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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

VÝSTAVBA NOVÝCH DVOJDOMŮ A ŘADOVEK U KLÁNOVICKÉHO LESA
Akce do 31. 1. 2019 - Fotovoltaická elektrárna v ceně dvojdomu!

www.vyladenedomy.cz
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skandál:
ceny bytů

v praze
stále rostou!
Nakupte výhodně. V PSN koupíte
byt třeba i o milion korun výhodněji.
Informace o trvání a detaily akce
najdete na stránce BYTY.PSN.CZ
nebo na telefonu 725 753 753.
Platnost nabídky je omezena.

Krize bydlení
v Praze? vás se
týKat nemusí
Chcete bydlet ve vlastním nebo využít investiční příležitost? Aktuální
situace na trhu nemovitostí vám příliš nenahrává – prodejní ceny
bytů v Praze totiž meziročně narostly až o 11 %. Poradíme vám,
jak se nárůstu cen vyhnout a jak za vlastní bydlení ještě ušetřit.

Ceny bytů rostou ryChleji
než platy
Hledáte místo pro svůj pohodlný život
a nacházíte jen předražené nemovitosti? Pak
nejste jediní, nabídka bytů na pražském
trhu totiž stále neodpovídá poptávce.
Nová výstavba výrazně zaostává za celkovým
přírůstkem obyvatel, což vede k vysokým
cenám. Rostou dokonce rychleji než platy,
a nejsou tak pro zájemce přijatelné.
předběhněte ostatní
a pořiďte si bydlení se slevou
Situace není bezvýchodná. nádherné
byty v centru prahy nebo jeho těsné
blízkosti teď pořídíte třeba i o milion
korun levněji. Společnost PSN připravila
dáreček pro své klienty v podobě klesajících cen. Na nic tedy nečekejte a vyberte
si některý z rezidenčních projektů po celé
Praze. Bydlet za rozumné peníze můžete
i v žádaných lokalitách, jako je třeba Karlín,
Smíchov nebo přímo v Praze 1.

teď je ideální čas pro
investiCi do nemovitosti
Koupě bytu je skvělá investice do budoucna
a to obzvlášť teď, v době akčních cen u PSN.
Hodnota nemovitostí v posledních letech
totiž narůstá, takže investicí bezpečně
uložíte vaše úspory a uchráníte je
před inflací. Pokud navíc byt pronajímáte,
hypotéku za vás splácí nájemce. Zajišťujete
tím budoucnost svou i svých dětí.

jak vybírat byt?
Koupě bytu může zabrat spoustu času a starostí. Myslete na to, že v ideálním případě
hledáte svůj nový domov už naposledy.
Pečlivě proto zvažte:
lokalitu – jste aktivní člověk, který chce
být v centru dění? Nebo máte rádi spíš klid
a přírodu? Sepište si priority, které vám
pomůžou zúžit vaše hledání na určitou oblast
či městskou část. Pokud například máte rádi
blízkost centra a rozvoj lokality, mohlo by se
vám líbit bydlení v Karlíně. Naopak pokud
máte rádi přírodu a klidnou oblast s perfektní infrastrukturou, mohly by vás zajímat
Malvazinky.
dispozici bytu – 1+kk je ideální pro
studenty, důchodce i věčné samotáře. 2+kk
zase svým rozložením plně vyhovuje párům,
3+kk ocení milovníci větších prostorů a rodiny s dětmi. Kromě standardních bytů ale
nezapomínejte také na atypické, které vám
umožňují uspořádat si prostor přesně podle
sebe. Absolutní novinkou jsou pak lofty,
které nabízejí netradiční a velmi stylové
industriální bydlení.
budoucnost – bydlíte jen se svou drahou
polovičkou a početí dítěte neustále odsouváte? Jednoho dne se to může změnit, byt
vám pak bude malý a budete se muset znovu
poohlížet po jiném. Zkuste si proto sestavit
všechny možné scénáře, které vás v následujících desetiletích můžou potkat. Podle toho
nejpravděpodobnějšího pak vybírejte byt.

poraďte se s odborníky
Oblast nemovitostí souvisí s dalšími odvětvími, které musíte při koupi bytu znát.
Jedná se zejména o právní záležitosti (kupní
smlouvy, věcná břemena apod.), technické
náležitosti (ověřit si, jestli je příčka dostatečně odhlučněná apod.) a také financování
vaší budoucí nemovitosti. Veškeré zařizování
můžete přenést na PSN, kde jsou odborníci
na hypotéky, právníci a další důležití členové
týmu. Vy si díky tomu můžete užívat svůj pasivní příjem a věnovat se jiným záležitostem.

Více informací najdete na www.byty.psn.cz
nebo na telefonním čísle 725 753 753.
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EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Tehovec, Praha – východ. Pronájem
samostatného RD o velikosti 6+1, v ulici
Na Hůře, obývací pokoj s krbem, dvojgaráž,
tepelné čerpadlo. Dlouhodobě.

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Řepín, okres Mělník. Prodej samostatného RD
v rekonstrukci na stavebním pozemku o výměře
226 m2. IS: voda, kanalizace, elektřina. Možno
vybudovat až 4+kk.

G

724 370 102

Praha 10 - Benice. Prodej samostatné vilky,
o velikosti 5+1+šatna. Pozemek 1.003 m2.
Kompletní IS. Okrasná zahrada, bazén
s vytápěním. Závlaha. Rezidenční lokalita.

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Největší RK? Neexistuje.
V posledních několika letech se v médiích
poměrně často objevují opakovaná vyjádření zástupců realitních kanceláří, že právě
ta jejich je největší a nejlepší. Téměř zlidovělo slovní spojení „největší hráč na trhu“.
Pokud bychom přijali tento fakt, tak největších realitek musí být minimálně dvě
desítky. Otázkou tedy je, zda se nejedná
spíše o marketingový tahák na případné
frenčizanty či uchazeče o pozici makléře než
o skutečnost. Změřit velikost realitní kanceláře je zkrátka a dobře problematické. Zauvažujme však nad některými možnostmi: Je

2.799.000 Kč

724 370 102

Praha 5 – Zbraslav. Prodej stavebního pozemku
o výměře 1.035m2, ulice U stárovny. Vydáno
stavební povolení na stavbu rodinné vily. Z vrchní
části pozemku velmi pěkný výhled. Komplet IS.

8.500.000 Kč

G

Záběhlice (Hostivař), Praha 10. PProdej bytu v OV,
1+kk, cihla, zvýšené přízemí, 29 m2. Byt po celkové
rekonstrukci s kuchyňskou linkou a vestavěnými
skříněmi. Koupelna s vanou a WC.

21.450.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

Beroun, Na ptačí skále. Prodej samostatného
RD na pozemku o velikosti 425 m2, 3. nadzemní
podlaží, kompletní IS. Nádherný výhled na město
a řeku. Lze ﬁnancovat úvěrem.

999.000 Kč

29.000 Kč/měs + poplatky

A

G

G

10.300.000 Kč

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

měřítkem počet zakázek? Těžko. Pokud bychom chtěli, tak při množství nabídnutých
nemovitostí k prodeji v průměrném počtu
100 kusů měsíčně by naše ﬁrma mohla
patřit mezi ty největší minimálně v rámci
hlavního města. Po přísné selekci však do inzerce vyšleme zhruba 5 % přijatých zakázek.
Může být měřítkem počet makléřů? Sotva.
Řada ﬁrem vykazuje na svých webech pomalu i příbuzné svých obchodníků či ﬁktivní
osoby jen aby působily jako obří. O jejich
činnosti a kvalitě si nemusíme dělat iluze.
Leckdy žasneme, kdo všechno snese označení realitní makléř. Počet poboček? Neexistuje deﬁnice co si pod tímto pojmem
představit. Je to kancelář na náměstí nebo
pronajatá jednací místnost s příležitostným
obchodníkem? Může se jednat o pobočku
vlastní nebo frenčízovou. U těch druhých
je určitá míra rizika „převlečení“ do barev
konkurence v rámci času. Velikost inzerce?
Může ledacos napovědět o ﬁnanční síle
ﬁrmy. Měřitelnost však komplikuje značné
množství reklamních plachet instalovaných
načerno a bannery umístěné bezplatně
na prodávané nemovitosti. Tudíž i ﬁrmy,
které disponují malým rozpočtem na inzerci, mohou působit jako velké. Zkrátka
a dobře velikost realitní kanceláře lze měřit víceméně subjektivně. Každá je největší
v něčem jiném.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

724 370 102

C

G

Strašnice, Praha 10. Prodej bytu v OV, 2+kk,
cihla, 3. patro /4, 52,3 m2+sklep. Byt po
rekonstrukci s kuchyňskou linkou. Dům opraven,
zateplen, plastová okna. Kralická ulice.
Lze ﬁnancovat úvěrem.
4.320.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

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

724 370 102

Ďáblice, Praha 8. Prodej bytu v OV, 2+kk/terasa
+ parkovací stání v garáži. Novostavba z roku
2008. Kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné
skříně.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Libeň, Praha 9 . Prodej bytu v OV, 2+1/balkon,
4. patro, 87 m2. Půdní vestavba cihlového domu,
kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné skříně.
Koupelna s vanou, sprchový kout.

6.699.000 Kč

6.899.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

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

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 16 od 17. 12. 2018 do 13. 1. 2019

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
ocitáme se společně v jednom z nejkrásnějších
období v roce. Vánoce jsou obdobím, kdy je
třeba se alespoň na chvíli zastavit a nechat
odpočinout vše, co má co do činění s prací,
a věnovat se především svým blízkým. Přijímat
a rozdávat lásku lidem, kterých si vážíme, protože rodina a přátelé jsou to nejdůležitější v našich životech, a být jim nablízku je to, co nás
dělá opravdu šťastnými.

Naším prvořadým cílem stále zůstává ulehčit
vám nejen hledání, ale i následné kroky spojené se zařizováním a zabydlováním se v novém
domově. Proto i nadále budete moci ve speciálních rubrikách a článcích sledovat aktuální situaci na realitním trhu, stejně jako trendy a novinky.

Máme velkou radost, že jste nám dali svoji důvěru v průběhu celého roku a vybrali jste nás
jako jeden z nejserióznějších zdrojů informací
pro vaše potřeby.

Divize REALCITY VLTAVA LABE MEDIA

Dobře si uvědomujeme, že cesty za ideálním
bydlením jsou mnohdy nelehké a krkolomné,
a proto je naším cílem vám být vždy oporou.
I v roce 2019 se budeme snažit ulehčit vám nejen vyhledávání bydlení, ale také pomoci s jeho
zařizováním, financováním a dalšími úkony
s tím spojenými. Jako každý rok, i ten následu-

jící pro vás připravujeme novinky, které vám
celý tento proces usnadní. Vše, co se nevejde
na stránky časopisu, najdete samozřejmě na našich webových stránkách www.realcity.cz, které
se tento rok dostaly na třetí pozici v návštěvnosti mezi realitními portály s inzercí od profesionálů v oblasti nemovitostí.

Zároveň také doufáme, že se budete stále aktivně zapojovat jako doposud a spolu s námi budovat obsah, který vás zajímá. Jsme připraveni
aktivně reagovat na všechny vaše dotazy i podněty vedoucí k osvěžení i obohacení časopisu
REALCITY i našich dalších produktů.
Celý tým REALCITY děkuje všem našim čtenářům a klientům za důvěru, která je pro nás
velkou motivací a závazkem. Přejeme vám ze
srdce příjemné prožití Vánoc bez stresu, provoněných cukrovím a rodinnou pohodou. Těšíme
se, že příští rok prožijete opět s námi.
Tým REALCITY

ČASOPIS REALCITY
Již 17 let vám přinášíme
komplexní přehled realitního trhu
2 regionální vydání
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
BRNO A JIŽNÍ MORAVA
3týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
Zaměření na luxusní umístění stojanů, především v interiérech
Variabilita 20 druhů stojanů pro efektivní distribuci,
přizpůsobení inzerce distribučnímu místu
Využití systému čárových kódů při distribuci
Nulová remitenda

WEB REALCITY
Patří mezi nejsledovanější realitní portály
pro profesionály v oblasti nemovitostí
650 000 cílených návštěv měsíčně
Až 50 000 nabídek nemovitostí denně + magazín
s originálním obsahem (tématické a odborné články)
Responzivní design, jednoduché vyhledávání,
detailní statistiky zakázek
Podpora všech exportních SW
Propojení s médii www.denik.cz, www.dumazahrada.cz,
www.automix.cz, sip.denik.cz a dalšími portály
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

ATDK Real spol. s r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
CENTURY 21
EVROPA
realitní kancelář CENTRÁLA
EXAFIN one, s.r.o.
GALATEA
– Ludmila Podroužková

HYPOASISTENT s.r.o.
Ipon Real s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Luxent s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
OMEGA ESTATE s.r.o.
OPUS INTERNATIONAL s.r.o.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
Prague - Properties
Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

PROKONZULTA, a.s.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.
RealExpert Success
REDOT, s. r. o.
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.
VP INVEST s.r.o.

INZERENTI

ARK ČR-Asociace realitních
kanceláří České republiky

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!

Do dopravních staveb proniká digitalizace a 3D modely.
O co jde a co to přinese investorům a dodavatelům?
Státní fond dopravní infrastruktury, zkráceně SFDI, chystá na dopravních stavbách
uvést k životu využití moderních digitálních metod a takzvaného BIM, neboli
Building Information Modelling. Co to znamená v praxi?
Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, MK ČR E 22925, www.realcity.cz
Výkonná ředitelka divize REALCITY: Barbara Podlahová, e-mail: barbara.podlahova@realcity.cz
Produkční: Gabriela Neuwirthová, tel.: +420 736 611 639, e-mail: info.praha@realcity.cz
Obch. oddělení: Marcela Strohmaierová, tel.: +420 777 745 645, Klára Břízová, tel.: +420 739 571 988 a Lucie Marková, tel.: +420 604 911 600

Příští vydání vychází:

14. 1. 2019

WWW.REALCITY.CZ

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

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

PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ

Mezonet 3+kk, 104 m2 www.realcity.cz/rc/CAMM
Mezonet v půd. vest. s výt., v secesním domě po rek.,
u Stromovky. Salón s kuch. koutem, balkónem a
galerií, 2 ložnice, 3 koupelny. Plyn. ET, parkety.KM17
224 817 803
28 000 Kč/měs.

PRAHA 3, UL. KUBELÍKOVA

Mezonet 2+kk, 57 m2
www.realcity.cz/rc/AVKO
Mezonet v půd. vestavbě s výtahem, část. zař., plně
vyb. kuch. linka s nádobím, parkety, plyn. ET, koup. se
sprchou a WC, pračka. Volný od 2.1.2019 KUB18
224 817 803
18 000 Kč/měs.

PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ

Byt 2+kk, 49 m2
www.realcity.cz/rc/E52Y
Dům i byt po celk. rek. 2. patro - výtah. Dva neprůchozí pokoje, kuch. linka s myčkou v hale. Parkety,
plyn. ET, design. koup. se sprch. koutem a WC. KM4
224 817 803
13 500 Kč/měs.

PRAHA 3, UL. KUBELÍKOVA

Komerční prostor, 106 m2 www.realcity.cz/rc/E52X
Vstup z ulice, kolaudováno jako restaurace, možno
i vítáno i jiné komerční využití (prodejna apod.) Plynové ET. Zařízení není součástí pronájmu.
224 817 803
30 000 Kč/měs.

KRÁSNÝ NOVÝ BYT 2+KK, 53,6 m2

cihla, OV, P3–Žižkov, ul. Bořivojova, u Riegrových sadů

Nabízíme k prodeji krásný, výborně dispozičně vyřešený a velmi světlý byt v kompletně zrekonstruovaném secesním domě na rozhraní Vinohrad a Žižkova, ul. Bořivojova. 400 m od parku Riegrovy
sady a 800 m od |M| Náměstí Jiřího z Poděbrad. Jedná se o novou bytovou jednotku (r. v. 2011) –
nástavba. Dispozice 2+kk, 53,6 m2, 5.p ze 6 s výtahem. V obývacím pokoji jsou tři střešní okna (jih),
proto lze dispozici snadno změnit na 3+kk. V ložnici (bez zkosených stěn) je dvoudílné okno (sever
- vnitroblok). Podhledy - sádrokarton. Výborná dostupnost MHD (8 min. chůze na |M| Náměstí Jiřího
z Poděbrad). Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (dvouplotnová sklokeramická deska a digestoř
s odtahem). Na podlahách dlažba a plovoucí laminátová. Koupelna se sprchovým koutem, samostatné
WC s plynovým kombi kotlem. Dřevěná okna, plastové stoupačky, elektřina v mědi. Dům kompletně
zrekonstruován – interiéry společných prostor, elektroinstalace, fasáda, střecha, vstupní dveře a nový
výtah. Ve vnitrobloku krásně upravený, dvorek s okrasnou zelení. Kabelová televize a internet UPC.
Parkování před domem bezproblémové – modrá zóna Praha 3. Nízké měsíční poplatky – 1 400 Kč včetně
fondu oprav ve výši 805 Kč + elektřina a plyn. Veškerá občanská vybavenost v okruhu 500 m! (lékárna
a nemocnice |220 m|, MŠ |450 m| v Riegrových sadech!, ZŠ, SŠ, metro |800 m|, potraviny, pošta, Sokol
Královské Vinohrady - bazén, sauna, fitness, atletický ovál, apod.). Lze financovat prostřednictvím
hypotečního úvěru. PENB není k dispozici, proto je nemovitost administrativně ze zákona zařazena
do třídy energetické náročnosti G. Více fotografií (34) na www.blanikreality.cz pod ID: 5937.

CENA: 5 290 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz

karen@prague-properties.com
www.prague-properties.com

Tel: +420 725 868 132
K prodeji byt 4+kk, 116 m2
Praha-Smíchov

K pronájmu byt 4+1
Žižkov

K pronájmu byt 3+kk
Dejvice

Nepromarněte jedinečnou
příležitost koupit si byt vhodný
jak pro bydlení tak i jako investice.
Tichý a světlý mezonet v centru
Smíchova. V ceně bytu je kuchyň
dělaná na míru v hodnotě 300 000Kč.
K nastěhování ihned.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu
krásný a prostorný, mezonetový byt
s terasou, v 5. NP kompletně zrekonstruované budovy s výtahem. 3 ložnice
+ šatny, 2 koupelny, prádelna s pračkou
a sušičkou a technická místnost.
K nastěhování ihned.

Nabízíme k dlouhodobému
pronájmu světlý a prostorný byt
s lodžií. 2 ložnice, 2 koupelny
+ samostatný záchod. Obývací
místnost s kuchyní. Kompletní
občanská vybavenost. Klidná část
obce. K nastěhování ihned.

Cena za nemovitost: 9 950 000Kč

Cena: 52 000Kč / měsíc + poplatky

Cena: 24 000Kč / měsíc + poplatky

8

Když jsem ﬁrmu před 20 lety zakládal, byla kvalita našich dnešních služeb
a pokrytí České republiky našimi pobočkami jen pouhým snem.
Dnes mohu s potěšením říci, že sen se stal realitou.
Za to patří velké díky všem jednatelům našich poboček a také ostatním
spolupracovníkům v celé síti EVROPA. Bez Vás a Vaší píle a poctivosti
bychom dnes nebyli tak skvělým a profesionálním týmem.
Největší poděkování samozřejmě patří našim klientům, kteří v nás
pravidelně vkládají svou důvěru při nákupu a prodeji svých nemovitostí
a vřele nás doporučují dál.

Michal Macek
majitel společnosti EVROPA realitní kancelář

www.rkevropa.cz

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

G

G

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/ E4VM

Prostorná kancelář 251,5 m² v prvním patře moderní kancelářské budovy. Jednotka je po kompletní rekonstrukci a je vybavena nejmodernějším vybavením.
V současnosti řešena jako open space prostor, nicméně je zde možnost libovolného dispozičního dělení na menší jednotky.

775 285 285

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E53U

Pronájem obchodní jednotky, 38,5 m², v hotelu Intercontinental, s vlastním
vchodem z venkovní části i vnitřní části hotelu. Vhodná pro butik značkové
módy, luxusní doplňky, prodejnu s květinami apod. Vybavena moderním osvětlením, klimatizací, vytápěním, přípojkami elektřiny a internetu.

80 480 Kč/měs.

G

G

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E53Y

Pronájem kanceláří 750 m² ve 4. patře historické budovy Betlémského paláce.
Tyto exkluzivní prostory jsou rozděleny na 23 samostatných jednotek a nabízí možnost dispozičního dělení, jsou vybaveny topením, otevíratelnými okny,
prostory pro vlastní recepci, internetovými přípojkami.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VQ

Pronájem kanceláří 239 m² ve 2. patře moderní kancelářské budovy s recepcí 24/7. Prostory jsou v současnosti před změnou interiéru dle potřeb nového
nájemce. Je počítáno také s příspěvkem na fit-out. Kanceláře jsou vybaveny
klimatizací, datovým připojením, otevíratelnými okny. Parkování v objektu.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E53V

Pronájem kanceláří o CP 100 m² ve 3. patře kancelářské budovy s nepřetržitou
recepcí. Prostory jsou vybaveny dvěma kuchyňkami, vlastními toaletami, terasou s výhledem, koberci, otevíratelnými okny, klimatizací, centrálním vytápěním. Možnost venkovního i garážového stání.

775 285 285
G

www.realcity.cz/rc/E4VO

Pronájem obchodní jednotky 140 m² v přízemí nákupní galerie Myslbek.
Prostor, v němž je luxusně zařízený butik značky Pepe Jeans, je vybaven vestavěnými regály, moderním osvětlením, plovoucími podlahami, klimatizací,
bezpečnostním systémem, bezpečnostními roletami, vytápěním.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VH

Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Poskytuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování kancelářských prostor a showroomu. Jedinečné moderní skladové prostory na kraji
Prahy v těsné blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

775 285 285

92 160 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E4VG

Pronájem kanceláří 226 m² v 7. patře. K nájemní jednotce je možnost vlastní
kuchyňky. Hlavní vstup na kartový systém disponuje reprezentativní recepcí.
V budově funguje 24 hodinová bezpečnostní služba. Administrativní budova
Vinohradská 167 je dobře dostupná MHD i autem. Podzemní garáže.

775 285 285

Praha 1-Nové Město

73 450 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E4VI

Pronájem obchodní jednotky 527 m² v 1. podzemním patře a 1. nadzemním
patře, v moderní budově, jež prošla kompletní rekonstrukcí jak vnitřních prostorů, tak vnější fasády. Prostor je ve stavu shell & core a veškeré další práce jsou
na náklady nájemce.

265 000 Kč/měs.

G

Dobřejovice, Praha-východ

457 000 Kč/měs.

G

Praha 1-Staré Město

25 800 Kč/měs.

Praha 10-Strašnice

74 500 Kč/měs.

G

Praha 8-Libeň

775 285 285
G

Praha 5-Nové Butovice

286 800 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E53X

Pronájem kanceláří 457 m² v 6. patře Tančícího domu. Kanceláře jsou vybaveny zařízením pro konferenční hovory s velkoformátovou TV. V red carpet floor
sedí po celý den recepční. K dispozici je tiskárna, wifi připojení, plně vybavená
kuchyňka, terasa s krásným výhledem na Prahu.

Informace v RK

G

Praha 1-Staré Město

Praha 2-Nové Město

775 285 285

350 000 Kč/měs.

G

Praha 9-Libeň

www.realcity.cz/rc/ E4VJ

Pronájem prostorných kanceláří 127 m² ve zvýšeném přízemí moderní budovy,
kde jsou převážně bytové jednotky, ale také kanceláře. Prostory jsou s výlohami
přímo do ulice Českomoravská a jsou tudíž vhodné jak pro kanceláře, tak i pro
showroom či prodejnu.

775 285 285

49 000 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E54Y

Pronájem komerční jednotky 71 m2 v kancelářské budově přímo na stanici metra B – Národní třída v posledním 7. patře s prostornou terasou s výhledem na
Pražský hrad. Možnost dělení na 4 samostatné místnosti, v současnosti uspořádána jako open space.

775 285 285

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent-commercial.cz

45 000 Kč/měsíc

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

G

G

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E53L

Kompletně zařízený, jedinečný mezonetový penthouse 7+kk navržený známým českým architektem Leošem Válkou. Byt o CP 421,16 m² se nachází
v 5. a 6. podlaží budovy z konce 19. století. Součástí bytu je terasa 49,28 m²,
úložná místnost o rozměru 17,23 m² a garážová stání pro tři vozy.

731 300 400

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E4NS

Prostorný byt 5+kk, 169 m², s ojedinělými výhledy na Starý židovský hřbitov
a Filozofickou fakultu UK. Nachází se ve 3. NP, ve stavu shell & core, nabízí
výhodu variabilního uspořádání dispozic s dostatkem úložných prostor. V okolí
veškerá obč. vybavenost, kulturní vyžití i zákoutí k odpočinku.

Informace v RK

G

G

731 300 400

www.realcity.cz/rc/E53Q

Velkoryse řešená rodinná vila 7+1/T, 440 m2 ve velmi klidné části Břevnova,
pár metrů od parku Ladronka. Součástí třípodlažní vily je bazén (64,5 m²),
dvojgaráž (30,7 m²) a krásná vzrostlá zahrada parkového charakteru. Pozemek
832 m².

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E53N

Luxusně zrekonstruovaný, prostorný byt 4+kk, 121 m2, ve zvýšeném přízemí
rohového činž. domu s orientací na JZ, 5 minut chůze z Vítězného náměstí,
na rohu klidných a širokých ulic s krásnou činžovní a vilovou zástavbou. Ve
vnitrobloku je k užívání zahrada o velikosti cca 500 m².

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E4NT

Exkluzivní byt 3+kk po kompletní rekonstrukci v prestižní Pařížské ulici o UP
100 m² se nachází v secesním měšťanském domě U První Reduty naproti Staronové synagoze. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem, pyšní se originálními
detaily jež navazují na historii budovy, velkorysou dispozicí a výhledy.

731 300 400
G

www.realcity.cz/rc/E4VT

Krásný a dispozičně prakticky řešený rodinný dům 6+1, 197 m², vhodný také
jako dvougenerační, na pozemku 952 m². Udržovaná zahrada, terasa s letní
jídelnou, bazén. Bydlení v bezprostřední blízkosti Prahy 6, obklopené krásnou
přírodou a historickými památkami.

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E49C

Pronájem exkluzivní, prostorně řešené vily 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 vodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté
parkovací stání.

773 769 769

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E53R

Slunný byt 3+1 v luxusní uzavřené rezidenci Villa Bianca se soukromým parkem, kamerovým systémem a recepcí 24/7. Byt je ve 3. patře, má ob. plochu 131
m² + terasu 14,4 m² vyhlížející do parku rezidence. K bytu patří sklep a jedno
parkovací stání v podzemních garážích.

734 445 445

Praha 1-Nové Město

16 500 000 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.

12 900 000 Kč

G

Praha 6-Střešovice

Informace v RK

B

Tuchoměřice, Praha-západ

Informace v RK

Praha 6-Bubeneč

12 500 000 Kč

G

Praha 1-Staré Město

770 127 127
G

Praha 6-Bubeneč

59 500 000 Kč

D

www.realcity.cz/rc/E4IA

Luxusní mezonetový byt 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou
45 m² ve zrekonstruovaném rezidenčním domě v 6. a 7. NP. Celý byt je klimatizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. Na obou
podlažích jsou umístěny krby, v celém bytě bambusové podlahy.

Informace v RK

F

Praha 6-Břevnov

Praha 1-Nové Město

731 300 400

11 900 000 Kč

G

Kopidlno

www.realcity.cz/rc/E4NU

Nabízíme jedinečné rodinné sídlo: RD 414 m² + hostinský domek 129 m² +
další domek/dílna 74 m², na pozemku 23 123 m². Pozemek je ohraničen nově
vystavěnou cihlovou zdí, dům byl postaven v roce 2004 z kvalitních materiálů.
Nemovitost nabízí luxusní bydlení v soukromí na velkorysém kusu země.

734 445 445

Černošice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E3R7

Zrekonstruovaný dům se zápražím, terasou a velkou zahradou. Dům se nabízí
ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. UP domu
je 338,5 m², ZP s nádvořím 979 m², pozemek 2.425 m². Nabídka je zajímavá pro
milovníky svobodného, vzdušného bydlení v přírodě a nedaleko Prahy.

16 500 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

734 445 445

25 000 000 Kč

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

Dočkáme se

Praktické tréninky:
Fotografování

„Realitního zákona“?
Většina realitních makléřů i spotřebitelů se jistě shodne na tom, že jedním z hlavních problémů českého realitního trhu jsou chybějící jasná pravidla pro činnost
realitních zprostředkovatelů.
Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) na tuto skutečnost nejen
upozorňuje již od svého založení počátkem
devadesátých let, ale během uplynulých více
než dvaceti let postupně předložila několik
návrhů takových pravidel, ať už to byly jednodušší novely či komplexní verze návrhu
zákona. Nic z těchto návrhů nebylo realizováno, i když některé návrhy byly se zástupci
státní správy projednávány. Důvodem byla
řekněme absence „společenské objednávky“.
Přísnější právní úprava realitního zprostředkování je ve většině hospodářsky vyspělých
zemí (nejen Evropy) zcela běžná – v tomto
srovnání je Česká republika výjimkou.

Podnětem pro vznik dnes projednávaného návrhu zákona o realitním zprostředkování bylo
usnesení Hospodářského výboru Poslanecké
sněmovny (rok 2011), z něhož vyplynulo, že
ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstvo financí (MF) mají vypracovat analýzu
současné situace na realitním trhu a návrh
řešení. Na základě této analýzy pak Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny pověřil
MMR, aby zahájilo přípravu speciálního zákona o realitním podnikání.
Zákon o realitním zprostředkování je ve stádiu „dolaďování“ paragrafového textu návrhu

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník
s realitami (dle zákona
č. 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim
klientům vaši
profesionalitu
i Osvědčením
o odborné
způsobilosti.

před jeho projednáním ve vládě a vše nasvědčuje tomu, že jeho přijetí je jen otázkou nepříliš vzdáleného času.
Jednou ze základních změn v tomto zákoně je přesun realitní činnosti z tzv. volných
živností do živností vázaných. K získání živnostenského oprávnění na tuto vázanou živnost bude třeba splnění určitých podmínek
(praxe v oboru, vzdělání či zkouška odborné
způsobilosti). I pro realitní makléře, resp.
zprostředkovatele realitních obchodů, kteří
budou moci prokázat zákonem požadované
vzdělání a odbornou praxi, bude z hlediska
prokazování určitě jednodušší použít k tomuto účelu doklad o složení zkoušky odborné
způsobilosti pro obor obchodník s realitami.
V takovém případě již nebude zapotřebí dokládat odbornou praxi a vzdělání.
Zkoušku odborné způsobilosti mohou vykonávat pouze subjekty, které k tomu mají autorizaci od příslušné instituce, v našem případě
je to ministerstvo pro místní rozvoj. Zkouška
probíhá podle pravidel, která jsou dána zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Držitelé osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti
(což platí pro všechny obory v členění podle

Národní soustavy kvalifikací) musí prokázat své znalosti podle předem stanovených
kritérií, a to jak v písemném testu, tak ústní
i praktické zkoušce. Tento fakt je velmi důležitý zejména za situace, kdy v realitním oboru řada různých subjektů vydává nejrůznější
certifikáty, osvědčení apod., kde ovšem není
objektivní měřítko hodnocení znalostí osob,
které takové osvědčení či certifikát získaly.
Asociace realitních kancelář České republiky
má již téměř tři roky oprávnění tyto zkoušky
odborné způsobilosti pořádat. Držitelé tohoto osvědčení budou moci na základě uvedené
zkoušky odborné způsobilosti získat živnostenské oprávnění na vázanou živnost obchodník s realitami. Toto osvědčení (se státním
znakem České republiky) u každého makléře
je jistě důležitým dokladem jeho profesionality pro každého potenciálního klienta.
Každý makléř, který se rozhodne tuto zkoušku odborné způsobilosti vykonat, má také
možnost doplnit a prohloubit si své znalosti
v oboru účastí v kurzu Obchodník s realitami, který je vlastně takovou přípravou na uvedenou zkoušku.

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.

Zdroj:
Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

www.realexpertsuccess.cz

+420 725 435 090

CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

PRAXE?
 Zakládáme si na férovém jednání
a 100% proklientském přístupu.
 Nemáte zkušenosti v oboru?
 Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

FAKTA







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

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO.
I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU!
P4-KAMÝK, ZÁRUBOVA

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E532
67 m2, OV, zasklená lodžie, sklep, 4.
patro panelového domu s výtahem,
okna na 3 strany, nové stoupačky.
725 435 090 4 400 000 Kč

P3-ŽIŽKOV, BOŘIVOJOVA

Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/E536
70 m2, 5.NP cihlového domu, zrekonstruovaná fasáda, střecha, výtah a stoupací rozvody.
725 435 090 5 590 000 Kč

KLADNO, SLÁNSKÁ

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E531
50 m2, ve 2. p. novostavby cihlového domu, kvalitní materiály, podlahy vinyl a dlažba, plastová okna.
725 435 090 2 570 000 Kč

Nebudeme vám slibovat nesplnitelné. Pokud vás práce baví a děláte to
srdcem, lidský přístup vás nemine. Setkáme se na firemních akcích a nejen to!
Prodej stavebního pozemku
Chrastava – Andělská Hora

T: 733 227 279

P10-HOSTIVAŘ, CHUDENICKÁ

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E533
67 m2, ve 3. patře s výtahem, novostavba z roku 2014 , balkón, komora na patře, garážové stání.
725 435 090 4 800 000 Kč

P2-VINOHRADY, POD ZVONAŘKOU
Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E535
28 m2, ve 2. NP vily (celkově 4 NP)
se vzrostlou zahradou, sklep. El. vytápění, ohřev vody bojlerem.
725 435 090 2 895 000 Kč

PRAHA-NUSLE, KOTORSKÁ

Byt 4+1 www.realcity.cz/rc/E534
62 m2, lodžie, sklep, komora, 9. patro zatepleného panel. domu s novými okny, střechou a stoupačkami.
725 435 090 5 450 000 Kč

Pronájem bytu 2+kk
Praha 9 - Vysočany

T: 739 748 722

Nabízíme ke koupi zajímavý, mírně svažitý stavební
pozemek v klidné části obce u lesa o celkové ploše
1 968 m2, v Andělské Hoře - části obce Chrastava.
Elektřina, voda a plyn jsou na hranici pozemku,
perfektní příjezdová cesta. Veškerá občanská
vybavenost ve 2,5 km vzdálené Chrastavě. Velmi
dobrá dopravní dostupnost. Krásná okolní příroda.
Informace o regulativech v územním plánu u makléře.

Nabízíme Vám k pronájmu krásný byt 2+kk o velikosti
78 m2 v sedmém patře novostavby s výtahem,
v ulici Za Krejcárkem, na Praze 9-Vysočany. Byt je
dispozičně řešen jako obývací pokoj s kuchyňským
koutem, ložnice, předsíň a koupelna s toaletou.
Kuchyňský kout je vybaven designovou kuchyňskou
linkou, lednicí a zabudovaným kávovarem.
Dominantou celého bytu je prostorná terasa nabízející
úžasný výhled na Prahu, se vstupem z obýv. pokoje.

Cena: 1 399 000 Kč

Cena pronájmu: 22 500 Kč + služby
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Nové byty
k nastěhování

rezidence

U GRÉBOVKY
www.ugrebovky.cz | 601 301 301

Investiční a realitní společnost
www.radovky.com
+420 733 303 033

Získejte ke svému vysněnému bydlení
skútr zdarma. Rezervujte si dům
do 31. 1. 2019 a je celý jenom Váš!
Hezké Vánoce!
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K DVOJDOMU
Fotovoltaická elektrárna

* Akce plAtí do 31.1.2019

nová
zelená
úsporám
více informací o akci

www.vyladenedomy.cz
) 724 511 511

u klánovického lesa II
18-11-23-inzerce-klanovickyLes-Elektro200x131-05.indd 1

L
K
REEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

28.11.2018 11:59:03

PřiPravujeme Pro vás nové byty

Dokončení jaro/léto 2020

SMART BYTY
JIŽ BRzy V PRODEJI
www.vyladenebyty.cz
18-10-26-inzerce-GreenLook-200x131-02.indd 1

) 724 511 511
26.10.2018 14:56:58
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Společnost SPACE 4U s.r.o.

Přijme do sVého kolektiVu
řidiče Na rozVoz zásilek
Požadujeme:
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,
komunikativnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu.
Nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení
a přátelský mladý kolektiv.

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

ATDK Real spol. s.r.o.

Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3 (U Paláce Flóra, metro Flóra)

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

11 000 Kč vč. poplatků/měs.

8 500 Kč/měsíc

Byt Praha 8 - Libeň
Pronájem krásného udržovaného bytu
1+kk s výhledem do zahrady, 25 m2
v Libni. Byt je zařízený, kuchyň s elektro
spotřebiči, patro na spaní.

Nebytový prostor v Hostivaři
Pronájem krásné, světlé místnost
i vhodné pro porad. činnost spojenou
s výživou a nebo coachingem. Interiéry
celé budovy jsou realizovány dle Feng Shui.

4 300 000 Kč
Bezbariérový byt 1+kk s lodžií – Praha 6
Prodej bezb. bytu 1+kk v novostavbě
v lokalitě Pod Ladronkou. V 1.NP,
na obýv. pokoj navazuje zaskl. lodžie
s posezením a grilem a malá zahrádka.
V ceně bytu je zahrnut také samostatný
pozemek s park. stáním a skl. kóje.
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690 Kč/m2

Pozemek 2001m2 – Bořeňovice u Struhařova
Prodej dvou na sebe navazujících
pozemků 1 000 + 1 001 m² v jedné
z nejžádanějších lokalit u Prahy. Dobrá
dojezdová vzdálenost od Prahy cca
25 minut JV směr Benešov. Vlastní
příjezdová komunikace k pozemku.

Společnost ATDK Real a celý její tým,
Vám děkuje za Vaši přízeň,
přeje krásné prožití Vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.

REALCITY 16/2018

T: 607 620 639

Rodinný dům Velké Popovice
www.realcity.cz/rc/E4TT

2 NP, 1 PP, dvougaráž, zahrada, balkon, voda, kanalizace, el. topení, komín – krb, užitná plocha domu
325,33 m2, z toho pokoje 116,06 m2, plocha pozemku 639 m2, zastavěná plocha 195 m2, zahrada 444 m2.
Velké Popovice mají veškerou občanskou vybavenost, lékaře, lékárnu, školu, školku, dětské hřiště, poštu, knihovnu, kavárny, restaurace, kadeřnictví, posilovnu atd. V okolí je krásná příroda, les, cyklostezky.
Spojení do Prahy autobusem na Metro C-Opatov, vlakem – Hlavní nádraží, autem rychlé napojení na D1
– 25 min na Václavské náměstí.
9 000 000 Kč

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

PROJEKT PŘED DOKONČENÍM

REZIDENCE U ZÁMKU
POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

Bohemia reality

PRŮHONICE

Milena Kvasničková | +420 724 303 888 | m.kvasnickova@bohemia-reality.cz

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZ
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Trendy v bydlení pro rok 2019

Klasickou bílou nahrazují teplejší tóny

Minimalistické interiéry zářící sterilní bílou barvou si v posledních letech prožily
svou zlatou éru, světoví designéři už od nich ale zvolna ustupují. V příštím roce se
podle odhadu odborníků budou těšit oblibě teplejší, zemité tóny navozující pocit
útulnosti a do tmavších barev se obléknou i kuchyně. U materiálů se bude hledět
především na jejich kvalitu a životnost, klíčovým aspektem se pak stane ohled k životnímu prostředí.
V době internetu už to zdaleka nejsou jen
prestižní výstavy bytového designu, co určuje
světové trendy. Mnozí designéři dnes bedlivě
sledují, jaký styl interiérů se nejvíce sdílí na sociálních sítích, a tomu přizpůsobují vlastní
tvorbu. Vodítkem jsou pro ně také statistiky
nejvíce vyhledávaných klíčových slov. Například „samet“, který jsme už odsunuli do hloubi historie, byl v posledním roce vyhledáván
400x častěji než v předchozích letech. Už
z toho se dá usoudit, že se lidem začalo stýskat
po měkkých a hebkých materiálech, které jim
poskytnou maximální pohodlí.

V současných trendech se ovšem neodráží jen
osobní vkus a experimenty designérů, ale celkový životní styl západní populace, která se
čím dál víc zajímá o zdravé a ekologické bydlení. Kvalitní, zdravotně nezávadné materiály
získané z přírodních zdrojů jsou na prvním
místě. Nábytek z recyklovaných materiálů,
který byl doposud k vidění spíš na studentských výstavách, se stává plnohodnotným
konkurentem nábytku klasického. Snaha chránit životní prostředí už není výstředností, ale
součástí běžného života každého člověka.

S tím souvisí i výběr barev příjemných pro
oko. Sterilní bílá přestává být základem, nahrazuje ji škála měkčích tónů od krémové přes
pískovou po světle hnědou. Značka Dulux vyhlásila barvou roku 2019 barvu „kořeněného
medu“. „Jde o teplý jantarový odstín, inspirovaný krásou a rozmanitostí samotného medu. Jeho
barva může interiér zjemnit, může v něm působit
jako uklidňující, nebo naopak oživující prvek,
v závislosti na zvolené kombinaci,“ vysvětlili
zástupci světové značky.

Se zdravým životním stylem souvisí i způsob
stravování, jemuž se přizpůsobují moderní
kuchyně. Ačkoli si termín „wellness“ spojujeme spíše s lázněmi a relaxačními centry,
v roce 2019 ho budeme slýchat i v souvislosti
s kuchyněmi. Hygienické povrchy, přehledně uspořádané skříňky i otevřené police, jež
nám umožní mít zdravé ingredience neustále
na očích, vytvoří základ příjemného prostředí, kde se počítá s každodenní přípravou jídla
z čerstvých surovin.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Podle průzkumu
NMS Market
Research
zůstávají Češi
navzdory trendům
konzervativní
a v interiérech
preferují bílou barvu,
která prosvětluje
prostor. Bílou volí
celých 57 % Čechů,
částečnou oblibu
si získaly také
odstíny žluté (24 %)
a zelené (22 %).

Pokud vás v příštím
roce čeká rekonstrukce
koupelny, zkuste se při
jejím plánování inspirovat
v lázeňských zařízeních.
Koupelna už není místem,
kde se krátce osprchujeme
a odkud se cvakajícími
zuby zase rychle utečeme,
ale měla by poskytovat
očistu tělesnou i duševní.
K příjemné relaxaci nám
dopomohou teplé barvy,
obklady v imitaci dřeva,
podlahové vytápění či
sálavé infrapanely. Kdo si
rád poleží ve vaně, jistě
ocení podnos na vanu,
kam si bude moci odkládat
knížku či sklenici vína.
Horkým tipem jsou pak
svítidla, která umí měnit
teplotu a intenzitu světla,
čímž se večer postarají
o úžasnou intimní
atmosféru.

Dobrovolná a nedobrovolná dražba
nemovitých věcí, aneb není dražba jako dražba

Dražba nemovitých věcí může v dnešní době představovat lukrativní investiční příležitost. Aby ovšem nabytí vlastnictví k nemovitým věcem prostřednictvím dražby bylo v konečném důsledku pro investora výhodné, je potřeba vědět, co dražba
znamená, co si v jejím průběhu pohlídat, jaké jsou její druhy a jaké důsledky jsou
spojené s vydražením nemovité věci.
Dražba je způsob zpeněžení věci. Vždy se
bude jednat o veřejné jednání realizované
dnes převáženě prostřednictvím internetu,
kdy je věc nabídnuta za vyvolávací cenu předem neurčitému okruhu osob a vlastnické
právo k nemovité věci přejde za stanovených
podmínek na tu osobu, která učiní nejvyšší
nabídku (definice je uvedena na § 2 písm.
a/ zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách). Je nutné si uvědomit, že není dražba
jako dražba a její průběh je upraven hned několika právními předpisy.
Dobrovolná dražba
Dobrovolná dražba, jak vyplývá z jejího
názvu je dražbou, kterou dobrovolně iniciuje
vlastník nemovité věci.
Dražba dle zákona o veřejných dražbách
Dobrovolnou dražbu je možné realizovat dle
zákona o veřejných dražbách, kdy s dražebníkem, tedy osobou oprávněnou k organizo-

vání dražby, je uzavřena písemná smlouva.
Všechny dražby mají na svém počátku tzv.
dražební vyhlášku, jejíž přílohou je znalecký
posudek, ve které je zaznamenán stav dražených nemovitých věcí a jejich odhadovaná
cena. Zájemci, který učiní nejvyšší nabídku,
je udělen během dražby příklep, a jakmile je
uhrazena cena dosažená vydražením, vydává
se potvrzení o nabytí vlastnictví. Vydražitel
nabývá vlastnické právo zpětně k okamžiku
udělení příklepu v dražbě, což před katastrem
nemovitostí osvědčuje tímto potvrzením. Nevýhodou této dražby je, že nezanikají žádná
věcná břemena váznoucí na vydražené nemovité věci, zástavní práva váznoucí na věci
a práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovité věci či práva vyplývající ze
zákona (jako např. předkupní práva). Veškerá
tato práva tedy mohou být uplatněna vůči vydražiteli. U dražby dobrovolné navrhovatel
odpovídá za vady na předmětu dražby.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Okrajově je také
nutné uvést, že se
dnes velmi často
objevují tzv. „aukce
nemovitých věcí“,
které ovšem nejsou
dražbami. Při aukci
totiž nedochází
k tzv. přechodu
vlastnického práva,
ale k jeho převodu,
tak jak je tomu např.
u smlouvy kupní,
darovací aj. Aukcí
totiž vzniká zájemci
pouze právo uzavřít
kupní smlouvu
na nemovitou věc.
De facto aukce
představuje soutěž,
kdy výherce získá
možnost uzavřít
kupní smlouvu
na nemovitou věc
s jejím vlastníkem.

Dražební vyhlášce by
zájemci měli věnovat
zvýšenou pozornost,
neboť z ní zjistí veškeré
relevantní informace.

Dražba dle exekučního řádu
Dobrovolnou dražbu může také, po dohodě
s vlastníkem, organizovat soudní exekutor.
I tato dražba je zahájena dražební vyhláškou
spolu se znaleckým posudkem a vlastnictví se
nabývá pravomocným usnesením o příklepu
za předpokladu úhrady nejvyššího podání.
Tato dobrovolná dražba má stejné důsledky
jako dražba nedobrovolná prováděná soudním exekutorem či soudem a po vydražení
zanikají za stanovených zákonných podmínek některé zátěže nemovitosti (např. věcná
břemena, výměnek, nájemní právo atd.). Dále
pak zanikají všechna zástavní práva váznoucí
na nemovité věci, s výjimkou těch zřízených
ve prospěch vydražitele. Dá se tedy říci, že
vydražená nemovitá věc je v tomto případě
„očištěna“ od některých práv na nemovitosti
váznoucích.
Nedobrovolná dražba
Nedobrovolná dražba je taková, která není
organizována na návrh vlastníka nemovité
věci, ale na návrh věřitele, kterému svědčí vykonatelná pohledávka. Zpravidla se tak bude
jednat o zástavního věřitele či osobu vymáhající pohledávku prostřednictvím exekuce,
kdy jiný majetek dlužníka nebude postačovat
k uspokojení jeho pohledávky.
Dražba dle zákona o veřejných dražbách
Pro zahájení nedobrovolné dražby je potřeba,
aby věřitel uzavřel s dražebníkem smlouvu
o dražbě, jejíž přílohou bude dokument prokazující vykonatelnost pohledávky věřitele.
Oproti dobrovolné dražbě zaniká příklepem
např. i smluvní předkupní právo a zákonné

předkupní právo státu dle právních předpisů.
Poněkud zvláštně je upraven zánik zástavních
práv, kdy zanikají pouze ta, která jsou mladší než nejstarší přihlášená pohledávka, která
také zaniká. Ostatní práva váznoucí na nemovitosti nezanikají a lze se jich domáhat vůči
vydražiteli. Za vady na předmětu dražby navrhovatel neodpovídá.
Dražba dle exekučního řádu
a občanského soudního řádu
U nedobrovolné dražby prováděné soudem
či soudním exekutorem se vlastnické právo (stejně jako u dobrovolné dražby vedené
soudním exekutorem) nabývá právní mocí
usnesení o příklepu za předpokladu úhrady
nejvyššího podání, přičemž dražbou zanikají některá výše uvedená omezení v nakládání
s nemovitou věcí a po právní moci rozvrhového usnesení zanikají i všechna zástavní práva.

Dobrovolná dražba
prováděná soudním
exekutorem
může být dražší
variantou, nicméně
v jejím důsledku
zaniknou některá
práva váznoucí
na nemovité věci.
U dražby prováděné
soudním exekutorem
není možné stanovit
výši nejnižšího
podání, neboť tato
bude vždy ve výši 2/3
ceny určené znalcem.

Dražba dle daňového řádu
U dražby dle daňového řádu rovněž zaniká
většina práv váznoucích na nemovité věci,
s výjimkou těch, o kterých bylo v dražební
vyhlášce či v průběhu řízení rozhodnuto, že
nezanikají.
Závěr
Výhodou dražby může být nabytí vlastnického práva k nemovité věci za výhodnější cenu.
Je ovšem vždy potřeba zkontrolovat si, o jakou dražbu se jedná, kterým právním předpisem se řídí, prohlédnout si draženou nemovitou věc, prostudovat dražební vyhlášku, list
vlastnictví a znalecký posudek.

Mgr. Karin Beňková
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 5

PRAHA 10

HLEDÁTE

PRONÁJEM?

OSTATNÍ ČR

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

S NÁMI NAJDETE!
PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49D

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Poslední dva domy typu ”kvarta”o dispozici 4+kk,
užitné ploše 109 m². K dispozici vzorový dům - otevřeno každé úterý, od 15 do 18 hodin, jindy dle dohody.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 850 000 Kč

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem (9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. POZOR - do Vánoc kuchyně v ceně bytu! Info na
www.vyladenebyty.cz

EXAFIN one, s.r.o.

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

RODINNÉ SÍDLO VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH
www.realcity.cz/rc/E53Z

Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x balkon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.

Prodej rozsáhlého venkovského sídla v čisté přírodě Železných hor (Vyžice, okr. Chrudim), 20
km Pardubice, 90 km Praha, celkem 64 861 m²,
www.rodinne-sidlo.cz

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

VP INVEST s.r.o.

RD DOMAŠICE

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

tel.: 774 778 777
250 Kč/m²

Třída G
www.realcity.cz/rc/E543

zděný, 2 NP, sedlová střecha, k bydlení-byt 4+1 a částečně pro podnikání-hospůdka s kuchyní, sálem, barem, skladem. Pozemek o CP 2 401 m².

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
990 000 Kč

KOMERCE
SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice.
Dispozice domu 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² (platí pro dům č. 32). Celková plocha pozemku
586 m².

EXAFIN one, s.r.o.
NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y3

Skvělé bydlení, perfektní dostupnost centra, klidné
prostředí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Přijďte se přesvědčit do vzorového bytu!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
11 170 000 Kč

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

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

VÝROBNÍ AREÁL SETUZA A.S.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E542

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

Byt 1+kk/T 46 m² na Praze 10 v Horních Měcholupech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.patře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

2+KK SE ZAHRADOU, PRAHA 10 STRAŠNICE
www.realcity.cz/rc/E3V4
Velmi pěkný byt 2+kk s předzahrádkou o velikosti 144
m² v přízemí Viladomu v Mrštíkově ulici. K bytu náleží
sklep a terasa 9 m². K nastěhování: únor 2019.

OPUS Group

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

tel.: 722 978 242
5 051 150 Kč

PRAHA - VÝCHOD

Mydlovary u Dívčic, zabýval se především zpracováním olejnin, prodej vč. vybavení, zařízení nemovit.,
technolog. zařízení, nástroje a stroje pro provoz výroby.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
6 150 000 Kč

NEBYTOVÝ PROSTOR PELLÉOVA, PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E538
Prostor o CP 208 m² v PP cihlového domu, světlý a
vzdušný. Dá se využít jako kancelář, prodejna, kadeřnictví, sklad, ordinace... Lze rozdělit na 2 sam. jednotky

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

tel.: 725 435 090
17 000 000 Kč

BYTY BRANDÝS NAD LABEM

Třída D
www.realcity.cz/rc/E541

25 bytových jednotek dispozičně řešené jako 2+kk a
3+kk a jsou ve výborném stavu. Dům disponuje balkony v každém nadzemním podlaží.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
45 100 000 Kč

POPTÁVKA
STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6
Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

ŘADOVKA V ÚVALECH

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč. . Předpokládané dokončení léto 2020. Více na
www.vyladenedomy.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

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.

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!
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tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA
DOPRAVU
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme ke koupi byt 2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na veřejnou dopravu do
centra.

RealExpert Success

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYT K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E3C9
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

RealExpert Success

KLADNO
PRODEJ BYTU 3+KK, SLÁNSKÁ, KLADNO
www.realcity.cz/rc/E539

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 226 804 184
informace v RK

RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI
www.realcity.cz/rc/E3QI

73 m², novostavba cihlového domu v 1NP. Byt je kompletně nový, z vysoce kvalitních materiálů, podlahy
vinyl a dlažba, plastová okna, topení – topné folie.

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

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

RealExpert Success

tel.: 725 435 090
3 680 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

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

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

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.

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

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.
PENÍZE IHNED

tel.: 606 021 733
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. 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

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI
www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B
gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97
domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, 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

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

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

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95
domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I
rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
OMEGA ESTATE s.r.o.
PRÁVNÍK KOUPÍ

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

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.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8
k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

tel.: 724 349 770
informace v RK

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

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

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.
LETUŠKA HLEDÁ BYT

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV
Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX
ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 724 349 770
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HZ

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

NOVOSTAVBY?

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.

Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

HLEDÁTE

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA
urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5
v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.
MLADÁ RODINA HLEDÁ

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.
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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

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.

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 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.

S NÁMI
NAJDETE!
www.realcity.cz

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč
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Dálniční známka
ZDARMA
k předplatnému
tištěného Deníku
+ elektronická
verze Deníku
NAVÍC

Více na dalnicniznamka.denik.cz
nebo telefonním čísle 272 015 015.
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9 248 Kč

5 300 Kč
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REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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HYPOASISTENT

Hypotéka

na družstevní byt není utopie
Neustálý růst cen nemovitostí komplikuje většině lidí možnost vlastního bydlení.
Znovu se tedy logicky dostávají do kurzu levnější družstevní byty. I na jeho pořízení
si lze vzít za určitých podmínek úvěr, dokonce i bez ručení jinou nemovitostí.
Podle aktuálního průzkumu NMS Market
Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu se
shodují dvě třetiny Čechů na tom, že by se
odrostlé děti měly odstěhovat od rodičů hned
v okamžiku, kdy si začnou sami vydělávat.
Jenže kam, když ceny bytů, ale i nájemného
rostou geometrickou řadou? Jednou z možností je poohlédnout se po bytu v družstevním vlastnictví. „Je však důležité si uvědomit,
že když si pořizujete družstevní byt, nejde o převod vlastnictví bytu, ale o převod práv a povinností a získání podílu v bytovém družstvu. Byt
zůstává ve vlastnictví družstva, nejde o koupi
bytu v pravém slova smyslu, hypotéku tedy není
možné zajistit kupovaným bytem,“ připomíná
Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT
a dodává, že přesto řešení existují.
Ručit je možné jinou nemovitostí
Nejjednodušší způsob, jak získat hypotéku
na pořízení družstevního bytu, je dát do zástavy jinou nemovitost. „Může jít například
o nemovitost, kterou vlastní rodiče žadatele.
Podmínky a vyřizování hypotéky jsou pak ob-

dobné jako u koupě bytu v osobním vlastnictví.
A pokud se v budoucnu převede družstevní byt
do osobního vlastnictví, zástavy se vymění,“
uvádí Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. V takovém případě pak bude mít
hypotéka na družstevní byt standardní podmínky, kolik banka půjčí, pak závisí na bonitě
žadatele a hodnotě zastavované nemovitosti.
K žádosti o hypotéku budete potřebovat následující dokumenty (v rámci vyřizování pomůže zajistit hypoteční makléř):
• Nájemní smlouvu stávajícího družstevníka
(některé banky navíc požadují potvrzení
družstva, že stávající družstevník nemá
vůči družstvu žádné závazky a že souhlasí
s převodem).
• Smlouvu (nebo budoucí smlouvu) o převodu členských práv a povinností.
• List vlastnictví k zastavované nemovitosti.
• Nabývací tituly k zastavované nemovitosti.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Značka
HYPOASISTENT
vznikla v roce 2010
jakožto prémiová
značka v oboru
hypotečního
financování.
Klienti i obchodní
partneři oceňují
zejména odbornost
a profesionalitu
makléřského týmu,
který má více než
15 let zkušeností
s financováním
rezidenčních
nemovitostí.
HYPOASISTENT
je dnes oceňovanou
makléřskou
společností
specializující
se na oblast
hypotečního
financování pro
českou i zahraniční
klientelu
a na hypoteční
servis pro klienty
developerských
projektů.

• Znalecký posudek.
• List vlastnictví k bytovému domu, kde se
nachází bytová jednotka.
• Podklady týkající se bonity žadatele (potvrzení o příjmu, výpis z účtu, kam chodí
mzda, případně daňové přiznání u podnikatelů).
• Žádost o úvěr, souhlas se zpracováním osobních údajů a kopie dvou identifikačních
průkazů žadatele (OP, ŘP, cestovní pas).
Když není možnost ručit
jinou nemovitostí
Pokud je v brzké době plánován převod bytu
do osobního vlastnictví, umožní některé
banky toto období překlenout a poskytnou
„předhypoteční“ úvěr, který není zajištěn
žádnou nemovitostí. Takový úvěr má však
dočasně o něco vyšší úrokovou sazbu. Podmínkou je, že se převod uskuteční do určité
doby, zpravidla během jednoho až 1,5 roku.
„Dokumenty potřebné k získání předhypotečního
úvěru jsou podobné jako v případě žádosti o hypotéku se zajištěním jinou nemovitostí. Navíc je
však třeba doložit potvrzení družstva, že se bytová jednotka nejpozději do určitého data (většinou nejpozději do jednoho roku, maximálně
do 18 měsíců) převede do osobního vlastnictví,
a takzvané prohlášení vlastníka, které právně
vymezuje bytovou jednotku v domě a které musí
být již zapsané na katastru,“ doplňuje Pavel
Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.

A jestli jste si nevybrali ani jednu z výše uvedených možností, a o pořízení družstevního
bytu na úvěr uvažujete, existuje ještě jeden
způsob. Můžete využít úvěr ze stavebního
spoření.
Stavební spořitelny totiž do určité výše úvěru nevyžadují zástavu nemovitosti. Kolik
maximálně půjčí, se liší. Dobrou zprávou je,
že spořitelny poslední dobou limit navyšují.
„Například Modrá pyramida nabízí až 800
tisíc či Českomoravská stavební spořitelna dokonce 900 tisíc korun. Záleží také, zda již klient
na stavebním spoření ukládá peníze delší dobu,
nebo teprve spořit začíná. Celkovou výši úvěru
je možné navýšit také přizváním spoluručitele,“
uvádí Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Podobné podmínky lze najít i u účelových
úvěrů bank, kdy lze na bydlení bez zajištění
získat až jeden milion korun. Přičemž podmínky poskytnutí takového úvěru pro nové
i stávající klienty jsou individuální. Zkušený
hypoteční makléř se umí v nabídkách bank
i stavebních spořitelen dobře zorientovat
a dokáže vybrat pro klienta úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. K žádosti o úvěr je
potřeba nájemní smlouva stávajícího družstevníka, smlouva (nebo budoucí smlouva)
o převodu členských práv a povinností, dále
je nutné předložit podklady týkající se bonity
žadatele a kopie dvou identifikačních průkazů klienta.

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

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej pozemků

DĚKOV

www.realcity.cz/rc/E57T

SEDLČANY

www.realcity.cz/rc/E57U

CHLÍSTOVICE

www.realcity.cz/rc/E57V

DALEKÉ DUŠNÍKY

www.realcity.cz/rc/DZ3K

ČISTÁ

www.realcity.cz/rc/E57X

CHOTĚŠICE

www.realcity.cz/rc/E57Y

Pozemek, 457 m²
Pozemek, 559 m²
Pozemek, 645 m²
Pozemek, 385 m²
Pozemek, 800 m²
Pozemek, 796 m²
M&M reality holding a.s.
GOLDEN CASTLE s.r.o.
M&M reality holding a.s.
RE/MAX ANDĚL
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 602 489 153
tel.: 800 100 446
tel.: 725 293 036
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
170 000 Kč
190 000 Kč
300 000 Kč
360 000 Kč
362 000 Kč
390 000 Kč

KLADRUBY

www.realcity.cz/rc/E57Z

VELKÝ OSEK

www.realcity.cz/rc/DZ3S

TÝNEC NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/DZUS

SMEČNO

www.realcity.cz/rc/E581

SVOJŠICE

www.realcity.cz/rc/E582

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E583

Pozemek, 610 m²
Pozemek, 807 m²
Pozemek, 587 m²
Pozemek, 777 m²
Pozemek, 1118 m²
Pozemek, 184 m²
M&M reality holding a.s.
Aktivreality
RK JUDr. Josef Křen
CENTURY 21 - Finem
HVB Real Estate s.r.o.
Gaute a.s
tel.: 800 100 446
tel.: 603 759 534
tel.: 775 323 649
tel.: 725 293 764
tel.: 731 448 202
tel.: 603 821 159
430 000 Kč
459 000 Kč
470 000 Kč
499 899 Kč
507 700 Kč
577 500 Kč

ZBRASLAVICE

www.realcity.cz/rc/DIU3

HŘEDLE

www.realcity.cz/rc/DS6L

VELKÉ VŠELISY

www.realcity.cz/rc/E1UM

MNICHOVO HRADIŠTĚ

www.realcity.cz/rc/E1UY

JÍLOVÉ U PRAHY

www.realcity.cz/rc/E1V3

JABLONNÁ

www.realcity.cz/rc/E584

Pozemek, 1361 m²
Pozemek, 1023 m²
Pozemek, 1182 m²
Pozemek, 3375 m², tř. G
Pozemek, 567 m²
Pozemek, 750 m²
Soccer Reality s.r.o.
Dumrealit.cz
ERA ALKA Reality s.r.o.
Dumrealit.cz
Aktivreality
HVB Real Estate s.r.o.
tel.: 777 275 457
tel.: 721 506 107
tel.: 725 153 353
tel.: 739 243 186
tel.: 602 338 469
tel.: 734 700 705
585 000 Kč
599 000 Kč
650 000 Kč
690 000 Kč
700 000 Kč
700 000 Kč

HORNÍ POČAPLY

www.realcity.cz/rc/E585

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E586

ROKYTÁ

www.realcity.cz/rc/E3EQ

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E587

ČERVENÉ PEČKY

www.realcity.cz/rc/DZ3T

HRUŠOV

www.realcity.cz/rc/E588

Pozemek, 690 m²
Pozemek, 699 m², tř. G
Pozemek, 4126 m²
Pozemek, 647 m²
Pozemek, 920 m²
Pozemek, 523 m²
JURIS REAL spol. s r.o.
BIDLI reality, a.s.
RK STING
Dumrealit.cz
Mireas s. r. o.
Mireas s. r. o.
tel.: 774 335 508
tel.: 774 110 007
tel.: 800 103 010
tel.: 734 766 199
tel.: 737 700 614
tel.: 728 502 288
730 000 Kč
735 000 Kč
750 000 Kč
750 000 Kč
780 000 Kč
790 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E589

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E58A

ŘITKA

www.realcity.cz/rc/E58B

JESENICE

www.realcity.cz/rc/E58C

KŘEČHOŘ

www.realcity.cz/rc/E1V9

BÍLICHOV

www.realcity.cz/rc/E58D

Pozemek, 1211 m²
Pozemek, 1221 m², tř. G
Pozemek, 398 m²
Pozemek, 600 m²
Pozemek, 951 m²
Pozemek, 2000 m²
CENTURY 21 Harmony
BIDLI reality, a.s.
RE/MAX ANDĚL
JURIS REAL spol. s r.o.
Reality 11
BIDLI reality, a.s.
tel.: 603 502 884
tel.: 774 110 007
tel.: 725 293 036
tel.: 601 587 147
tel.: 702 427 541
tel.: 774 110 007
810 500 Kč
810 500 Kč
840 000 Kč
890 000 Kč
903 950 Kč
950 000 Kč

PSÁŘE

www.realcity.cz/rc/E3ET

MILEŠOV

www.realcity.cz/rc/DH57

MALÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/E58E

MALÍKOVICE

www.realcity.cz/rc/E58F

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E58G

CHOTILSKO

www.realcity.cz/rc/E58H

Pozemek, 1608 m²
Pozemek, 1870 m²
Pozemek, 900 m²
Pozemek, 972 m²
Pozemek, 2237 m²
Pozemek, 1529 m²
LUXENT s.r.o.
CENTURY 21 Victory
Aktivreality
HVB Real Estate s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 770 128 128
tel.: 725 293 825
tel.: 774 730 883
tel.: 725 660 660
tel.: 777 275 457
tel.: 734 204 301
990 000 Kč
990 000 Kč
999 000 Kč
1 035 000 Kč
2 010 690 Kč
2 064 150 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

NYMBURK

www.realcity.cz/rc/E55Y

Dům, 120 m²
BIDLI reality, a.s.

www.realcity.cz/rc/E4E7

VELENICE

DVORY

www.realcity.cz/rc/E561

VELKÁ BUKOVÁ

www.realcity.cz/rc/E4EG

STUDENĚVES

www.realcity.cz/rc/E565

Dům, 226 m², tř. G
Dům, 75 m²
EVROPA RK RAKOVNÍK
exdrazby.cz
tel.: 723 063 725
tel.: 778 475 638
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E567

Dům, 80 m², tř. G
Mireas s. r. o.

www.realcity.cz/rc/E55Z

BĚLUŠICE

www.realcity.cz/rc/E562

CHORUŠICE

www.realcity.cz/rc/E563

DŘÍNOV

www.realcity.cz/rc/E564

Dům, 100 m², tř. G
Dům, 417 m², tř. G
Dům, 134 m², tř. G
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 1213 m², tř. G
Dumrealit.cz
M&M reality holding a.s.
EVROPA RK ČELÁKOVICE
BIDLI reality, a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 774 110 007
tel.: 602 684 162
tel.: 800 100 446
tel.: 770 100 616
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 446
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 835 000 Kč
2 840 000 Kč
2 890 000 Kč
2 899 000 Kč

MISKOVICE

Dům, 85 m², tř. G
Reality 11

NAČERADEC

TÝNEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E4EO

TUKLATY

ÚŽICE

www.realcity.cz/rc/E566

ŘEHENICE

Dům, 65 m²
BIDLI reality, a.s.

Dům, 90 m², tř. G
Aktivreality

www.realcity.cz/rc/E569
tel.: 774 110 007
3 359 000 Kč

STARÁ LYSÁ

www.realcity.cz/rc/E56D

www.realcity.cz/rc/E35J

www.realcity.cz/rc/E4T9

POTĚHY

www.realcity.cz/rc/E4T2

Dům, 185 m², tř. G
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 3+1, 224 m², tř. E
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Dumrealit.cz
ERA Garancia
tel.: 774 740 636
tel.: 800 111 555
tel.: 774 221 971
tel.: 606 931 485
2 914 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4T6

VELKÝ OSEK

www.realcity.cz/rc/E4TA

Dům, 110 m², tř. G
Dům, 498 m², tř. G
Dům, 118 m²
Reality 11
M&M reality holding a.s.
Mireas s. r. o.
tel.: 603 441 092
tel.: 777 293 566
tel.: 800 100 446
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
3 150 000 Kč

LIBĚCHOV

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

KLUČENICE

www.realcity.cz/rc/E56A

TÝNEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E568

HRUBÝ JESENÍK

www.realcity.cz/rc/E4TC

Dům, 350 m², tř. G
Dům, 80 m², tř. B
M&M reality holding a.s.
Aktivreality
tel.: 773 588 314
tel.: 800 100 446
tel.: 603 759 534
3 200 000 Kč
3 280 000 Kč
3 325 000 Kč

TŘEBEŠICE

www.realcity.cz/rc/E56B

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E3XE

KAMENNÝ PŘÍVOZ

www.realcity.cz/rc/E56C

Dům, 280 m², tř. G
Dům, 160 m², tř. G
Dům, 176 m²
Dům, 143 m², tř. B
RE/MAX ANDĚL
PROFIT REALITY Ltd.
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 608 145 249
tel.: 725 293 036
tel.: 608 435 433
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
3 539 052 Kč
3 590 000 Kč
3 600 000 Kč
3 650 000 Kč
3 850 000 Kč

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E56E

NOVÝ KNÍN

www.realcity.cz/rc/E56F

KRALUPY NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E56G

NOVÝ KNÍN

www.realcity.cz/rc/E56H

BÝCHORY

www.realcity.cz/rc/E56I

Dům, 120 m², tř. G
Dům, 115 m², tř. B
Dům, 824 m², tř. B
Dům, 100 m², tř. G
Dům, 4+kk, 95 m², tř. G
Dům, 121 m², tř. B
Mireas s. r. o.
BIDLI reality, a.s.
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
HVB Real Estate s.r.o.
TALANDA Invest s.r.o.
tel.: 776 176 576
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 446
tel.: 737 264 319
tel.: 607 508 828
tel.: 734 808 347
3 880 000 Kč
3 900 269 Kč
3 990 000 Kč
3 990 000 Kč
3 990 000 Kč
4 449 000 Kč

ČÁSLAV

www.realcity.cz/rc/E56J

VINAŘICE

www.realcity.cz/rc/E56K

PLAZY

www.realcity.cz/rc/E56L

PEČKY

www.realcity.cz/rc/E56M

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E56N

ŠTĚCHOVICE

www.realcity.cz/rc/E56O

Dům, 98 m², tř. B
Dům, 140 m²
Dům, 106 m², tř. B
Dům, 4+kk, 118 m², tř. G
Dům, 104 m², tř. B
Dům, 258 m², tř. G
TALANDA Invest s.r.o.
CENTURY 21 - Coloseum
Dumrealit.cz
KUZO Partners s.r.o.
Aktivreality
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 734 808 347
tel.: 732 600 100
tel.: 774 221 971
tel.: 608 779 363
tel.: 774 730 883
tel.: 800 775 577
4 449 000 Kč
4 499 000 Kč
4 610 000 Kč
4 698 700 Kč
4 995 000 Kč
6 500 000 Kč
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Zdá se vám, že dnešní spotřebiče
nevydrží to, co dříve? Ruku na srdce, ale staráte se o ně dobře? Doba
poněkud zrychlila a i my se k našim věcem chováme trochu zbrkle.
Když něco doslouží, jednoduše to
vyměníme za nové. Ale co když stačí jen troška úsilí a může být všechno jinak? Chcete, aby u vás doma
všechny spotřebiče šlapaly? Věnujte
jim pozornost při vánočním úklidu
a udělejte jim generálku. Rádi vám
poradíme, jak na to.

I spotřebiče
mají své dny!
Dopřejte jim generálku.
Vydrží vám déle!

Zejména před i při vánočních svátcích
čeká naše spotřebiče doslova velká
šichta. Pračka a případně i sušička jedou na plné obrátky. Perou se záclony,
závěsy i další oblečení, aby nekazilo
dojem v interiéru a na Nový rok hlavně aby nebylo nikde prádlo. S myčkou
je to podobné. Kromě běžného nádobí musí zvládnout i případné návštěvy
nebo zbavit prachu všechny vystavené
mísy, skleničky a další málo používané nádobí. Ledničku ovšem ten pravý
nápor teprve čeká, až ji před Štědrým
dnem začneme plnit potravinami. Je
více než důležité, aby spotřebiče tenhle nápor zvládly a byly ve výborné
kondici. Tak je na to připravte.

Generálka lednice
Víte, zda stojí vaše lednice na správném místě? Ledničky je totiž dobré
mít postavené na chladnějších a tmavších místech, kde nejsou tepelné zdroje jako radiátory, trubky nebo dokonce přímé sluneční paprsky. Pokud
můžete lednici alespoň na chvíli přesunout, klidně to o svátcích udělejte.
Rozhodně byste měli lednici odmrazit. Budete-li to dělat pravidelně, zabráníte tak efektivně usazování vrstev
ledu ve výparníku a rázem váš mrazák
i lednice budou fungovat mnohem
efektivněji i při vyšších nastavených
teplotách. Kdy je ideální doba na odmrazení? To je jednoduché. Správný
čas je tehdy, pokud ledová námraza
dosáhne přibližně 3 až 5 mm. Zvážit
můžete také izolování své chladničky
od stěny nebo podlahových tepelných
zdrojů. S lednicí se často pojí boj se
zápachem. Rozhodně pomůže, když
do ni občas vložíte misku s octem
nebo s jedlou sodou. Tvorba bakterií
se omezí i tím, že se do lednice nebude
vkládat teplé jídlo. Nejlepším čističem
je rozhodně ocet a pravidelná údržba.
30

Když lednice odmrazuje sama
Možná máte doma lednici, která se
pravidelně odmrazuje sama – tedy má
zabudovanou technologii proti námraze “Frost Free a No Frost”. I tak je
třeba takovou lednici dát do pořádku
a pečlivě umýt. Nečistoty na stěnách
mohou být zdrojem zápachu a bakterií. Nezapomeňte na prach a špínu
na zadním kondenzátoru. Pamatujte,
že dveře lednice nemají být dlouho
otevřené. Teplý vzduch, který se dostane dovnitř, způsobí časté zapínání
kompresoru, čímž se snižuje životnost
spotřebiče. Vyplatí se zkontrolovat
i těsnění kolem těchto dveří. Pokud
nefunguje správně, vyměňte ho.

Pračku odvápněte
klidně octem
Pak tu máme pračku a sušičku. Jak jim
udělat generálku? Pračky asi nejvíce
trápí vodní kámen, který se usazuje
na vnitřních částech spotřebiče. Dalším neduhem je opotřebení řemenu.

Aby trouba dobře pekla
I trouba dostane o vánočních
svátcích pěkně zabrat. Pokud
máte tu s pyrolýzou, určitě
před jejím používáním
zapněte čisticí program. Co
se stane? Vnitřek spotřebiče
se zahřeje na vysokou teplotu
a připečené zbytky jídla
se spálí na prach. Ten pak
stačí jen setřít navlhčeným
hadříkem. Když funkci
vaše trouba nemá, je třeba
ji umýt ručně. Co na tuhle
špínu platí? Zkuste to klidně
bez speciálních přípravků.
Do trouby nasypte sůl,
horkem ji nechte zhnědnout.
Sůl nasaje mastnotu.
Následně ji snadno vymetete
nebo vysajete. Využít
můžete i horkou vodu. Jejím
vypařováním by mělo vše
povolit a jít lépe odstranit.
Tu stejnou metodu lze použít
i pro mikrovlnné trouby,
kde položíte misku s vodou
a zapnete na pár minut..
Špína půjde snadno setřít.
Pokud jde o sklo, to lze
účinně vydrhnout sodou.

Co se týče toho prvního, postačí pračku pravidelně odvápnit tak, že do ní
nalijete ocet a pustíte ji naprázdno

Triky pro mikrovlnku
Téměř každá domácnost používá
mikrovlnku. Čištění trouby i mikrovlnky
patří k těm nejméně příjemným částem
velkého úklidu. Máte dojem, že v ní
občas jiskří? K tomu může docházet
i proto, že je trouba uvnitř špinavá.
Krycí destička, která chrání výstup
mikrovlnného záření, se kvůli usazeným
nečistotám vypaluje a ničí. Přitom stačí
v mikrovlnce 5 minut vařit na nejvyšší
výkon v misce vodu s plátky citronu
a pomeranče, a pak setřít nečistoty.
Pomeranč zachytí mastnotu, citron
mikrovlnku zbaví zápachu a pára
uvolní nános spečenin. Pokud nemáte
k dispozici citrusy, stačí, když k napaření
použijete mokrý hadr (suchý by začal
hořet!). Vložte ho do mikrovlnky
a na chvíli ji zapněte.

stejný jako u odvápnění. Dalším bodem je filtr a ostřikovací ramena. Ty
nezapomeňte pořádně zbavit nečistot. Tam se nejčastěji zachytí nejvíce
nečistot a zbytků jídla ze špinavého
nádobí. Právě ty jsou původcem nepříjemného zápachu. I když používáte
při mytí tablety, které by měly obsahovat vše potřebné, určitě nevynechejte
přidávání soli do myčky. Ta upravuje
tvrdost vody, což zefektivní kvalitu samotného mytí nádobí.

s tepelným čerpadlem třeba vyčistit
i prachový filtr.

s programem vyváření. Množství octa
se nebojte, klidně celé balení. Vyčistit můžete nejen celý buben a vnější
plášť pračky, ale rovněž nezapomeňte
na násypku na prací prostředky. Vyndejte ji a důkladně vymyjte teplou
vodou a kartáčkem. I pračka má filtr.
Ten je dobré pravidelně kontrolovat
a čistit. To samé je u sušičky. Mezi
praním by měla být dvířka pračky občas pootevřená, aby uvnitř nezůstávala
vlhkost.

V místnosti,
kde je sušička, větrejte!
U sušičky je to jasné. Je vybavená
několika filtry, jejich umístění závisí
na konkrétním modelu spotřebiče, nicméně každá sušička má jeden základní filtr. Ten byste měli čistit po každém sušení. Kde ho najdete? Tento filtr zachycuje nečistoty a textilní
vlákna. U starších modelů je umístěný
ve dveřích spotřebiče a u nových sušiček pod dveřmi. Po každých maximálně pěti sušicích cyklech je u sušiček

Sušičku je třeba samozřejmě udržovat
v kondici, pravidelně ji umýt, abyste
předešli prodlužování doby sušení
a vysoké spotřebě za energie, a také nechat sušičku vyvětrat. To dělejte i s celou místností, kde je sušička umístěná.
Pokud ji máte třeba v koupelně, kde
není okno, je důležité nechávat tam
otevřené dveře. Teplota v této místnosti by během sušení neměla překročit 35 °C. V případě, že sušička není
připojená na odpad, je nutné pravidelné vylévání nádobky na kondenzát.

Jak udělat pravidelný
servis myčky
Dalším velmi používaným spotřebičem doma je myčka. Jak prodloužit
její životnost a připravit ji na pořádnou zátěž? Nejprve ji pořádně umyjte.
Použijte také odvápňovač, díky kterému odstraníte ze spotřebiče vápenité
usazeniny. Zejména tam, kde je vyšší
tvrdost vody je odvápnění přímo nutností i častěji do roka. Za naprosto
samozřejmé se považuje tento úkon
provádět asi třikrát ročně. Nemusíte
se bát nějaké obtížnosti. Je to v celku
jednoduché. Chce to jen nasypat celé
balení odvápňovače, který seženete
v drogerii i supermarketu, do vyprázdněné myčky, zavřete ji a zapnete celý
mycí cyklus při teplotě 50 stupňů bez
předmytí. Kromě odvápnění myčku
občas i odmastěte. I k tomu se prodává speciální přípravek. Postup je pak

Jak odvápnit varnou konvici
Varná konvice trpí
usazováním vodního
kamene. Množství nánosů
závisí na tvrdosti vaší vody,
ale každá konvice potřebuje
čas od času vyčistit. A teď
je opravdu vhodný čas.
K odvápnění budete
potřebovat potravinářskou
kyselinu citronovou,
lžíci, pitnou vodu, ocet
a houbičku na dočištění
hubice a okrajů pod víkem.
Kyselina citronová je
vhodným prostředkem,
protože je dostatečně účinná
na odstranění vodního
kamene, a současně šetrná
ke spotřebiči i vašemu
zdraví. Oproti octu má
výhodu v tom, že nezapáchá.
Seženete ji v drogeriích nebo
supermarketech v oddělení
potřeb pro konzervování.
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4IB

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E51U

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E56P

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E56Q

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E56R

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PR

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m²
Byt, 3+kk, 70 m², tř. G
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RK Donna s.r.o.
CENTURY 21 Premium
PROFIT REALITY Ltd.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 775 077 771
tel.: 608 368 747
tel.: 777 800 420
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
2 500 000 Kč
2 570 000 Kč
2 575 000 Kč
2 600 000 Kč
2 650 000 Kč
2 664 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E56S

Byt, 2+kk, 53 m²
exdrazby.cz

PRAHA 8

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4ID

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E56T

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E56U

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E56V

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E56X

Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+1, 46 m², tř. C
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 774 740 636
tel.: 601 587 147
tel.: 800 100 446
tel.: 724 322 483
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
2 666 667 Kč
2 690 000 Kč
2 700 000 Kč
2 730 000 Kč
2 750 000 Kč
2 790 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4IU

Byt, 2+kk, 45 m²
Home 4 People

PRAHA 8

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T2

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PT

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E52I

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E52L

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
PSN
Reality5
HVB Real Estate s.r.o.
Broker Consulting a.s.
tel.: 728 333 110
tel.: 778 453 302
tel.: 608 019 000
tel.: 734 693 031
tel.: 776 327 118
tel.: 800 100 164
2 799 000 Kč
2 800 000 Kč
2 833 000 Kč
2 880 000 Kč
2 890 000 Kč
2 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E56Y

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1YZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FK

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E56Z

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E571

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E572

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+1, 45 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 41 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
PSN
CENTURY 21 Premium
BIDLI reality, a.s.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 226 257 929
tel.: 800 775 577
tel.: 702 296 405
tel.: 608 368 747
tel.: 774 110 007
tel.: 777 275 457
2 920 000 Kč
2 930 000 Kč
2 943 000 Kč
2 974 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E573

Byt, 2+kk, 32 m²
iRealitka.cz

PRAHA 10

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E13F

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E574

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E575

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FV

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Dumrealit.cz
MAXIMA REALITY, s.r.o.
PSN
tel.: 725 381 211
tel.: 727 884 968
tel.: 226 257 929
tel.: 737 211 366
tel.: 226 257 929
tel.: 737 046 901
3 000 000 Kč
3 090 000 Kč
3 090 000 Kč
3 090 000 Kč
3 120 000 Kč
3 142 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E576

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4IT

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SX

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E577

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E578

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+1, 41 m²
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m²
RSČS
CENTURY 21 Ruby
Broker Consulting a.s.
ERA ALKA Reality s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
Aktivreality
tel.: 720 620 320
tel.: 773 983 826
tel.: 800 100 164
tel.: 736 631 667
tel.: 776 327 118
tel.: 608 145 249
3 149 000 Kč
3 175 000 Kč
3 190 000 Kč
3 199 000 Kč
3 200 000 Kč
3 200 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E579

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E57A

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57B

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E57C

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E57D

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52P

Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Byt, 2+1, 43 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Molík reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
RK Donna s.r.o.
KOVA Reality
Prodej a Správa Nem.
RE/MAX ANDĚL
tel.: 732 510 009
tel.: 774 110 007
tel.: 773 509 003
tel.: 605 200 200
tel.: 730 701 701
tel.: 725 039 903
3 200 000 Kč
3 200 000 Kč
3 250 000 Kč
3 250 000 Kč
3 250 000 Kč
3 290 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57E

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TN

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E57F

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E1FL

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E2R8

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4PY

Byt, 2+kk, 44 m², tř. E
Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 3+1, 95 m², tř. D
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.
RE/MAX ANDĚL
Dumrealit.cz
PROFIT REALITY Ltd.
Home 4 People
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 776 327 118
tel.: 608 512 503
tel.: 734 699 911
tel.: 608 765 337
tel.: 608 027 696
tel.: 775 560 892
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3T9

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E4IV

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E57G

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E57H

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57I

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4J7

Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+1, 54 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m²
Dumrealit.cz
CENTURY 21 General
Quantum reality
RE/MAX ANDĚL
HVB Real Estate s.r.o.
CENTURY 21 Premium
tel.: 734 766 199
tel.: 608 806 044
tel.: 606 294 909
tel.: 602 377 792
tel.: 776 327 118
tel.: 725 293 154
3 330 000 Kč
3 350 000 Kč
3 350 000 Kč
3 380 000 Kč
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PC

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57J

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/DZE4

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57K

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IX

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E57L

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Byt, 2+1, 46 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+1, 57 m², tř. G
REDOT, s. r. o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
RSČS
RE/MAX ANDĚL
CHIRŠ
tel.: 739 222 222
tel.: 226 257 929
tel.: 800 775 577
tel.: 739 348 574
tel.: 725 293 037
tel.: 737 780 071
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč
3 390 000 Kč
3 400 000 Kč
3 400 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E57M

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52N

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E52Q

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E57N

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UO

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E4Q3

Byt, 2+kk, 60 m², tř. D
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Byt, 3+kk, 86 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Aktivreality
EVROPA services CZ, a.s.
CENTURY 21 Ruby
BLANÍK REALITY s.r.o.
tel.: 800 775 577
tel.: 800 111 555
tel.: 777 990 554
tel.: 776 177 557
tel.: 603 708 926
tel.: 603 186 034
3 400 000 Kč
3 425 000 Kč
3 454 000 Kč
3 480 000 Kč
4 249 000 Kč
4 472 600 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E57O

Byt, 2+kk, 60 m²
BIDLI reality, a.s.

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E57P

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4GD

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E57Q

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E57R

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57S

Byt, 2+1, 67 m², tř. E
Byt, 3+1, 74 m², tř. C
Byt, 2+kk, 55 m²
Byt, 3+1, 71 m²
Byt, 2+1, 60 m²
RK Honzík
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 Coloseum Praha
CENTURY 21 - Alex
CENTURY 21 Ruby
tel.: 774 110 007
tel.: 724 593 303
tel.: 800 775 577
tel.: 607 000 021
tel.: 734 799 331
tel.: 602 350 055
4 490 000 Kč
4 490 000 Kč
4 490 000 Kč
4 490 000 Kč
4 800 000 Kč
4 800 000 Kč
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Kde daňové přiznání
odevzdat?

Daň z nemovitosti za rok 2019

Termíny a pravidla. Co byste měli vědět?

Je tu konec roku, a tak je na místě si říci, jak to bude s daní z nemovitých věcí pro
rok 2019. Daň z nemovitých věcí tvoří obecně daň z pozemků a daň ze staveb
a jednotek. Předmětem daně jsou tedy pozemky evidované v katastru nemovitostí,
zdanitelné stavby a byty nebo nebytové prostory. Přiznání k dani se každopádně
odevzdává do konce ledna 2019. Shrňme si tedy včas všechno, co potřebujete k tomuto tématu vědět a budete muset udělat.
První a zásadní informací je, že se daň z nemovitosti přiznává a zároveň také platí dopředu. Znamená to tedy, že se přiznání za rok
2019 podává do 31. ledna 2019. Povinnost
ho odevzdat má každý, kdo se v roce 2018
stal vlastníkem nemovitosti. Ale zároveň
i ten, kdo tento rok zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznal už dříve.
Rozhodující přitom je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2019. Ten také podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019.
V případě pozemku platí pravidlo, že uživatel
pozemku hradí daň místo vlastníka, v případě, že je vlastník neznámý.

vinnost finančnímu úřadu do konce ledna
prodej nemovitosti písemně oznámit.
Kdy můžete být v klidu
V případě, že u vás tento rok nedošlo k žádné
zásadní změně, můžete být klidní. Daňové
přiznání se opakovaně v takových případech
nepodává. A neovlivňuje to ani změna koeficientu platného pro danou obec, kde se
vaše nemovitost nachází. Finanční úřad si při
výpočtu daně tuto změnu sám automaticky
započítá a pošle vám aktuální složenku jako
každý rok. Pokud nechodí tato platba složenkou, dostanete e-mail nebo si daň úřad strhne
přes SIPO.

Nové přiznání. Kdo ho podává?
Kdy máte více času
Pokud se změnily parametry, které ovlivňu- Existuje ještě jeden případ, kdy máte trochu
jí výpočet daně, musíte podat nové daňové více času na odevzdání daňového přiznání.
přiznání. Jde o případy, kdy jste např. v roce Konkrétně tři měsíce navíc. To se týká přípa2018 kolaudovali stavbu, přistavovali, měnili dů, kdy jste v roce 2018 nabyli do vlastnictví
rozlohu pozemku nebo z něj udělali stavební nemovitost nebo ji upravovali způsobem,
parcelu. Stejně tak musíte daňové přiznání který ovlivňuje výpočet daně, a o zápis změn
odevzdat i tehdy, když v jednom kraji vlast- do katastru nemovitostí jste zažádali ještě
níte více nemovitostí a některou z nich jste v tomto roce, přičemž se zápis fakticky uskuletos prodali. Jestliže jste na území jednoho teční až v roce 2019. Pak máte na odevzdání
kraje vlastnili jen jednu nemovitost, kterou daňového přiznání týkajícího se daně z nejste v tomto roce prodali, nemusíte daňové movitosti tři měsíce po konci měsíce, kdy se
přiznání v roce 2019 podávat. Máte však po- zmíněné úpravy zanesou do katastru.
... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Přiznání k dani
z nemovitých věcí
můžete odevzdat
samozřejmě osobně,
a to na na příslušném
územním pracovišti.
Stejně tak ho lze
poslat poštou nebo
elektronicky. Pokud
vlastníte datovou
schránku, podáváte
přiznání povinně
elektronickou cestou.

Co se stane, když se
opozdíte
Za datum podání
daňového přiznání se
považuje den, kdy jste ho
odeslali – elektronicky
nebo na poště podle
razítka. Čas máte ještě
5 pracovních dnů
po termínu. Tehdy
vám to projde ještě
bez sankce. Po této
lhůtě musíte zaplatit
za každý následující den
prodlení pokutu ve výši
0,05 procenta vyměřené
daně. Sankce však
nemůže být vyšší než 5 %
daně a zároveň nesmí
přesáhnout 300 000 korun.
Finanční úřad odpouští
pokutu do 200 korun.
Pokud pošlete nebo
doručíte přiznání
do 30 dnů po uplynutí
stanovené lhůty a nemáte
u finančního úřadu jiné
resty v daném kalendářním
roce, pak bude pokuta
poloviční. Pokud daňové
přiznání nepošlete vůbec,
počítá se pokuta stejně,
jen zaplatíte minimálně
500 korun.
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Prodej 23 bytů a podzemních
garážových stání!

Investor

Prodává
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JEN 10 MINUT OD CENTRA

Bydlení v parku

www.vila-mrstikova.cz
tel.: 224 943 105, 722 978 242

2+kk s terasou
č. 111 / 64,7 m 2

Rodinný byt 3+kk
č. 113 / 90,4 m 2

2+kk s terasou
č. 112 / 64,6 m 2

Poslední tři byty ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční
a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.cz
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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 m 2
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.

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

