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skandál:

v praze
ceny bytů

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.

v praze
stále rostou!stále rostou!stále rostou!



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. 

21.450.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

A

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. 

10.300.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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.  

10.300.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Hněvnice, okr. Plzeň - sever. Prodej 
samostatného RD, 4+1, pozemek 1.176 m2

(část pozemku lze oddělit pro další stavbu). Před 
část. rekonstrukcí. Dobrá dostupnost do Plzně.

1.100.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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 fi nancovat úvěrem.

4.320.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Litol, okres Nymburk. Prodej rekreační 
chaty, pozemek 372 m2. Původní (dobrý) stav, 
udržovaná zahrada. IS: voda, elektřina. Vhodné 
pro rybáře – blízkost Labe.

949.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

tel.: 222 242 233

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

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

Výplata zálohy 
před prodejem 

Akci výplata zálohy předem rozjela naše 
fi rma zhruba před deseti lety. Na nápad 
nás přivedl klient, který hodlal za peníze 
utržené z prodeje svého rodinného dom-
ku pořídit byt v Praze. Developer u které-
ho si byt vyhlédl, logicky požadoval re-
zervační poplatek. Zájemce nedisponoval 
vlastními fi nančními prostředky a vzhle-
dem k tomu, že prodejní cena jeho ne-
movitosti měla pokrýt celkové náklady 

na koupi bytu, nebylo kde na rezervační 
poplatek brát. Abychom zakázku získa-
li, tak jsme vymysleli obchodní model, 
na jehož počátku bylo poskytnutí zálohy 
ve výši 150.000 Kč, kterou bylo možno 
použít na cokoliv, třeba i na rezervaci 
bytu.  

V průběhu let se potřeby klientů vyvíjeli 
a tím se i přizpůsobovala naše koncepce. 
V období realitní krize (2009-2013) býva-
ly zálohy často používány na úhradu exe-
kucí či jiných závazků žadatelů. Po mír-
ném poklesu poptávky po této službě 
(2015-2016) začínáme opět pozorovat 
zvyšující zájem klientů. 

Z podrobného průzkumu trhu jsme však 
získali poznatek, že určitá část zprostřed-
kovatelů prezentujících výplatu zálohy ji 
vyplácí až v okamžiku, kdy vyhledá zá-
jemce o koupi. U nás vyplácíme fi nanční 
prostředky před samotným zahájením 
prodeje nemovitosti. Záloha se však vždy 
vyplácí pouze v souvislosti s následným 
prodejem nemovitosti klienta.   

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

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

6.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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.

6.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

C

Loučovice, okres Český Krumlov. RD 4+1, (stavba 
typu fi nský domek), pozemek 373 m2, IS: voda, 
kanalizace, elektřina. Nedaleko vodní přehrady Lipno. 
V obci škola, školka. Před část. rekonstrukcí.

1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

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

999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

OMEGA REALITY
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

tel.: 222 242 233
GSM: 724 349 770
info@omega-reality.cz



PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 1 od 14. 1. do 3. 2. 2019
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Prohlídka nemovitosti: 
Zásadní věci, které byste si měli ohlídat!

Chystáte se na prohlídku vybraného bytu určeného ke koupi? 
Pak byste rozhodně neměli tuto návštěvu podcenit. 
Klidně si s sebou vezměte i odborníka!

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

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! 

ABF, a.s.

ARK ČR-Asociace realitních 

kanceláří České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

EXCLUSIVE RENTALS LTD

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

Luxent s.r.o.

Metrostav Development

Mireas s. r. o.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OPUS Group

PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

Prague - Properties

PSN s.r.o.

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

RealExpert Success

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

VP INVEST s.r.o.
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Již 17 let vám přinášíme
komplexní přehled realitního trhu

   2 regionální vydání
 BRNO A JIŽNÍ MORAVA  - 400 distribučních míst
 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  - 500 distribučních míst

   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

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

REALCODE ČASOPIS 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.

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ 
ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY

(PENB)

WEB REALCITY



83 m2, klimatizace, dřevěná podlaha, světlý podkrovní byt ve 3.NP 
zrekonstruovaného renesančního domu na konci slepé ulice v podhradí 
Pražského hradu

76 m2, dřevěná podlaha, repasovaná dřevěná okna i dveře, orientace 
oken do klidného dvora, koupelna s vanou, zrekonstruovaný byt ve 3.NP 
v centru Prahy

161 + 14 m2, lodžie orientovaná do klidného vnitrobloku, dubové parkety, 
repliky původních oken, 3 koupelny, rekonstruovaný byt ve 4.NP domu 
s výtahem

Byt 3+kk Byt 3+kk Byt 4+kk
PRAHA 1 - MALÁ STRANA | TRŽIŠTĚ PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | VE SMEČKÁCH PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | JUNGMANNOVA

www.realcity.cz/rc/E595 www.realcity.cz/rc/E58X www.realcity.cz/rc/E58V

  14 000 000 Kč   9 200 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
29973 30547 31127

G E G

98 + 14 m2, jihozápadní terasa, dřevěná podlaha, hliníková okna, no-
vostavba bytu ve 3. NP projektu Záběhlické výhledy ve svahu nad údolím 
říčky Botič

50 + 2 m2, jižně orientovaný podkrovní byt ve 4.NP s balkonem a krásným 
výhledem je součástí právě vznikajícího komplexu horských apartmánů 
TRIO Harrachov

112 + 36 m2, balkon, velkoplošná okna, dubové podlahy, podlahové 
vytápění, garáž, bezbariérový byt ve 4.NP nově vznikajícího viladomu Na 
Petřinách

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 4+kk
PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | DOLNÍ CHALOUPKY SEMILY - HARRACHOV PRAHA 6 - BŘEVNOV | NA PETŘINÁCH

www.realcity.cz/rc/E58U www.realcity.cz/rc/E593 www.realcity.cz/rc/E596

  10 800 000 Kč   3 864 173 Kč   15 190 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
30281 30570 30081

B B B

119 m2, dřevěné podlahy, keramické obklady a dlažba, repasované in-
teriérové dveře, parkovací systém, nový mezonetový byt v 6. a 7.NP novo-
barokního paláce

74 + 16 m2, terasa, parkety, velká dřevěná okna, mezonetový byt v 6.NP 
domu s výtahem a společnou zahradou, v klidné čtvrti se skvělým spo-
jením do centra

257 + 1 091 m2, 3 terasy, dřevěná podlaha, velkoformátová okna, 
dvojgaráž, dům s velkou zahradou na klidném místě v blízkosti přírody 
a nedaleko Prahy

Byt 3+kk Byt 3+kk Dům 6+kk
PRAHA 5 - SMÍCHOV | MALÁTOVA PRAHA 10 - VRŠOVICE | ORELSKÁ PRAHA - VÝCHOD | DOBŘEJOVICE

www.realcity.cz/rc/E58Y www.realcity.cz/rc/E592 www.realcity.cz/rc/E597

Informace v RK   7 870 000 Kč   19 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
22085 30953 30833

G E B

GG D

96 + 1 m2, balkon, špaletová okna, dubové parkety, dlažba, sklep,  
jihovýchodní byt s designovým interiérem ve 3.NP zrekonstruovaného 
domu s výtahem

160 + 145 m2, balkon, střešní terasa, dřevěné podlahy, vyhřívaná dlažba, 
plynový krb, 2 garážová stání, zrenovovaný byt v 5.NP bytového domu 
s výtahem

120 m2, špaletová okna, dubové parkety, kvalitní koupelnová sanita,  
sklep, kompletně dokončený byt s výhledem ve 2.NP v domě s výtahem, 
blízko centra

Byt 3+kk Byt 4+kk Byt 3+kk
PRAHA 7 - BUBENEČ | SLÁDKOVA PRAHA 5 - KOŠÍŘE | NÁMĚSTÍ JOSEFA MACHKA PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY

www.realcity.cz/rc/E591 www.realcity.cz/rc/E58Z www.realcity.cz/rc/E594

  12 990 000 Kč   17 990 000 Kč   14 100 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
31125 30764 25035



WWW.REALCITY.CZ

PRAXE?
   Zakládáme si na férovém jednání 

a 100% proklientském přístupu.

   Nemáte zkušenosti v oboru? 

   Nevadí, vše potřebné  

vás naučíme!

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

www.realexpertsuccess.cz

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

CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO. 
I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU!

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 bytu 2+kk 
Praha 9 - Vysočany

Pronájem bytu 4+1 
Praha 5 - Malvazinky

Nabízíme k prodeji velmi pěkný světlý byt o dispozici 
2+kk, obytná plocha 50 m2, s lodžií (9,4 m2) ve 4. 
patře novostavby s výtahem v ulici Pod Harfou v 
pražských Vysočanech. Sestává se z obývacího 

pokoje s kuchyňským koutem, ložnice a koupelny s 
vanou a toaletou, vstupní chodby a šatny. Oba pokoje 

se vstupem na balkon. Byt je vybavený moderní 
kuchyňskou linkou a vestavěnou skříní v ložnici, jinak 

se prodává nezařízený nábytkem. Součástí bytu je 
sklepní kóje (6,8 m2) a garážové stání ve 2. PP. 

Nabízíme k pronájmu luxusní mezonetový byt 4+1 o 
ploše 150m2 se dvěma terasami (30m2), ve 4. a 5. 

patře cihlového domu bez výtahu, ulice Na Václavce, 
Praha 5 – Smíchov. Jedná se o rekonstruovaný, 

zařízený, který disponuje pěknou terasou s krásným 
výhledem. Dostatek úložného prostoru - sklep, 
komora. Moderní bydlení na Praze 5.  Dům se 

nachází v klidné rezidenční čtvrti mezi původními 
viničními usedlostmi s výhledem na Prahu a blízký 

park Santoška. 

Cena: Info u makléře Cena: 33 000 Kč + 6 000 Kč služby 

T: 733 532 252 T: 775 772 036  

Secesní dům i byt po celk. rekonstrukci, u Stromovky, se zahradou  
ve vnitrobloku. Tři oddělené pokoje, kuch. linka se spotřebiči a myčkou  
v chodbě. Koupelna s vanou, samost. WC, plyn. ET. Od 1. 2. 2019

Útulný světlý byt v půdní vestavbě s výtahem, částečně zařízený. Plně 
vybavená kuchyňská linka se spotřebiči, vč. nádobí a myčky. Parkety, ply-
nové ET, koupelna se sprchou, WC a pračkou. Od 1. 2. 2019

Vstup z ulice, kolaud. jako restaurace, možno a vítáno i jiné komerční 
využití. Velký sál plus salonek, sklad, 2xWC, kuchyňka, WC pro personál. 
Plynové ET. Zařízení restaurace není součástí pronájmu. 

Byt 3+kk, 75 m2 Mezonet 2+kk, 57 m2 Nebyt. prostor, 107 m2
PRAHA 7, UL. KAMENICKÁ PRAHA 3, UL. KUBELÍKOVA KUBELÍKOVA UL, PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E58T www.realcity.cz/rc/AVKO cz/rc/E52X

  18 000 Kč/měs.   18 000 Kč/měs.   30 000 Kč/měs.224 817 803 224 817 803 224 817 803
KM 8 KUB18 www.realcity.

Secesní dům i byt po celk. rekonstrukci, s balkónem, 1.patro (výt.). Dva 
neprůchozí pokoje, kuchyňská linka se spotřebiči a pračkou, plynové ET, 
koupelna se sprch.koutem, samostatné WC.  Od 15. 1. 2019

Secesní dům i byt po celk. rekonstrukci, s balkónem, 1.patro (výt.). Dva 
neprůchozí pokoje, kuchyňská linka se spotřebiči, plynové ET, koupelna se 
sprch.koutem a pračkou, samostatné WC.  Od 15. 1. 2019

Byty různě veliké, v krásném domě po celkové rekonstrukci na Vinohradech,  
u Grébovky. Byty jsou vybaveny plynovým ET, kuch. linkami se spotřebiči 
vč. myčky, koup. s vanou nebo sprch koutem. Od 1. 2. 2019

Byt 2+kk, 41 m2 Byt 2+kk, 56 m2 Byty od 37 do 108m2
PRAHA 10, UL. ŽITOMÍRSKÁ PRAHA 10, UL. ŽITOMÍRSKÁ PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

www.realcity.cz/rc/E58R www.realcity.cz/rc/E58S www.realcity.cz/rc/E58Q

  12 000 Kč/měs.   14 000 Kč/měs.   310 Kč/m²/měs.224 817 803 224 817 803 224 817 803
žito2 žito 3 cerma

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.

U nás neplatíte provizi!

Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727
e-mail: consulting@palladio.cz

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

Krásný, prostorný, mezonetový byt  
s terasou, nabízíme k dlouhodobému 

pronájmu v 5. NP kompletně 
zrekonstruované budovy s výtahem.  

3 ložnice + šatny, 2 koupelny, prádelna 
s pračkou a sušičkou a technická 

místnost. K nastěhování ihned. 

9 950 000  Kč

Byt 4+kk, 116 m2

Byt 4+1, Žižkov

52 000 Kč/měs. + poplatky

Světlý, prostorný byt s lodžií, nabízíme 

k dlouhodobému pronájmu. 2 ložnice, 

2 koupelny + samostatný záchod. 

Obývací místnost s kuchyní. Kompletní 

občanská vybavenost. Klidná část 

obce. K nastěhování ihned.
24 000 Kč/měs. + poplatky

Byt 3+kk, Dejvice

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRODEJ

6
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Zájem o hypotéky pomalu klesá 
Důvodem jsou nejen vysoké úrokové sazby

Srovnatelně intenzivní 
zvyšování úrokových 
sazeb se odehrálo 
naposledy na jaře roku 
1996. Pro informaci 
od sazeb centrální 
banky se odvíjejí úroky 
bankovních vkladů 
a úvěrů. Podnikům 
vyšší úroky přinášejí 
dražší úvěry na investice 
a provoz, domácnostem 
zase dražší půjčky 
na bydlení. 

Sazby porostou 
i příští rok
„Nárůst sazeb v závěru 
roku 2018 je reakcí zejména 
na oslabení koruny,“ 
vysvětloval na zasedání 
bankovní rady ČNB 
guvernér Jiří Rusnok. 
Následná přibližná 
stabilita sazeb v průběhu 
příštího roku je podle něj 
důsledkem toho, že by 
se koruna měla zpevnit. 
Domácí sazby by však 
měly postupně růst kvůli 
rizikům slabšího kurzu 
dál. Rusnok také upozornil 
na faktory globální 
nejistoty na trzích, což 
může vést právě ke slabší 
koruně. To by samozřejmě 
nevylučovalo případně 
i další zvýšení úrokových 
sazeb, a to v krátkém 
časovém horizontu. 
Podle finančních expertů 
jsou v kontextu vývoje 
tuzemské ekonomiky 
současné kroky ČNB 
ve směru „utahování 
měnové politiky” na místě.

Jak jsme vás informovali, Česká národní banka 
začala v druhé polovině loňského roku regulo-
vat přístup k hypotečním úvěrům. A tak není 
divu, že řada zájemců spěchala s vyřízením 
hypotéky před datem platnosti nových pravi-
del. Ta vstoupila v platnost od 1. 10. 2018. 
Čísla z konce roku byla tedy ještě naopak re-
kordní. Lidé se snažili sjednat hypoteční úvěry 
ještě za starých podmínek. Nyní však zájem 
o hypotéky postupně klesá, což se dalo čekat.

První pokles už během listopadu
Vliv předeslaných zásahů ČNB do hypoteč-
ního trhu, které nakonec byly realizovány, 
se projevil naplno. Už během listopadu byl 
pokles zájmu o hypotéky velmi patrný. Úvě-
ry si sjednalo o téměř dva tisíce klientů méně 
než v říjnu. To vyplynulo z dat ukazatele Fin-
centrum Hypoindex. Dalším faktem, který 
statistiky přinesly, je celkovém zdražení hypo-
tečních úvěrů. A to ne zrovna zanedbatelně. 
Průměrná úroková sazba u hypoték v na kon-
ci loňského roku vzrostla na 2,78 procenta. 
Na takové úrovni byly úroky byly naposledy 
v červnu 2014.

Dopad na realitní trh
Výrazný pokles zájemců o hypotéku může mít 
podle odborníků dopad také na trh s nemo-

vitostmi. Důvod je zřejmý. Celou polovinu 
zájemců o novostavby tvoří lidé, kteří finan-
cují svůj nákup právě s pomocí hypotečního 
úvěru. Tento stav je dlouhodobý. I s tímto se 
dopředu kalkulovalo, neboť banky předem 
varovaly, že zpřísněná pravidla pro posuzová-
ní bonity klientů znemožní získat hypoteční 
úvěr pětině až čtvrtině žadatelů. A výsledná 
data z konce roku jsou toho důkazem.

Na hypotéku už člověk  
s průměrným platem nedosáhne
Někteří odborníci se oficiálně vyjádřili k to-
muto stavu a poukázali na to, že centrální 
bankéři těmito razantními zásahy do hypoteč-
ního trhu chtěli bojovat s imaginární bublinou 
na realitním trhu. To se ovšem nepodařilo. 
Naopak se stalo to, že střední třída byla odstři-
žena od vlastního bydlení. Na hypoteční úvěr 
totiž nově člověk s průměrným platem ne-
dosáhne. Podobně úvěr nedostanou ani lidé, 
kteří nastupují do svého prvního zaměstnání. 
Tito lidé budou muset do podnájmu. Ten 
je vyjde stejně, jako kdyby spláceli hypoteč-
ní úvěr, jen peníze neinvestují do vlastního. 
ČNB tak podle odborníků paradoxně nahrála 
investorům, kterým rostoucí nájmy jejich in-
vestici zhodnotí dříve.

A je to tu! Tvrdý dopad regulací, se kterými přišla Česká národní banka, k tomu 
zvýšení úrokových sazeb a zhoršená dostupnost hypotečních úvěrů obecně, útočí 
na realitní trh. Promítlo se to ve statistických číslech, která uvedlo Fincentrum Hy-
poindex. Všechno se dalo čekat. Jak to tedy na realitním trhu nyní vypadá? Jaká jsou 
reálná čísla? 
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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602 108 889 13 900 000 Kč

Stěžov 
Rodinný dům 7+kk/T/B, 300 m², situovaný v nejvyšším bodě na okraji obce s 
překrásnou vyhlídkou do okolní krajiny. Na pozemku o velikosti téměř 0,5 ha 
je nemovitost citlivě zasazena do mírného jižního svahu a doplněna dalšími 
stavbami pro komfortní bydlení.

www.realcity.cz/rc/E58I

G

720 310 300 8 490 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Krásný nezařízený byt 3+kk o celkové ploše 68,8 m² ve vilové čtvrti Na Hře-
benkách. Byt je situován v 1. patře historického secesního domu postaveného v 
roce 1910 podle návrhu významného architekta Aloise Kordy. Celý dům prošel 
kompletní a nákladnou rekonstrukcí včetně všech bytů. 

www.realcity.cz/rc/E58L

G

773 769 769 59 500 000 Kč

Praha 6-Břevnov
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.  

www.realcity.cz/rc/E53Q

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
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.

www.realcity.cz/rc/E4NS

G

770 127 127 Informace v RK

Praha 1-Nové Město
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 kli-
matizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. Na obou 
podlažích jsou umístěny krby, v celém bytě bambusové podlahy.

www.realcity.cz/rc/E4IA

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
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 Sta-
ronové synagoze. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem, pyšní se originálními 
detaily jež navazují na historii budovy, velkorysou dispozicí a výhledy.

www.realcity.cz/rc/E4NT

D

731 300 400 11 900 000 Kč

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

www.realcity.cz/rc/E1X5

B

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

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

773 769 769 12 500 000 Kč

Praha 6-Bubeneč
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.

www.realcity.cz/rc/E53N

F

720 310 300 6 400 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Velice pěkný a nově zrekonstruovaný byt 2+kk o UP 52 m² ve vyhledávané 
lokalitě na Janáčkově nábřeží. Zařízený byt je situován ve 4. patře historického 
secesního domu s výtahem. Byt je orientován do vnitrobloku, což zajišťuje ab-
solutní klid. Součástí je sklepní kóje v suterénu.

www.realcity.cz/rc/E58J

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Josefov
Luxusní dvoupodlažní penthouse 4+kk s balkonem a terasou v samém centru 
Prahy v Široké ulici. Byt má celkovou rozlohu 183 m² a rozprostírá se na 5. a 6. 
podlaží krásné budovy z 19. století. Prodává se kompletně zařízený v krásném 
barokním stylu, který působí velmi honosně.

www.realcity.cz/rc/E58K

G

734 445 445 16 500 000 Kč

Kopidlno
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.

www.realcity.cz/rc/E4NU

G

731 300 400 Informace v RK

Praha 1-Nové Město
Kompletně zařízený, jedinečný mezonetový penthouse 7+kk navržený zná-
mým 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.

www.realcity.cz/rc/E53L

G



775 285 285 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
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 osvět-
lením, klimatizací, vytápěním, přípojkami elektřiny a internetu.

www.realcity.cz/rc/E53U

G

775 285 285 78 937 Kč/měs.

Praha 5-Smíchov
Pronájem kanceláří 193 m² v 8. patře v nové administrativní budově třídy AAA 
ve vysokém standardu, jen pár kroků od stanice metra B – Anděl. Jedná se o jed-
nu z nejvyhledávanějších pražských lokalit pro práci, nákupy a zábavu. Výborné 
spojení městskou hromadnou dopravou.

www.realcity.cz/rc/E58O

G

775 285 285 103 040 Kč/měs.

Praha 5-Jinonice
Pronájem kanceláře 280 m² ve 4. patře v nové moderní a nadčasové administ-
rativní budově třídy A, v novém projektu u stanice metra Jinonice - Dynamica 
Waltrovka. Tyto prostory lze uspořádat dle požadavků klientů a maximálně se 
přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce. 

www.realcity.cz/rc/E58N

G

775 285 285 350 000 Kč/měs.

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

www.realcity.cz/rc/E4VI

G

775 285 285 92 160 Kč/měs.

Dobřejovice, Praha-východ
Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Posky-
tuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování kan-
celářských prostor a showroomu. Jedinečné moderní skladové prostory na kraji 
Prahy v těsné blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

www.realcity.cz/rc/E4VH

G

775 285 285 73 450 Kč/měs.

Praha 10-Strašnice
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.

www.realcity.cz/rc/E4VG

G

775 285 285 85 000 Kč/měs.

Praha 2-Nové Město
Pronájem kanceláří o CP 243 m² ve 4. patře kancelářské budovy s výtahem. 
Podkrovní kancelář s působivými půdními trámy je rozdělena na 5 samostat-
ných kancelářských jednotek. Prostory disponují klimatizací, vytápěním, vlast-
ní kuchyňkou a vlastními toaletami.

www.realcity.cz/rc/E58M

G

775 285 285 74 500 Kč/měs.

Praha 5-Nové Butovice
Pronájem kanceláří 239 m² ve 2. patře moderní kancelářské budovy s recep-
cí 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.

www.realcity.cz/rc/E4VQ

G

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

775 285 285 145 540 Kč/měs.

Praha 4-Pankrác
Pronájem kanceláří 380 m². Budova je moderní kancelářskou budovou citlivě 
zasazenou do okolní zástavby. Velkoformátová okna, která přinášejí do budovy 
dostatek denního světla, zajišují příjemné pracovní prostředí. Součástí budovy 
je obchodní jednotka v přízemí a podzemní garáže.

www.realcity.cz/rc/ E58P

G

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

775 285 285 80 480 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město
Prostorná kancelář 251,5 m² v prvním patře moderní kancelářské budovy. Jed-
notka je po kompletní rekonstrukci a je vybavena nejmodernějším vybavením. 
V současnosti řešena jako open space prostor, nicméně je zde možnost libovol-
ného dispozičního dělení na menší jednotky.

www.realcity.cz/rc/ E4VM

G

775 285 285 45 000 Kč/měsíc

Praha 1-Nové Město
Pronájem komerční jednotky 71 m2 v kancelářské budově přímo na stanici me-
tra B – Národní třída v posledním 7. patře s prostornou terasou s výhledem na 
Pražský hrad. Možnost dělení na 4 samostatné místnosti, v současnosti uspo-
řádána jako open space.

www.realcity.cz/rc/E54Y

G

775 285 285 265 000 Kč/měs.

Praha 1-Staré Město
Pronájem obchodní jednotky 140 m² v přízemí nákupní galerie Myslbek. 
Prostor, v němž je luxusně zařízený butik značky Pepe Jeans, je vybaven ve-
stavěnými regály, moderním osvětlením, plovoucími podlahami, klimatizací, 
bezpečnostním systémem, bezpečnostními roletami, vytápěním.

www.realcity.cz/rc/E4VO

G



Oplocení pozemku. Je nutné? 
Kdy být oplocený pozemek dokonce nesmí?

Plot v záplavových 
územích
V záplavových územích 
nesmí typ oplocení 
pozemku a použitý 
materiál zhoršovat průběh 
povodně. Platí také, že 
oplocení pozemku se musí 
dát snadno demontovat, 
nesmí mít pevnou 
podezdívku a musí 
umožnit snadný průchod 
povodňových průtoků.

Plot mezi  
rodinnými domy
Problém může nastat 
mezi vlastníky sousedních 
pozemků rodinných 
domů. Stavět či nestavět 
plot? Tady totiž povinnost 
neexistuje. Nevyplývá 
z žádného právního 
ustanovení. Proto záleží 
pouze na vzájemné 
dohodě, jestli plot vlastníci 
postaví, či nikoli.

Oplocení  
a tzv. volný průchod
Umístit na svém pozemku 
oplocení omezuje také 
tzv. volný průchod. Toto 
určuje § 63 odst. 2, zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Ten 
stanoví právo každého 
na volný průchod přes 
pozemky ve vlastnictví 
či nájmu státu, obce 
nebo jiné právnické 
osoby, v případě, že tím 
nezpůsobí jakoukoli 
škodu na majetku či zdraví 
jiné osoby a nezasahuje-
-li do práv na ochranu 
osobnosti či sousedských 
práv.

Kdy je oplocení nařízené
Právě  ona  vyhláška,  o  které  se  zmiňujeme 
v  úvodu,  určuje,  které  pozemky  musí  být 
oplocené a které nikoli. Prvním pravidlem je, 
že oplocené musí být pozemky  se  stavbami, 
které  mohou  nepříznivě  působit  na  životní 
prostředí.  Jde obzvlášť o stavby nebo podni-
ky určené pro výrobu  s nečistým provozem, 
spadají  sem  i  čistírny  odpadních  vod  nebo 
asanační podniky. 

Další  takovou  skupinou  jsou  stavby  a  pro-
story, které  je potřeba chránit před okolními 
vlivy,  jako  např.  podniky  určené  na  výrobu 
potravin. Stejně tak do této kategorie spadají 
i  stavby  nebo  pozemky,  kde  je  nutné  zame-
zit volnému pohybu zvířat nebo osob. V ne-
poslední řadě je třeba oplotit stavby, které je 
nutné  chránit  před  vstupem  neoprávněných 
osob, kam spadají  jaderná zařízení nebo nej-
různější regulační a měřící stanice.

Kdy být oplocení pozemku nesmí
Stejně  jako právní předpisy  stanovují,  kdy  je 
pozemek  či  budovu  třeba  oplotit  nevyhnu-

telné, fungují právní předpisy i obráceně. Po-
vinnost,  které pozemky být oplocené nesmí, 
stanoví např. § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 
Sb.,  lesní zákon, v platném znění, který „za-
kazuje  oplocovat  les  z  důvodů  vlastnických 
nebo  za  účelem  omezení  obecného  užívání 
lesa”. Existují však výjimky, jako ostatně všu-
de. Tohle nařízení se například netýká lesních 
školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních 
porostů před zvěří  a oplocení obor nebo  fa-
rem, kde se chová zvěř, apod. Jiný právní před-
pis vyplývá z ustanovení § 67 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. I tady platí 
zákaz oplocení aktivních vodních zón zápla-
vových území. Což je zcela pochopitelné.

Co platí pro klasické pozemky
Podle  předpisů  nesmí  oplocení  pozemku 
svým rozsahem,  tvarem a použitým materiá-
lem narušit charakter stavby. Stejně tak by ne-
mělo nijak omezovat rozhledové pole sjezdu 
připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. 
Další podmínkou je, že plot nesmí ohrožovat 
bezpečnost osob, stejně jako účastníků silnič-
ního provozu nebo zvířat. 

Jak je to s právem bránit svůj majetek? Oplotit pozemek je projevem vůle vlastníka 
chránit svůj majetek. Přesto každý pozemek v soukromém vlastnictví oplocen být 
nemusí. Dokonce existují případy, kdy být ani nemůže. Proč je dobré znát prováděcí 
vyhlášku ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-
vání území? A jak se v ní vyznat, co je správně a co špatně?
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EXKLUZIVNÍ BYTY PRAHA 5
K NASTĚHOVÁNÍ JIŽ OD DUBNA 2019
WWW.RESIDENCEUPARKU.CZ

exclusive rentals ltd
bc. nikita kovrigo

kovrigo@exclusiverentals.cz

+420 720 031 622
+420 222 310 400

Masarykova 42/80, Rudná
info@exclusiverentals.cz
www.exclusiverentals.cz

Michal Magada 775 666 269  |  michal.magada@mireas.cz

www.mireas.cz

REALITKA S DOBROU POVĚSTÍ

KOLAUDACE JARO 2019 

POSLEDNÍ 3 VOLNÉ BYTY

BD NAD LESEM, MILOVICE

PRODEJ ZAŘÍZENÉHO BYTU 1+KK 
novostavba, 31 m2, ul. Podkovářská, P-9, Vysočany

Prodej pěkného zařízeného bytu 1+kk, 31 m2, ve 2. patře novostavby, Nová Harfa, P-9, Vysočany. V bytě 
plast. okna, na podlaze PVC - imitace plov. podlahy, kuch. linka s troubou, sklo-keramickou deskou 
a ledničkou. Koupelna s vanou, toaletou, koupelnovou skříňkou a pračkou. V předsíni vestavěná 
zskříň. V obývacím pokoji sedačka, konferenční stolek, dvou-lůžko, TV stolek, 2x komoda, 1x skříň, 
jídelní stůl a židle. Orientace oken na V. Vytápění a ohřev vody ústření dálkové. V domě nákladní 
výtah, UPC. Ostraha objektu. Zastávka tramvaj a bus. 850 m od domu. Stanice M Vysočanská 1 300 m 
od domu. V blízkosti nákupní centrum Galerie Harfa, Galerie Fénix, Albert, večerka, cyklostezka 
a in-line dráha, venkovní posilovna. Měsíční popl. 2 000 Kč + el. cca 400 Kč. Byt je okamžitě volný.

CENA: 2 990 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: blanik@blanikreality.cz
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Vlajkovým projektem skupiny Exafin se stal 
bytový dům Rezidence Malvazinky, vyrůstající 
na pražských Malvazinkách. Projekt, který před-
stavuje 3 bytové domy ve velmi elegantním de-
signu splňuje veškeré představy o komfortním 
bydlení v centru pražské metropole, v blízkosti 
přírodního parku Košíře. Exafin do toho kom-
plexu vložil moderního ducha chytrého bydlení 
a také budoucnost bydlení spojenou s elektro-
mobilitou. Kolaudace bytového domu proběhla 
v prosinci 2018. nové byty budou k nastěhování 
počátkem letošního jara. Volných bytů k prodeji 
již není mnoho, ale zájemci o nové bydlení mají 
stále z čeho vybírat. K dispozci jsou byty převáž-
ně z kategorie 3+kk až po 4+kk.

Rezidence Malvazinky zajímá ty, kteří potře-
bují blízkost centra Prahy a  zároveň si přejí 

Exafin PřEdbíhá sVou dobu
a PřiPRaVujE budoucnost

noVá gEnERacE bydlEní - K nastěhoVání jaRo 2019 
www.rezidencemalvazinky.cz  ) 724 511 511

aktuálně z nové výstavby ... více na www.rezidencemalvazinky.cz

klid, relaxaci i aktivní formu odpočinku v pří-
rodě. Myšleno je i na příjemnosti, k nimž patří 
prostor na mytí kol a kočárků, ale také na prv-
ky chytrého bydlení. umět svůj byt ovládat od-
kudkoliv, ovládat řízení teploty v bytě, zabez-
pečení bytu – Rezidence Malvazinky na tento 
komfort pamatuje a  již v základu buduje pří-
pravu pro osazení vybraného vybavení chyt-
ré domácnosti. „hlavní přínos chytrého byd-
lení spatřuji především ve vzdálené kontrole 
zabezpečení bytu i  jednotlivých spotřebičů 
a  také v možnosti odkudkoliv ovládat osvět-
lení, nastavení žaluzií a vnitřní teplotu. K tomu 
samozřejmě patří i  ochrana před požárem 
nebo vloupáním. chytré bydlení představuje 
finanční úsporu, bezpečí a  zvýšení uživatel-
ského komfortu,“ říká jana Moravcová, mana-
žerka marketingu společnosti Exafin.

„věříme, že čisté technologie, konkrétně 
elektromobilita, je nezpochybnitelným 
trendem v silniční dopravě a elektromo-
bily se už dnes staly běžnou součástí 
městského provozu,“ říká Jana Moravcová 
marketingová manažerka společnosti 
EXaFIn, a dodává: „možná nebude trvat 
dlouho a  elektromobily budou součástí 
našich životů stejně jako dnešní automo-
bily na benzín nebo naftu. více než dvou-
tisícovka elektromobilů by se v  blízké 
budoucnosti měla zmnohonásobit, což 
nás motivuje připojit se k budování páteř-
ní sítě a k odstraňování jedné z hlavních 
bariér pro rozvoj elektromobility.“

Malvazinky
rezidence

eLeKTrOMOBiLiTA
MysLíMe nA BudOucnOsT
eeLLeeeKTKTKTrrOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBiLLLiTATATATA

tam, kde se dnes uvažuje o  omezení dies-
lových motorů, vykročil Exafin osvíceně 
o celou generaci inovací dál a podpořil trend 
čistých technologií v  oboru elektromobility. 
Konkrétně v jejím nejslabším místě, v páteřní 
dobíjecí síti. V Praze již existuje několik míst - 
především parkoviště supermarketů, na nichž 
si lze zdarma elektromobil nabít. nicméně 
nejpohodlnějším řešením je nabíjení v  do-
movské garáži. 

Parkovací místa v  garáži Rezidence Malva-
zinky budou připravena. Přípojka 16a/400V 
zajistí plné nabití baterií zhruba za šest hodin 
(v závislosti na typu vozu). Po příjezdu domů 
jednoduše zapojíte svůj vůz do  sítě a druhý 
den ráno bude připraven znovu vyjet.

19-01-08-PrExafin-225x297-001.indd   1 09.01.2019   7:05:06
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www.exafin.cz  ) 224 931 617

hledáme pozemky pro výstavbu
bytů nebo rodinných domů V praze a okolí

V případě pozemku 
s pravomocně vydaným 
územním rozhodnutím nebo 
stavebním povolením je 
z naší strany možné uzavření 
kupní smlouvy s okamžitou 
úhradou kupní ceny.

18-09-19-inzerce-Pozemky-200x131-01.indd   1 09.10.2018   10:18:11

* Akce plAtí do 31.1.2019

K DVOJDOMU
Fotovoltaická elektrárna

nová
zelená
úsporám

IIu klánovického lesa

)724 511 511

více informací o akci

www.vyladenedomy.cz
)724 511 511

18-11-23-inzerce-klanovickyLes-Elektro200x131-05.indd   1 28.11.2018   11:59:0315



Povinnosti pronajímatele
Jednou ze základních povinností pronají-
matele je udržovat byt ve stavu způsobilém 
k užívání. Pronajímatel tedy musí zabezpečit, 
že byt splňuje veškeré požadavky k bydlení, 
tedy že zejména naplňuje příslušné hygienic-
ké standardy, funguje zde vytápění a je zajiš-
těn základní komfort potřebný pro bydlení. 
Pronajímatel je dále povinen udržovat byt 
v takovém technickém stavu, v jakém se na-
cházel na počátku nájemního vztahu, případ-
ně jaký byl dohodnutý smluvními stranami 
v nájemní smlouvě. Pokud nájemce zjistí zá-
vadu, je jeho povinností ji pronajímateli bez 
zbytečného odkladu oznámit. Pronajímatel 
pak v přiměřené době musí sjednat nápravu, 
přičemž pokud tak neučiní, má nájemce ná-
rok na kompenzaci, a to dle závažnosti záva-
dy, případně délky jejího trvání. V prvé řadě 
může nájemce požadovat slevu na nájem-
ném za období trvání závady, nebo nájemce 
provede opravu sám na své náklady a úhra-
du těchto vynaložených nákladů následně 

může požadovat po pronajímateli. Pokud zá-
vada zásadním způsobem ztěžuje nebo zcela 
znemožňuje užívání bytu, má nájemce právo 
na úplné prominutí nájemného za dobu tr-
vání závady, případně může nájemní vztah 
vypovědět, a to bez výpovědní doby. 

Běžná údržba bytu
Povinností pronajímatele ze zákona naopak 
není zajišťovat běžnou údržbu bytu a jeho 
drobné opravy, když tato povinnost jde k tíži 
nájemce. Co se rozumí pojmy „běžná údrž-
ba“ a „drobné opravy“ blíže definuje Nařízení 
vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běž-
ná údržba a drobné úpravy související s užívá-
ním bytu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jako „Nařízení“), které provádí a upřes-
ňuje ustanovení občanského zákoníku. Dle 
tohoto předpisu mezi běžnou údržbu spadá 
udržování a čištění bytu, a to včetně jeho zaří-
zení a vybavení (tedy běžný úklid domácnos-
ti) a udržování zařízení v bytě ve funkčním 
stavu. Mezi běžnou údržbu však také spadají 
činnosti, které jistě řada lidí zcela „běžně“  

Údržba a drobné opravy bytu  
Jaké jsou povinnosti pronajímatele a nájemce? 

Každý, kdo užívá bytovou jednotku na základě nájemního vztahu, se čas od času 
dostane do situace, kdy je v jím užívaném bytě potřeba provést drobnou opravu či 
zajistit revizi nebo údržbu některého ze zařízení v bytě. Které z prací musí na svůj 
náklad zabezpečit nájemce a co je naopak povinností pronajímatele bytu? 
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Kompletní seznam 
drobných oprav je 
upraven v § 4 a § 5 
Nařízení a zahrnuje:
•  opravy jednotlivých 

vrchních částí podlah, 
podlahových krytin 
a výměny prahů a lišt;

•  opravy jednotlivých 
částí dveří a oken 
a jejich součástí, 
kování, klik, zámků 
včetně elektronického 
otevírání vstupních 
dveří bytu a opravy 
kování, klik, rolet 
a žaluzií u oken 
zasahujících 
do vnitřního prostoru 
bytu;

•  opravy a výměny 
elektrických 
koncových zařízení 
a rozvodných zařízení 
(zejména vypínačů, 
zásuvek, jističů, 
zvonků, domácích 
telefonů, zásuvek 
rozvodů datových 
sítí, výměny zdrojů 
světla v osvětlovacích 
tělesech);

•  výměny uzavíracích 
ventilů u rozvodu 
plynu s výjimkou 
hlavního uzávěru pro 
byt;

•  opravy a certifikace 
bytových měřidel, 
opravy hlásičů požáru 
a hlásičů kouře, opravy 
regulátorů teploty;

•  opravy sanity, 
armatur, kuchyňských 
sporáků, pečicích trub, 
vařičů, infrazářičů, 

Zatímco běžnou údržbu 
bytu je nájemce povinen 
provádět v plné míře 
bez ohledu na finanční 
náročnost, drobné 
opravy jsou omezeny 
částkou určenou dle 
podlahové plochy bytu 
na jednotlivý kalendářní 
rok. Pokud nutné opravy 
přesáhnou tento roční 
finanční limit, musí je 
provést a financovat vždy 
pronajímatel. 



kuchyňských 
linek, vestavěných 
a přistavěných skříní 
a výměny jejích 
drobných součástí;

•  opravy kamen 
na pevná paliva, plyn 
a elektřinu, kouřovodů, 
kotlů etážového 
topení na elektřinu, 
kapalná a plynná 
paliva a výměny jejích 
drobných součástí;

•  další opravy bytu 
a jeho vybavení 
a výměny jednotlivých 
předmětů nebo jejich 
součástí, které nejsou 
uvedeny výše, jestliže 
náklad na jednu opravu 
nepřesáhne částku 
1 000 Kč.

neprovádí, jako je malování a oprava omí-
tek, tapetování, čištění podlahových krytin, 
čištění zanesených odpadů až ke svislým roz-
vodům nebo prohlídky a čištění sanitárního 
vybavení, kuchyňského vybavení včetně spo-
třebičů a vestavěného nábytku. 

Drobné opravy 
Nájemce je povinen v bytě taktéž provádět 
drobné opravy, přičemž, co se rozumí drob-
nou opravou, je defi nováno buďto věcně, 
nebo výší nákladů vynaložených na opravu. 
Za drobné opravy se vždy považují opravy 
podlah, krytin, dveří či oken nebo jejich sou-
částí, opravy elektrických koncových zařízení, 
sanity a armatur nebo kamen a kotlů, přičemž 
podrobnější věcné vymezení lze nalézt v § 4 
Nařízení. Za drobnou opravu se nepovažují 
opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení. 

Dále jsou za drobné opravy považovány veš-
keré další opravy bytu a jeho vybavení, pokud 
náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 
1 000 Kč (přičemž provádí-li se na téže věci 
několik oprav, které spolu souvisejí a časově 
navazují, náklady se sčítají). Do této částky se 
nezapočítávají náklady na dopravu či jiné ná-
klady s opravou související. 

Roční limit drobných oprav 
Rozsah drobných oprav, které je nájemce po-
vinen provést, je však limitován částkou rov-
nající se 100 Kč/m2 podlahové plochy pro-
najatého bytu za kalendářní rok. Pokud má 
tedy nájemce v nájmu byt o podlahové ploše 
45 m2, pak je povinen hradit v jednom kalen-
dářním roce drobné opravy pouze do celkové 
částky 4 500 Kč. Pokud nutné opravy v bytě 

tuto částku překročí, další opravy se (bez 
ohledu na jejich charakter) za drobné opravy 
nepovažují a jejich zajištění je tak povinností 
pronajímatele. 

Úpravou povinností v nájemní smlouvě 
předejdete sporům
Výše uvedená zákonná pravidla týkající se 
hrazení nákladů na údržbu a opravy samo-
zřejmě mohou být v nájemní smlouvě mezi 
smluvními stranami upravena odlišně či pří-
padně detailněji konkretizována, v takovém 
případě má dohoda smluvních stran před 
zákonnou úpravou přednost. V praxi však 
tato problematika bývá ve smlouvách často 
opomíjena, případně je zde pouze stručně 
odkázáno na samotné Nařízení. Sporným 
se poté typicky může ukázat například po-
žadavek na vymalování bytu, když malování 
spadá pod běžnou údržbu bytu, ke které je 
zavázán nájemce, z právní úpravy však nijak 
nevyplývá, jak často mají být bytové prosto-
ry vymalovány. Je tedy povinností nájemce 
při ukončení nájmu pronajatý byt komplet-
ně vymalovat, přestože nájem trval pouhých 
pár měsíců? Konkrétnější úpravou v nájemní 
smlouvě tak lze předejít budoucím sporům 
a přehnaným požadavkům některé ze smluv-
ních stran, a lze ji proto pouze doporučit.

Zdroje
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení 
pojmů běžná údržba a drobné opravy souvi-
sející s užíváním bytu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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HYPOASISTENT

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

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

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

Jaký je hypoteční výhled na letošní rok? Přes-
tože se zvyšování úrokových sazeb v polovi-
ně prosince zastavilo, dá se v následujících 
měsících čekat opět zdražování. „I když  letos 
nečekáme  tak  velkou  aktivitu  centrální  banky, 
podle analytiků by měla zvedat sazby pouze dva-
krát, úroky hypotečních úvěrů určitě ještě porostou. 
Zdražování by ale nemělo být tak intenzivní jako 
v  posledním  čtvrtletí,  intervaly  mezi  zvyšováním 
sazeb by měly být delší než v loňském roce. Klien-
ti  se však budou muset  smířit  s úroky mezi  třemi 
a třemi a půl procenty, a tím pádem i vyšší měsíční 
splátkou,“ předpovídá Pavel Bultas ze společ-
nosti HYPOASISTENT. 

I tak však zůstanou hypotéky nejvýhodněj-
ším úvěrem. Pokud by se podle předpovědí 
odborníků dostala reposazba České národní 
banky během roku 2019 na 2,5 % (nyní je 
1,75 %), dosáhne úrovně z roku 2008. A při-
tom právě v tomto roce přesahovala  průměr-
ná úroková sazba hypoték podle Fincentrum 
Hypoindexu hodnotu 5,6 %. 

„Na  taková  procenta  se  zcela  jistě  nedostaneme. 
Jednak  je nyní daleko větší konkurence mezi ban-
kami  než  před  deseti  lety  a  za  druhé  je  na  trhu 
přebytek  korun,  který  růst  úroků  hypoték  zrovna 
nepodporuje,“ doplňuje Pavel Bultas.

Co čeká hypotéky   
v roce 2019?

Loňský rok hypotékám příliš nepřál. Česká národní banka pětkrát zvýšila základní 
úrokové sazby, logicky pak zareagovaly hypoteční banky zdražováním. Dvoupro-
centní úroková hranice se definitivně stala minulostí, navíc se přidala další zpřís-
nění a omezení v poskytování hypoték, což nadělalo těžkou hlavu spoustě zájem-
ců o pořízení vlastního bydlení na úvěr. Přesto přese všechno patří hypotéky stále 
k nejlevnějším úvěrům na českém trhu. 
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Pokud by se podle předpovědí 
odborníků dostala reposazba 
České národní banky během 
roku 2019 na 2,5 % (nyní 
je 1,75 %), dosáhne úrovně 
z roku 2008. A přitom právě 
v tomto roce přesahovala  
průměrná úroková sazba 
hypoték podle Fincentrum 
Hypoindexu hodnotu 5,6 %.

Končí vám letos fixace? Nečekejte  
na nabídku banky
V roce 2019 čeká refinancování přibližně 70 
tisíc klientů. I jich se dotkne zdražení. U nej-
oblíbenější  a nejčastější  pětileté fixace by  to 
však  nemuselo  být  příliš  znatelné.  „V lednu 
roku 2014 byla průměrná úroková sazba hypoték 
3,08 %, nyní ještě tříprocentní hranici nepřekroči-
la. Což však nemusí brzy platit. Pokud se naplní 
předpovědi, koncem roku 2019 se vyšplhá průměr-
ná sazba minimálně na 3,5 %. Jestli bude klient 
čekat až na konec fixace a nabídku své banky, bude 
se muset smířit s měsíční splátkou vyšší o několik 
stokorun. Zdražení se však může vyhnout, když 
se o refinancování začne zajímat již nyní a pojistí 
si tak zatím příznivou sazbu. Banky většinou po-
drží stávající sazbu 12 měsíců,“  říká Pavel Bul-
tas  a  dodává,  že  zkušený  hypoteční  makléř 
pomůže  zdarma  s  výběrem  vhodné  banky, 
a ušetří tak klientovi spoustu času s vyřizová-
ním. 

Hůře na tom budou ti, kterým letos končí fi-
xace tříletá. Začátkem roku 2016 byla průměr-
ná úroková  sazba hypoték 2,06 %, což  je  již 
přibližně o jeden procentní bod méně, než je 
hodnota, na jakou mohou klienti dosáhnout 
počátkem letošního roku. „V takovém případě 
mohou klienti očekávat měsíční splátku zhruba 
o tisícovku vyšší, než jakou spláceli doposud. To 
ale platí pro případ, že se na refixaci připraví co 
nejdříve. Kdo bude váhat a čekat na nabídku ban-

ky, například až v druhé polovině roku, může se 
stát, že bude mu splátka vyroste o další stokoruny 
měsíčně,“ připomíná Pavel Bultas. 

Přísnější podmínky se týkají  
refinancování jen někdy
Od  října  loňského  roku  platí  další  doporu-
čení ČNB, které omezuje poskytování hypo-
ték.  Pro připomenutí,  celkový dluh žadatele 
nesmí  překročit  devítinásobek  jeho  ročního 
čistého příjmu (ukazatel DTI) a zároveň sou-
čet všech měsíčních  splátek úvěrů může být 
maximálně 45 % klientova čistého měsíčního 
příjmu  (ukazatel  DSTI).  Původně  se  změny 
měly týkat pouze nových hypoték, když však 
začala omezení platit,  vypukla panika,  že  se 
dotknou i refinancovaných hypotečních úvě-
rů.  Kvůli  nejasnostem  vydala  ČNB  zprávu, 
kde  vysvětluje,  že  refinancování  se  omezení 
týká pouze v případě,  kdy dojde k navýšení 
půjčky. Podle slov mluvčí centrální banky by 
banky  ve  svém  vlastním  zájmu  a  v  souladu 
se zásadami obezřetného řízení rizik měly při 
refinancování hypotéky vždy vyhodnotit, zda 
pro  ně  v  mezidobí  nedošlo  k  nepříznivým 
změnám, které zvyšují  rizikovost úvěru.  Jed-
ná se například o podstatné snížení hodnoty 
zastavované  nemovitosti,  znatelné  zvýšení 
zadluženosti  žadatele  nebo  výrazné  snížení 
jeho příjmů.  
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Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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REALCITY 1/2019

REKVALIFIKAČNÍ KURZ – akreditace MŠMT

OBCHODNÍK S REALITAMI
KURZ JE PLNĚ HRAZEN ÚŘADEM PRÁCE

Nejbližší termín: od 28. 1. 2019

DETAILNÍ INFORMACE O OBSAHU KURZU 
na www.arkcr.cz, nebo nás kontaktujte osobně:  
mobil: 603 188 065 či e-mail: kurzy@arkcr.cz

KURZ JE URČEN PRO REALITNÍ MAKLÉŘE:

  nováčky v oboru
  kteří chtějí získat inspiraci a motivaci
  kteří chtějí zlepšit své výsledky
  kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti  

(a na nový realitní zákon)           

CO ZÍSKÁTE?

  Odborné znalosti 
  Funkční marketingové nástroje
  Nástroje na nastavení procesů, které šetří peníze
  Komunikační dovednosti – potřebné pro získání klientů 
  Certifikáty
  Odborné materiály

• odborný veletrh s jarní tématikou
• VELIKONOCE a VALENTÝN
• fl oristika a zahradní dekorace

17.–19. 1. 2019
www.fordecor.cz

KONTRAKTAČNÍ VELETRH DEKORACÍ, SKLA,
BYTOVÝCH A KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ
A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ

OFICIÁLNÍ VOZY

ECOR_19_98,5x131.indd   1 12.12.18   9:41

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Lidická 400/39, Praha 5 (metro Anděl)
Tel.:  +420 777 094 335

LUXUSNÍ PENTHAUS 
S VÝHLEDEM NA VLTAVU NEDALEKO CENTRA

DVĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ V CENĚ BYTU
DESIGNOVÝ STANDART
MOŽNOST KLIENTSKÝCH ZMĚN
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DATUM VYDÁNÍ: 11/IV/18

www.hodkovickygreen.cz
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VZDĚLÁVÁNÍ  
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
– rekvalifikační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti 
(nejbližší termín:  
od 28.1.2019)

Výkon správy nemovitostí

Anglická komunikace 
pro realitní makléře

Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozu-
měním mezi klientem a realitní kanceláří, je 
důležité, aby si každý zákazník  před pod-
pisem zprostředkovatelské smlouvy její text 
pozorně přečetl, případně konzultoval s práv-
níkem a eventuální nejasnosti si s druhou 
smluvní stranou vysvětlil. Tím se výrazně sní-
ží možnost rozdílného výkladu textu smlou-
vy a tím  důvodů ke stížnostem ze strany kli-
enta. O tom, že jednoznačně doporučujeme 
tzv. výhradní (tj. exkluzivní) zprostředkova-
telskou smlouvu, se lze více dozvědět v člán-
ku Ing. arch. Jana Borůvky „Neobávejte se 

exkluzivní smlouvy” (viz v č. 8/2018 tohoto 
časopisu nebo na www.arkcr.cz).

Na sekretariát Asociace realitních kanceláří 
ČR (ARK ČR) se často klienti obracejí s do-
tazem, kde si mohou na realitní kancelář stě-
žovat, resp. zda mohou svoji stížnost řešit 
právě u nás. Na takový dotaz vždy odpovídá-
me, že ARK ČR je oprávněna řešit stížnosti 
jen na své členy. Dále tazatele informujeme, 
že stížnost na jakoukoli realitní kancelář je 
možné podat u České obchodní inspekce  
(www.coi.cz).

Možnosti řešení   
sporu klienta s realitní kanceláří

V úvodu je třeba připomenout, že za současné situace, kdy stále ještě není platný 
zákon o realitním zprostředkování (zatím návrh ve stadiu projednávání před pře-
dáním do vlády), není v žádné právní normě vymezeno, jaké služby má realitní 
kancelář pro svého klienta vykonat. Základní právní normou pro vztahy klient vers. 
realitní kancelář  (resp. makléř) je dána v obecné rovině zejména občanským záko-
níkem. Vše podstatné, co určuje práva a povinnosti klienta a realitní kanceláře, je 
dáno ve zprostředkovatelské smlouvě uzavřené mezi těmito smluvními stranami. 
Platí tedy vše, co je dohodnuto v této smlouvě, pokud samozřejmě některá ustano-
vení smlouvy nejsou v rozporu s občanským zákoníkem či jiným platným právním 
předpisem. Pro ty čtenáře, kteří si chtějí upřesnit svoji představu o tom, jaké služby 
může realitní kancelář zajistit, přinášíme v závěru tohoto článku přehled „Rozsah 
služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR“. Zároveň připomínáme, že řadu zajíma-
vých informací ke službám realitních kanceláří lze nalézt na webových stránkách 
Reality bez rizika (www.realitybezrizika.org).
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Asociace  
realitních kanceláří  
České republiky

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



Jednodenní semináře:
Nájem bytu a nebytových 
prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty  
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona  
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

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

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.

Pokud se jedná o stížnost na člena ARK ČR, 
je možné podat stížnost na sekretariát ARK 
ČR. Stížností se bude ve smyslu platných sta-
nov asociace zabývat Dozorčí rada ARK ČR.

Proces projednávání  
stížností u DR ARK ČR
Aby se mohla Dozorčí rada, resp. senát Do-
zorčí rady ARK ČR, zabývat stížností, musí 
stěžovatel na sekretariát Asociace učinit podá-
ní, resp. stížnost. DR neřeší stížnost, pokud 
má informaci, že spor je řešen soudně.

Co musí stížnost obsahovat?
Stěžovatel musí srozumitelně vylíčit, proč 
a na koho, resp. na kterého člena ARK ČR si 
stěžuje. Ke své stížnosti musí doložit důkazy.

Pokud si stěžuje na členskou realitní kancelář 
spotřebitel, musí dokázat, že s realitní kan-
celáří, resp. realitním makléřem, na kterého 
si stěžuje, měl/má uzavřený smluvní vztah. 
Např. zprostředkovatelskou nebo jinou 
smlouvu obdobného charakteru.

V případě, že předmětem stížnosti je něja-
ký obchodní případ, který realitní kancelář 
ve smluvním vztahu se stěžovatelem řeši-
la nebo řeší, potom stěžovatel musí doložit 
kopie všech platných dokumentů, které se 
k dané kauze váží.

Každý stěžovatel uvede, čeho se domáhá, co 
požaduje.

Forma
Stížnost a veškerá vyjádření k ní se podává 
vždy písemně na adresu pražské centrály se-
kretariátu Asociace realitních kanceláří České 
republiky. Připouští se elektronické podání 
na adresu arkcr@arkcr.cz. Všechny související 
doklady musí být přílohou ve formátu pdf.

Pokud stěžovatel ke stížnosti nedodá žádné 
dokumenty, sekretariát ho vyzve, aby je do-
ložil.

Stěžovatel uvede přesné označení svoje i re-
alitní kanceláře, resp. realitního makléře 
na kterého/ou si stěžuje.

Stěžovatel fyzická osoba musí uvést své jmé-
no, příjmení a bydliště, resp. doručovací ad-
resu, a dále telefonické spojení a emailovou 
adresu.

Obchodní firma uvede svůj přesný název 
a sídlo právnické osoby, IČO a osobu, která 
je oprávněna resp. pověřena stížnost jménem 
stěžovatele podat a řešit.

Postup řešení stížnosti
Řešení stížnosti by měl předcházet pokus o vy-
řešení stížnosti mimo jednání Dozorčí rady.

Generální sekretář ARK ČR vyzve druhou 
stranu k dobrovolnému splnění požadavků 
stěžovatele a pokusí se v první řadě o smír.

Teprve je-li tento pokus neúspěšný, požádá 
stranu, na kterou je stěžováno, aby se ke stíž-
nosti vyjádřila a doložila průkazné písemné, 
případně obrazové materiály, které doloží 
toto vyjádření.

V případě stížnosti na člena realitního sesku-
pení se stížnost řeší nejdříve s centrálou toho-
to seskupení.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřeb-
né, vyžádá si doplnění materiálů, které se 
ke kauze vztahují.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřeb-
né, vyzve stěžovatele nebo stranu, na kterou 
je stížnost podána, nebo obě strany kauzy 
k podání osobního vysvětlení na jednání DR 
ARK ČR.

O výsledku jednání senátu DR ARK ČR se-
kretariát podá písemnou zprávu stěžovateli 
i straně, na kterou byla stížnost podána.

Rozsah služeb realitní kanceláře  
– člena ARK ČR

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

1. Nábor zakázky:
•  vstupní prohlídka nemovitosti 
• sepsání zprostředkovatelské smlouvy 

• posouzení reálné tržní ceny 

•  převzetí podkladů potřebných k prodeji 
od klienta  

2. Příprava zakázky:
•  prověření podkladů předaných klientem  

z běžně dostupných zdrojů 

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

 3. Realizace zakázky
• nabídka nemovitosti 
• organizace prohlídky nemovitosti 

• průběžná komunikace s klientem 

• blokace nabídky nemovitosti 

•  příprava podkladů pro kupní smlouvu 
nebo smlouvu jí obdobnou 

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

• vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno 

•  doručování smluv na katastrální úřad, je-li 
tak sjednáno 
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR



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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 5

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 -
MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balko-
nem (9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. PO-
ZOR - do Vánoc kuchyně v ceně bytu! Info na
www.vyladenebyty.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 959

6 950 000 Kč

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 Rezi-
dence Malvazinky. Přijďte se přesvědčit do vzoro-
vého bytu!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

PRAHA 9

NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49D
Poslední dva domy typu ”kvarta”o dispozici 4+kk,
užitné ploše 109 m². K dispozici vzorový dům - ote-
vřeno každé úterý, od 15 do 18 hodin, jindy dle do-
hody.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 850 000 Kč

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. tel.: 737 289 996

9 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

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

9 850 000 Kč

PRAHA 10

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 Měcholu-
pech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.pa-
tře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

2 990 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spoje-
ním 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

3 762 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49E
Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x bal-
kon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

6 859 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ŘADOVKA V ÚVALECH
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4PD
Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plo-
cha 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. tel.: 737 289 996

6 490 000 Kč

OSTATNÍ ČR

RODINNÉ SÍDLO VE VÝCHODNÍCH
ČECHÁCH

www.realcity.cz/rc/E53Z
Prodej rozsáhlého venkovského sídla v čisté pří-
rodě Železných hor (Vyžice, okr. Chrudim), 20
km Pardubice, 90 km Praha, celkem 64 861 m²,
www.rodinne-sidlo.cz
VP INVEST s.r.o. tel.: 774 778 777

250 Kč/m²

POPTÁVKA

PRODEJ BYTU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E24N

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.realcity.cz/rc/E2PK

Hledáme ke koupi stavební pozemek ve Středočes-
kém kraji pro naše klienty. Plocha pozemkumin. 1000
m². Ideálně v blízkosti hlavního tahu směr Praha.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středo-
český kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

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

informace v RK

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

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. E-
mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/E59H

na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo 8
a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

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

do 3 500 000 Kč
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PRAHA
www.realcity.cz/rc/E56Q

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 600 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3SU

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
2 662 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3T2

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

tel.: 778 453 302
2 650 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E4PR

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 664 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E56R

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 650 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E56S

Byt, 2+kk, 53 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 666 667 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E59L

Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
2 690 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E59N

Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 850 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E59M

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
2 800 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E52I

Byt, 2+kk, 40 m²
Reality5

tel.: 734 693 031
2 880 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E4PS

Byt, 2+kk, 30 m², tř. G
PSN s.r.o.

tel.: 608 019 000
2 823 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E572

Byt, 2+kk, 41 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
2 890 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E59O

Byt, 2+kk, 47 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL

tel.: 733 599 959
2 890 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E56Y

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
2 920 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E573

Byt, 2+kk, 32 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
2 900 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E59P

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 949 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E1YY

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

tel.: 800 100 164
2 900 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E56Z

Byt, 2+1, 45 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 608 368 747
2 974 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E571

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E59R

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 777 350 199
3 150 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E3SX

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 736 631 667
3 109 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E59S

Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 181 500 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E59Q

Byt, 2+kk, 46 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
3 120 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E4PY

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 892
3 190 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E59U

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Moovido s.r.o.

tel.: 277 010 722
3 490 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E59Y

Byt, 2+kk, 48 m², tř. C
Reality5

tel.: 608 650 405
4 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E59V

Byt, 2+kk, 46 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 734 799 331
3 500 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E4SU

Byt, 2+kk, 48 m², tř. D
RK Honzík

tel.: 724 593 303
4 250 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E59X

Byt, 2+1, 50 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
4 150 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E59Z

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
4 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZG

Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E52N

Byt, 2+kk, 48 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 800 111 555
3 425 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E579

Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Molík reality s.r.o.

tel.: 732 510 009
3 199 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E52Q

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 660 841
3 454 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1FL

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 765 337
3 300 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E59T

Byt, 2+1, 53 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
3 490 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1



Pronajímatelé zbytečně riskují, a často prodělají
Na pronájmy se v českém realitním rybníčku hledí jako na něco okrajového, kde se ty velké peníze zkrátka netočí. 
Že to není tak úplně pravda dokazuje strmý nárust zájmu o naše služby v rámci projektu Renta 365. Ten oslavil první 
rok na trhu a přesvědčil nás, že služba bezpečného a garantovaného příjmu z pronájmu má na realitním trhu obrov-
ský potenciál, říká JUDr. Oldřich Platil, majitel realitní skupiny INSTINKT, která služby Renta 365 zastřešuje.

JUDr. Oldřich Pla�l
majitel a jednatel
realitní skupiny INSTINKT

Trh s pronájmy v posledních letech nabírá obrátky, kam 
se posune v roce 2019?  
Musím říci, že pronájmy se po dlouhých 30 letech koneč-
ně dostávají ke slovu a jejich podíl na retailovém realitním 
trhu výrazně stoupá. Je to dáno mnoha logickými aspek-
ty. Češi mají zakořeněný pocit, že vlastnictví je jediná 
možná cesta a cíl zároveň, proto se dlouhá léta soustředili 
na spoření a nákup nemovitos�. Jenže dokud byla splátka 
hypotéky pod úrovní pronájmu a hypotéku dostal každý, 
nedávalo smysl bydlet ve vypůjčeném bytě. Pamatuji 
mnoho případů, kdy mladí lidé kupovali 2+kk na 100% 
úvěr přesto, že splátky byly na hraně jejich výdělku za 
pokladnou fast foodu. To dnes nepřichází v úvahu, byty 
výrazně podražily, hypotéky se vrací na logickou úroveň, 
banky detailněji prověřují klienty. A lidé více cestují, 
stěhují se za prací, nemají sami jasno, kde a v jakém počtu 
chtějí žít. Zde přichází pronájem na řadu jako jediné 
správné řešení.

Takže se majitelé bytů mohou těšit na dobrý rok?
Pouze Ti chytří. I z opačného hlediska je to�ž trh stále v 
plenkách. Majitelé mnohdy nepřistupují k pronájmu jako 
k inves�ční komoditě, která jim má s minimem staros� 
přinést ideálně 5 - 7 % výnos. Místo toho do bytu nastě-
hují vyřazený nábytek z pozůstalos�, byt vyfo� mobilem a 
nabídku umís� na nějaký pochybný portál, kde hledají 
bydlení pouze Ti, které by nikdo jiný neubytoval.

Jak tedy dosáhnout soustavného pasivního příjmu
a mít přitom jistotu, že se mi z bytu nestane hotel?
Je to jako se vším, buď vezmete do ruky francouzák a 
pus�te se do opravy rozbité karmy sami, nebo najdete na 
trhu někoho, kdo to dělá každý den od rána do večera. 
Sice obětujete pár korun, ale budete mít jistotu, že se 
večer v koupelně neudusíte. Tak je to i s pronájmy. V 
Renta 365 nabízíme našim klientům možnost pronajímat 
svůj byt způsobem, kdy jediná jejich činnost bude spočí-
vat v kontrole, zdali jim dorazil na účet měsíční nájem. A 
ani to vlastně dělat nemusí, protože jim prostě přijde z 
našeho účtu a to vždy 5. dne v měsíci. 

To zní solidně, na druhou stranu podobné služby už na 
trhu jsou, jak se od nich lišíte? 
Máte pravdu, nicméně konkurenci lze za�m počítat na 
prstech jedné ruky. Některé podobné služby navíc vznikly 
mo�vovány úspěchem krátkodobých pronájmů přes 
Airbnb. Zkrátka, byt si od Vás pronajmou a dál s ním 
nakládají jako s ubytovnou. Vám sice chodí sjednaný 
nájem, ale riziko vedlejších po�ží je poměrně velké. 

Takové služby Renta 365 vůbec neposkytuje. Byty pronají-
máme vždy na rok a déle a majitelé vždy vědí, kdo v jejich 
bytě bydlí.

Garantovat nepřetržitou platbu nájmu pro Vás musí být 
finančně riskantní. Je známo, že platební morálka Čechů 
není nejlepší.
Jistě, pro spuštění takového projektu musíte mít slušné 
volné cashflow a v zádech bankovní garanci. Navíc jsme 
vyvinuli jedinečné know-how na výběr nájemce. Vzhle-
dem k tomu, o jak velký majetek se jedná, přistupujeme k 
potencionálnímu nájemci jako k žadateli o úvěr. Prochází 
kontrolním systémem a v případě, že nám již na začátku 
lže, smlouvu neuzavřeme. Podobné nástroje jako banky 
používáme i v případě upomínání na platbu v prodlení. A 
musím říct, že paradoxně pozorujeme lepší platební 
morálku nájemců vůči silné obchodní společnos� než vůči 
samotnému majiteli bytu. Tam nepla�či počítají, že to 
nějak usmlouvají. To se jim u nás nepodaří i díky striktním 
smlouvám, které s nimi uzavíráme.

Jaký je tedy výhled Vaší společnos� na rok 2019?
Idea projektu je automa�zace maxima procesů souvisejí-
cích s nájemním vztahem, kdy se majitel s nájemcem ani 
nemusejí potkat, přičemž majitel má svůj pasivní příjem a 
klidné spaní a nájemce není zbytečně obtěžován a cí� se 
v nájmu jako ve vlastním. Rádi bychom pokračovali v 
rychlém růstu a dostali se letos na vyšší stovky spravova-
ných nájemních vztahů. Lednová čísla naši snahu jen 
potvrzují.                    

JUDr. Oldřich Pla�l
majitel a jednatel
realitní skupiny INSTINKT

Je to jako se vším, buď vezmete do ruky francouzák a 
pus�te se do opravy rozbité karmy sami, nebo najdete na 
trhu někoho, kdo to dělá každý den od rána do večera. 
Sice obětujete pár korun, ale budete mít jistotu, že se 
večer v koupelně neudusíte. Tak je to i s pronájmy. V 
Renta 365 nabízíme našim klientům možnost pronajímat 
svůj byt způsobem, kdy jediná jejich činnost bude spočí-
vat v kontrole, zdali jim dorazil na účet měsíční nájem. A 
ani to vlastně dělat nemusí, protože jim prostě přijde z 

To zní solidně, na druhou stranu podobné služby už na 

Máte pravdu, nicméně konkurenci lze za�m počítat na 
prstech jedné ruky. Některé podobné služby navíc vznikly 
mo�vovány úspěchem krátkodobých pronájmů přes 
Airbnb. Zkrátka, byt si od Vás pronajmou a dál s ním 
nakládají jako s ubytovnou. Vám sice chodí sjednaný 
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.cz

www.instinkt-reality.cz
69.000.000 Kč

2.899.000 Kč 3.990.000 Kč69.000.000 Kč

1+1 (40m2) - Praha 2+kk/L (55m2) - PrahaVila na Bořislavce, Praha

5.499.000 Kč

3+1/ (77m2) - Praha

Praha 8 - Kobylisy, ulice 
Pod Sídlištěm. Byt (OV) ve 

3.NP domu, který se 
nachází 100m od metra 

C - Kobylisy. Velmi žádaná 
lokalita s výbornou 

dostupností do centra.

Praha 5 - Zličín, ulice 
Nedašovská. Družstvení byt 
po rekonstrukciv 3.NP bez 
výtahu za zajímavou cenu. 

Nízké měsíční náklady, 
bezproblémové parkování, 
nedaleko Metropole Zličín

Praha 10 - Strašnice, ulice 
pod Altánem. Byt v OV 

po kompletní rekonstrukci 
v 2.NP s prostornou lodžií a 

výhledem do zeleně. 
Vhodné pro vlastní bydlení 

i jako investice.

ul. Evropská, celkem 6 
bytových jednotek a 2 

nebytové prostory (vše po 
rekonstrukci), parcela  o 
celkové rozloze 1184 m2, 
zastavěná plocha 228m2. 
Doporučujeme prohlídku! 

ul. Evropská, celkem 6 ul. Evropská, celkem 6 Praha 8 - Kobylisy, ulice 

nájem každý měsíc, celý rok

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

www.renta365.cz
800 888 957

TOP

MAX PREMIUM
Bohaté zkušenosti
se všemi druhy pronájmů
Pronajímáme desítky nemovitostí měsíčně. Známe perfektně trhPronajímáme desítky nemovitostí měsíčně. Známe perfektně trh
a víme, jaké nástrahy při pronájmu hrozí. Dokážeme jim zabránit.a víme, jaké nástrahy při pronájmu hrozí. Dokážeme jim zabránit.

Prověřený nájemce
U každého nájemce prověřujeme registry dlužníkůU každého nájemce prověřujeme registry dlužníků
a problémových nájemců. Dokážeme vám říci koho nebrat.a problémových nájemců. Dokážeme vám říci koho nebrat.

Pojištění odpovědnosti
Nájemce na naše náklady pojistíme pro případ škody způsobenéNájemce na naše náklady pojistíme pro případ škody způsobené
na vašem majetku (vytopení, požár, poškození vybavení atd.).na vašem majetku (vytopení, požár, poškození vybavení atd.).

Striktní nájemní smlouvy
Nový občanský zákoník zcela změnil nájemní vztahy. S našimiNový občanský zákoník zcela změnil nájemní vztahy. S našimi
smlouvami budete chráněni před neplatiči a podvodníky.smlouvami budete chráněni před neplatiči a podvodníky.

Právní pomoc
Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, 
vyřešíme ho rychle a bez vaší účasti.vyřešíme ho rychle a bez vaší účasti.

Jistota platby nájmu
Garantujeme včasné platby nájmu bez ohleduGarantujeme včasné platby nájmu bez ohledu
na platební morálku nájemce.na platební morálku nájemce.

Proč využít službu

Nastane-li problém s námi vyhledaným nájemcem, 
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www.ugrebovky.cz | 601 301 301

rezidence

U GRÉBOVKY

Nové byty 
k nastěhování

Atelier 301
2 754 500 vklad + měsíční 
splátky ve výši 11 578,– Kč 
(úvěr 2,99 % pa na 30 let)

Atelier 402
1 499 000 vklad + měsíční 
splátky ve výši 14 768,– Kč 
(úvěr 2,99 % pa na 30 let)


