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PŘED DOKONČENÍM

REZIDENCE U ZÁMKU, PRŮHONICE
Bohemia reality

+420 724 303 888

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZ

MODERNÍ BYDLENÍ S HISTORIÍ

www.jinonicky-dvur.cz / +420 702 216 216 / info@vinvest.cz
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PRODEJ ZAHÁJEN

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ V SRDCI VYSOČAN
Dům U akátu představuje do detailů promyšlenou rekonstrukci původního bytového činžovního domu
v Nemocniční ulici v srdci Vysočan na moderní a luxusnější
bydlení, které respektuje současné trendy jak dispoziční,
tak i materiálové.
Rekonstrukcí a dostavbou vznikne celkem 28 bytů
o velikostech 1+kk až 4+kk o celkové podlahové ploše
42 až 119 m2.

kontakty: +420 602 226 156

prodej@cpipg.com www.dumuakatu.cz

tel.: 222 242 233
G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Přední Kopanina, Praha 6. Prodej st. pozemku
o výměře 527 m2. IS: voda, elektřina, plyn,
kanalizace. Vydáno stavební povolení na stavbu
RD – lze ihned stavět.

EXKLUZIVNĚ

2.399.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

724 349 770

724 370 102

2.540.000 Kč

G

Řepín, okres Mělník. Prodej samostatného RD
před rekonstrukcí o velikosti 2+1+přístavek.
Pozemek 1.1.292m2. IS: voda, kanalizace, elektřina.
Lze oddělit část pozemku. V blízkosti Mělníka.

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

9.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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.

D

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

1.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

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.

G

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 ﬁnancovat úvěrem.

599.000 Kč

1.099.000 Kč

D

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

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.

12.499.000 Kč

724 349 770

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

3.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Vršovice, Praha 10. Prodej bytu v DV,
3+kk/2xbalkon, po rekonstrukci, skeletová
stavba. Ulice Vršovická, 2. patro, výtah. Okna
směrována do vnitřní strany domu – světlo a klid.

3.699.000 Kč

6.200.000 Kč

Položme si otázku: proč by si soukromý poptávající dával tu práci a vynakládal nemalé ﬁnanční prostředky na takovouto akci?
Může se bez ﬁnančních nákladů a z pohodlí
domova proklikat nabídkou internetových

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

portálů, přičemž si nemovitost dle svých
představ může leckdy pořídit během několika dnů. Bohužel i v dnešní době „skočí“
řada prodávajících tomuto způsobu inzerce

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Hledám byt v této lokalitě!
Nejsem RK.
Téměř každý obdržel do své poštovní
schránky leták s textem uvedeným v nadpisu tohoto článku. Objevují se s různou
časovou frekvencí, přičemž typ nemovitosti
bývá obměňován (byt, RD, pozemek). Méně
častou (a z důvodů vyšších pokut riziko-

na lep. Zavolají na uvedené kontakty a vedou komunikaci s domnělým soukromým
zájemcem. Může se tak stát, že nabízející
ztratí dva až tři měsíce času bezobsažnou
komunikací s někým, kdo se snaží anonymně podnikat v realitním oboru.
V době internetu stačí velmi málo. Než zareagujete na anonymní inzerát, tak si zadejte
telefonní číslo do některého z internetových
vyhledavačů. Přinejmenším zjistíte, s jakou

MHD s totožným textem.

Výplata finanční zálohy

realitní kanceláří máte tu čest.

vou) alternativou jsou letáky vylepené na
sloupech veřejného osvětlení či zastávkách

2.000.000 Kč

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

Praha a střední Čechy

číslo 9 od 2. 7. do 5. 8. 2018

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!

VŮNĚ NEJEN NA WC
VYROBTE SI VLASTNÍ DIFUZÉR!
Pokud pravidelně používáte na toaletách vůně do interiéru,
dobře víte, že se nejedná o levnou záležitost. Nabízíme vám
variantu, jak si vyrobit domácí difuzér rychle a levně.

Více si přečtete na

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

www.realcity.cz/magazin.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ
ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České
republiky
BEROUN HILLS s.r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
CPI Flats, a.s.
ELEMENT LETŇANY s.r.o.
EXAFIN one, s.r.o.
HORREN s. r. o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.

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

Ipon Real s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
KNOWLIMITS Group a.s.
KOVA Reality - Specialista na Prahu 5
LEXXUS a. s.
Luxent s.r.o.
Mireas s. r. o.

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

OMEGA ESTATE s.r.o.

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).

realdrazby.cz s.r.o.

Tuto informaci naleznete i u jednotlivých
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

Vydavatelství: VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578, DIČ: CZ01440578, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, e-mail: info.praha@realcity.cz, www.realcity.cz
Obchodní oddělení: Marcela Strohmaierová, tel.: +420 777 745 645 a Klára Břízová, tel.: +420 739 571 988

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.
Prague - Properties
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
RS development s.r.o.
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.

Příští vydání vychází:

6. 8. 2018

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠROBÁROVA 2100/49, 130 00 PRAHA 3 - VINOHRADY

WWW.JURISREAL.CZ

BUŠ, PRAHA-ZÁPAD

Chalupa
www.realcity.cz/rc/DYV3
Podsklepená chata 3+1 s obytným podkrovím, prosklenou verandou, obývacím pokojem s krbem, ku99579
chyňkou, sprchovým koutem WC.
777 306 103
2 600 000 Kč

KLENEČ

Dům
www.realcity.cz/rc/E3MG
Nabízíme k prodeji rodinný dům s garáží pro dvě
auta, který se nachází v obci Kleneč nedaleko Roz99748
dnice nad Labem.
601 587 147
1 100 000 Kč

774 335 502 info@rkjuris.cz

NEZAMYSLOVA, PRAHA 2, NUSLE

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3MD
Nabízíme krásný byt k prodeji 2+KK v osobním vlastnictví o podlahové ploše 55m2 ve 2. patře cihlového
99719
domu.
774 335 502
5 290 000 Kč

JESENICE, OSNICE

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E3MH
Nabízíme Vám tuto parcelu jako investici. Na okolních pozemcích stojí RD. K parcele je přivedena elek99741
třina. Pro více info volejte.
601 587 147
1 190 000 Kč

VOLFARTICE, OKR. ČESKÁ LÍPA

UL. VINOHRADSKÁ, MĚLNÍK

Dům
www.realcity.cz/rc/E3ME
Nabízíme rodinný dům 5+1 s pozemky o celkové ploše 5077 m2 Na pozemku se nachází dvě stodoly. Ze
99729
zahrady je nádherný výhled do přírody.
777 133 130
2 800 000 Kč

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E3MF
Nabízíme k prodeji pozemek o celkové ploše
3004m2, Na pozemku je chata s číslem evidenčním,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56m2. 99710
777 133 130
5 490 000 Kč

POD HŘBITOVEM, PRAHA 6, RUZYNĚ

VÁCLAVA RABASE, KLADNO

Dům
www.realcity.cz/rc/E3MI
Nabízíme k prodeji novostavbu moderně pojatého
rodinného domu o velikosti 6+kk. Je zde možnost
99635
koupit obě poloviny domu.
774 335 502
13 490 000 Kč

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E3MJ
Nabízíme k prodeji byt 1+kk, který prošel kompletní
rekonstrukcí v roce 2011. K bytu náleží vlastní sklep
99733
a prostorná zasklená lodžie.
777 306 119
1 790 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ - VYPLACENÍ EXEKUCÍ - PRIVATIZACE
OKAMŽITÁ FINANČNÍ ZÁLOHA
Tel.: 774 335 502 - pí. Moiselová, moiselova@rkjuris.cz

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno
s řekou Vltavou, svou skladbou bytů je
určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro
rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím
řeky a to při zachování vysokého komfortu
bydlení a dostupnosti všech souvisejících
služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše domu. Toto moderní řešení
je výhodné nejen z důvodu nezávislosti
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk,
2+kk a 3+kk o výměrách od 29,03 m2
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1,790.000 Kč
do 4,250.000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

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

GRAND REALCITY

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

BAZÉN. JAK JE TO SE STAVEBNÍM POVOLENÍM?
KDY JE TŘEBA A KDY STAČÍ OHLÁŠKA?
Ještě poměrně nedávno platilo, že pokud chcete stavět bazén, musíte mít stavební povolení. Čekalo
vás tedy nepříjemné kolečko po úřadech. Dnes je situace mnohem jednodušší.

„Černé stavby”
Stavební zákon realizaci
většiny stavebních činností
podmiňuje povolovacími či
jinými obdobnými procesy,
ve kterých příslušný stavební
úřad ve spolupráci s dotčenými
orgány prověřuje zákonnost
daného stavebního záměru
a stanovuje podmínky jeho
realizace.
O tzv. „černých stavbách“ se
pak hovoří v případech, kdy
stavba, její změna nebo terénní
úprava je nebo byla prováděna
bez příslušných povolení
anebo v rozporu s nimi,
popřípadě pokud tato povolení
byla zákonem stanoveným
způsobem zrušena. Stavební
úřad při zjištění černé stavby
musí povinně zahájit řízení
k jejímu odstranění. Černé
stavby se zásadně nepromlčují,
proto může být řízení
o jejich odstranění zahájeno
i po několika desetiletích.

Méně než 40 m2
Jste-li skromní a vaše představy jsou postavit si bazén
menší než 40 metrů čtverečních, stavební povolení dnes
k tomu už nepotřebujete. Dříve platilo, že u menších bazénů než 40 m2 jste museli vyplnit formulář Oznámení
o záměru v území k vydání územního souhlasu. (Neplatilo
to v případě, že jste plánovali bazén do 40 m2 zastavěné
plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.) Dnes
není třeba ani to. Novela stavebního zákona přinesla změny v roce 2018. Toto výše uvedené celé ruší. Mimo to bylo
nutné zajistit také souhlas sousedů, kteří svým podpisem
váš záměr potvrdili. Pokud chcete mít klid, můžete si souhlas sousedů vyžádat. Ani to však není nutné.
Bazén nad 40 m2
Pokud plánujete bazén větší než 40 m2, nastaly také změny. Zatímco dříve vás čekal složitější proces obsahující
vyplnění formuláře Ohlášení stavby, který měl řadu příloh
včetně projektové dokumentace. Od ledna 2018 však platí, že pro bazén nebo skleník (nad 40 m2) včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném stavebním
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci potřebujete územní souhlas.
Co je územní souhlas?
Chcete-li na pozemku postavit bazén, běhání po úřadech
vás nemine. I když je vše jednodušší než dříve. Mnoho stavebních záměrů vyžaduje ohlášení stavby a ještě více stavebních záměrů vyžaduje územní souhlas, který je, mimo
jiné, také nedílnou součástí formuláře „ohlášení stavby“.
Formulář „Žádost o územní souhlas“ je volně dostupný
na internetu v PDF formátu.

6

Jak žádat o územní souhlas
Samotná žádost se skládá z jednoho formuláře, jehož vyplnění nezabere mnoho času. Je potřeba vyplnit identifikační údaje záměru, vypsat pozemky, na kterých se záměr
umisťuje (katastrální území, parcelní č., druh pozemku,
výměra pozemku), identifikační údaje žadatele a popis záměru. Na závěr napíšete místo, datum a podpis. V části B
to bude trochu složitější. Tam se připravte na vyplňování
příloh.
Co vás čeká?
Doklad prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva,
nebo doklad o právu provést stavbu. Tyto doklady se připojují pouze tehdy, nelze-li tato práva ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V opačném případě postačí například kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí.
Souhlas vlastníka pozemku budete potřebovat v případě,
že vám pozemek nepatří. Plnou moc zase potřebujete,
pokud někoho zastupujete. Je třeba také dodat seznam
a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům
nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje. Souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním
pozemkům, souhlas s navrhovaným záměrem musí být
vyznačen na situačním výkrese. Připravit si musíte i jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní
projektovou dokumentaci.
Informujte se
Jaké přílohy musíte doložit pro váš konkrétní záměr, si
ověřte na příslušném stavebním úřadě. Lze to i telefonicky nebo písemně.

Ať už chcete postavit jakýkoli
bazén, obstarat si potřebné
dokumenty není složité.
Stačí se podívat na stránky
příslušného stavebního úřadu
nebo se zeptat. Všude vám
rádi poradí. V současnosti
platí novela stavebního
zákona. Je proto dobré si její
znění pro konkrétní případy
prostudovat.

G

PRAHA - ZÁPAD | PETROV

RD 5+kk
www.realcity.cz/rc/E3MY
366 + 1710 m2, špičkové vybavení, velkoformátová okna, krb, zimní zahrada, bazén s protiproudem, dům se zahradou a krásným výhledem do
28611
údolí řeky Sázavy
724 551 238
35 000 000 Kč
G

PRAHA 1 - HRADČANY | LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3MT
57 m2, výhled, původní i moderní prvky, špaletová okna, parkety, kompletně vybavený byt po rekonstrukci ve 2.NP historického objektu malý
29044
Černínský palác
724 551 238
13 000 000 Kč
G

PRAHA 9 - PROSEK | LETŇANSKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E3MP
117 + 37 m2, dřevěné podlahy, francouzská eurookna, množství úložných
prostor, 1 garážové stání, sklep, byt s terasou ve 3.NP novostavby ob29413
klopené zelení
724 551 238
12 500 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | PRŮHONICE

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E3MQ
116 + 18 m2, balkon, kvalitní vybavení, množství úložných prostor, garáž, sklep, klidná lokalita, mezonetový byt s terasou a krásnými výhledy
26839
do zeleně
724 551 238
8 400 000 Kč

G

PRAHA 1 - MALÁ STRANA | LÁZEŇSKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E3MU
186 m2, přiznané masivní trámy, parkety, dřevěná špaletová okna, alarm,
mezonetový byt ve 3.NP s výhledem na Petřín a kostel Panny Marie pod
13821
řetězem
724 551 238
Informace v RK
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV | ŠTEFÁNIKOVA

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E3MS
109 m2, podlaha z masivníhch prken, parkety, špaletová okna, kompletně vybavená kuchyňská linka, prostorný byt s vysokými stropy ve 3.NP
28807
pavlačového domu
724 551 238
10 150 000 Kč
G

PRAHA 8 - LIBEŇ | U LIBEŃSKÉHO PIVOVARU

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3MR
52 + 1 m2, velkoformátová okna, kompletně vybavená kuchyň, 1 garážové
stání, sklepní kóje, světlý mezonetový byt ve 4.NP s balkoném a výhledem
29337
do zeleně
724 551 238
5 550 000 Kč
B

PRAHA 5 - SMÍCHOV | U NIKOLAJKY

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E3MO
34 + 14 m2, masivní dřevěná podlaha, systém inteligentní domácnosti,
1 garážové stání, byt v 1.NP s jižní terasou a designovým vybavením od
29391
studia Donlič
724 551 238
5 470 000 Kč

D

PRAHA 5 - SMÍCHOV | ARBESOVO NÁMĚSTÍ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E3N1
139 + 19 m2, kvalitní vybavení, atypická portálová a ateliérová okna,
množství úložných prostor, klimatizovaný byt v 5.NP s terasou a krásnými
29394
výhledy
724 551 238
16 450 000 Kč
G

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | V PŘÍSTAVU

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E3MX
199 + 87 m2, 2 terasy, výhledy, zahrada, klimatizace, krb, dřevěné podlahy, úložné prostory na míru, byt v 8.NP holešovického projektu Prague
29207
Marina
724 551 238
26 000 000 Kč
B

PRAHA 6 - DEJVICE | KE KULIŠCE

RD 7+kk
www.realcity.cz/rc/E3MV
334 + 1273 m2, podlahové topení, rekuperace tepla, garáž pro 3 auta,
projekt nízkoenergetické vily ve funkcionalistickém stylu od renomova28790
ných architektů
724 551 238
Informace v RK
B

PRAHA 4 - HODKOVIČKY | NA LYSINÁCH

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3MZ
45 + 13 m2, předzahrádka, hliníková okna s trojskly, velkoformátová dlažba, podlahové vytápění, novostavba světlého bytu v 1.NP projektu Vila
29591
Hodkovičky
724 551 238
4 750 000 Kč

PRAHA
Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

www.horren.cz
G

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 střechy 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 výměře 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 kanceláře 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 plastová 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 nemovitosti 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

PRODEJ VILY 4 BYTY, 3X GARÁŽ, ÚDOLNÍ, PRAHA 4
Dům atypický
www.realcity.cz/rc/E3Q2
Vila se 4 bytovými jednotkami (1xG, 3x 3+kk),dále 3 garážové stání,2x venkovní stání, ve vilové zástavbě v Jiráskově
čtvrti, v ulici Údolní. Celá lokalita je obklopena zelení s Branickým potokem. Prodej pouze jako celek. Další podrobnosti
pd003653
v RK.
Informace v RK
777 949 757

G

PRODEJ BYTU 2+KK/L, 63 M2, ZÁBĚHLICKÁ, PRAHA 10
Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3Q3
Slunný byt v novostavbě domu z roku 2007. Byt je situován ve 4. patře s výhledem do zeleně. Má 2 sam. pokoje, šatnu,
WC a koupelnu s vanou. Ložnici prosvětlují 2 střešní okna a z obývacího pokoje je vstup na lodžii. K bytu náleží kryté
pd003672
stání sklep.
5 350 000 Kč
777 949 757

REALITKA S DOBROU POVĚSTÍ
Nikola Šoralová 774 982 161

|

nikola.soralova@mireas.cz

Bytový dům Mladá
ul. Armádní

• 66 bytů velikosti 1+kk a 2+kk
• přízemní byty s předzahrádkami
• byty v patrech s balkóny
• v domě výtah
• vlastní plynová kotelna
• parkovací stání
• sklep
8

|

www.bdmlada.cz

|

www.mireas.cz

50% BYTŮo

již rezervován

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

MALÝ BYT V PRAZE,
NEBO VLASTNÍ DŮM
SE ZAHRADOU
V CENTRU MĚSTA?
www.berounskabrana.cz
9

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

LUXUSNÍ SÍDLA DO 50 KM OD PRAHY
Také máte pocit, že chcete zvolnit, denně si užívat přírodu, klid a pohodlí svého rodinného krbu a přitom
se pracovně realizujete v Praze? Mnoho z nás častěji využívá home office, do kanceláře zajíždíme čím dál
méně. Je taková doba. Klid na práci z vlastní pracovny je pro mnoho z nás zásadní. Již bychom neměnili.
Současný trend, mít do 50 km od Prahy své rodinné sídlo, je komfortní. Že je to daleko? Ale vůbec ne.
Evropané z velkoměst taková sídla milují a Američané by nechápali, o čem vlastně mluvíte. Vždyť bydlíte
za rohem.

Ing. Pavla Kalousová
Senior Sales Specialist
pavla.kalousova@luxent.cz
+420 602 108 889

www.luxent.cz

Realitní kancelář Luxent se specializuje právě na takové unikátní nemovitosti. Jsou velmi rozmanité.
Najdete v nich vlastně vše, co si kdo představuje. Sídla jsou pestrá, tvůrčí, inspirativní, přitom pohodlná.
Základem nemovitosti je půda, tedy velké zahrady či pozemky. A pak už si jen plníte sny. Nemyslete si,
že majitelé těchto prodávaných nemovitostí jdou vždy se svojí kůží na trh. Některé nabídky jsou prostě
neveřejné. A cena? Je od 30 do 90 mil. korun českých.

A co máme v současnosti k prodeji? Nabídneme vám nádhernou zahradu o rozloze 3,5 ha se stoletými
stromy a prvorepublikovou vilou před rekonstrukcí v Pyšelích. Ve stejné obci máme i moderní rodinné
sídlo připomínající tvrz se zahradou o rozloze 2,4 ha. V křivoklátských lesích na vás čeká vila po guvernérovi České národní banky s pozemkem o rozloze 3,2 ha včetně lesa. Sídlo jako z amerického filmu s nejvyspělejšími technologiemi je připravené v Panenských Břežanech. Pro milovníky koní máme k dispozici
rodinnou usedlost v Mokrovratech. Tady najdete unikátní fitness či vinný sklípek.
Přijďte si vybrat.

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

G

C

Praha 10-Vinohrady

Poděbrady

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 moderní architektury. Součástí nabídky je park. místo.

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 Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

770 128 128

21 000 000 Kč

G

723 255 255

www.realcity.cz/rc/DZI8

Tuchoměřice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E3ML

Dvougenerační dům 6+1, 197 m², pozemek 952 m². Nemovitost s půvabnou
zahradou stojí stranou od hlavní komunikace a výhledy ze všech oken vedou
do vzrostlé zeleně. Na zahradě se nachází terasa s letní jídelnou, bazén, kamenné ohniště a menší domek o UP 46,26 m².

773 769 769
G

www.realcity.cz/rc/E3BX

Prostorný a dobře řešený mezonet 2+kk o celkové pl. 86 m², v 5. patře rezidenčního 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.

775 285 285

8 900 000 Kč

D

Poděbrady

www.realcity.cz/rc/E1IN

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.

770 127 127

www.realcity.cz/rc/E3BY

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 dispozicím vhodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté
parkovací stání. K dispozici ihned.

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E3MK

Usedlost s užitnou plochou 2304 m², 30 km od Prahy. Nemovitost zahrnuje dva
rodinné domy, samostatné společenské zázemí, garáže a sklady, unikátní fitness
centru, vinný sklep s rozsáhlými podzemními prostory, stáje pro koně včetně
zázemí a přilehlé pozemky..

602 108 889

Informace v RK

Praha 12-Modřany

www.realcity.cz/rc/E3MM

Velmi pěkná rodinná vila 5+kk, zkolaudovaná v roce 2007, nabízí 250 m² obytné plochy a přiléhá k ní udržovaná zahrada 1 126 m² se závlahovým systémem.
Dům je postaven z kvalitních materiálů, zateplen, k vytápění slouží elektrokotel doplněný o tepelné čerpadlo.

770 128 128

Praha 1-Nové Město

14 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E1X5

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

39 800 000 Kč

731 300 400

12 950 000 Kč

B

G

Mokrovraty

21 500 000 Kč

B

Praha 6-Střešovice

21 500 000 Kč

G

734 445 445
B

Praha 5-Smíchov

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E2PN

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

Informace v RK

G

G

Praha 1-Staré Město

Praha 10-Vršovice

www.realcity.cz/rc/E1QF

Velmi pěkný mezonetový byt 2+kk s galerií a balkonem 2,8 m² o obytné ploše
84,5 m². Cena zahrnuje i parkovacího stání ve vnitrobloku domu a 15 % DPH.
Orientace bytu je na JZ a SV. K bytu náleží sklepní kóje v 1.PP. Dům z roku
1910 je kompletně zrekonstruován.

770 128 128

Praha 4-Braník

www.realcity.cz/rc/DYNR

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.

8 852 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

770 128 128

Informace v RK

PRAHA

Nový způsob prodeje a nákupu nemovitostí
obchodní prostor Strašnice

Pozemek o velikosti 3773 m2, Hlušice

AUKCE Pozemek - zahrada, k.ú. Žižkov, obec Praha

Počáteční cena: 5 530 000,-Kč
Dle znalce: 7 900 000,-Kč

Počáteční cena: není stanovena

Zastavěná plocha: 150,89 m²

Zastavěná plocha: 3773 m²

Počáteční cena: 290 000,-Kč
Dle znalce: 450 000,-Kč

Nebytový prostor se nachází v ulici Průběžná, v místě tramvajové zastávky, blízko křižovatky
s Radošovickou. Tento nebytový prostor lze snadno rozdělit na menší obchodní prostory se
zázemím, neboť má tři samostatné vstupy. Dům je řadovým bytovým domem s podloubím.
Vlastní lokalita je komerčně dobrá, zejména s ohledem na blízkost stanice tramvají.

Jde o pozemek určený podle posledního územního plánu určeno k výstavbě rodinných domů.
Pozemek je spojen s veřejnou komunikací.

Pozemek je vhodný jako zahrada, pro umístění jednoduché stavby bez pevného základu,
mobilheimu, přívěsu, pergoly apod. Pozemek je bez inženýrských sítí. Přístupová cesta je přes
pozemek č. 2691/4 ve vlastnictví jiného vlastníka. Na pozemku č. 2691/4 není zřízeno věcné
břemeno chůze a jízdy.

Pozemek o velikosti 4088 m2, Útěchov u Moravské Třebové

Komerční stavba s pozemkem Jablonec nad Nisou

Pozemek o velikosti 1962 m2, Hlušičky

Počáteční cena: není stanovena

Počáteční cena: 2 240 000,-Kč
Dle znalce: 2 800 000,-Kč

Počáteční cena: není stanovena

Zastavěná plocha: 189,62 m²

Zastavěná plocha: 1962 m²

Budova č.p. 1704 s pozemky a s příslušenstvím je postavena v části města Jablonec nad Nisou.
Objekt stojí v ne příliš frekventované ulici, proto není stavba ovlivněna rušivými elementy.
V okolí převažuje zástavba obdobných budov a bytových i rodinných domů. Společně
s domem se na pozemcích nacházejí drobné venkovní stavby a přípojky inženýrských sítí.

Jde o pozemek určený podle posledního územního plánu určeno k výstavbě rodinných domů.
Pozemek je spojen s veřejnou komunikací.

Plocha pozemku: 4088 m²

Předmětem dražby je budova s příslušenstvím, která se nachází v k.ú. Útěchov u Moravské
Třebové, obec Útěchov, okres Svitavy. Dražená budova je zděná s jedním nadzemním patrem
a střešní částí, reálně oddělená hospodářská stavba je původně náležející domu č.p.51.

12 Inzerat Real_Drazby_200x11mm.indd
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Zastavěná plocha: 105 m²

25.06.18 13:32

GRAND REALCITY

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

DOSÁHNOU PRAŽÁCI OD ŘÍJNA
NA HYPOTÉKU?
Ceny nemovitostí jsou v Praze nejvyšší z celé republiky a brzy bude pro Pražany cesta za vlastním
bydlením ještě obtížnější. Tedy pokud se nebudou chtít přestěhovat do levnějšího bydlení na okraji
Prahy či do jiných regionů. Důvodem je nová regulace České národní banky, která učiní hypotéku pro
mnoho lidí nedosažitelnou.

Co dělat, když nemám dostatečné příjmy?
Je potřeba samozřejmě najít
co nejtolerantnější banku, co
nejnižší sazbu a co nejdelší
splatnost. „S tím může nejlépe pomoci zkušený hypoteční
makléř,“ radí Pavel Bultas ze
společnosti
HYPOASISTENT
a dodává: „Další variantou je
vzít do úvěru bonitního spolužadatele – například partnera
či někoho jiného z rodiny. V takovém případě je ale potřeba
mít na paměti, že takovému
spolužadateli by to mohlo v budoucnu zkomplikovat cestu
k jiné budoucí hypotéce, protože i tato hypotéka bude jeho
a on tak bude povinen dbát
na její řádné splácení spolu
s žadatelem. Pokud by úvěr
nebyl řádně splácen, i on bude
mít záznam v úvěrovém registru
se všemi důsledky.“ Pokud vezmeme do úvěru rodiče, v některých případech bude navíc
potřeba počítat příjem na kratší
splatnost – podle věku rodičů.
Maximální splatnost hypoték
bývá do 65 až 70 let věku, v závislosti na vybrané bance.
Pokud žádná z těchto variant
nepřichází v úvahu, nezbývá
než přidat více vlastních zdrojů
a tím snížit potřebnou výši hypotéky, případně se poohlédnout po levnější nemovitosti.

ČNB vydala v polovině června novou zprávu o finanční
stabilitě, ve které mimo jiné konstatuje, že ceny nemovitostí v loňském roce rychle rostly, a to i navzdory zpřísnění
z minulého roku, které omezilo maximální výši hypotéky
na 90 % zástavní hodnoty nemovitosti. „Úrokové sazby
se stále pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem
a podmínky hypotečního financování jsou atraktivní,“ vyplývá ze zprávy ČNB.
ČNB hypotečním bankám od října závazně doporučuje
omezit poskytování hypoték klientům, kteří nebudou mít
dostatečně vysoké příjmy. Výše celkového dluhu žadatele
(tedy včetně všech případných stávajících úvěrů) by nově
neměla překročit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu a zároveň by měl žadatel na splátky všech úvěrů vynakládat maximálně 45 % svého čistého měsíčního příjmu.
Jaké praktické důsledky toto opatření přináší?
Průměrná hypotéka v ČR je přibližně ve výši 2,1 mil. Kč,
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což v případě 30leté splatnosti a průměrné sazby 2,51 %
znamená nutnost prokázat čistý příjem alespoň 19 500 Kč,
což je při průměrné mzdě 22 916 Kč dostatečné.
V Praze je situace obtížnější, jelikož nemovitosti jsou zde
dražší. Pokud si chce žadatel pořídit byt v novostavbě,
průměrně si letos bral hypotéku 3,6 mil. Kč. Vyplývá to
z průzkumu společnosti HYPOASISTENT, která je na hypoteční financování nových bytů v rámci developerských
projektů odborníkem. „Při průměrné sazbě a 30leté splatnosti pak vychází splátka na 14 243 Kč měsíčně, ale žadatel by musel nově prokázat příjem alespoň 33 500 Kč,
což je o přibližně 6 000 Kč více, než je průměrná pražská
mzda,“ říká Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
S průměrným příjmem tak žadatel na průměrnou hypotéku
na koupi novostavby nedosáhne. Podle průzkumu HYPOASISTENT by se to dotklo 24 % klientů, kteří v letošním
roce kupovali nové byty.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
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PřiPravujeme Pro vás nové byty

REGISTRUJTE

SE na wEbU
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www.vyladenebyty.cz

) 724 511 511
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NOVÉ BYTY
S EXKLUzIVNíMI VýHLEDY

RepRezentativní bydlení na Malvazinkách
www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511
17-07-19-inzerce-malvazinky-200x131-04.indd 1
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PRAHA
Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 516 123
Prodej domu, Křečovice

T: 732 378 578

Prodej domu, Kadaň

T: 733 532 252

Nabízíme k prodeji samostatný
rodinný dům s obytnou plochou 185 m2
a rozlehlým pozemkem 8 500 m2
v obci Křečovice, okr. Benešov.

Nabízíme k prodeji rodinný dům
– pension s kavárnou a drogérií
v obci Kadaň, okr. Chomutov.

Cena 10 000 000 Kč

Cena Informace v RK

Prodej domu 5+1, Statenice

Prodej chaty, Albrechtice

www.realexpertsuccess.cz

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

FAKTA

Zakládáme si
na férovém jednání
a 100% proklientském
přístupu.

 Volná pracovní doba
 Motivační systém
 Podpora školitele
24 hod
 Kariérní růst
 Nové obchodní
příležitosti
 Neustále nové možnosti

Nemáte zkušenosti
v oboru?
Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU
T: 733 400 598

T: 733 400 592

Nabízíme k prodeji rodinný dům 5+1
s pozemkem 1 645 m2
v obci Statenice, okr. Praha-západ

Nabízíme k prodeji chatu s užitnou
plochou 400 m2 v obci Albrechtice.
Chata se nachází 150 m od sjezdovky.

Cena 7 999 000 Kč

Cena 4 500 000 Kč

724 593 303, honzik@honzik.cz
C

G

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné.
Pokud vás práce baví a děláte to srdcem,
lidský přístup vás nemine.
Setkáme se na firemních akcích a nejen to!

www.honzik.cz

G

RYCHLE PRODÁME,
PRONAJMEME
PRAHA 9, DOBŠICKÁ

Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/E1VQ
2+1, 51 m2 + sklep, OV, zvýš.
přízemí, panel dům po rek., byt v
pův. stavu, nová kuchyň N02220
724 593 303 2 960 000 Kč
D

PRAHA 9, PODĚBRADSKÁ

Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/E3Q6
2+1, 52,81 m2 + balkon 1,5 m2 +
sklep 2,1 m2, OV, 2.p., cihla, v pův.
stavu, u metra Hloubětín N02288
724 593 303 3 190 000 Kč

PRAHA 6, TERRONSKÁ

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E1VR
2+kk, 60 m2 + sklep, přízemí, cihla,
okna do společné uzavřené zahrady, hypo. nelze, Dejvice N02192
724 593 303 3 500 000 Kč

G

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

PRAHA 9, BĚCHORSKÁ

Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DZVC
3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV,
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7 m2,
N02165
Horní Počernice
724 593 303 4 920 000 Kč

LIBIŠ, NERATOVICE

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E3LT
3+1, 80 m2, balkon, sklep a komora, DV, 2.p., cihla, dům po část. rek.,
N02279
občanská vybavenost
724 593 303 2 060 000 Kč

SULICE, HLUBOČINKA

Pozemek www.realcity.cz/rc/DZHP
pro výstavbu rodinného domu,
1406 m2, přípojka elektřiny, voda
vedle poz, plyn přes silnici N02119
724 593 303 3 233 800 Kč
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Energetická náročnost:

Bydlení prémiového standardu jen šest minut od metra
Ideální pro rodinny
Sousedství parků, klidových zón a zeleně

www.viewsporilov.cz

B

Moderní bydlení s historií
www.jinonicky-dvur.cz

+420 702 216 216

info@vinvest.cz

JA KÝ B U D E VÁŠ Ž I VOT N Í P Ř Í B Ě H ?
www.quarta-rezidence.cz

+420 702 216 216

info@vinvest.cz

Jedinečné byty
v předprodeji

BYDLENÍ NA ZÁMEČKU:
V INVEST OBNOVÍ HISTORICKOU PAMÁTKU
Developerská společnost V Invest v pražských Jinonicích zrenovuje místní zámeček, který je zapsanou národní kulturní památkou.
Na místě bývalého Schwarzenberského panství vzniknou jedinečné byty a komerční prostory. Celá obnova zámečku je přitom unikátní tím, že se zde v ideálním poměru snoubí historie s modernou a že má podporu památkářů.

Jinonický dvůr: výjimečná přeměna na bydlení ve shodě s památkáři
Příkladů úspěšné rekonstrukce národních kulturních památek máme
v České republice řadu. Nestává se však příliš často, aby se developer
odvážil také ke konverzi takovéto památky a aby k ní navíc získal kladné
stanovisko památkářů. Přesně to se podařilo společnosti V Invest, která
se pouští do rekonstrukce Jinonického zámečku, jenž je zapsanou národní kulturní památkou a vůbec nejstarší budovou historického jádra
pražských Jinonic. Původně převážně hospodářské stavení se změní
na jedinečné byty a komerční prostory s ambicí obnovit historické jádro
Jinonic a vrátit do této lokality společenský život.
Raně barokní zemědělská usedlost byla od 17. století panským dvorem
rodu Schwarzenbergů a v 19. století prošla klasicistní přestavbou a rozšířením. Právě původní účel celého památkově chráněného komplexu

budov byl největší výzvou, kterou museli architekti a projektanti s památkáři řešit. Při změně ze zemědělské usedlosti na byty a prostory pro
služby jsou totiž stavební zásahy do původní budovy nezbytné. Developer spolu s architektonickým studiem MS Architekti přitom zvolil netradiční cestu zřetelného přiznání moderních prvků a stavebních zásahů.
Na první pohled tak bude zřejmé, které prvky a části zámečku jsou původní a které jsou výsledkem novodobé renovace.
Výsledná podoba přitom ukazuje, že duch a charakter památky se ani
po přiznaném střetu s moderními prvky nemusí vytratit. Díky citlivě
volenému plánování a průběžné konzultaci s památkáři bude konečný
vzhled zámečku podtrhovat jedinečný genius loci místa, zatímco funkčnost celého areálu bude ve všech ohledech odpovídat nárokům 21. století.

Z bývalé stodoly budou rodinné domy
V první fázi projektu vzniknou na místě bývalého horního dvora dva velkoplošné mezonetové byty a sedm třípodlažních řadových domů s podlahovou plochou přesahující 200 m2. Domy vzniknou na místě bývalé
stodoly a svým tvarem i výškou budou kopírovat původní historickou
zástavbu, čímž obnoví historický ráz Jinonického zámečku v jeho původním půdorysu. Majitelé těchto domů budou mít k dispozici společné podzemní garáže s vlastními parkovacími místy a přímým vstupem

do domu. Díky společnému podzemnímu podlaží jsou domy na katastru vedeny jako bytové jednotky, jejich funkčnost však odpovídá náročným požadavkům bonitní klientely na moderní rodinné domy. Bonusem
pro majitele jsou historické sklepy, které sloužily v 19. století místnímu
pivovaru a které mohou být díky stálé teplotě a vlhkosti využity například jako vinné sklepy. První fáze projektu je přitom již v prodeji a ještě
před zahájením výstavby je již ze třetiny prodána.

Byty pro silné osobnosti
Společnost V Invest spustila koncem června rovněž prodej druhé fáze,
jejíž realizace začne na podzim. Během ní dojde k rekonstrukci samotného zámečku a hlavního dvora, na kterém aktuálně probíhá archeologický výzkum. Zatímco rodinné domy jsou určené především pro lidi
preferující dostatek prostoru a soukromí, byty ve druhé fázi jsou podle
developera určeny především zájemcům o výjimečné bydlení s neopakovatelnou atmosférou. K dispozici budou byty s dispozicemi 1+kk až
5+kk ve velikosti od 55 m2 do 130 m2. V interiérech bude zachována
a přiznána celá řada historických prvků, například historické krovy nebo
výjimečné klenuté stropy. Každý byt přitom bude podle projektového
manažera společnosti V Invest Michala Hoňka originálem a žádné dva
byty nebudou stejné. Také majitelé bytů budou přitom mít k dispozici
podzemní parkoviště, které bude umístěno pod samotným nádvořím.

To zůstane klidným místem pro pěší, kde se budou moci lidé pokochat
obnovenou historickou kašnou či původními slunečními hodinami.
Do dvora budou umístěny také celoskleněné pavlače sloužící jako vstup
do jednotlivých bytů. Díky tomuto řešení nemusel developer výrazně
zasahovat do vnitřních dispozic zámečku a mohl zachovat veškeré historické prvky jeho interiéru.
V rámci druhé fáze v zámečku vznikne také restaurace s obnoveným
pivovarem, které se budou otevírat do prostoru bývalé historické návsi.
Ambicí developera přitom je, aby se zámeček po své obnově stal opět
přirozeným centrem historických Jinonic a aby se sem opět vrátil společenský život. Jak se tento záměr podařil, budeme vědět v první polovině
roku 2020, kdy bude celá obnova Jinonického zámečku dokončena.

PRAHA

Poslední byt v projektu Štefánikova!

Nabízíme k prodeji prostorný byt 4kk o velikosti 116 m2,
ve skvělé lokalitě, ve skvělém projektu! Nepromarněte
jedinečnou příležitost koupit si byt vhodný jak pro
bydlení tak i jako investici. Tichý a světlý mezonet
v centru Smíchova. V ceně bytu je kuchyň dělaná na míru
v hodnotě 300 000 Kč.
Cena 10 900 000 Kč

Podnájem vybavených nebytových Prostor
v tří-podlažní rodinné vile na praze 7 – v HolešovicícH.
Možnost podnajmutí jen samostatné kanceláře nebo celého patra, či dvou podlaží.
Přízemí: recepce, kancelář,
zasedací místnost, kuchyňka,
toaleta, celková plocha 54,5 m2.
1. Patro: 4x kancelář, toaleta,
celková plocha 53,5 m2.
PodkroVí: jedna místnost o celkové
ploše 35 m2 pro 7-8 pracovních pozic,
toaleta s koupelnou
Cena za samostatnou
kanCelář: 500 Kč za m2/ za měsíc.
Cena za jednotliVá Patra:
• Přízemí – 34 250 Kč / za měsíc,
• 1. patro – 27 500 Kč / za měsíc,
• podkroví – 17 500 Kč / za měsíc.
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V Ceně jsou zaPočítané
služby: teplo, voda, elektřina,
datové linky, WIFI, úklid společných
prostor uvnitř i venku budovy, odvoz
odpadů, možnost umístění serverů do
klimatizované místnosti, opravy a údržby domu, 2 parkovací místa na dvoře.

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640 nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz
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CO JE V SOUČASNÝCH
BYTOVÝCH DOMECH „IN“?

tého světla, ale i vytváří atmosféru plnou
pohodlí a pohody, což navíc umocňuje je
jich další funkce – akustická neprůzvučnost,
která zamezuje případnému hluku z okolí.
Prosklené balkóny, jež jsou neodmyslitel
nou součástí domu, v nejvyšších podlažích
nahrazují velké rozhlehlé terasy.
Důležitým prvkem některých nových rezi
denčních budov se stává nejen v exteriéru,
ale i interiéru přírodní ocelový materiál s při
rozenou rezavou patinou Corten. Tato odol
ná ocel představuje zajímavý architektonic
ký prvek. Příkladem je bytový dům CSV@
Řepy v Praze 6, který byl dokončen vloni
v září. Corten zde byl využit nejen na fasádě
a vstupu do budovy, ale také třeba ve výta
zích a jednotlivých bytech.
První obyvatelé tohoto bytového domu
oceňují rovněž dřevěné podlahy a podlaho
vé vytápění. Majitelé bytů zde mohou při
tom mimo jiné využít služby inteligentního
ovládání bytu. Díky jednoduchému ovládání
pomocí mobilních telefonů a dalších přístro
jů se tak může na dálku řídit nejen teplota,
ale i některé další funkce, které si lze dopře
du zvolit. Jedná se o systém inteligentního
ovládání bytu xComfort od společnosti Ea
ton. V každé z jednotek je však také další
vybavení od renomovaných značek. Jme
nujme třeba zařizovací předměty Villeroy &
Boch a baterie Hansa.
Zejména v chodbách jednotlivých bytů, lož
nicích a dětských pokojích dává většina sou
časných zájemců o nové bydlení přednost
dostatku úložných prostor. Ani popisovaný
dům Chytrého bydlení společnosti Trigema,
který je v kategorii Premium, není výjimkou.
Promyšlené dispozice jednotlivých bytů to
bezezbytku umožňují. Každý z majitelů bytů
tu má zároveň možnost využít návrhu re
nomovaných bytových designerů ze studia
OOOOX. Samotný architektonický návrh
budovy, která má energetickou náročnost

třídy B, pak pochází z dílny kanceláře ADNS
architekt. Jednotlivé byty se začaly do pro
deje nabízet až po kolaudaci objektu, což
napomohlo celkové eleganci a čistotě inte
riérů. Do osobního užívání nebo na investi
ci zde však stále ještě můžete byt pořídit.
Vybírat si přitom můžete z nízkometrážních
i větších jednotek.
Jak v případě uvedeného bytového domu,
tak u některých dalších současných rezi
denčních projektů se preferují přírodní sta
vební materiály, které navozují příjemný po
cit a mají dlouhodobé použití. Standardem
bývají navíc také izolační okenní trojskla
– další z příležitostí, které v konečném dů
sledku vedou k energetické šetrnosti. Velká
posuvná francouzská okna do jednotlivých
bytů přivádí nejen dostatek tohoto důleži

Bytový dům v ulici Čistovická přitom sou
časně ale leží v klidné vilové čtvrti, odkud
je blízko do lesoparku Řepy, obory Hvězda
či areálu Ladronky. V blízkosti je rovněž
několik supermarketů, hypermarket a dal
ší obchody. Městská hromadná dopra
va je v místě zajištěna díky stanici metra
trasy A Nemocnice Motol či Petřiny a zastáv
kám tramvají a autobusů Bílá Hora.
Více informací o projektu lze nalézt
na www.cistovicka.cz
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www.rezidencealba.cz

724 323 418

Nepromeškejte
AKČNÍ SLEVU 200 000 Kč
na parking při koupi bytu
KLAMOVKAGARDENS.CZ ¦ 724 323 418

MAKLÉŘKA NÁM
VYHROŽUJE
PROTOKOLEM
O PROHLÍDCE,
JAK SE MŮŽEME
BRÁNIT?

Dobrý den,

byli jsme s přítelkyní na prohlídce bytu. Ještě na ulici
před domem nám makléřka dala podepsat protokol
o prohlídce. Druhý den jsme ten samý byt našli o 70
tisíc levněji u jiné realitky a také ho nabízela levněji
i sama majitelka. Majitelka nemá s realitní kanceláří
uzavřenou žádnou smlouvu. Následně mi makléřka
napsala, že si pohlídá katastr a jakmile byt koupím,
bude požadovat zaplacení smluvní pokuty a klidně to
dá k soudu. Má na to právo?

Děkuji
Michal Penc.

Dobrý den, tzv. protokoly o prohlídce patří, žel bohu,
k nejvíce diskutovaným praktikám realitních kanceláří.
Tyto dokumenty můžeme rozdělit do dvou skupin podle
jejich určení. V té první se jedná o dokument, který má
především chránit prodávajícího a má čistě evidenční

JUDr. Oldřich Platil

charakter. Tedy neobsahuje nic jiného než jméno a kontaktní údaje zájemce, specifikaci navštívené nemovitosti

právník specializující se na právní vztahy
k nemovitostem

a datum a čas prohlídky. A samozřejmě souhlas se zpra-

člen dozorčí rady
Realitní komory České republiky

eviduje pro prodávajícího všechny zájemce a zároveň je

cováním osobních údajů v souladu s GDPR. Makléř tím
preventivně zajištěn v případech sporů o škodě na nemovitosti či sporech o nároku na provizi. Zájemce by se

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

takovému dokumentu neměl divit, přeci jenom vstupuje
do soukromých prostor, které mohou obsahovat hodnotný majetek prodávajícího. Podpis na takto upraveném
protokolu je tedy na místě.

Bohužel se osobně setkávám spíše se spory o platnost
protokolu o prohlídce, který se velmi podobá Vašemu
případu. Tedy s dokumentem, který zastírá svůj pravý
smysl. Byť jistě nese také znaky evidence, jsou v něm
nad rámec toho obsažena i závazková ustanovení. Nejčastěji se jedná o závazek uhradit provizi či smluvní pokutu v případě koupě navštívené nemovitosti bez účasti
zprostředkovatele. Tím okamžikem se však celý dokument přesouvá do obligačního práva, konkrétně do formy písemné zprostředkovatelské smlouvy, kdy na jedné
straně stojí zájemce o uzavření kupní smlouvy a na druhé straně zprostředkovatel tohoto obchodu. Není totiž
podstatné, jak se onen dokument nazývá, nýbrž jaká
práva a povinnosti stanovuje. Důvodů, proč makléř uzavírá tento druh závazkového vztahu, může být více. Nejčastější motivací je však zajištění klienta v případech,
kdy makléř nemá uzavřenou zprostředkovatelskou
smlouvu s prodávajícím, a hrozí tak, že by zájemce mohl
nemovitost koupit bez jeho účasti či přes jinou realitní
kancelář, která bude nemovitost nabízet levněji. Nechci
zde zobecňovat platnost, a tedy i vymahatelnost takového právního jednání bez znalosti konkrétní smlouvy/
protokolu. Lze se však domnívat, že splňuje-li smlouva
podstatné náležitosti požadované pro tento tip závazkového vztahu a neodporuje-li například výší smluvní pokuty dobrým mravům, pak na ni lze nahlížet jako
na smlouvu platnou.
A co s tím? Je-li, jak píši, taková smlouva platná, pak se
bezesporu jedná o spotřebitelský vztah se všemi omezeními, které zákon pro tyto účely stanoví. Je logické,
že tzv. protokoly o prohlídce se podepisují přímo v navštívených nemovitostech, případně na ulici před samotnou prohlídkou. Tím se však odsuzují k závazkovému
jednání uzavřenému mimo prostory obvyklé k podnikání. Od takto uzavřené smlouvy lze odstoupit ve lhůtě
14 dnů ode dne uzavření smlouvy/podpisu protokolu.
Makléř navíc musí o právu na odstoupení od smlouvy
zájemce náležitě poučit. Tedy písemně v textu protokolu, rozhodně nestačí poučení ústní. Pokud text protokolu
poučení o právu odstoupit neobsahuje, lhůta k odstoupení se prodlužuje o rok, tedy na 1 rok a 14 dnů.
Závěrem si dovolím shrnutí. Jak vidno z výše uvedeného, můžete narazit na různé dokumenty, které, byť se
tváří nevinně, skrývají riziko vysokých sankcí. Proto se
jakýmkoli podpisům na ulici raději vyhýbejte. A pokud
už máte tzv. protokol o prohlídce uzavřít, vyžádejte si
jeho návrh již před prohlídkou. Solidní a profesionální
makléř s tím jistě nebude mít problém.

GRAND REALCITY
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REALITA REÁLNĚ

Asociace realitních kanceláří
České republiky

Nemohu si odpustit fakta. Volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti, stačí splňovat jen všeobecné podmínky. Volná živnost
obsahuje veškeré výrobní a obchodní činnosti a služby, které nejsou zařazené mezi živnosti vázané,
živnosti řemeslné ani živnosti koncesované. Některé obory činností přímo vyjmenovává „Příloha 4“
živnostenského zákona, ale patří sem i nevyjmenované činnosti, které nejsou uvedené jinde. Realitní
činnost, správu a údržbu nemovitostí zde zatím stále nacházíme.

Asociace realitních kanceláří
České republiky je profesní
sdružení realitních makléřů,
správců nemovitostí,
dražebníků a dalších
profesionálů působících
na trhu s nemovitostmi v České
republice. Asociace byla
založena v roce 1991 několika
realitními kancelářemi z různých
míst České republiky a v dnešní
době čítá členská základna více
než 300 realitních kanceláří
z celé republiky.
Důvody, které vedly k založení
asociace v roce 1991, byly tyto:
- sdružit podnikatele
zabývající se stejnou profesí
a prosazovat a ochraňovat
zájmy realitních kanceláří
(zejména v kontextu
legislativním),
- zajišťovat průběžné
vzdělávání v oborech
souvisejících s oblastí
nemovitostí,
- vytvořit sdružení, které by
postupně svou činností
získávalo autoritu v rámci naší
republiky, včetně potřebných
kontaktů na obdobné
organizace v zahraničí.

Každodenní praxe nás však opakovaně školí (ať už si legislativa říká, co chce), že pokud není realitní kancelář
a její lidé odborně způsobilá, znamená to mnoho nepříjemností. Zejména pro klienty, kteří se s důvěrou na takovou firmu obracejí a záhy jsou překvapeni, že všudypřítomná reklama ještě neznamená kvalitu, tedy odbornou
způsobilost. Ale také pro celý obor nebo lépe - realitní
stav. Pro všechny realitní kanceláře, které dělají své profesi čest, ale ostatní jim pověst kazí.
Musím na tomto místě připomenout také paragraf 5 NOZ
v souvislosti s výkonem realitní činnosti. Připomeňme si,
že na činnost realitních makléřů po přijetí nového občanského zákoníku, tedy zák. č. 89/2012 Sb., jsou kladeny
daleko vyšší nároky, než tomu bylo za účinnosti zák. č.
40/1964 Sb. a případně obchodního zákoníku, tedy zák.
č. 513/1991 Sb. Jak jistě víte, ustanovení pojednává o tzv.
„Zvláštní způsobilosti“. V prvním odstavci je výslovně uvedeno, že kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou
přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat
se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo
stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde toto
k jeho tíži. Tímto pravidlem občanský zákoník pouze vyjadřuje to, co by mělo být běžné: nechá-li si kupříkladu
objednavatel opravit či zhotovit věc u profesionála, může
legitimně očekávat, že si bude zhotovitel také jako profesionál při opravě či zhotovení nové věci počínat.
Praxe v oboru
Odbornou způsobilost lze bez pochyby získat praxí. Ti,
kteří začínali s realitní kanceláří po roce 1989 ani jinak nemohli. Víme, že znalosti z řady oborů vykonávání realitní
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profese usnadňuje. Určité penzum znalostí, z té či oné
profese, musí každý realitní profesionál ovládat. Realiťák
musí být zejména dobrým obchodníkem. O tom nemůže
být pochyb. Měl by být schopným psychologem, ovládat
vyjednávání, musí umět prezentovat sebe i svoji firmu, ale
zejména nemovitosti, které nabízí, resp. zprostředkovává
k prodeji či k pronájmu. Tady se dostáváme k tomu, že
dnešním klientům nakonec nestačí jen krásné řeči, ale žádají si - a nutno říci, že po právu - službu komplexní. Chtějí zakázku realizovat „na klíč“. Už neobstojí makléř, který
něco, někoho, najde, přivede… Spotřebitel chce maximum
informací o ceně, o právním stavu, o stavebně technickém stavu nemovitosti, o lokalitě z pohledu současného,
ale i budoucího vývoje, o ekonomice, financování… Měli
a mají to proto v oboru snazší obchodně zdatní stavaři,
právníci, ekonomové.
Vzdělávání
Přesto, že praxe je potřebná, není jediným způsobem, jak
se postavit v realitách na vlastní nohy. Sama o sobě je
totiž praxe poměrně zdlouhavým způsobem, jak se v realitách můžete stát mužem a dnes stále častěji ženou
na svém místě. To pochopilo mnoho realitních kanceláří
a začalo vyhledávat potřebné profesní vzdělávání, později
některé větší firmy s většími i menšími úspěchy začaly své
makléře učit samy. Příležitosti se ujaly také mnohé vzdělávací firmy, ale bohužel také mnozí podnikavci, od kterých
se toho mnoho nedozvíte. Tím chci říci, že každý realitní
makléř by si měl profesní vzdělávání dobře vybírat. Pokud
jde na kurz jenom proto, aby dostal papír, pak jde asi pouze o jeho cenu, a je-li pěkně barevný… „Však ono to na klienta bude stačit.“ Pokud jde o obsah a kvalitu, není úplně
snadné se na trhu orientovat. Nakonec by mělo jít o to,

Jedním ze stěžejních cílů ARK
ČR je přispívat ke zlepšování
podmínek při uskutečňování
realitních obchodů (včetně
správy nemovitostí), a to
zejména prostřednictvím
zákonné úpravy provozování
realitní činnosti.
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abychom si z kurzu nebo semináře odnesli pokud možno
co nejvíc. Ale jak to dopředu zjistit? Znáte to - komu se
ještě nestalo, že byl na přednášce, z jejíhož průběhu byl
nadšený, přednášející byl opravdu skvělý. Herec, psycholog, odborník v jedné osobě. Ale když se vás druhý den
někdo zeptal, o čem to vlastně bylo, neumíte odpovědět.
Ale to je ještě ten lepší případ. Horší je ten, kdy obsah
byl o ničem a přednášející byl ještě horší. A rada? Ptejte
se kolegů. Reference i zde, stejně jako u klientů, fungují.
Osvědčení
O zkoušce, na základě které lze získat „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“, jsme již hovořili několikrát a jistě se k tomuto tématu budeme vracet. Dnes bych však
rád téma „osvědčení“ probral z trochu více úhlů. Tak, aby
všem z vás, kteří si tyto řádky přečtete, bylo jasné, o co
se vlastně jedná.
Podívejme se na problematiku vzdělání a k němu se vážícím vysvědčením ze širšího hlediska. Plzeňská „Práva“
byla svého času pověstná. Kolik politiků (ale nejen jich, ti
posloužili pouze novinářům za dobré sousto) se ze dne
na den stalo „lékaři práv“. Papír (titul) se jim pro jejich
kariéru hodil. A kdo má v dnešní době čas ztrácet roky
ve školních lavicích. Podobně to však funguje i na jiných
úrovních. Nejde o handl pouze s vysokoškolskými tituly.
V dnešní době, kdy je trh (a dnes často také zdi kanceláří
realitních provozoven) zaplaven nejrůznějšími certifikáty,
osvědčeními, vysvědčeními a diplomy, které jsou vydávány nejrůznějšími jednotlivci, organizacemi či komorami, se význam těchto dokumentů stírá. A nutno dodat, že
v mnoha případech oprávněně. Některé jsou vydávány
za pouhou účast, někdy ani ta není podstatná, hlavně že
účastník toho kterého kurzu zaplatil… Některé komplexní,
vícedenní semináře jsou vedeny jedním „zkušeným odborníkem na všechno“, podle známého hesla: „Kdo moc
neumí, všechno naučí.“
Ale vždyť je to vlastně jedno, stejně jde hlavně o to, aby
klient viděl nebo raději řekněme zíral… Stačí mu přeci jen
předložit certifikát. A nejlépe s pečetí. Třeba zlatou. To už
musí něco znamenat. Co všechno ten makléř umí. A tak už
jen málokterý zákazník se zeptá, kde a jak realiťák k takovému „obrázku“ na zdi přišel.
A o to právě jde. Existuji certifikace, osvědčení, vysvědčení, které skutečně něco znamenají? Mám pro vás dobrou

zprávu. Existují. Například rekvalifikační kurzy „Obchodník
s realitami“, zakončené zkouškou odborné způsobilosti
před tzv. autorizovanou osobou, ze které pouze úspěšný
absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace, dokonce se státním znakem, jsou jedním z nich. Tato
zkouška musí obsahem odpovídat standardu Národní
soustavy klasifikací. Ta se, pro představu čtenáře, pro náš
obor soustřeďuje mimo jiné na témata, kterými jsou:
•	komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami,
•	využívání marketingových principů a marketingu při
prodeji/pronájmu nemovitostí,
•	odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí,
•	orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami,
•	orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami,
•	používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami,
•	etiku při výkonu činnosti obchodníka s realitami.

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

Další možností, jak si nechat spolehlivě ověřit znalosti, je
absolvování zkoušky u certifikačního orgánu, který musí
postupovat podle tzv. certifikačního schématu. Ten jednak
říká, jakým způsobem se při zkoušce postupuje (písemná
část, ústní část atd.) a také, jaký obsah musí zkouška mít.

Praktické tréninky:

Oba uvedené způsoby jsou možnostmi, jak získat osvědčení, které není zadarmo. Nemluvím o ceně z hlediska
finančního, která je zanedbatelná, ale o ceně z hlediska
způsobu hodnocení. Hovořím o tom, že k získání takového osvědčení musíte opravdu prokázat znalosti.

Komunikace

Také připravovaný zákon o realitním zprostředkování, kdy
současná volná živnost by se měla změnit na živnost vázanou, jakkoli je zákon zatím „pouze na papíru“, zkoušku
odborné způsobilosti cituje jako jeden ze způsobů, jakým
může být zapsán realitní makléř na oficiální seznam odborně způsobilých osob. Příprava zákona je v současné
době ve stadiu zpracovávání podnětů z připomínkového
řízení, které bylo ukončeno 29. 5. 2018, jehož se ARK ČR
aktivně zúčastnila zasláním svých podnětů na úpravu současného textu návrhu tohoto zákona.
Na závěr mi dovolte říci, že tímto nezatracuji žádný dobře
míněný způsob profesního vzdělávání v realitách. Kdokoli
se chce vzdělávat, dělá to pro sebe a pro své klienty.

Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami
(dle zákona 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat tyto
zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České
republiky.

Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář
Asociace realitních
kanceláří ČR
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TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 5
PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA

Neplatíte provizi RK! Atraktivní byt OV 2+kk s možností kuchyň oddělit od obývacího pokoj (2+1), ulice
Junácká, Praha 6 - Břevnov (cihl. dům v 2.NP s výtahem)

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 603 418 048
5 800 000 Kč

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. 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

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. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
5 890 000 Kč

POPTÁVKA
PRAHA

www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze za Vaši nemovitost? Nabídněte nám ji k přímému odkupu.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK
PRAHA 5

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 sever.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 680 000 Kč

BYT OV 2+KK 70 M² + 2X BALKON PRAHA 6
Třída E
www.realcity.cz/rc/E2GZ
Neplatíte provizi RK! Nabízíme k prodeji atraktivní byt
2+kk s možností kuchyň oddělit od obývacího pokoje
na 2+1, OV, ulice Junácká, Praha 6 - Břevnov.

EXAFIN one, s.r.o.
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www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte prostředky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK
PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPG4

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

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 6

tel.: 603 418 048
5 800 000 Kč

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYT K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E3M4
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 724 359 311
dohodou

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blížící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, 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 – necháme 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

tel.: 606 021 733
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97
domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.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 obchodů. 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. Email: 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 rozhodující – 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.

Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

Pro ověřeného klienta sháníme RD popřípadě řadový
dům v okolí Praha - západ, Praha - východ. Min. plocha pozemku 1000 m². Preferujeme zástavbu na klidném místě.

OMEGA ESTATE s.r.o.

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB

EXAFIN one, s.r.o.

RealExpert Success

byt na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Krásný a světlý byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Lze hypo.

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

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

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spusta
zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Nabízíme krásný a světlý byt 3+kk s dvěma balkony.

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

RealExpert Success

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

EXAFIN one, s.r.o.

RealExpert Success

RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI
www.realcity.cz/rc/E3M3

PRAHA 9

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

Sháníme ke koupi byt. jednotku 2+1/2+kk/3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme cihl. zástavbu, ale není podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na veřejnou dopravu do
centra.

PĚKNÝ BYT 2+KK 70 M² + 2XB PRAHA 6
Třída E
www.realcity.cz/rc/E2GZ

Nový byt B206 - 1+kk/B (48 m²) + (4 m²) v Rezidenci
Malvazinky. Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním terénem.

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

BYT V DOSTUPNOSTI NA VEŘ. DOPRAVU
www.realcity.cz/rc/E3C7

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA

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

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

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 terénem.

EXAFIN one, s.r.o.

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

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

www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

PENÍZE IHNED

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. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v 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

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

v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRÁVNÍK KOUPÍ

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HR

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

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7 mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS
Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI
www.realcity.cz/rc/DZ9A

OMEGA ESTATE s.r.o.

RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omegareality.cz

LETUŠKA HLEDÁ BYT

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 349 770
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz

tel.: 724 349 770
informace v RK

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU

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

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

PRAHA 5

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním nábytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.

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

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.

OMEGA ESTATE s.r.o.

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. Nabídněte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

PENÍZE IHNED

tel.: 724 349 770
informace v RK

www.realcity.cz/rc/E2HZ

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod můžeme 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

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, preferujeme 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 jádro po rekonstrukci. Nájemné max. 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.

k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DYND
Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²
PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5
v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

MLADÁ RODINA HLEDÁ

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč
PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč
PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2I7

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandardního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPFT

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko Anděla.

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

www.realcity.cz/rc/DPFY

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

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč
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.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
35 000 Kč
PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

SPECIÁL
CELÁ ČR

www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advokátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovitosti.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
25 000 Kč

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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Prostory se neustále zmenšují. Přesto i s malým pokojem jdou udělat velké
věci. Může vám tak nabídnout víc, než
očekáváte. Jak si pokoj nebo byt o hodně zvětšit?
Uvolňujeme prostor
Vezměte to pěkně od základu. Nejprve je
třeba uvolnit co nejvíce prostoru. A to lze
tím, že se zbavíte všeho nepotřebného.
Sami dobře víte, že člověk za život nashromáždí až neuvěřitelné množství věcí. Zbavte
se všeho, co jde. Nečekejte na okamžik, že
se vám to jednou bude hodit. Věci můžete
darovat, prodat na specializovaných portálech nebo přes prodejní aplikace, oblečení
věnujte na charitu. Získáte nejen prostor, ale
i peníze navíc, které uplatníte při nákupu nových zařizovacích předmětů.
Jak zacházet s barvami
Pak přichází na řadu natírání nebo tapetování. Věřte, že s barvami se dá opravdu kouzlit. Obecně platí, že studené odstíny jsou
prostorotvorné. Je vhodné je tedy použít
na stěny malých místností. Pokud je následně chcete zútulnit, použijte k tomu vhodný
nábytek nebo dekorativní předměty. Vždy
platí, že světlejší barvy jsou lepší. Pokud
to bez tmavší barvy nevydržíte, natřete s ní
kratší stěnu místnosti. Vyvarujte se také velkých vzorů, a to nejen na stěnách, ale třeba
i na potahu sedací soupravy apod.
Zapamatujte si
studené barvy = modrá, zelená, fialová
teplé barvy = červená, žlutá, oranžová, hnědá
neutrální barvy = černá, bílá, šedá
Co nejvíce využijte okolní stěny
Pokud pracujete s malým prostorem, bude
se vám hodit každý metr čtvereční. To platí
i pro stěny. Nevažte se pouze na podlahovou plochu. Regály, police i skříňky klidně
zavěste nahoru. Vestavěné skříně od podlahy ke stropu jsou vhodné zejména v předsíni nebo v ložnici. Pro obývací stěnu tohle
neplatí. Tady se vyplatí nábytek odlehčený.
Masivní nábytek pryč!
Když už jsme nakousli téma nábytek, pak je
nutné připomenout, že by v malém bytě neměl působit příliš masivně a těžkopádně. To
platí i pro volbu dřeva. Vhodným odstínem
je javor, bříza nebo borovice. Zase lze vše
odlehčit, třeba skleněnými dvířky.
Kolečka na nábytku? Ano!
Nábytek, se kterým se dá hýbat, se vám také
bude hodit. Mobilní kusy nábytku jsou navíc
trendy už několik let. Např. kontejner na kolečkách můžete využít jednak k ukládání písemností u pracovního stolu, ale také jako
příležitostný stolek. U jídelního stolu můžete také zvolit variantu rozkládací nebo pro
miniprostor i stolek sklopný. Pozor ale dejte
na vysoké horní skříňky. Neměly by zabírat
celou stěnu a dosahovat až do stropu. To
platí hlavně pro kuchyň. Aby tato místnost
nepůsobila stísňujícím dojem zvolte raději
světlé barvy.
Zrcadla a zase zrcadla!
Není žádnou převratnou novinkou, že
do malých prostor patří zrcadla. Díky odrazu

Jak zvětšit malý prostor?
Začněte to od základu!
místnost opticky zvětšují a zesvětlují. A o to
tu jde. Kam s ním? Jednak by nemělo chybět
v malé předsíni či koupelně. V obou místnostech samozřejmě poslouží i k praktickému účelu. Hodí se ale i na stěnu do obývacího pokoje nebo nad postel do ložnice.
V koupelně se nemusíte bát většího zrcadla.
Může pokračovat klidně i za vanu. Zrcadlová plocha může být i na dveřích šatní skříně.
Sklo jako takové prostor zjemní a odlehčí.
Takže se skvěle uplatní i v horních skříňkách
kuchyňské linky nebo u nábytku v obývacím
pokoji. Pro lepší praktičnost můžete volit
sklo matné.

Co s podlahou
Dost zásadní otázkou je podlahová krytina.
Správně zvolená podlaha pomůže malý byt
zvětšit opticky. Pokud vsadíte na souvislou
podlahovou krytinu v celém bytě, navodíte
dojem neohraničeného prostoru a byt se
bude zdát opticky větší. Určitě doporučujeme světlé dřeviny. Kusový koberec určitě
není na škodu a vše dotvoří a zútulní. Volte
raději obdélníkový tvar, který navodí pocit
prodloužení místnosti.
Při plánování malého bytu se určitě řiďte
pravidlem dvakrát měř a jednou řež. Pečlivá
rozvaha se určitě vyplatí.

Příčky dejte pryč!

Dodejte místnosti světlo!

Pokud máte možnost pracovat s prostorem, za-

Světlo dokáže zničit nebo naopak vylepšit celý
prostor. Centrální světlo doplňte jedním nebo
dvěma funkčními světly. Skvělá jsou bodová
světla nad pracovní deskou v kuchyni. Ještě
lepší, pokud zvolíte LEDky. Hodně tak i ušetříte. Další je pak osvětlení pracovního stolu
nebo osvětlení zrcadla v koupelně. Příjemnou
atmosféru pomohou naladit dekorativní světla.
Zajímavým doplňkem jsou i moderní stmívače.
Čím více světel v místnosti použijete, tím více
můžete s jejich pomocí měnit atmosféru.

měřte se i na příčky. Ty dejte určitě pryč. Stejně
tak se zbavte zbytečných dveří. Rozdělením
bytu na funkční zóny příčkami vytvoříme příliš
malé a stísněné prostory. Pracovnu klidně zakomponujte do obývacího pokoje nebo do ložnice. Oddělit se dá i barevně, nemusí být všude
nějaké předěly. Do koupelny i na toaletu klidně
můžete vsadit dveře s matným sklem. Vše se
zase odlehčí. Průhlednosti se bát nemusíte.

opakovat klidně i na lůžkovinách nebo
na nábytku.

kých letních dnech. Podle toho se můžete
rozhodnout, kam s ní.

Kam který vzor? Usínání na pláži

Pro moderní byty

Kdo by nesnil o pláži a blankytném moři.
Krásných míst, které by člověk chtěl navštívit, je spousta. Proč si je nepořídit přímo domů? Stačí si kousek exotiky dopřát
na zeď v ložnici a můžete každý den usínat
přímo pod palmou na pláži. Pobyt u moře ale
není jen o vodě a slunci, ale i o krásné přírodě, bílém písku, modré obloze a romantických zapomenutých cestičkách… Vybrat si
můžete z tisíců vzorů přesně ten, který vám
bude nejbližší. Jde o to, aby se tapeta stala
součástí vašeho interiéru.

Jestliže milujete modernu, můžete sáhnout
po fotkách metropolí. Co třeba Benátky?
Záběry zachycující plavbu úzkými uličkami
a místní, specifickou architekturu jsou ideální do tzv. eklektického interiéru. Možná ale
milujete energii velkoměsta, rádi nakupujete… Pak je jasnou volbou New York nebo
Londýn.
Posnídejte stylově
Fototapeta dodá správný šmrnc i kuchyni.
Snídaně ve stylové restauraci? Proč ne! I ta-

Větší prostor s pomocí obrazové tapety
Tématem tohoto čísla je zvětšování prostoru. Kromě klasických rad můžete hodně
muziky udělat i s tapetami. Přesněji řečeno
s těmi obrazovými. Uvidíte, jaký šmrnc vaše
místnost či byt bude mít po vašem zásahu.
Obraz vytištěný na tapetovém materiálu dokáže prostor zcela změnit. Jako každá tapeta. Kam se ale opravdu hodí a podle čeho
se rozhodovat při jejím výběru? Stále platí,
že tapety vybíráme srdcem. Ale je důležité
vzít v úvahu i další okolnosti. Co teprve, když
chcete prostor zvětšit.
Základním hlediskem při rozhodování je
velikost místnosti a volba stěny, na které
tapeta nejlépe vynikne. Tyto tapety vytváří celek, jakousi divadelní kulisu. Nelze se
přitom dívat na detail, je třeba vzít v potaz
celou kompozici. Pak je důležitá atmosféra.
Položte si otázku: co v místnosti obvykle děláte? Pracujete? Jíte? Spíte? Na tuhle otázku
je dobré si odpovědět, než si vyberete motiv
či styl. Ujasněte si, co od obrazové tapety
v prostoru čekáte, jaký jste typ. A pak jděte
nakupovat!
Vyřešte přechody
Až si vhodnou tapetu pořídíte, zaměřte se
na detaily. Jaké materiály na vzoru jsou?
Jak vzor postupuje? Můžete propojit oblázkovou cestu přímo s vaším interiérem.
Nebo můžete pokračovat ve vzoru terasy,
která je umístěna na tapetě. Paprsky slunce umocnit vhodně umístěným bodovým
světlem (schovaným). Jedno je jisté, přechod by měl být co nejelegantnější a nejméně patrný. Pokud se na tapetě vyskytují
nějaké vzory nebo materiály, dolaďte interiér ve stejném duchu. Vzory se mohou

Kam s horskými masivy?
Horské masivy, výhled od údolí, samota
a klid. Výhodou těchto scenérií kromě navození klidu je, že většinou mají méně výrazné
barvy než palmové ráje, takže si snadno vyberete přesně ty, které se k vám domů hodí.
Teplé zemité barvy a světlé horniny umocní
pocit prostoru a mohou mít dokonce pozitivní vliv na vaši psychiku. Rozhodně pozitivně
ovlivní pocitovou teplotu u vás doma v hor-

kových motivů na trhu najdete a s pomocí
malých triků si můžete vytvořit přesně stejnou atmosféru i u vás doma. Komu by se
dobře nesnídalo třeba s výhledem do Central Parku? Váš den zkrátka začne stylově.

Trik s 3D efektem
3D efekt dodá vašim stěnám hloubku.
Jde to poměrně snadno. Z vybrané
vzorované tapety vystřihněte určité tvary
a nainstalujte je na zeď. Zkuste kruhové
nebo válcovité tvary. Zdi pak vypadají,
jako okna do jiné dimenze.
Vzory v nadživotní velikosti
Jednobarevná tapeta bez vzoru může
působit nudně a nezajímavě. V textu jsme
doporučovali pro malé prostory světlejší
tóny barev. Světlým tapetám, které jsou
zkrášleny jedním výrazným motivem,
se však nuda zdálky vyhýbá. Velké
vzory vypadají skvěle v malých i velkých
místnostech. Umístit je můžete vertikálně
i horizontálně.

S obrazovými tapetami se můžete na chvíli
nebo nastálo, záleží, kolik času doma trávíte,
přestěhovat na kterýkoli konec světa. A když
vás to tam omrzí, můžete během chvilky
a s minimálními náklady vyrazit zase jinam.
Stačí přetapetovat.

Jak dlouho působí značka
OMEGA REALITY na realitním trhu?
Je to až neuvěřitelné, ale minulý rok jsme oslavili dvacáté narozeniny.
Vzpomenu-li si na rok 1997, pak se mi vybaví malá kancelář, jeden
počítač, tiskárna a fotoaparát na kinofilm. Je to úsměvné, ale začínali
jsme v době, kdy ještě nebyl veřejně přístupný internet, neexistovali
webové stránky a smlouvy se posílali poštou nebo faxem. První e-mailovou adresu jsme založili ke konci roku 1999. Pro většinu současných
makléřů to může být až k neuvěření.

Jaké byly začátky?
Vzpomínám si na tu dobu jako by to bylo před rokem. Zabývali jsme
se převážně pronájmy bytů a nebytových prostorů. Na jeden inzerát
v tištěné Annonci se nám ozvalo třeba i pět nabízejících. Pak už stačilo
jen sehnat poptávku a první obchody byly na světě. Sebekriticky však
musím přiznat, že naše znalosti a právní zázemí nebylo na tak vysoké
úrovni, jako je dnes. Jsem docela rád, že jsme začátky přečkali bez
úhony a nepoškodili tak dobré jméno firmy, na které jsme dodnes tak
hrdí. Určitý zlom nastal v roce 2000, kdy jsme k pronájmům přibrali
i prodeje nemovitostí. Nutno dodat, že doba a nároky klientů byly
bezesporu nižší než v dnešní době. Vše bylo výrazně jednodušší.

Jak se za dvacet let
změnil realitní trh?
Jak už jsem naznačil v předchozí odpovědi, tak změna je to obrovská. Z časů, kdy makléři stačila tužka, papír a telefon, jsme přeskočili
do doby, ve které má obchodník vlastní webovou prezentaci, zakázky
fotí profesionální fotograf, zpracováváme videoprohlídky nemovitostí včetně používání dronu a každou smlouvu připravuje advokátní
kancelář. Také konkurenční tlak je extrémní. Klidné realitní doby skončily s nástupem frenčízového způsobu podnikání. U frenčíz jde v některých případech více než o prodej nemovitosti koncovému zákazníkovi o udání licence a inkasování poplatků za používání jednotného
jména a systému. Zkrátka a dobře tyto společnosti potřebují nabírat
obchodníky a o prodej nemovitostí jde až v druhé řadě. Díky tomu
přišla do oboru řada nekvalitních lidí, kteří vnesli na trh určitý chaos.

Miroslav Havelka
V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která dnes
nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním činností.
Postupem času do svého portfolia přidal investiční činnost
a v současnosti se orientuje na zprostředkování prodeje
a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý odkup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup nemovitostí v dražbách.
I díky tomu, že se stále osobně podílí na prodeji a nákupu
nemovitostí, je v denním kontaktu s realitní problematikou
a zná tak potřeby svých klientů. Průběžně se v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní změny v oblasti práva.
Navíc je obklopen skvělými advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho a klientů.
V uvedeném rozhovoru vám více přiblíží svou společnost
OMEGA REALITY a také aktuální dění na realitním trhu.

Proč mají realitní kanceláře
tak špatnou pověst?
Ono to s tou pověstí nikdy nebylo moc slavné, ale to co se děje v poslední době je skutečně extrém. Myslím si, že reality jsou jediným
oborem, kdy málokdo ocení, že fungujete bez výrazných problémů
dvacet let. Vezměte si třeba zkušeného lékaře s dvacetiletou praxí,
každý k němu chce jít na vyšetření a počká si na vhodný termín třeba i několik týdnů. V realitách však i kanceláře s dlouholetou tradicí
bojují proti firmám s několikaletou praxí. Času a zkušenostem není
přikládána tak vysoká důležitost jak by měla.
Ale zpět k otázce, špatná pověst je dána kvalitou či spíše nekvalitou
některých makléřů, kteří berou reality spíše jako zdroj možného přivýdělku. Dopoledne pracují ve svém stálém zaměstnání a odpoledne
pokouší štěstí jako realitní makléř. Podle toho také vypadají jejich výsledky, znalosti a odbornost. Když se jednou klient setká s nevhodným chováním, nulovými znalostmi, špatnou prezentací, tak má tendenci házet všechny do jednoho pytle.

tel.: 222 242 233
Zpět ale k Vaší společnosti,
jak se snažíte odlišit od konkurence?

V podstatě od samého začátku tištěné inzerce se v časopisech objevujeme a lidé nás tak logicky musí znát. Navíc nemáme žádné negativní reference a to může být leckdy rozhodující.

Už dvacet let se držím jednoho pravidla: nikdy nemluvit špatně
o konkurenci. Měl bych leckdy chuť říct jaká ta či ona společnost
vlastně je, ale uvědomuji si, že tím bychom nejvíce poškodili v očích
klienta sami sebe. Navíc mám mezi řadou majitelů realitek své přátele a nemá smysl si kvůli jednomu obchodu kazit dobré vztahy.

Kdo nejčastěji využívá služby výkup
nemovitosti či výplata zálohy?

Ale abych odpověděl na otázku - odlišit se od konkurence není jednoduché, stále s tím svádíme boj. Realitní trh je dynamický a to co
může být dnes odlišností, zítra nemusí platit. V každém případě
od nás nabízející klient dostane ZDARMA služby profesionálního
fotografa, videoprohlídku nemovitosti, inzerci v realitním časopise, prezentaci zakázky na nejnavštěvovanějších realitních serverech
včetně sreality.cz, kompletní právní servis a na závěr obchodu zajistíme převod energetických médií. A proč ZDARMA? V případě, že
obchod nerealizujeme, tak klient nic neplatí. Vše jde na náklady naší
společnosti.
K tomu všemu přibalíme dvacet let zkušeností, slušné, rychlé a diskrétní jednání.

Nezapomněl jste zmínit odkupy
nemovitostí a výplatu zálohy?
Vidíte, už to beru téměř jako samozřejmost. Dnes tyto služby inzeruje každý, ale málokdo je ve skutečnosti realizuje. Výkupy a zálohy
tvoří v našem případě významné procento obratu společnosti. Vedle
našich vlastních klientů máme navázánu spolupráci i s konkurenčními makléři napříč celou republikou.
Pošlou nám nabídku, vyhodnotíme rizika a dost často realizujeme
obchod i na druhém konci naší země. Vykoupenou zakázku jim pak
svěřujeme zpět do prodeje. Na podporu této části našeho byznysu
jsme spustili web www.chciodmenu.cz. Stojí za to se na něj podívat.

Kdo je klasickým klientem
vaší kanceláře?
Obvykle jsou to lidé, kteří nás delší dobu sledují v inzerci nebo s námi
mají osobní zkušenost. Na náběrech nemovitostí se nám leckdy stává, že člověk, se kterým jednáme, vytáhne ze šuplíku časopis Grand
reality třeba z roku 2010 s tím, že už tehdy se rozhodl pro spolupráci
s námi. Řekl bych, že naší výhodou je dlouhodobost a opakovanost.

Panuje mylná představa, že odkup nemovitost vyhledávají pouze
klienti v nouzi. Realita ale bývá taková, že se často jedná o lidi, kteří
jsou znechuceni vývojem prodeje své nemovitosti prostřednictvím
jiných realitních kanceláří.
Začátek jejich trápení bývá obvykle takový, že si chtějí prodat nemovitost sami – bez realitní kanceláře. Na základě jejich soukromé
inzerce je začnou kontaktovat méně úspěšné realitní kanceláře, které
si tímto způsobem zajišťují zakázky do svého portfolia. Zakázka pak
visí na stránkách u více realitek za rozdílné ceny s rozlišnou kvalitou
prezentace.
Nemovitostí projde řada prohlídek, majitel je nucen si vyslechnou
řadu méně či více kritických připomínek k nemovitosti a uzavření obchodu je stále v nedohlednu. Když mu dojde trpělivost, tak se obrátí
na nás a během několika dní může být obchod uzavřen. Propad ceny
není nikterak závratný. Leckdy vidíme v nemovitosti potenciál a kupujeme za tržní cenu. Před nedávnem jsme odkupovali domek a byt
v Praze od jednoho klienta. Byl překvapen, když dostal stejné peníze,
které mu nabídla konkurenční realitka za zprostředkování.

Mluvíme neustále o prodávajících,
ale co kupující?
Vidíte, mám také dojem, že realitní trh současnosti je více zaměřen
na prodávajícího než na kupujícího. Je to dáno vysokou poptávkou
a nižší nabídkou nemovitostí. Když máte jen trochu rozumnou nabídku, tak ji vždy realizujete. Za těch dvacet let, co působím v realitách, tato situace již několikrát nastala.
U nás přistupujeme k zájemcům o koupi se vší seriózností a pokorou. Uvědomujeme si, že leckdy utratí celoživotní úspory za nákup
nemovitosti a mohou mít přirozený strach. Smluvní dokumentaci
připravuje advokátní kancelář, která s klienty komunikuje v průběhu
celého obchodu. Samozřejmostí je úschova kupní ceny u advokáta,
notáře či banky.
Děkujeme za pozornost a pro více informací nás navštivte na našich
webových stránkách www.omega-reality.cz.

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
FREE

VERZE

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

www.realko.cz

Energetická náročnost:

Viladům Strašnice
Pouze 8 bytů
Již v září k nastěhování

+420 221 111 900, info@lexxusnorton.cz
www.lexxusnorton.cz

B

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
DETAILY

POKLIDNÉ MÍSTO
VILOVÉ ZÁSTAVBY

NETRADIČNÍ VÝHLED
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Prodáno 75 % bytů
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.
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NOVINKA

PRAHA 10, ZÁBĚHLICE

www.realcity.cz/rc/E3PE
Byt 1+kk
Prodej prostorného, světlého bytu v lokalitě
Záběhlice, ul. Záběhlická, 300 m od sportovního
centra Hamr a Hamerského rybníka. KB011352
2 390 000 Kč
605 200 200
C

B

www.realcity.cz/rc/E3PH
Byt 2+kk
Prodej bytu 2+kk o výměře 88 m2 se zahrádkou a
GS po rekonstrukci, v Zahradní čtvrti.
KB011420
5 090 000 Kč
723 200 200

C

NOVINKA

5

PRAHA - VÝCHOD, ZDIBY - PŘEMYŠLENÍ PRAHA 3, UL. LUCEMBURSSKÁ

www.realcity.cz/rc/E3PF Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E3PG
Dům 6+kk
Moderní, vysoce ekologická a nízkoenergetická Prodej bytu 3+kk, bezbariérový přístup, jižní oridřevostavba rodinného domu z Finska o výměře entace.
KD011367
KB011397
256 m2, zahrada 868 m2.
9 400 000 Kč
7 600 000 Kč
728 700 700
776 199 999

NOVINKA

PRAHA 5- ZBRASLAV, VÁCLAVA RADY

NOVINKA

NOVINKA

PRAHA 10, VRŠOVICE

www.realcity.cz/rc/E2GY
Pozemek
Prodej rovinatého stavebního pozemku v lokalitě
Vršovice, ul. Ukrajinská, o celkové rozloze 309
KP011394
m2.
3 990 000 Kč
605 200 200

G

NOVINKA

PRAHA - ZÁPAD, SLAPY

www.realcity.cz/rc/E3PI
Komerční objekt
Prodej zmodernizovaného rekreačního objektu o
užitné ploše 1154 m2 v lokalitě Praha - západ,
KN011415
Slapy.
12 000 000 Kč
605 200 200

Malátova 633/12, Praha 5, Smíchov

kova@kova.cz

