-
hrádky, většina bytů v patrech balkón. Předpokládaný 
termín dokončení prosinec 2018. Ke každému bytu 
je přidělen zděný sklep, parkování na parkovišti přímo 
u domu. V domě vlastní plynová kotelna.  

Projekt se nachází v klidné části obce v zástavbě ro-
dinných a bytových domů. V blízkosti bytového domu 
se nachází dětské a workautové hřiště. Škola, školka, 
obchody, restaurace, lesopark, autobusová zastávka, 
cukrárna v docházkové vzdálenosti od domu. 

Obec Milovice má kompletní občanskou vybave-
nost. Velice dobrá dostupnost do Prahy. Doprava: bus, 
vlak, PID, dálnice D10 a D11. Možnost fi nancování hy-
potečním úvěrem.

city-home.cz | +420 606 093 093

   CENA OD 5.090.000 CZK

   1+KK AŽ 2+1 

   BYTY VYBAVENÉ I S NÁBYTKEM

   VÝBORNÁ INVESTICE

Bořivojova 92, Praha 3

2018-06_inzerce_BOR_RealCIty_200x131.indd   1 06.06.18   15:58

PRAXE?

Zakládáme si  
na férovém jednání  

a 100% proklientském přístupu.

Nemáte zkušenosti v oboru? 

Nevadí, vše potřebné  
vás naučíme!

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10 
kodanska@real-expert.cz | +420 226 516 123

www.realexpertsuccess.cz

Prodej domu 6+1, Libež Prodej bytu 3+kk, Dolní Břežany

Cena 5 000 000 Kč Cena 5 999 000 Kč

Nabízíme k prodeji dům 6+1, 140 m2,  
s pozemkem 752 m2, v obci Libež.  

Dům je před dokončením.

Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk  
s terasou a balkonem, 94,4 m2,  

v osobním vlastnictví, s předzahrádkou  
a parkováním v obci Dolní Břežany.

FAKTA

  Volná pracovní doba

  Motivační systém

  Podpora školitele 24 hod

  Kariérní růst

  Nové obchodní příležitosti

  Neustále nové možnosti

CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.
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PRAHA

www.forarch.cz

18.–22. 9. 2018

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

OFICIÁLNÍ VOZYODBORNÝ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

  |    |    |    |   

RCH_18_98,5x131_piktogramy.indd   1 28.05.18   10:50

Požadujeme: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,  

komunikativnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu. 

Nabízíme:  
Zajímavé finanční ohodnocení 

a přátelský mladý kolektiv. 

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz

Přijme do sVého kolektiVu 
řidiče Na rozVoz zásilek

Společnost SPACE 4U s.r.o. 

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v tomto časopise 

a na stránkách www.realcity.cz.

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

kteří hledají napříč všemi médii.
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www.rezidencealba.cz

... domov, který hledáte ...

... na Praze 4 ...

724 323 418

Nyní s
leva od 100 000 Kč

na parking. V
olejte m

akléři.

KLAMOVKAGARDENS.CZ     ¦     724 323 418

Nepromeškejte 
AKČNÍ SLEVU 200 000 Kč 

na parking při koupi bytu

http://www.rezidencealba.cz
http://tel:724323418
http://tel:724323418


NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

23. ročník / květen 2018 www.dumazahrada.cz
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VYBÍRÁME KÁVOVAR  �  STYL INSPIROVANÝ PŘÍRODOU  �  DŘEVĚNÉ PODLAHY

POKLAD
u městských hradeb

OSTROVNÍ
DOMY JAKO

BUDOUCNOST
BYDLENÍ

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

23. ročník / únor 2018 www.dumazahrada.cz
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400 LET STARÁ CHALUPA  �  ZNOVUZROZENÁ HÁJENKA  �  CÍSAŘSKÝ STATEK

PROBLEMATIKA
KONDENZAČNÍCH
KOTLŮ

PŮDA VERSUS
SUBSTRÁT. 

ZNÁTE ROZDÍL?

TEPELNÉ ČERPADLO
PRO STARŠÍ DŮM

VYPLATÍ SE?

TEPELNÉ ČERPADLO
SPECIÁL

REKONSTRUKCE
Zkušenosti
Návštěvy

Rady

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

23. ročník / březen 2018 www.dumazahrada.cz
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SÍLA MEDVĚDÍHO ČESNEKU  �  NOVÝ ŽIVOT PRO STARÝ OKAL  �  VE STYLU HAMPTON’S

Na návštěvě v bungalovu,
kde hraje prim
zimní zahrada

Pasivní domy z jednovrstvého
zdiva. Jak fungují v praxi?

PROMĚNA
Z POŘADU

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

23. ročník / duben 2018 www.dumazahrada.cz

4/18

KOUPELNA NOVÝCH ROZMĚRŮ  �  ZNOVUZROZENÁ VILA  �  BARVY ROKU 2018

STŘECHA 
Investice na celý život

ZAHRADA, která 
je světem sama 
pro sebe

ZDARMA
VSTUPENKA

na veletrh
FOR GARDEN

Krásné i bez vody

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ
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STŘECHA 
Investice na celý život

ZAHRADA, která 
je světem sama 
pro sebe

ZDARMA
VSTUPENKA

na veletrh
FOR GARDEN

Krásné i bez vody

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ

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

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

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

POPTÁVKA

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

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

dohodou

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

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

informace v RK

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

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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
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TEXTOVÁ INZERCE
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 RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E24S

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popří-
padě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku 1000m². Preferujeme zástavbu na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1, 2+kk, 3+1,
3+kk v Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale
není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na me-
tro.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk v Praze.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

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

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.

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

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

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

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

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

do 6 000 000 Kč

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

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

6 500 000 Kč

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

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

do 7 000 000 Kč

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

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

POPTÁVKA

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

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

dohodou

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

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

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

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

informace v RK

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

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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 RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E24S

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popří-
padě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku 1000m². Preferujeme zástavbu na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1, 2+kk, 3+1,
3+kk v Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale
není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na me-
tro.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk v Praze.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

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

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.

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

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

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

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

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

do 6 000 000 Kč

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

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

6 500 000 Kč

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

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

do 7 000 000 Kč
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RONOV NAD DOUBRAVOU
www.realcity.cz/rc/E3F8

Chata, 37 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
45 000 Kč

ŽANDOV
www.realcity.cz/rc/E3FB

Chalupa, 70 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
92 333 Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
www.realcity.cz/rc/E3F9

Chata, 30 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
70 000 Kč

PLEŠNICE
www.realcity.cz/rc/E3FC

Chata, 28 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
130 000 Kč

VRCHLABÍ
www.realcity.cz/rc/E3FA

Chata, 40 m²
Dumrealit.cz

tel.: 732 554 054
80 000 Kč

KRAJKOVÁ
www.realcity.cz/rc/E3FD

Chata, 30 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 725 993 906
140 000 Kč

BRODEC
www.realcity.cz/rc/E3FE

Chata, 36 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 777 759 452
150 000 Kč

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/E3FH

Chalupa, 18 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
195 000 Kč

PRACHATICE
www.realcity.cz/rc/E3FF

Chata, 24 m²
EVROPA RK NEPOMUK

tel.: 736 525 740
190 000 Kč

HROZNĚTÍN
www.realcity.cz/rc/E3FI

Chata, 29 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 774 032 169
199 000 Kč

CHYŇAVA
www.realcity.cz/rc/E3FG

Chata, 25 m²
Quantum reality

tel.: 605 805 925
190 000 Kč

SEMANÍN
www.realcity.cz/rc/E3FJ

Chata, 36 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
200 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E3FK

Chata, 20 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
240 000 Kč

ZAVLEKOV
www.realcity.cz/rc/E3FM

Chata, 25 m²
Home 4 People

tel.: 774 650 510
275 000 Kč

CHOMUTOV
www.realcity.cz/rc/DSHF

Chata, 20 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 732 798 106
249 000 Kč

JAROMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/E3FN

Chata, 20 m², tř. G
Finesa Consulting

tel.: 602 859 575
280 000 Kč

KOSTELEC NAD ORLICÍ
www.realcity.cz/rc/E3FL

Chalupa, 26 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
270 000 Kč

NALŽOVSKÉ HORY
www.realcity.cz/rc/DYCS

Chata, 25 m², tř. G
RSČS/ Jan Benda

tel.: 739 402 280
288 000 Kč

JIŘÍKOV
www.realcity.cz/rc/E3FO

Chalupa, 200 m², tř. G
RSČS/ GRAND REALITY DC

tel.: 777 921 913
295 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/E3FQ

Chalupa, 68 m²
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
324 956 Kč

VELKÉ POŘÍČÍ
www.realcity.cz/rc/E3FP

Chata, 24 m²
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 603 318 366
295 000 Kč

KOŠTICE
www.realcity.cz/rc/E3FR

Chata, 26 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 777 090 011
335 000 Kč

ZÁCHLUMÍ
www.realcity.cz/rc/DYCX

Chalupa, 119 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
299 000 Kč

ŠTĚKEŇ
www.realcity.cz/rc/E3FS

Chata, 2+kk, 177 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 604 837 701
340 000 Kč

KALIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E3FZ

Chata, 28 m²
RSČS Absoluta Real

tel.: 734 358 637
370 000 Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
www.realcity.cz/rc/E3G3

Chata, 25 m²
Reality 11

tel.: 606 894 783
385 000 Kč

RÁBY
www.realcity.cz/rc/E3G1

Chata, 43 m²
RK STING - Chrudim

tel.: 800 103 010
379 000 Kč

VELICHOV
www.realcity.cz/rc/DYCZ

Chata, 34 m²
Reality 11

tel.: 603 880 964
390 000 Kč

LOUNY
www.realcity.cz/rc/E3G2

Chata, 16 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
380 000 Kč

STRUŽNICE
www.realcity.cz/rc/E3G4

Chata, 24 m², tř. G
EVROPA RK DĚČÍN

tel.: 777 171 291
399 000 Kč

ZAJEČOV
www.realcity.cz/rc/E3FT

Chalupa, 20 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
350 000 Kč

HROZNĚTÍN
www.realcity.cz/rc/E3FX

Chata, 38 m²
Reality 11

tel.: 732 440 400
350 000 Kč

ŘEHLOVICE
www.realcity.cz/rc/E3FU

Chata, 24 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
350 000 Kč

BRADLECKÁ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E3FY

Chata, 17 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 731 286 202
350 000 Kč

OSTROVEC-LHOTKA
www.realcity.cz/rc/E3FV

Chata, 36 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
350 000 Kč

KAPLICE
www.realcity.cz/rc/DYSN

Chata, 32 m²
Boars, s.r.o.

tel.: 608 972 372
363 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 
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ZICHOVEC
www.realcity.cz/rc/E3G5

Chata, 48 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
399 000 Kč

LOUNY
www.realcity.cz/rc/E3G8

Chata, 28 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
409 000 Kč

LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/E3G6

Chata, 343 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 608 055 225
400 000 Kč

NUČICE
www.realcity.cz/rc/E3G9

Chalupa, 1+1, 20 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 967 772
410 000 Kč

SVITAVY
www.realcity.cz/rc/E3G7

Chata, 16 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
400 000 Kč

LETY
www.realcity.cz/rc/E3GA

Chalupa, 1+kk, 26 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 602 462 383
410 000 Kč

POLICE NAD METUJÍ
www.realcity.cz/rc/E3GB

Chalupa, 100 m², tř. G
Reality 11

tel.: 776 342 569
420 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DYEB

Chalupa, 26 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 931 485
450 000 Kč

JETŘICHOVICE
www.realcity.cz/rc/E3GC

Chata, 26 m²
EVROPA RK DĚČÍN

tel.: 777 171 291
450 000 Kč

PŘEŠŤOVICE
www.realcity.cz/rc/DYDB

Chata, 35 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
450 000 Kč

KRHANICE
www.realcity.cz/rc/E2Q4

Chata, 23 m²
RK Honzík

tel.: 724 593 303
530 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E3GD

Chata, 42 m², tř. G
Duna House

tel.: 723 668 949
450 000 Kč

HORA SVATÉ KATEŘINY
www.realcity.cz/rc/DYDG

Chata, 40 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 777 090 011
470 000 Kč

STRUŽNÁ
www.realcity.cz/rc/DYT9

Chata, 32 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 604 112 779
530 000 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/E3GE

Chata, 40 m², tř. G
N.I.K.A.- RK

tel.: 602 277 604
490 000 Kč

VRÁŽ
www.realcity.cz/rc/E3GG

Chalupa, 1+1, 26 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 723 087 803
549 000 Kč

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
www.realcity.cz/rc/E3GF

Chata, 60 m²
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 217 877
499 000 Kč

HOLICE
www.realcity.cz/rc/E3GH

Chata, 28 m², tř. G
EVROPA RK PARDUBICE

tel.: 734 510 282
550 000 Kč

BRANDÝSEK
www.realcity.cz/rc/E3GI

Chata, 450 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 608 055 225
550 000 Kč

ŽELEZNÝ BROD
www.realcity.cz/rc/E3GL

Chata, 87 m², tř. G
RSČS / RK CENTRUM s.r.o.

tel.: 604 200 252
590 000 Kč

PETROV
www.realcity.cz/rc/E3GJ

Chata, 60 m², tř. G
Duna House

tel.: 602 234 144
550 000 Kč

KAMÝK NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E3GM

Chalupa, 2+1, 50 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
590 000 Kč

VEJPRTY
www.realcity.cz/rc/E3GK

Chalupa, 70 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 737 141 415
550 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E3GN

Chata, 35 m²
Home 4 People

tel.: 731 421 111
595 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E3GU

Chalupa, 100 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 099 000 Kč

BOROVNICE
www.realcity.cz/rc/E3GY

Chata, 116 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 725 962 652
1 590 000 Kč

DOKSY
www.realcity.cz/rc/E3GV

Chata, 60 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 204 408
1 100 000 Kč

BĚLÁ NAD SVITAVOU
www.realcity.cz/rc/E2Q1

Chalupa, 275 m²
PATREAL s.r.o.

tel.: 775 764 765
1 650 000 Kč

LITVÍNOV
www.realcity.cz/rc/E3GX

Chata, 533 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 199 000 Kč

KUNRATICE
www.realcity.cz/rc/E3GZ

Chalupa, 140 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 778 039 090
1 699 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E3GO

Chata, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
598 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E3GR

Chalupa, 3+kk, 63 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 725 688 267
765 000 Kč

KAMÝK NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E3GP

Chata, 64 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
599 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E3GS

Chalupa, 215 m², tř. G
Reality 11

tel.: 777 293 566
799 000 Kč

STRMILOV
www.realcity.cz/rc/E3GQ

Chalupa, 193 m²
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
750 000 Kč

CHYŇAVA
www.realcity.cz/rc/E3GT

Chata, 85 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 892 419
1 090 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 
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Podle údajů HB Indexu (ukazatel je založen na  reálných 
odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednic-
tvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční ban-
ky, banky s  největším objemem poskytnutých hypoték) 
vzrostla průměrná cena bytů v  prvním čtvrtletí letošního 
roku o 2,4 procentního bodu, meziročně si ceny bytů při-
psaly 10,2 procentního bodu. Ceny rodinných domů se 
během prvního čtvrtletí zvyšovaly pomaleji, a to o 1,4 pro-
centního bodu, meziročně o  7 procentních bodů. U  po-
zemků vzrostla cena více než v  předchozích čtvrtletích, 
a to o 1,9 procentního bodu, meziročně pak o 3,4 procent-
ního bodu. 

„I  když by podle realitních odborníků ceny nemovitostí 
dále měly růst pomalejším tempem, nažene jejich vysoká 
cena spolu s  přísnějšími pravidly pro poskytování hypo-
ték část potenciálních klientů hypotečních bank do nájmů. 
Což zase logicky může způsobit nárůst tržního nájemné-
ho,“ komentuje situaci Pavel Bultas ze společnosti HYPO-
ASISTENT.  A to není příliš dobrá zpráva zejména pro mla-
dé lidi, kteří se samostatným životem začínají. 

Pouze jeden ze čtyř mladých Čechů  
má své vlastní bydlení
Podle průzkumu Equa bank nemají tři čtvrtiny (74  %) mla-
dých Čechů ve věku 20 až 35 let vlastní bydlení. O jeho 
pořízení uvažuje 57  % z nich, 42  % chce vlastní bydlení 

financovat hypotékou. Jak to však udělat, když stopro-
centní hypotéky již banky poskytovat nesmějí a mladí ne-
mají dostatek vlastních úspor na dofinancování? „Potřebují 
dodat ze svého minimálně desetinu, ale spíše pětinu ceny 
nemovitosti, a  to není při dnešních cenách zrovna snad-
né,“ říká Pavel Bultas. 

Rodina může získání hypotéky usnadnit
Jednou z možností, jak hypotéku získat, je dát do zástavy 
další nemovitost. Celkový poměr výše hypotečního úvěru 
k hodnotě zástavy (LTV) se pak vypočítá z hodnoty obou 
nemovitostí. „Vezmeme-li si příklad, že si mladí budou chtít 
pořídit byt v hodnotě tří milionů korun, které si budou chtít 
půjčit celé a  k  dozajištění pak použijí nemovitost rodičů 
v hodnotě dvou milionů, banka bude posuzovat obě ne-
movitosti dohromady. Vycházet pak bude z  částky pěti 
milionů a výsledné LTV bude 60 %, takže v tomto případě 
mají velkou šanci i na slušný úrok a podmínky,“ vysvětluje 
Pavel Bultas. Při době splácení 30 let a pětileté fixaci je 
nyní podle informací hypotečních makléřů možné dosáh-
nout na průměrnou úrokovou sazbu kolem 2,5  % ročně, 
což odpovídá měsíční splátce necelých 12 tisíc korun.

O této možnosti ostatně podle průzkumu uvažuje 11  % re-
spondentů. Přitom dvě třetiny mladých lidí, které zvažují 
hypotéku, mají rodiče, jež vlastní vhodnou nemovitost ne-
zatíženou hypotékou. 
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ZÍSKAT HYPOTÉKU JE PRO MLADÉ OBTÍŽNĚJŠÍ,  
ŘEŠENÍ ALE EXISTUJE
Rostoucí ceny nemovitostí, zvyšující se sazby hypoték a přísnější pravidla pro jejich poskytování. To jsou hlavní faktory, které po-
slední dobou znesnadňují pořízení vlastního bydlení. A nejohroženější skupinou jsou mladí lidé, kteří nemají našetřeno dostatek 
peněz, protože zrovna rozjíždějí kariéru, zakládají rodiny, ale bydlet potřebují. 

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

Hypoteční čísla 

•  První čtvrtletí roku 2018 bylo 

co do  objemu sjednaných 

hypoték historicky druhé 

nejsilnější (51,7 miliard ko-

run).

•  Silnější byl pouze první 

kvartál roku 2017 (57,6 mi-

liardy korun), který ovlivnil 

očekávaný růst úrokových 

sazeb a  předem avizovaná 

regulace hypoték Českou 

národní bankou. 

•  Oba tyto faktory ovlivňovaly 

prodeje nemovitostí a  ob-

jemy nových hypoték již 

po  celý rok 2016 s  tím, že 

na přelomu let 2016 a 2017 

prodeje kulminovaly.  

HYPOASISTENT je členem 

Asociace hypotečních 

makléřů ČR a hrdým nositelem 

certifikátu „FÉR Hypotéka“.

http://www.realcity.cz/magazin
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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

„Je třeba si však uvědomit, že není nemovitost jako ne-
movitost. Mezi nemovitosti se totiž počítají nejenom byty 
a domy k  trvalému bydlení, ale také pozemky a chaty či 
chalupy, tedy nemovitosti využívané k  rekreaci. A banky 
přistupují k dozajištění hypotéky různě právě podle typu 
konkrétní nemovitosti. Všechny akceptují byt či rodinný 
dům určený k  trvalému bydlení, ale vzít do  zástavy také 
stavbu, pozemek či rekreační chalupu svedou jen někte-
ré. Ideální je poradit se s  hypotečním makléřem, který 
podmínky jednotlivých bank zná a ušetří tak potenciálním 
zájemcům o hypotéku obíhání jednotlivých bank,“ doplňu-
je Pavel Bultas.

Časem je možné druhou  
nemovitost z úvěru vyvázat
Jenže teď nastupuje jistá psychická bariéra. Na jedné stra-
ně mají strach sami rodiče, přece jen zastavit svoje bydle-
ní na dlouhá desetiletí není jednoduché. Co když děti ne-
budou moci splácet? A na straně druhé mají i mladí obavy 
dát do zástavy bance bydlení svých rodičů na desítky let. 
Psychologickou bariéru dát do  zástavy další nemovitost 
v rodině by podle 44  % respondentů průzkumu Equa bank 
prolomila možnost, pokud by banka byla ochotná po spla-
cení určité výše hypotéky druhou nemovitost ze zástavy 
vyvázat. „A  tuto možnost banky zpravidla poskytují. Vy-
vázání druhé nemovitosti umožní ve chvíli, kdy se poměr 
jistiny hypotéky vůči hodnotě zajištění první nemovitosti 

dostane na určitou hranici LTV, většinou na 70 až 80 %,“ 
uvádí Pavel Bultas. Ve  výše uvedeném příkladě by pak 
mladé rodině banka vyvázala nemovitost rodičů přibližně 
po 11 letech pravidelného splácení. Samozřejmě je možné 
tuto dobu ještě zkrátit vložením mimořádné splátky. Exis-
tují však i situace, kdy banka druhou nemovitost vyvázat 
neumožní. Zpravidla to bývá špatná splátková morálka kli-
entů, nebo prudký pokles cen nemovitostí na trhu či poru-
šení smluvních podmínek banky ze strany klienta. 

Podporu mladým chystá i stát 
Kritickou situaci s byty si uvědomuje i vláda, chystá proto 
nový program podpory bydlení pro mladé do 36 let. Ti by 
se mohli už v létě dočkat půjček od Státního fondu rozvo-
je bydlení. Návrh připravilo ministerstvo pro místní rozvoj 
a  ještě před prázdninami by se jím měla zabývat vláda. 
Problém se schválením by podle slov ministryně pro míst-
ní rozvoj v  demisi Kláry Dostálové být neměl, navíc jde 
o změnu, která začne platit hned po schválení vládou, ne-
budou se jí zabývat poslanci. Do konce roku stát uvažuje 
lidem půjčit 650 milionů korun, v dalších letech přibližně 
miliardu. 

Na  pořízení domu či stavbu si budou mladí moci půjčit 
maximálně dva miliony korun, na byt pak 1,2 milionu ko-
run. Podle návrhu by se měla úroková sazba pohybovat 
už od 1  % ročně s fixací na pět let do 80  % hodnoty ne-
movitosti. 

Bude to konkurence pro hypo-
teční banky, když se nyní prů-
měrná úroková sazba podle 
Fincentrum Hypoindexu pohy-
buje kolem 2,5  %? „Vzhledem 
k poměrně nízkým stropům půj-
ček a současným tržním cenám 
nemovitostí podporu od  státu 
budou moci využít mladí pro po-
řízení bydlení pouze na malých 
městech a  venkově. Na  velká 
města to určitě stačit nebude 
o  Praze ani nemluvě. Navíc 
uvažovaná miliarda ročně, kte-
rou chce stát poskytnout, činí 
zhruba půl procenta celkového 
objemu půjčených peněz ban-
kami za rok, takže konkurence 
určitě ne. Spíš snaha státu, aby 
zabránil vylidňování venkova,“ 
uvádí Pavel Bultas. 

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pozemky

SÁNY
www.realcity.cz/rc/E3E7

Pozemek, 800 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
52 500 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E1UB

Pozemek, 645 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
300 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DZ3A

Pozemek, 453 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 608 615 377
135 000 Kč

SLABCE
www.realcity.cz/rc/E3E8

Pozemek, 407 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
300 000 Kč

ŽEHUŠICE
www.realcity.cz/rc/DZ3J

Pozemek, 541 m²
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
258 000 Kč

KRHANICE
www.realcity.cz/rc/E1UC

Pozemek, 345 m²
EVROPA RK HOSTIVICE

tel.: 605 227 700
310 000 Kč

DALEKÉ DUŠNÍKY
www.realcity.cz/rc/DZ3K

Pozemek, 385 m²
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 036
360 000 Kč

VLASTĚJOVICE
www.realcity.cz/rc/E3E9

Pozemek, 2682 m²
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
448 000 Kč

RATAJE NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E1UF

Pozemek, 2309 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
400 000 Kč

JIVINA
www.realcity.cz/rc/DUFY

Pozemek, 1234 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
450 000 Kč

PODLESÍ
www.realcity.cz/rc/DX3M

Pozemek, 952 m²
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 036
428 400 Kč

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E3EA

Pozemek, 1530 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 119
450 000 Kč

VELKÝ OSEK
www.realcity.cz/rc/DZ3S

Pozemek, 807 m²
Aktivreality

tel.: 603 759 534
459 000 Kč

VELKÉ VŠELISY
www.realcity.cz/rc/E1UM

Pozemek, 1109 m²
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 725 153 353
499 050 Kč

TOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/DV7M

Pozemek, 1250 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
462 500 Kč

KOUPĚ
www.realcity.cz/rc/E1UL

Pozemek, 1346 m²
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
510 500 Kč

VELKÉ VŠELISY
www.realcity.cz/rc/E1UN

Pozemek, 1067 m²
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 725 153 353
480 150 Kč

HRABĚŠÍN
www.realcity.cz/rc/E1UU

Pozemek, 1295 m²
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
529 000 Kč

KRAKOVANY
www.realcity.cz/rc/E3EB

Pozemek, 583 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
553 850 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/DIU3

Pozemek, 1361 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
585 000 Kč

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

Pozemek, 587 m²
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 775 323 649
570 000 Kč

HRUBÝ JESENÍK
www.realcity.cz/rc/E3EC

Pozemek, 1256 m², tř. G
EVROPA RK ČELÁKOVICE

tel.: 770 100 616
590 000 Kč

VOJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E1US

Pozemek, 1608 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
580 000 Kč

HŘEDLE
www.realcity.cz/rc/DS6L

Pozemek, 1023 m²
Dumrealit.cz

tel.: 721 506 107
599 000 Kč

SÁZAVA
www.realcity.cz/rc/E1UZ

Pozemek, 996 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 572 537
690 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E1V3

Pozemek, 567 m²
Aktivreality

tel.: 602 338 469
700 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/DYJ9

Pozemek, 1022 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 734 222 266
699 000 Kč

SUKORADY
www.realcity.cz/rc/E3EF

Pozemek, 1046 m²
Mireas s. r. o.

tel.: 602 361 257
705 000 Kč

LOUKOVEC
www.realcity.cz/rc/E1V2

Pozemek, 1511 m²
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 728 455 959
700 000 Kč

DRÁSOV
www.realcity.cz/rc/DUFU

Pozemek, 2138 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
748 300 Kč

VELKÉ VŠELISY
www.realcity.cz/rc/E1V1

Pozemek, 1118 m²
Dumrealit.cz

tel.: 774 221 971
599 000 Kč

VOJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E1UX

Pozemek, 1700 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
680 000 Kč

VRCHOTOVY JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E3ED

Pozemek, 1755 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
637 680 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/DZ3T

Pozemek, 920 m²
Mireas s. r. o.

tel.: 737 700 614
690 000 Kč

MILIČÍN
www.realcity.cz/rc/E3EE

Pozemek, 892 m²
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 733 715 252
650 000 Kč

MNICHOVO HRADIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E1UY

Pozemek, 3375 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 739 243 186
690 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E3E7
http://www.realcity.cz/rc/E1UB
http://www.realcity.cz/rc/DZ3A
http://www.realcity.cz/rc/E3E8
http://www.realcity.cz/rc/DZ3J
http://www.realcity.cz/rc/E1UC
http://www.realcity.cz/rc/DZ3K
http://www.realcity.cz/rc/E3E9
http://www.realcity.cz/rc/E1UF
http://www.realcity.cz/rc/DUFY
http://www.realcity.cz/rc/DX3M
http://www.realcity.cz/rc/E3EA
http://www.realcity.cz/rc/DZ3S
http://www.realcity.cz/rc/E1UM
http://www.realcity.cz/rc/DV7M
http://www.realcity.cz/rc/E1UL
http://www.realcity.cz/rc/E1UN
http://www.realcity.cz/rc/E1UU
http://www.realcity.cz/rc/E3EB
http://www.realcity.cz/rc/DIU3
http://www.realcity.cz/rc/DZUS
http://www.realcity.cz/rc/E3EC
http://www.realcity.cz/rc/E1US
http://www.realcity.cz/rc/DS6L
http://www.realcity.cz/rc/E1UZ
http://www.realcity.cz/rc/E1V3
http://www.realcity.cz/rc/DYJ9
http://www.realcity.cz/rc/E3EF
http://www.realcity.cz/rc/E1V2
http://www.realcity.cz/rc/DUFU
http://www.realcity.cz/rc/E1V1
http://www.realcity.cz/rc/E1UX
http://www.realcity.cz/rc/E3ED
http://www.realcity.cz/rc/DZ3T
http://www.realcity.cz/rc/E3EE
http://www.realcity.cz/rc/E1UY
http://www.realcity.cz
http://tel:774740636
http://tel:800100446
http://tel:608615377
http://tel:800100446
http://tel:603821159
http://tel:605227700
http://tel:725293036
http://tel:730850785
http://tel:800775577
http://tel:734700705
http://tel:725293036
http://tel:777306119
http://tel:603759534
http://tel:725153353
http://tel:604729047
http://tel:733532252
http://tel:725153353
http://tel:606129138
http://tel:604729047
http://tel:777275457
http://tel:775323649
http://tel:770100616
http://tel:800775577
http://tel:721506107
http://tel:602572537
http://tel:602338469
http://tel:734222266
http://tel:602361257
http://tel:728455959
http://tel:734700705
http://tel:774221971
http://tel:800775577
http://tel:800100446
http://tel:737700614
http://tel:733715252
http://tel:739243186
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CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E3EG

Pozemek, 909 m²
CENTURY 21 Realitas

tel.: 776 426 492
750 000 Kč

KŘEČHOŘ
www.realcity.cz/rc/E1V9

Pozemek, 911 m²
Reality 11

tel.: 702 427 541
792 570 Kč

SENEC
www.realcity.cz/rc/E1V8

Pozemek, 733 m²
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 565
780 000 Kč

HLUBOŠ
www.realcity.cz/rc/E25D

Pozemek, 1760 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 119
795 000 Kč

DOLNÍ KRUPÁ
www.realcity.cz/rc/E3EH

Pozemek, 1215 m²
Dumrealit.cz

tel.: 774 221 971
790 000 Kč

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E1VA

Pozemek, 716 m²
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 731 485 709
798 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E3EI

Pozemek, 1211 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
798 400 Kč

RABYNĚ
www.realcity.cz/rc/E1VC

Pozemek, 869 m²
Duna House

tel.: 602 234 144
860 000 Kč

CHOTILSKO
www.realcity.cz/rc/E3EJ

Pozemek, 1265 m²
Dumrealit.cz

tel.: 777 651 161
819 500 Kč

KŘEČOVICE
www.realcity.cz/rc/E3EK

Pozemek, 803 m², tř. G
Reality Vodenka

tel.: 602 409 964
890 000 Kč

NOSÁLOV
www.realcity.cz/rc/E2AD

Pozemek, 2910 m²
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
850 000 Kč

SMILOVICE
www.realcity.cz/rc/E3EL

Pozemek, 2722 m²
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 037
890 000 Kč

NEUMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/E3EM

Pozemek, 1298 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
899 000 Kč

PETKOVY
www.realcity.cz/rc/E3EP

Pozemek, 944 m²
C21 Excellent Reality

tel.: 739 353 732
960 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E3EN

Pozemek, 3964 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
910 000 Kč

OPOLANY
www.realcity.cz/rc/DV87

Pozemek, 892 m²
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
960 500 Kč

VIDICE
www.realcity.cz/rc/E3EO

Pozemek, 736 m²
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 777 584 553
950 500 Kč

ROKYTÁ
www.realcity.cz/rc/E3EQ

Pozemek, 4126 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
970 000 Kč

LOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E3ER

Pozemek, 1156 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
980 000 Kč

DOLNÍ BOUSOV
www.realcity.cz/rc/E3EU

Pozemek, 2500 m²
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
990 000 Kč

VELKÉ VŠELISY
www.realcity.cz/rc/E3ES

Pozemek, 2335 m²
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 725 153 353
985 000 Kč

MILEŠOV
www.realcity.cz/rc/DH57

Pozemek, 1870 m²
CENTURY 21 Victory

tel.: 725 293 825
990 000 Kč

PSÁŘE
www.realcity.cz/rc/E3ET

Pozemek, 1608 m²
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
990 000 Kč

BĚRUNICE
www.realcity.cz/rc/E3EV

Pozemek, 1000 m²
Mireas s. r. o.

tel.: 728 757 229
990 000 Kč

SMEČNO
www.realcity.cz/rc/E3F3

Pozemek, 4944 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
2 260 000 Kč

BYSTŘICE
www.realcity.cz/rc/E3F5

Pozemek, 2282 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 490 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E2MX

Pozemek, 907 m²
Reality 11

tel.: 731 533 725
2 290 000 Kč

VELKÉ PŘÍTOČNO
www.realcity.cz/rc/E3F6

Pozemek, 2115 m²
Molík reality s.r.o.

tel.: 777 566 255
4 600 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E3F4

Pozemek, 1311 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
2 300 000 Kč

TRNOVÁ
www.realcity.cz/rc/E3F7

Pozemek, 1911 m²
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
5 130 000 Kč

NEPOMUK
www.realcity.cz/rc/E3EX

Pozemek, 1824 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
995 000 Kč

TEHOV
www.realcity.cz/rc/E3F1

Pozemek, 3831 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 090 000 Kč

ČÍM
www.realcity.cz/rc/E3EY

Pozemek, 947 m²
REALITY SECTOR s.r.o.

tel.: 602 794 742
995 166 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E14Q

Pozemek, 1766 m²
Aktivreality

tel.: 776 849 424
2 099 000 Kč

BRATRONICE
www.realcity.cz/rc/E3EZ

Pozemek, 861 m²
CENTURY 21 - AZ Reality

tel.: 608 819 472
1 995 000 Kč

DAVLE
www.realcity.cz/rc/E3F2

Pozemek, 1316 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 764
2 130 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pozemky Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E3EG
http://www.realcity.cz/rc/E1V9
http://www.realcity.cz/rc/E1V8
http://www.realcity.cz/rc/E25D
http://www.realcity.cz/rc/E3EH
http://www.realcity.cz/rc/E1VA
http://www.realcity.cz/rc/E3EI
http://www.realcity.cz/rc/E1VC
http://www.realcity.cz/rc/E3EJ
http://www.realcity.cz/rc/E3EK
http://www.realcity.cz/rc/E2AD
http://www.realcity.cz/rc/E3EL
http://www.realcity.cz/rc/E3EM
http://www.realcity.cz/rc/E3EP
http://www.realcity.cz/rc/E3EN
http://www.realcity.cz/rc/DV87
http://www.realcity.cz/rc/E3EO
http://www.realcity.cz/rc/E3EQ
http://www.realcity.cz/rc/E3ER
http://www.realcity.cz/rc/E3EU
http://www.realcity.cz/rc/E3ES
http://www.realcity.cz/rc/DH57
http://www.realcity.cz/rc/E3ET
http://www.realcity.cz/rc/E3EV
http://www.realcity.cz/rc/E3F3
http://www.realcity.cz/rc/E3F5
http://www.realcity.cz/rc/E2MX
http://www.realcity.cz/rc/E3F6
http://www.realcity.cz/rc/E3F4
http://www.realcity.cz/rc/E3F7
http://www.realcity.cz/rc/E3EX
http://www.realcity.cz/rc/E3F1
http://www.realcity.cz/rc/E3EY
http://www.realcity.cz/rc/E14Q
http://www.realcity.cz/rc/E3EZ
http://www.realcity.cz/rc/E3F2
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:776426492
http://tel:702427541
http://tel:778475565
http://tel:777306119
http://tel:774221971
http://tel:731485709
http://tel:731596516
http://tel:602234144
http://tel:777651161
http://tel:602409964
http://tel:603821159
http://tel:725293037
http://tel:725293763
http://tel:739353732
http://tel:800775577
http://tel:606129138
http://tel:777584553
http://tel:800103010
http://tel:734700705
http://tel:733532252
http://tel:725153353
http://tel:725293825
http://tel:770128128
http://tel:728757229
http://tel:603781824
http://tel:800100446
http://tel:731533725
http://tel:777566255
http://tel:734700705
http://tel:608333876
http://tel:731448202
http://tel:800775577
http://tel:602794742
http://tel:776849424
http://tel:608819472
http://tel:725293764


bazén využívat i v době, kdy skončí sezona, 
tedy plavat pod ním. Má to ale i  své nevý-
hody. Vysoké zastřešení bude nejen dražší, 
ale může také překážet ve výhledu z domu. 
Je třeba brát ohled i na celý pozemek a za-
komponování bazénu do něj. Včetně tohoto 
příslušenství. Pokud zvolíte nízké zastřeše-
ní, myslete na boční vchod. Do vody se tak 
dostanete, aniž byste se museli ohýbat.

Výběr zastřešení není jednoduchý. Čeho 
si všímat? Proč byste měli mít váš ba-
zén zastřešený? Důvodů je hned celá 
řada. Prodlužuje koupací sezonu a  udr-
žuje vodu výrazně teplejší, než kdybyste 
bazén měli bez něj. Zjednodušuje také 
údržbu, protože do  vody nelétají ven-
kovní nečistoty. Jak si počínat při jeho 
výběru? Je vám asi jasné, že na  trhu je 
spousta variant v různých cenových hla-
dinách. Když ale ušetříte na nesprávných 
místech, dostanete nekvalitní zastřešení, 
které pravděpodobně nepůjde hladce za-
vřít nebo se na něm začnou tvořit prask-
liny.

Bazény, trendy
pro rok 2018

Dbejte na kvalitu kolejnic a koleček

Než se dostaneme k samotnému materiálu 
zastřešení, pobavme se o kolejnicích. Tady 
se na kvalitě rozhodně nevyplatí šetřit. Ko-
lejnice by měly být oboustranné a pochozí. 
V praxi to vypadá tak, že zastřešení můžete 
posunovat na obě strany a přes samotné ko-
lejnice pohodlně chodit. Pokud jsou nepo-
chozí, je našlápnutí na ně velmi nepříjemné. 
Barva kolejnic kvalitu neovlivňuje. Plní pou-
ze estetickou funkci. Horší je to s  kolečky. 
Ta by měla být na ložiskách, protože potom 
lépe a déle vydrží. Určitě není od věci zamě-
řit se i na materiál, ze kterého jsou kolečka 
i doplňky vyrobené. Ideální variantou je ne-
rez. Odborníci vám ale fundovaně poradí.

Dutinková výplň

Pokud se v  zastřešení vůbec nevyznáte, 
vězte, že výplň zastřešení se vyrábí z  po-
lykarbonátu. Existují dva typy ― dutinkové 
a  plné. Plná výplň vypadá jako čiré sklo 
a  působí velmi luxusně. Není divu, že stojí 
o  poznání více než druhá varianta. Mohlo 
by se zdát, že plná polykarbonátová výplň 
zastřešení může být lepší volbou, ale má 
i své nevýhody. Ohřívá vodu výrazně méně 
než výplň dutinková a je také hodně nároč-
ná na  údržbu. Na  plném polykarbonátu je 
mnohem patrnější vodní kámen. Navíc při 
posouvání jednotlivých kusů zakrytí se ne-
zřídka povrch odře. Na dutinkové výplni se 
drobné odřeniny snadno ztratí. Dutinková 
výplň je levnější a výrazně praktičtější. Mů-
žete si také vybrat z několika barev.

Důležitá je i tloušťka výplně

Polykarbonát je kvalitní materiál s  dlouhou 
výdrží. To platí v případě, že je v dostateč-
ně tlusté vrstvě. Měli byste se tedy řídit tím, 
že minimum je jeden centimetr tloušťky. Ten 
vám zaručí, že vám zakrytí vydrží dlouho 
a také zajistí efektivní ohřev vody v bazénu. 
Slabší polykarbonát má mnohem horší odol-
nost a životnost. Myslete na to, když budete 
počítat finance. Tenčí polykarbonát je samo-
zřejmě levnější. 

Dostatek místa na provoz

Myslet byste měli také na  dostatečný pro-
stor. A  to nejen pro bazén jako takový, ale 
i pro zastřešení. Sbalené zastřešení zabere 
cca dva a půl metru. Odborníci však doporu-
čují  přidat k tomu ještě asi půl metru (mezi 
zastřešením a okrajem bazénu). Je to kvůli 
hlavně kvůli zjednodušení údržby bazénu. 
Půl metru prostoru navíc však vyžaduje delší 
kolejnice (za to si připlatíte). Ale vyplatí se to. 

Výška zastřešení

V  neposlední řadě se řeší výška zastřeše-
ní. Můžete volit už od  půl metru. Čím vyš-
ší zastřešení zvolíte, tím můžete zpříjemnit 
uživatelům pobyt v  bazénu, např. můžete 

Výhody bazénového zastřešení
- prodlužuje koupací sezonu 
- udržuje vodu výrazně teplejší
- zjednodušuje údržbu
-  k čištění stačí už jen používat  

menší množství bazénové chemie 
-  zabrání nebezpečným pádům  

dětí do bazénu

Lamelové 
bazénové rolety
Oproti posuvnému zastřešení jsou lamelové 
bazénové rolety méně nápadné a prakticky 
nejsou z větší vzdálenosti vidět. Jejich funkce 
je stejná jako u jiných druhů zastřešení. 
Základem tohoto zakrytí jsou plastové 
plovoucí lamely, které jsou vícekomorové a jsou 
tvořené profily z pevného a UV stabilního PVC. 
Ovládat lamely je možné s pomocí elektrického 
navíjecího zařízení, které je poháněné 
bezpečným napětím 24V DC. Zastřešení se 
ovládá dálkovým ovladačem nebo spínačem 
umístěným na zdi. Máte možnost ovládat je 
i ručně a pomocí kliky.

Zámek? Ano!
Přijde vám, že zámek je ten poslední detail, 
který byste měli řešit? Může to však být 
důležité. Zamčený bazén je stoprocentně 
bezpečný. Jde zejména o ochranu před 
nechtěným vstupem malých dětí i nezvaných 
hostů.



Dřevoplast. Nejlepší volba?
Materiál WPC (wood plastic composit) neboli 
dřevoplast je pomyslným hitem posledních 
let. Výhodou je dlouhá životnost. Pyšní se 
minimálními nároky na údržbu. Vzhledově 
připomíná dřevo.  V podstatě jde o prkna 
z kombinovaného materiálu. Ta jsou složena 
z 60 % z kvalitní dřevité moučky a ze 40 % 
z jakostního polymeru a barviva. Materiál 
obecně je odolný vůči všem přírodním vlivům. 
Jde tedy o ideální volbu pro okolí bazénu. 
Dřevoplast lze použít nejen do okolí bazénu, ale 
také na terasy, balkony, ploty atd.
NEVÝHODA: Jeho pořizovací cena. Investice se 
však vyplatí.

Podlaha k  bazénu. Jaký materiál je nej-
vhodnější? Každý má svá pro a proti! Ne-
jen bazén, ale i jeho okolí dotvářejí celkový 
dojem z daného exteriéru. Právě na okolí 
bazénu závisí, jak moc jej budete využívat 
a jak se na zahrádce budete cítit. Je proto 
dobré věnovat zvýšenou pozornost zejmé-
na podlaze, která bazén obklopuje.

V současné době si můžete vybrat z mno-
ha druhů materiálů. Liší se zejména tvrdostí, 
odolností, designem a  náročností na  údrž-
bu. Jaký materiál je nejvhodnější z hlediska 
bezpečnosti, údržby i jeho dlouhé životnos-
ti?

Dřevo má atraktivní design

Jedním z  nejoblíbenějších materiálů, kte-
ré se využívají v exteriéru a kolem bazénů, 
je dřevo. Zejména to exotické. Má nádher-
ný design a  je velmi příjemné na  dotek. 
U  spotřebitelů vede především díky klesa-
jící pořizovací ceně a také díky zachovávání 
komfortních vlastností. Úžasná na  dřevu je 
jeho velká flexibilita. Dá se dobře upravovat 
a  opracovávat. Náročná není ani příprava 
podkladu na  pokládku. Zem stačí nahrubo 
srovnat a posypat drenáží např. štěrkem.

Nevýhody: Nevýhodou je jeho nutnost 
údržby. Je třeba se o  něj pečlivě starat. 
Každoročně je nutné jej natřít a naolejovat 
impregnací. Rychle také šedne. Mnohem 
větším problémem je však vznik třísek, které 
jsou pohromou pro bosé nohy. Na okrajích 
terasy se díky používání bazénové chemie 
začnou časem tvořit špatně odstranitelné 

skvrny a solné mapy. Pro podlahy v okolí ba-
zénů jsou určitě vhodnější materiály.

Kámen je odolný

Přírodní kámen je velmi tvrdým a také odol-
ným materiálem, který je při správném za-
cházení takřka nezničitelný. Je elegantní 
a působí luxusním dojmem.

Nevýhody: Jednou z prvních je vysoká po-
řozovací cena. Další pak poměrně omezený 
výběr barev a tvarů. Je třeba počítat i s tím, 
že kámen se v  horkých letních dnech do-
káže rozpálit na  vysokou teplotu. Ze spár 
mezi jednotlivými kamennými bloky se také 
po čase uvolňuje písek, který znečišťuje ná-
sledně bazénovou vodu. Povrch kamene 
zpravidla nebývá hladký. To představuje dal-
ší nevýhodu v  podobě horší údržby. Špína 
jde hůře vyčistit. Představuje rovněž určité 
riziko úrazu pro vaše děti.

Dlažba, když chcete ušetřit

Dalším velmi odolným a tvrdým materiálem 
je klasická dlažba. Tu pořídíte poměrně lev-
ně. Výhodou je velký výběr barev, dekorů, 
tvarů i velikostí jednotlivých dlaždic. Jednot-
livé barvy i vzory je možné vzájemně kombi-
novat a utvářet tak originální design. Dlažba 
je díky tomu všemu velmi častou volbou kry-
tiny okolí bazénů.

Nevýhody: První nevýhodou je její tvrdost 
a  téměř neúnosná absorpce tepla. Jestli je 
bazén na  slunečném místě, bude dlažba 
často velmi rozpálená a nepříjemná pro chů-
zi. Budete také potřebovat dokonale rovný 
povrch. Výhodou však oproti kameni je její 
poměrně snadná údržba a  bezproblémo-

vé čištění. Dlažba také velmi snadno pras-
ká. O něco málo praktičtější verzí je dlažba 
zámková. Ta však není příliš pěkná na  po-
hled. Navíc se na ní drží špína a ze spár vy-
růstá často plevel.

Levná a rychlá varianta: plastová krytina

V poslední době vstupují do našich 
zahrad i další moderní varianty krytin např. 
plastové. Mají velice široké spektrum 
použití. Skládají se jako mozaika, díky 
tomu je jejich pokládka velice jednoduchá 
a rychlá. Oblíbenosti nahrává i barevná 
škála prvků a použitý materiál. Uplatnění 
najde všude tam, kde je zapotřebí 
vytvořit estetický povrch s dobrými 
užitnými vlastnostmi za rozumnou cenu. 
Instalovanou podlahu je možné snadno 
rozebrat a umístit do jiného prostoru. Hodí 
se tedy i jako povrch k menším bazénům, 
které nejsou trvale instalovány v exteriéru.
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PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2N6

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

tel.: 792 307 500
6 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CE

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

tel.: 800 775 577
8 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2N8

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

tel.: 792 307 500
6 950 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CF

Byt, 1+kk, 24 m²
CENTURY 21 New Home

tel.: 732 136 864
9 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3CD

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

tel.: 792 307 500
7 950 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3CG

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
9 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3CH

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
9 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CK

Byt, 1+kk, 31 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 737 207 472
9 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E3CI

Byt, 1+kk, 37 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DYYO

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

tel.: 777 021 502
9 450 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CJ

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 728 010 108
9 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3CL

Byt, 1+kk, 21 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 774 171 500
9 490 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3CM

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 731 773 791
9 499 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E2OK

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

tel.: 800 100 164
9 999 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3CN

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
9 990 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3CP

Byt, 1+kk, 33 m²
Agentura Věra Průšová

tel.: 602 281 581
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CO

Byt, 1+kk, 28 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 955 755
9 999 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3CQ

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CR

Byt, 1+kk, 37 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 775 316 656
10 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3CU

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 736 266 800
10 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3CS

Byt, 1+1, 30 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
10 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3CV

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

tel.: 608 333 876
10 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3CT

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
Beruška RK s.r.o.

tel.: 777 021 502
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CX

Byt, 1+1, 34 m², tř. C
Reality5

tel.: 777 336 622
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3D3

Byt, 1+kk, 33 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3D6

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3D4

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

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3D7

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E3D5

Byt, 1+1, 40 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 608 650 405
10 500 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E1TJ

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

tel.: 602 343 993
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CY

Byt, 1+kk, 38 m², tř. C
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3D1

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

tel.: 607 956 072
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3CZ

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

tel.: 732 378 578
10 999 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3D2

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DYZD

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 728 010 108
11 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E21I

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

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk - 2+1

http://www.realcity.cz/rc/E2N6
http://www.realcity.cz/rc/E3CE
http://www.realcity.cz/rc/E2N8
http://www.realcity.cz/rc/E3CF
http://www.realcity.cz/rc/E3CD
http://www.realcity.cz/rc/E3CG
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http://www.realcity.cz/rc/E3D5
http://www.realcity.cz/rc/E1TJ
http://www.realcity.cz/rc/E3CY
http://www.realcity.cz/rc/E3D1
http://www.realcity.cz/rc/E3CZ
http://www.realcity.cz/rc/E3D2
http://www.realcity.cz/rc/DYZD
http://www.realcity.cz/rc/E21I
http://www.realcity.cz
http://tel:792307500
http://tel:800775577
http://tel:792307500
http://tel:732136864
http://tel:792307500
http://tel:608333876
http://tel:734699911
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http://tel:777021502
http://tel:728010108
http://tel:774171500
http://tel:731773791
http://tel:800100164
http://tel:739406126
http://tel:602281581
http://tel:604955755
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http://tel:734699911
http://tel:608333876
http://tel:777021502
http://tel:777336622
http://tel:800100446
http://tel:800100164
http://tel:800100446
http://tel:800100446
http://tel:608650405
http://tel:602343993
http://tel:739406126
http://tel:607956072
http://tel:732378578
http://tel:800100446
http://tel:728010108
http://tel:800100446
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PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3D8

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
11 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3DB

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

tel.: 775 509 593
12 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3D9

Byt, 1+kk, 34 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3DC

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
12 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E3DA

Byt, 1+kk, 26 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 600 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3DD

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Reality 11

tel.: 731 533 725
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DE

Byt, 2+kk, 49 m²
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DH

Byt, 1+1, 49 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
12 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3DF

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Reality 11

tel.: 773 652 095
12 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E3DI

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Reality Vodenka

tel.: 601 371 478
12 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3DG

Byt, 1+1, 48 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 967 772
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DJ

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

tel.: 777 303 290
12 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3DK

Byt, 1+kk, 49 m², tř. C
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 730 587 226
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DN

Byt, 2+kk, 53 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
12 300 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3DL

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

tel.: 731 600 530
12 100 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3DO

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
12 400 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DM

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
12 230 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E3DP

Byt, 1+kk, 46 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
12 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3DQ

Byt, 2+kk, 44 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
12 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZTF

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

tel.: 730 553 356
12 900 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3DR

Byt, 2+1, 59 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 735 055 442
12 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3DT

Byt, 1+1, 35 m², tř. D
Exclusive Properties

tel.: 731 479 695
13 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3DS

Byt, 2+1, 72 m², tř. C
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 777 345 346
12 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3DU

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 077 771
13 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3E1

Byt, 2+kk, 54 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 734 799 331
17 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E3E4

Byt, 2+1, 78 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
19 900 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E3E2

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
TRIO reality s. r. o.

tel.: 602 343 993
18 500 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E3E5

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
20 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E3E3

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 724 745 954
19 900 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3E6

Byt, 2+kk, 52 m²
CENTURY 21 General

tel.: 604 271 207
20 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E3DV

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

tel.: 731 457 196
13 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3DY

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
Ing. Eva Melišová

tel.: 608 333 876
16 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DYZU

Byt, 1+1, 31 m²
Duna House

tel.: 777 892 419
16 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E2OZ

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

tel.: 608 765 337
16 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E3DX

Byt, 2+kk, 60 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 350 055
16 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3DZ

Byt, 2+1, 83 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 735 055 442
16 990 Kč/měs.

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk - 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:
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http://www.realcity.cz/rc/E3DM
http://www.realcity.cz/rc/E3DP
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http://www.realcity.cz/rc/DZTF
http://www.realcity.cz/rc/E3DR
http://www.realcity.cz/rc/E3DT
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http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:778140505
http://tel:775509593
http://tel:731600530
http://tel:800100164
http://tel:731600530
http://tel:731533725
http://tel:778140505
http://tel:605227024
http://tel:773652095
http://tel:601371478
http://tel:777967772
http://tel:777303290
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http://tel:773654888
http://tel:731600530
http://tel:725293026
http://tel:800100164
http://tel:731600530
http://tel:775365366
http://tel:730553356
http://tel:735055442
http://tel:731479695
http://tel:777345346
http://tel:775077771
http://tel:734799331
http://tel:720310300
http://tel:602343993
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http://tel:724745954
http://tel:604271207
http://tel:731457196
http://tel:608333876
http://tel:777892419
http://tel:608765337
http://tel:602350055
http://tel:735055442


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

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

FREE VERZE

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Nové byty ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy

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

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

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

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

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ 
DETAILY

POKLIDNÉ MÍSTO 
VILOVÉ ZÁSTAVBY

NETRADIČNÍ VÝHLED 
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY 
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

20180601_CSV_GRC1806_200x142.indd   1 01.06.18   15:08

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

http://www.cistovicka.cz
http://www.chytre-bydleni.com
http://tel:800340350
http://tel:+420724303888
http://mailto:m.kvasnickova@bohemia-reality.cz

	page_09
	page_15
	page_19
	page_21
	page_22
	page_23
	page_27
	page_35



