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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

NOVÉ DOMY U KLÁNOVICKÉHO LESA www.vyladenedomy.cz
BONUS KE DVOJDOMŮM - Fotovoltaická elektrárna ZDARMA!
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ROK BYDLENÍ
ZDARMA*
» nové byty u metra
» cenově dostupné byty pro každého
» hrubá stavba dokončena
» k nastěhování podzim 2019
*podmínky akce na webu projektu

800 213 215

www.element-letnany.cz

Toužíte bydlet v krásném moderním bytě v blízkém centru Prahy?
BYTOVÝ PROJEKT U PERNŠTEJNSKÝCH VÁM TENTO SEN MŮŽE SPLNIT
Dokončení stavby – červenec 2019
K nastěhování již na podzim
Parkovací místo ke každému bytu
Žádaná lokalita
20 min. od centra Prahy
Výborná dopravní dostupnost
a občanská vybavenost

www.bydleninusle.cz

info@bydleninusle.cz

+420 737 509 915
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INZERENTI:
ARK ČR-Asociace realitních
kanceláří České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
EVROPA realitní kancelář CENTRÁLA
EXAFIN one, s.r.o.
EXCLUSIVE RENTALS LTD
GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.

Nástrahy společného bydlení
Sdílený byt prověří vztah od základu

Luxent s.r.o.
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Metrostav Development
– Byty na Vackově
Natland Real Estate
– Lipenecký park
Natland Real Estate
– Rezidence Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
PROKONZULTA, a.s.
REAL KOMPLET spol. s r.o.
RealExpert Success
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
swREALKO s.r.o.
U Pernštejnských 4 s.r.o.

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

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

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
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst
Výkonná ředitelka divize REALCITY:
Barbara Podlahová,
barbara.podlahova@realcity.cz
Obch. oddělení:
Marcela Strohmaierová, +420 777 745 645
Klára Břízová, +420 739 571 988
Lucie Marková, +420 604 911 600
Produkční:
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639,
info.praha@realcity.cz

Češi jsou známí tím, že touží po vlastním
bydlení. Důležité je pro 8 z 10 Čechů

Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 18. 3. 2019
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EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

EXKLUZIVNĚ

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Svobodka, okres Strakonice. Prodej
samostatného RD po částečné rekonstrukci.
Plocha pozemku 569 m2. IS: elektřina, studna,
septik. Vhodné k rekreaci i bydlení.
Blízko Milevska.
1.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej dřevěné
rekreační chaty o velikosti 2+kk. Celková plocha
pozemku 383 m2 (pozemek v první řadě). IS: elektřina
a voda. Velmi dobrý stav.

949.000 Kč

899.000 Kč

G

724 370 102

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

1.099.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

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.

1.399.000.Kč

Cena na vyžádání

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Habry, okr. Havlíčkův Brod. Prodej
samostatného RD, 4+1+velká dílna, pozemek
666 m2. IS: elektřina, kanalizace, plyn a voda.
Dobrý stav. Vhodné i na podnikání.
1.299.000 Kč

1.100.000 Kč

G
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Horní Chvatliny, okres Kolín. RD 3+kk,
pozemek 698 m2. IS: elektřina, studna, septik.
Nové rozvody elektřiny a vody. V blízkosti Kolína.
Volná půda a hospodářské místnosti.

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.

G

724 349 770

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.
3.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

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.
6.699.000 Kč

je bezesporu přínosné vyvětrat, rozsvítit
osvětlení a odstranit případný nepořádek.
Jak však postupovat, když výše vyjmenované splňujete, a přitom na inzerovanou
nabídku stále nikdo nereaguje?

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Cena je klíč
Řadě prodávajících je tato skutečnost
leckdy takzvaně proti srsti, ale jedním
z nejdůležitějších faktorů při prodeji nemovitosti bývá stanovení správné ceny.
Existuje samozřejmě řada podpůrných
nástrojů, jak nemovitost prodat rychleji či
za vyšší cenu.
Mezi základní patří kvalitní foto a video
dokumentace zakázky. Vhodné je disponovat i plánkem a právní dokumentací
k zakázce. Před samotnou prohlídkou

OMEGA REALITY
Na Poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Vlastník obvykle hledá příčinu v realitní kanceláři, která prodej či pronájem
nemovitosti zajišťuje. Často požaduje
novou fotodokumentaci, změnu textu
inzerátu, krátkodobé stažení zakázky
z internetových serverů a mnoho dalších
úkonů, které však ke kýženému cíli nevedou. Krásně na to pasuje úsloví: přes
stromy nevidí les.
Je nutné si přiznat, že podstatná většina
poptávajících je orientována na cenu. Ta
je jedním ze základních faktorů, který vyvolá zájem hledajícího. Fotograﬁe, video,
plánky či homestaging přichází až jako
další v řadě.
Sami to vidíme i u nemovitostí, které
máme odkoupeny. Pokud máme v úmyslu prodat, či dokonce rychleji prodat, tak
nastavíme cenu tak, aby byla adekvátní
(nikoliv však podhodnocená).
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

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

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).

NÁROKY NA BYDLENÍ STÁLE STOUPAJÍ.
LIDÉ ČASTO TOUŽÍ PO KLIDU A CENTRU DĚNÍ
SOUČASNĚ. I ZDÁNLIVĚ PROTIKLADNÝM
POŽADAVKŮM LZE VYHOVĚT. ROZHODNĚ
TO PLATÍ O VZNIKAJÍCÍCH BYTECH NA
ŽIŽKOVSKÉM VACKOVĚ. VĚŘTE, NEBUDETE
Z NICH CHTÍT ODCHÁZET.

Poklidný Vackov je součástí Horního Žižkova v Praze 3. Projekt Byty na Vackově nabízí v pěti domech podél ulice Malešická celkem 342 bytů, ateliérů a 5 nebytových prostor od
těch nejmenších s dispozicí 1+kk až po největší 5+kk.

KDY TO BUDE?
Projekt je další etapou, která volně navazuje na realizované
objekty podél ulice Olgy Havlové, Rixdorfské a Na Vackově.
První tři objekty (A1, A2, A3) se 160 byty budou dokončeny
ve druhém pololetí roku 2020 a předány v prvním pololetí
roku 2021. Finále výstavby zbývajících dvou objektů (A4, A5)
s celkem 182 byty je v plánu na přelomu roku 2020/2021.
Klienti se do nich budou stěhovat v druhém pololetí
roku 2021.

JAKÉ TO BUDE?
Dispozice jednotlivých bytů perfektně a efektivně využívá
jejich plochu. Byty budou vzdušné, s maximálním přísunem
přirozeného denního světla prostřednictvím předzahrádek,
lodžií, balkonů a střešních teras.
Architektonicky čisté řešení je dílem tvůrčího studia MS Architekti, které citlivě pracuje s maximálně dvanáctipodlažními budovami. Díky jejich členitosti a asymetrii vznikají metropolitní byty s balkony a lodžiemi a prostorná zákoutí mezi
jednotlivými objekty. Právě tam své místo naleznou přízemní
byty se zahrádkami. Moderní koncept respektuje požadavky

na moderní, funkční a přitom pěkné bydlení s dostatkem prostoru pro každý byt.

PROČ PRÁVĚ TAM?
Zatím opomíjenou lokalitu Horního Žižkova brzy čekají velké
změny! V místě Nákladového nádraží naváže na Olšanskou
ulici nová obchodní a rezidenční čtvrť. A ta část Na Vackově,
která je pokračováním parku Židovské pece, bude ideálním
místem pro klidné bydlení.
Západní strana celé lokality se otevře do budoucího městského centra na ploše bývalého nákladového nádraží Žižkov.
Ke spokojenému a komfortnímu životu v centru hlavního
města přispěje i kompletní občanská vybavenost.
Pro Vackov je typický naprosto unikátní genius loci. Tvoří ho kombinace klidu a tepu stále oblíbenější živé čtvrti
spolu s legendárními místy a ikonickými pamětihodnostmi.
Horní Žižkov disponuje dostatkem skvělých příležitostí pro
každodenní společenský život. Na jedné straně klidné restaurace a hospůdky s úžasnou atmosférou, na straně druhé významné kulturní centrum – kino Aero – vzdálené pouhých pár
minut pěší chůze.
Východní část Vinohrad je už dnes místem nákupů a setkávání.
Kromě sousedního parku Židovské pece z Vackova pohodlně
dojdete na Vítkov, do sadů Na Krejcárku nebo Parukářky, které jsou jako stvořené pro relaxaci i aktivní odpočinek.

CO JEŠTĚ TAM NAJDETE?
Malebný park Židovské pece pojmenovaný podle někdejší
usedlosti. Víte, že se původně jednalo o nejvýchodnější část

vinice, kterou nechal založit císař Karel IV.? Dnes je to místo
pro příjemné pěší procházky, jízdu na in-line bruslích nebo
na kole a s několika dětskými hřišti.
Žižkovská televizní věž je se svými 216 metry nejvyšší pražskou stavbou. Z restaurace a vyhlídkové plošiny jsou vidět
mnohá místa Středočeského kraje a za dobrého počasí i hraniční hory Česka.
Kino Aero je jedním z nejcharizmatičtějších pražských kin
s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. Legendární projekcí je Aero Naslepo s dobrovolným vstupným, kdy diváci
neznají název ﬁlmu. Určitě je to nejkosmopolitnější místo
na Žižkově.
Kulturní památka Nákladové nádraží Žižkov vznikla jako
jedno z nejmodernějších světových městských překladišť
na jihu Vackova. Nyní se zvažuje revitalizace celého prostoru
v souladu s jeho památkovou hodnotou.

SKVĚLÁ PRAŽSKÁ ADRESA
Projekt Byty na Vackově má šanci být skvělou pražskou adresou. Takovou, která je jako stvořená pro váš domov, tvorbu
i podnikání.

WWW.REALCITY.CZ

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

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
U nás neplatíte provizi!

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

Mezonet 107 m2, 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5GJ
Mezonet s výtahem, dům i byt po celkové rekonstrukci. Salón s kuch. linkou se spotřebiči vč. myčky, dvě ložnice, dvě koupelny, dvě šatny a komora.
cer18
Plynové etážové topení. V tiché ulici u Grébovky.
224 817 803
32 600 Kč/měs.

Byt 98 m2, 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5GM
Byt v krásném vinohradském domě s výtahem, dům i byt po celk. rekonstrukci. Moderní kuch. linka se spotřebiči vč. myčky, komora, 2 koupelny
cer11
se sprch. koutem a WC. Plynové ET. V tiché ulici u Grébovky.
224 817 803
30 700 Kč/měs.

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

Byt 57 m2, 2+kk
www.realcity.cz/rc/E5GK
Byt v krásném vinohradském domě s výtahem, dům i byt po celk. rekonstrukci. Moderní kuch. linka se spotřebiči vč. myčky, komora, koupelna se
cer5
sprch. koutem a WC. Plynové ET. V tiché ulici u Grébovky.
224 817 803
17 600 Kč/měs.

Byt 60 m2, 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5GN
Byt v krásném vinohradském domě s výtahem, dům i byt po celk. rekonstrukci. Moderní kuch. linka se spotřebiči vč. myčky, balkón, koupelna se
cer13
sprch. koutem a WC. Plynové ET. V tiché ulici u Grébovky.
224 817 803
18 600 Kč/měs.

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

Byt 74 m2, 2+kk
www.realcity.cz/rc/E5GL
Byt v krásném vinohradském domě s výtahem, dům i byt po celk. rekonstrukci. Moderní kuch. linka se spotř. vč. myčky, komora, dvě šatny, koup.
cer8
se sprch. koutem a WC. Plynové ET. V tiché ulici u Grébovky.
224 817 803
23 000 Kč/měs.

KUBELÍKOVA UL, PRAHA 3

Nebytový prostor, 106 m2
www.realcity.cz/rc/E52X
Vstup z ulice, kolaud. jako restaurace, možno a vítáno i jiné komerční
využití (prodejna ap.) Velký sál, salonek, sklad, 2x WC, kuchyňka. Plyn. ET.
Zaříz. restaurace není souč. pronájmu. CENA K JEDNÁNÍ.
224 817 803
30 000 Kč/měs.
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Jak získat hypotéku
na družstevní byt?

Družstevní byt je dnes možné financovat hypotékou, a to i přesto, že obvykle nelze
použít družstevní byt jako zástavu pro hypoteční banku. Družstva totiž zřízení zástavního práva na „kupovaném“ bytu neumožňují. I tak ale existuje několik variant,
jak si s hypotékou na družstevní byt poradit.
První možností je použít jako zástavu jinou
nemovitost – a to jak nemovitost „kupujícího“, tak nemovitost například někoho z rodiny. Jiná nemovitost může sloužit jako zástava
po celou dobu splácení hypotéky, případně
je možné tuto nemovitost později vyměnit
za kupovaný byt, pokud by v budoucnu došlo k převodu družstevního bytu do osobního
vlastnictví.
Pokud je už dopředu známé, že se byt bude
v brzké době převádět do osobního vlastnictví, umožňují některé banky překlenout toto
období pomocí dočasně nezajištěného úvěru.
„Koupi“ družstevního bytu tak lze v tomto
případě financovat bez nutnosti dávat do zástavy jinou nemovitost. Po dobu, kdy je byt
ještě ve vlastnictví družstva, bývá úvěr s mírně
vyšší úrokovou sazbou. Jakmile ale dojde k zapsání bytu do osobního vlastnictví, zřídí se
k bytu zástavní právo a banka „překlopí“ úvěr
do standardní hypotéky.
Třetí možnost je tu pro případ, že žádnou
jinou nemovitost nemáme a ani neexistuje
někdo blízký, kdo by mohl a chtěl naši hypotéku zajistit svojí nemovitostí. Zároveň v tomto případě není vyhlídka ani na brzký převod
do osobního vlastnictví. Buď se prostě o převo-

du ani neuvažuje, nebo se družstvo ještě nerozhodlo. „I pro tyto případy dnes existuje komfortní
řešení,“ říká Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT a dodává: „Některé banky, resp.
stavební spořitelny, dnes mohou poskytnout úvěr
na družstevní byt bez zajištění úvěru nemovitostí,
a to ve výši i několika milionů korun.“ Maximální
výše úvěru bývá limitovaná a úroková sazba je
trochu vyšší než u klasické hypotéky, ale možnosti financování koupě družstevního bytu
jsou výrazně lepší, než tomu v minulosti bylo.
I v případě, kdy kupujeme družstevní byt, je
potřeba mít na paměti, že banky se budou
ptát na výši a prokazatelnost našich příjmů.
To platí totiž nezávisle na tom, jestli kupujeme byt do osobního vlastnictví, nebo se jedná
o družstevní byt. Banky jsou povinné prověřovat, že žadatel o úvěr má dostatečné příjmy
pro splácení. Jak vysoké příjmy tedy budeme
pro získání hypotéky potřebovat? Výše všech
našich úvěrů (včetně požadovaného úvěru)
nesmí být vyšší, než devítinásobek našich
čistých ročních příjmů a zároveň na měsíční
splátky všech našich úvěrů lze vynaložit maximálně 45 % čistých měsíčních příjmů. Pokud
o úvěr žádá více žadatelů zároveň (například
manželé), příjmy se sčítají a limit musí splňovat dohromady.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
8

Rostoucí ceny nemovitostí
nutí lidi hledat levnější
alternativy k vlastnickému
bydlení. Jednou
z možností je koupě
družstevního bytu.
V tomto případě se ale
nejedná o koupi bytu
v pravém slova smyslu,
jedná se totiž pouze
o převod členského podílu
v bytovém družstvu. Byt
zůstává v majetku družstva
a „kupující“ se stane
členem družstva, s čímž
je spojeno nájemní právo
ke konkrétnímu bytu.

I v případě, kdy kupujeme
družstevní byt, je potřeba
mít na paměti, že banky
se budou ptát na výši
a prokazatelnost našich
příjmů.

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

projekt zkolaudován!
k nastěhování jaro 2019
rezidence

Malvazinky

vzOrOvý ByT
PřijďTe se POdívAT

eeLeKTrOMOBiLiTA
LeKT
KTr
rOMOB
OMOBiLLiTA
TA
MysLíMe nA BudOucnOsT

nOvá generAce BydLení
www.rezidencemalvazinky.cz

) 724 511 511

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

Prodej apartmánů v novém rezidenčním projektu
Viladům Děvín zahájen!
Praha 5 – Smíchov

Dnes stále krásnější a vyzdvihované oblasti městské části Praha 5 stoupají na oblibě, a to díky všestrannému rozvoji města a krajiny i díky novým nadčasovým rezidenčním projektům.
Developer projektu Viladům Děvín rozvíjí potenciál lokality a nabízí nové luxusní bydlení, které uspokojí náročné, vynikne designem a otevře nové možnosti pro moderní a zdravý život.

O projektu
Projekt Viladům Děvín stojí v ulici K Závěrce, ve vilové čtvrti pod Dívčími hrady. Rezidence je komorní, nabízí soukromí majitelům bytů s nejvýše třemi byty na patře. Velikosti a dispozice
bytů jsou příznivé svou skladbou, nabízejí se rodinné designové byty se zahradou 3+kk (92 – 111 m2) i menší byty pro náročné: garsoniéra (40 m2) a byty 2+kk (68–81 m2). Korunou projektu je luxusní loftový byt (170 m2) v posledním podlaží s terasami, exkluzivním výhledem a 2 parkovacími místy v podzemním podlaží domu.

Architektura a design
Návrh a projekt domu v moderním, prosvětleném, funkcionalistickém stylu vznikl v renomované architektonické kanceláři Masák & Partner. Koncept je inspirován prvky prvorepublikových
vil, zejména v oblasti použitých vysoce kvalitních materiálů a vybavení. Masivní dřevěné podlahy se skvěle doplňují s velkoformátovou dlažbou a obklady, luxusním vybavením koupelen
s prvky mramorového dekoru a celkovou prosvětleností jižně orientovaných bytů. Všechny byty mají originální, nadčasovou atmosféru díky lokalitě nebo panoramatickému výhledu z velkoformátových oken obývacího pokoje tvořících prosklené stěny a otevírajících prostor daleko přesahující hranice dispozic.

Lokalita
Jméno projektu odkazuje na kulturnost, ale i přírodní zázemí celé lokality. Název Děvín nese vrchol nedalekého kopce, který sám patří už do rozsáhlého, zeleného, přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, k němuž přiléhá i přírodní památka Ctirad. Celá tato oblast je cílem rozvojové strategie krajiny v Územním plánu hl. m. Prahy. V blízké rozlehlé zeleni na jižním
svahu Děvína najdou obyvatelé projektu odpočinek i příležitost k mnoha sportovním aktivitám. Ulice K Závěrce je pak sama na jihovýchodním svahu Děvína a celá tato rozvojová oblast je
urbanisticky propojena s „dolním“ Smíchovem a Andělem, s jeho veškerou infrastrukturou a občanskou vybaveností. Návrh územního plánu počítá dokonce s vybudováním lanové dráhy
Radlická – Dívčí hrady.

Sledujte novinky týkající se aktuálních projektů na našem webu www.luxent.cz.
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Praha 5-Smíchov

www.realcity.cz/rc/E5H6

Exkluzivní střešní byt 4+kk s ob. pl. 188,7 m2 a terasou 29,5 m2 s panoramatickým výhledem v novém projektu Viladům Děvín, jen pár minut od Metra B
Anděl i Radlická. Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné.
SMART ovládání zvyšuje komfort bydlení a snižuje energetickou náročnost.

734 445 445

Praha 15-Dubeč

www.realcity.cz/rc/E5H9

Moderní byt 3+kk o CP 70 m² s vlastní předzahrádkou 100 m² a park. stáním.
Byt se nachází ve čtyřpodlažním cihlovém domě z roku 2007, v oploceném
areálu, orientován na V a J. Na zahrádce je vzrostlá zeleň, zahradní domek
a terasa. Veškerá občanská vybavenost a dobré dopravní spojení do centra města.

Informace v RK

D

G

775 285 285

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

www.realcity.cz/rc/E5HU

Luxusní designová vila 5+kk, obytná pl. 203 m², terasy 43 m², energeticky
úsporná, s vyhřívaným bazénem a pěstěnou zahradou. Pozemek 947 m². Vila
je součástí YARD resortu Jižní stráň, na okraji obce, v sousedství volnočasového
areálu YARD RESORT se sportovišti a golfem.

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E58L

Krásný nezařízený byt 3+kk o celkové ploše 68,8 m² ve vilové čtvrti Na Hřebenkách. 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.

720 310 300
G

www.realcity.cz/rc/E58J

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 zajišuje absolutní klid. Součástí je sklepní kóje v suterénu.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E58I

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.

602 108 889

13 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5H8

Klimatizovaný a kompl. zařízený byt 3+kk o ob. pl. 100,4 m² v rezidenci Jubileum
House, v 7. patře bytového projektu, v centru města, a přitom v blízkosti zeleně
a řeky. Součástí jsou 3 terasy o celkové velikosti 138 m², z nichž jedna je střešní s vířivkou, barem a grilem. K bytu náleží park. stání v podzemních garážích a sklep.

720 310 300

Tuchoměřice, Praha-západ

17 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5HV

Krásný a dispozičně prakticky řešený dům 6+1, 197 m², vhodný také jako
dvougenerační, s bazénem na poz. 952 m². Nemovitost s půvabnou zahradou
s výhledy do vzrostlé zeleně stojí stranou od hlavní komunikace. Výborné dopravní spojení, bezprostřední blízkost Prahy 6.

6 400 000 Kč

G

Stěžov

59 500 000 Kč

G

Praha 5-Smíchov

8 490 000 Kč

Praha 7-Holešovice

Informace v RK

G

Praha 5-Smíchov

773 769 769
C

Předboj, Praha-východ

Informace v RK

G

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.

5 890 000 Kč

A

Praha 1-Staré Město

Praha 6-Břevnov

773 769 769

13 900 000 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

Průhonice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/N5097

Krásný byt 2+kk s OP 67,9 m² a terasou 13,4 m²s jedinečným pohledem na obec
Průhonice. Nachází v projektu Průhonická brána, jež byl koncipován jako rezidenční bydlení s výhledy do zeleně, v blízkosti Průhonického parku s dobrou
dostupností do centra Prahy. K bytu náleží park. stání, sklep a spol. kočárkárna.

14 000 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

770 181 181

5 990 000 Kč
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EXKLUZIVNĚ

PRAHA 8 - KARLÍN

EXKLUZIVNĚ

KOSTELEC NAD LABEM

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E5HY Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E5HZ
Byt OV 3+1/2 lodžie, 122 m2, klidný rekonstruovaný 20 minut od Prahy, krásný nový dům 4+kk, 2 koupelny.
2
dům u metra Křižíkova.
Zastavěná plocha 174 m . Pozemek 880 m2.
603 504 686

12 800 000 Kč

603 504 686

EXKLUZIVNĚ

NOVÁ RABYNĚ

6 950 000 Kč
EXKLUZIVNĚ

ZECHOVICE, OKRES STRAKONICE

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E5I1 Chalupa
www.realcity.cz/rc/E5I2
10 minut od přehrady Slapy se nachází pozemek o Chalupa 3+1, studna, v krásné krajině Pošumaví.
2
ploše 600 m , elektřina na okraji pozemku.
603 504 686

720 000 Kč

603 504 686

1 150 000 Kč

OV, 3KK/L, 69 m2, Praha 8, ulice Mirovická

Prodej bytu v osobním vlastnictví 3+kk s lodžií, 69 m2, v 1. patře zrekonstruovaného panelového
domu, 8 min. pěšky od stanice metra Kobylisy. V bytě plastová okna, zasklená lodžie, kuchyňská
linka s plynovým sporákem a el. troubou, koupelna se sprchovým koutem a prostorem pro pračku,
samostatná toaleta. Na podlahách PVC + koberce. Plastové stoupačky, měřiče tepla, teplé a studené
vody. Orientace kuchyně a obývacího pokoje s lodžií na jih, pokoje na sever. Bezpečnostní vstupní
dveře NEXT. V bytě prostorná komora + další komora 1m2 před bytem. Měsíční poplatky 4 261 Kč
+ el. a plyn. K dispozici kočárkárna. Dům je zateplený, nová fasáda, vstupní vchody a výtah. Skvělá
dostupnost, krásné okolí. Autobus 1 min. chůze, tramvaj 5 min. chůze (stanice Vozovna Kobylisy),
metro cca 8 min. chůze, busem 3 min. V nejbližším okolí je Penny, Albert, Bauhaus, lékárna, škola,
školka. Aquapark Šutka je cca 15 min. chůze, v okolí Ďáblický a Čimický háj, Botanická zahrada a ZOO.
Možnost hypotéky. Byt je okamžitě volný.

CENA: 4 090 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz

ZAJÍMAJÍ VÁS
NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa
a designu?
Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin
12

Úspěch realitních kanceláří
zaručí jen tvrdá a poctivá práce
Franchisovým pobočkám EVROPA
realitní kanceláře se daří nejen
v letošním roce. Za loňský rok zvýšily pobočky svůj obrat o 31 % a úspěšná franchisová realitní síť se rozšiřuje
i do dalších měst v České i Slovenské
republice. Nejen o expanzi jsme hovořili s Mgr. Radkem Sechovcem, generálním ředitelem EVROPA realitní kanceláře.
Jak se podle Vás v poslední době daří realitnímu trhu v ČR a SR?
Řekněme si na rovinu, praktiky některých realitních kanceláří
v minulosti „pošramotily“ pověst realitního trhu. Věřím ale, že se
situace již posouvá k lepšímu, vnímáte to také tak?
Realitní trh v ČR i SR zažívá veliký vzestup a zdaleka ještě není na
svém vrcholu. Klienti vyhledávají zavedené realitní kanceláře, které
mají zkušenosti a mohou se prezentovat kvalitním servisem a dobrými referencemi. V dnešním on-line světě je velmi snadné vyhledat na
internetu informace o jednotlivých realitních kancelářích či makléřích.
Klienti mají daleko vyšší očekávání a to zcela oprávněně, než tomu
bylo před 5 až 10 lety.
Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových
zájemců o spolupráci? Přibývají či ubývají makléři? Vidíte spíše
trend makléřů pracovat tzv. „sami na sebe“, nebo se spíše
sdružovat či nechat zastřešit většími značkami?
V dnešní době si makléři uvědomují, že je třeba se neustále vzdělávat. Hledají společnost, která jim umožní se rozvíjet, která je zastřeší
dobrým jménem a pomůže jim získat důvěru jejich budoucích klientů.
EVROPA realitní kancelář je značka, která na trhu realit úspěšně působí již 20 let. To je záruka a jistota. Je to reálný úspěch.
Nechtěl bych dnes začínat v realitním byznysu bez silného partnera
za zády. To, že děláme svou práci dobře, nám potvrzují kladné reference našich klientů, kteří se nejen vracejí, když potřebují řešit otázku
bydlení nebo vhodné investice do nemovitostí, ale a to mi ještě více
potvrzuje, že děláme svou práci dobře, nás doporučují svým známým
nebo obchodním partnerům.
Jak se vám dařilo v loňském roce?
Naše realitní franchisové pobočky EVROPA udělaly obrovský skok
v efektivitě, byl to náš cíl a velmi nás to těší. Ačkoliv franchis tolik
nepřibylo, vzrostl jejich obrat o 31 % . Nejlepších deset poboček dnes
bez problému dosahuje v průměru přes 1 000 000 Kč měsíčního obratu.

kdy výsledkem je vždy spokojený zákazník. Nemáme ambice být
největší realitní síťí na trhu, ale rozhodně nejlepší. Přesto se nám daří
kontinuálně zvětšovat náš vliv v realitním byznysu. Potvrzení tohoto
faktu je zájem ať již samotných makléřů, menších realitních kanceláří
nebo zájemců z řad jiných oborů podnikání o otevření vlastní franchisy
EVROPA realitní kancelář a spojení se silným partnerem, který je na
trhu již 20 let.
Zastřešujeme 28 franchisových poboček, z toho 24 v České republice a část na Slovensku. Do konce roku 2018 otevíráme dalších
6 poboček a v roce 2019 máme v plánu otevřít dalších 10 na území
České i Slovenské republiky. Zřizovat ve větším počtu franchisové
pobočky není na pořadu dne, jde nám především o kvalitní servis
a zázemí pro všechny naše stávající i budoucí franchisanty.
Ten kdo kupuje franchisovou licenci EVROPA realitní kancelář, tak
očekává kvalitní full servis, silnou marketingovou podporu, vzdělávání a další výhody, kterými my, jakožto silná a etablovaná ﬁrma na
realitním trhu disponujeme. Poskytujeme exkluzivitu značky pro dané
území, lokalitu a nejen to nás výrazně odlišuje od naší konkurence.
Velmi pečlivě naše nové franchisanty vybíráme a společně řešíme,
zda je tento typ podnikání pro ně vhodný. Naším zájmem není prodat
licenci každému, kdo o ni projeví zájem.

Kolik aktuálně provozujete poboček realitních kanceláří
EVROPA a kolik z nich provozují franšízoví partneři?

Pro koho je realitní franšíza EVROPA vhodnou příležitostí? Jací
franchisanti mají předpoklady k úspěchu – prozraďte, jaké jsou
atributy úspěšné franchisy?

Naše vize je poskytovat kvalitní a rychlý servis Všem našim klientům,

Pro všechny, kteří chtějí mít ﬁnanční nezávislost a uspokojení z vlast-

ního podnikání. Ptáte se mně, jaký typ osobnosti uspěje? Daří se
především lidem, kteří pobočku osobně řídí, věnují jí svůj čas a energii. Mají dobré vazby a v regionu se těší dobré pověsti. Nechybí jim
ﬁnanční zázemí a mají podnikatelskou vizi, kde chtějí být řekněme za
pět let. Někteříí z našich franchisantů se chystají v příštím roce otevřít
další pobočky v dalších regionech.

jednoduché pravidlo. Jestliže chci vlastnit svou pobočku, pak koupím
rovnou licenci. A jestliže mě baví obchod, pak obchoduji i jako majitel, jen s výrazně vyšším společenským statutem a prestiží.

Podnikání v realitním odvětví je momentálně nejvýhodnější za uplynulých deset let. V EVROPA realitní kanceláři jsme si tohoto vývoje
vědomi a nabízíme možnost této situace využít na bázi franchisové
spolupráce. EVROPA realitní kancelář má vypracovanou nejkomplexnější nabídku výhod franchis v realitním oboru.

Samozřejmě, ať nás osloví a domluví si s námi nezávaznou schůzku.
Je lepší své sny realizovat, než o nich jen snít.

Co Vaši franšízoví partneři na spolupráci s Vámi oceňují nejvíce?
Kvalitní a komplexní servis ze strany franchisora, mezi něž se mimo
jiné řadí vlastní realitní software EVROPÁK, silná marketingová podpora, mezilidské vztahy, nemalá úspora nákladů spojených s realitní branží, navyšující se příjmy a nakonec i zvýšení osobní prestiže
v regionu kde žijí a podnikají.
Jaký je z Vašeho pohledu největší přínos Vaší značky pro
řadového franšízanta? Co od Vás franšízový partner může
očekávat?
Silná ryze česká realitní společnost EVROPA s dvacetiletou historií
na trhu. Serióznost a profesionalita, reference klientů, kteří využívají
našich služeb opakovaně a následně i doporučují naše služby dále.
To je pro nás důkaz, že to co děláme dává smysl a přináší radost
nejen nám, ale i našim partnerům.
Všichni zájemci o franchisu mohou očekávat silnou a cílenou podporu od začátku spolupráce, od výběru lokality kanceláře, následné vybavení přes velmi kvalitní školení vlastní vzdělávací akademie
BAE, kde najdete ty nejlepší profesionály z realitní branže, ale i jiných
oborů, které jsou dnes již automatickou součástí našeho podnikání.
Jak jsem již zmiňoval, vyvinuli jsme vlastní realitní software EVROPÁK,
což nám dává velkou výhodu oproti konkurenci. Stávající franchisanti
si cení na naší spolupráci mimo jiné i výtečných osobních vazeb,
možnost ﬁnancovat své projekty či výkupy z našeho investičního fondu. Dále disponujeme vlastním oddělením na zpracovávání hypoték
a pojištění PFN group.
Navíc v letošním roce jsme vstoupili do velmi úzké spolupráce se silnou značkou Allianz a i to je jeden z aspektů, kterého si naši partneři
cení. Nestagnujeme, ale stále se posouváme dál a děláme vše pro
maximální spokojenost všech našich franchisantů, makléřů realitní
kanceláře EVROPA a v neposlední řadě našich klientů.
Jako v každém podnikání – někomu se daří, někomu méně. Jak
je to u vás? V čem vidíte důvody úspěchů či neúspěchů vašich
franšízantů?
Než podepíšeme novou franchisu, tak s naším budoucím franchisantem podrobně projdeme veškerá úskalí, která provozování realitní
kanceláře přináší. Společně vypracujeme byznys plán, upřesníme si
marketingové aktivity, které bude třeba ve svěřeném regionu realizovat a pobavíme se o personální strategii. Teprve potom podepisujeme a začínáme společně podnikat pod značkou EVROPA realitní kancelář. Tato počáteční „opatrnost“ nám umožňuje, abychom
se lépe poznali a ubezpečili se, že můžeme být společně úspěšní.
Franchising je o partnerství. Úspěšnost našich franchisantů i jejich
makléřů je pak velmi vysoká.
Je něco, nač by se měli potenciální franchisanti, mající touhu
vstoupit do prostředí realit, připravit?
Záleží na schopnostech zájemce o franchisu. Někdo má ambice
spíše obchodní, jiný čistě manažerské, až majitelské. Pro všechny
máme u nás místo pro jejich realizaci. Máme propracovaný systém
navazujícího manažerského i makléřského školení. Ale pro mě platí

Máte pro nové, potenciální realitní franšízanty nějaké doporučení
či motivaci?

A poslední otázka - s čím by naopak měli počítat realitní makléři,
kteří čtou tyto řádky a zvažují, že se osamostatní - že začnou
podnikat sami na sebe, avšak pod záštitou silné společnosti,
jakou je realitní kancelář EVROPA?
S tím, že budou o sobě rozhodovat sami. Měli by počítat s tím,
že dostanou příležitost něco ve svém životě dokázat, něco vybudovat. Nebudou už jen součástí soukolí, ale sami budou ta kola roztáčet. Stanou se majiteli vlastní realitní kanceláře EVROPA v daném
regionu. Budou dávat druhým práci, ale také budou za jejich práci
zodpovědní. Avšak, a to je velmi důležité, nezůstanou osamoceni.
Franchising je o tom, že máte za zády silného partnera, který vám
poradí, pomůže, vyjedná vám lepší podmínky u vašich dodavatelů,
mentoruje vás, pomůže vám udržet vaši ﬁrmu pod kontrolou, směřuje vás k dynamičtějšímu růstu, pomůže vám s marketingem, poradí
vám kde sehnat kvalitní zaměstnance, dodá vám technickou podporu
a k tomu je vaším obchodním partnerem po celou dobu spolupráce.
Díky tomu zvýšíte své procento úspěchu, ale stále zůstanete „svým
pánem“.

Nástrahy společného bydlení

Sdílený byt prověří vztah od základu
Jakmile se dva partneři rozhodnou pro společné bydlení, posouvají tím vztah o příčku výše. Často si přitom ale neuvědomí, že sdílený život v jednom bytě bude zároveň
vážnou prověrkou jejich vzájemné tolerance, a ne každý pár tuto zkoušku ustojí.
Romantické schůzky v parku plné něžných slovíček záhy vystřídají dohady o tom,
kdo dneska vynese koš a proč vám byl naúčtován tak vysoký doplatek za elektřinu.
Pokud jste se doposud domnívali, že svůj protějšek dobře znáte, najednou vám spadnou
růžové brýle a poznáte, jak jste se mýlili. Žena
může najednou zjistit, že její rytíř neumí odnést špinavé ponožky k pračce, a muž bude
možná zklamán, že i princezna dokáže pod
vlivem stresu použít velmi nevybíravý slovník. Kromě vzájemného odhalování dosud
netušených osobnostních rysů budete navíc
vystaveni starostem všedního dne, které bude
třeba řešit společnými silami. V první řadě to
jsou finance. Ačkoli třeba žijete v cnostném
přesvědčení, že na penězích nezáleží, určitě se
neubráníte pocitu křivdy, když všechny účty
budete platit ze svého a partner či partnerka
bude jen utrácet za své koníčky. Časem také
můžete společně čelit konfliktům například
se sousedy nebo s pronajímatelem bytu. Máte
na spor stejný názor a dokážete se podpořit?
Situace 1: Jeden se stěhuje k druhému
Jestliže má jeden z partnerů vlastní byt a nabídne druhému, aby se k němu nastěhoval,
měl by přijmout fakt, že tu jsou teď doma oba.

Postoj typu „tohle je přeci můj byt a já na něj
platím hypotéku, tak tady budou platit moje
pravidla,“ určitě nepovede k harmonickému
vztahu. Na druhé straně přistěhovaná osoba
by měla aspoň zpočátku respektovat fakt, že
její protějšek byl dosud zvyklý na naprosté
soukromí a dělal všechno po svém, takže není
na místě hned volat řemeslníky, aby vytrhali ty strašné kachle z koupelny a nahradili to
elegantní stěrkou, protože v tomhle se přeci
nedá bydlet.

Hned na začátku si
ujasněte, jak si rozdělíte
domácí práce a jakým
způsobem povedete
finance. Bude vám
vyhovovat společná kasa,
nebo raději vytvoříte jen
menší fond na nezbytné
platby a zbytek výplaty si
každý nechá pro sebe?
Nevzdávejte se svých
osobních zájmů a přátel
jen proto, že už nebydlíte
sami. Každý si někdy
potřebuje vyhradit čas
na sebe a druhý by to
měl tolerovat. Společná
domácnost má být přeci
hnízdečkem lásky, nikoli
vězením.

Situace 2: Hledáme nový společný byt
V případě, že jste dosud oba bydleli u rodičů
a nyní se chcete nastěhovat „do svého“, nejspíš zapátráte mezi pronájmy. Žádat společně
o hypotéku, pokud jste spolu ještě nějakou
dobu nebydleli, je hodně riskantní. Podle statistik se totiž více než polovina párů žijících
ve společné domácnosti rozejde ještě dřív, než
se partneři stihnou vzít. Je proto bezpečnější
vyzkoušet si společné bydlení nejprve „nanečisto“ v pronajatém bytě a teprve potom začít
zvažovat významné finanční závazky.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Jak to zvládnout
Smiřte se s tím, že každý
člověk je jiný a má jiné
zvyky. Pokud vám něco
vyloženě vadí, určitě si
to nenechávejte pro sebe.
Občasným konfliktům se
ve vztazích vyhnout nedá.

Jak vybrat lokalitu
Rozhodování o místě
vašeho budoucího
společného bydliště
je první zatěžkávací
zkouškou. Někomu
vyhovuje ruch centra, jiný
je duší venkovan a touží
po klidu. Tyto preference
je potřeba sladit, stejně
jako se musí vzít v úvahu
i dostupnost do práce.

WWW.REALCITY.CZ

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

www.realexpertsuccess.cz
CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

PRAXE?

FAKTA

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

 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!
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 rodinného domu 7+kk
Novosedly nad Nežárkou

T: 733 532 252

Prodej malebné chalupy 6+1
Jiříkov

T: 739 017 888

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu
Exkluzivně Vám nabízíme ke koupi velmi pěknou
o zastavěné ploše 386 m2 a obytné ploše 295 m2,
chalupu o dispozici 6+1 a užitné ploše 230 m2,
postavenou na pozemku o výměře 11 696 m2.
která je situována na parcele o celkové výměře
Budova postavená do tvaru písmene H nabízí
342
m2. Nemovitost o dvou nadzemních podlažích
vícero možností využití. V celé budově je podlahové
a prostornou půdou (možnost vestavby dalších
vytápění připojené na kombinaci kotle na pelety
místností)
je vhodná k celoročnímu užívání.
a elektrokotle. K úsporám na provozních nákladech
Nachází se v malebném údolí Jiříkovského potoka,
přispívají solární panely na střeše. Součástí domu
v
obci
Jiříkov, okrese Děčín.
jsou dvě krytá parkovací stání.
Grand půlstrana Zeleneč 21.2.pdf 1 21.02.2019 10:00:39

Cena: Informace u makléře

Cena: Informace v RK

bytový dům Zeleneč
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výhradní prodejce projektu

www.nastarestodole.cz

Cenově dostupné bydlení
od 53.000 Kč / m2

2+kk od 2.593.500 Kč
3+kk od 3.584.700 Kč
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Chov domácího zvířete v bytě

Co pronajímatel může a co už mu zákon zakazuje?
Řada lidí se setkala s tím, že se v inzerátu o nájmu bytu či domu objevila krátká,
za to poměrně výstižná věta o tom, že pronajímatel zakazuje jakékoliv domácí mazlíčky, nejčastěji pak psy, kočky a jiná větší zvířata. Má vůbec pronajímatel právo
chov zvířete zakázat? A pokud ano, za jakých podmínek? Může naopak pronajímatel žádat něco navíc, pokud je v bytě zvíře chováno?
Předchozí právní úprava
Předchozí úprava v zákoně č. 40/1964 Sb.,
občanském zákoníku (účinném do 31. 12.
2013), právo na chov zvířete v bytě či domě
výslovně neobsahovala. Z povinnosti řádného užívání bytu a povinnosti vytvořit prostředí zajišťující nerušený výkon práv ostatních
uživatelů domu se nepřiměřené chování zvířat dovozovalo jako hrubé porušování dobrých mravů ve vztahu k danému bydlení.
Řada pronajímatelů chov zakazovala, v některých domovních řádech byl také stanoven
požadavek písemného souhlasu pronajímatele. Omezování chovu zvířat v nájemních
smlouvách tak bylo běžnou praxí. O hrubé
porušování dobrých mravů se jednalo zejména v případě, kdy ani po písemné výzvě
s uvedením případných výpovědních důvodů
majitel zvířete nesjednal nápravu.
Účinná právní úprava
V případě chování zvířat v bytě se do kolize
dostávají na jedné straně zájmy pronajíma-

telů na řádném užívání svého majetku, a to
zejména z hlediska bezpečnosti či možném
poškození vybavení bytu, na druhé straně pak zájmy nájemců chovat své mazlíčky
i v pronajatém bytě či domě. Nový občanský
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), jenž vstoupil v účinnost počátkem roku 2014, přinesl
podrobnější úpravu týkající se chovu zvířat
v bytě. Ustanovení občanského zákoníku tak
dle nové úpravy umožňuje nájemci chovat
v bytě zvíře „nepůsobí-li chov pronajímateli
nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě“.
Zákon tak dává nájemci právo, které nelze
v jeho neprospěch omezovat paušálním zákazem chovu domácích zvířat či formulováním
restriktivních podmínek s obdobným účinkem. Majitel zvířete musí respektovat pokyny
pronajímatele a pravidla pro chov a udržení
obvyklého pořádku. Navíc je majitel zvířete
omezen úpravou tzv. sousedských práv, zejména by své případné sousedy neměl rušit

Jedním z důvodů pro
zakázání chovu určitého
živočišného druhu
v předmětu nájmu může
být také alergie na srst
určitého druhu zvířat.
V takovém případě
si může pronajímatel
ve smlouvě ujednat zákaz,
a to z toho důvodu, že
po skončení nájmu by
byl byt pro samotného
pronajímatele díky
přítomnosti alergenů
neobyvatelný.

Adam Tietz
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
18

nepřiměřeným hlukem, zápachem či vnikáním zvířete do cizích prostor.
Při zkoumání, zda nájemce neobtěžuje ostatní obyvatele nepřiměřeně poměrům se přitom vždy musí zohlednit konkrétní okolnosti
daného případu. Mezi tyto okolnosti patří například to, zda je předmětem nájmu rodinný
dům na venkově či byt v panelovém domě
v centru města (podmínky se tak zkoumají
s ohledem na místní poměry každého předmětu nájmu zvlášť). Dále je potřebné zhodnotit druh zvířete s ohledem zejména na jeho
velikost a podmínky potřebné k jeho chovu.
Zcela odlišné požadavky na chov bude mít
vodní želva, domácí kočka či prase. Navíc je
potřebné zkoumat, zdali se jedná o zvíře běžně se vyskytující a chované v domácnostech
(kočka, morče) nebo o živočicha pro chov
neobvyklého (klokan, kůň). Závěrem je potřebné zohlednit také množství chovaných
zvířat, hluk (nežádoucím je tak například
hlasitý štěkot psů v pozdních hodinách), zápach a jejich nebezpečí pro okolí (chov dvou
morčat v panelovém bytě v každém případě
nepřináší taková rizika jako chov krajty královské). Po pronajímateli pak nelze spravedlivě žádat, aby čekal až na útěk nebezpečného
zvířete k tomu, aby byl chov shledán nepřiměřeně nebezpečným. Následně se všechny
uvedené podmínky zhodnotí nejprve každá
zvlášť a pak dohromady a vyhodnotí se, zda
chov nestanovuje nepřiměřené obtíže poměrům v domě.
Pokud by chov konkrétního zvířete mohl způsobovat obtíže nepřiměřené poměrům (např.
v případě nadměrného hluku či vysokého ri-

zika nebezpečí u prudce jedovatých zvířat),
může pronajímatel daný chov zakázat. Při
uzavírání nájemní smlouvy může pronajímatel do smlouvy přidat ustanovení týkající se
chovu, zejména jednotlivá opatření za strany
nájemce, která musí přijmout a zabezpečit.
Pokud počítá pronajímatel se zvýšením nákladů, musí být jejich výše sjednána v samotné
nájemní smlouvě.
Začne-li působit chov pronajímateli nebo
ostatním obyvatelům domu nepřiměřené
obtíže až v průběhu trvání nájmu, je možné
ukončit nájemní vztah, a to z důvodu hrubého porušování povinností stanovených
nájemní smlouvou. Pronajímatel má za takových okolností právo daný nájemní vztah
vypovědět.
Zvýšené náklady spojené
s chovem zvířete v bytě
Ustanovení občanského zákoníku uvádí
ke zvýšeným nákladům následující: „Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů
na údržbu společných částí domu, nahradí
nájemce tyto náklady pronajímateli.“ Pronajímatel může po nájemci vyžadovat náhradu
nákladů za účelem uhrazení údržby společných částí domu, která se v souvislosti s chovem daného zvířete navýšila (může se obecně
jednat o náklady na celkovou údržbu, náklady na úklid společných prostor apod.). Rozúčtování zvýšených nákladů všem nájemcům
daného domu by bylo nepřiměřené, neboť by
zasahovalo do práv těch, kteří zvíře nechovají a doplácí tak na chov domácích mazlíčků
ostatních obyvatel domu.

Závěr
Nová právní úprava
v občanském zákoníku
umožňuje chov zvířat
v pronajatém domě či
bytě v případě, kdy daný
chov nezpůsobuje hrubé
porušování obvyklého
užití bytu. Zásadní je
v daném případě to,
nakolik chov zvířete
zatěžuje společné prostory
a sousedy.
V případě, kdy chov
zvířete způsobuje nárůst
nákladů na údržbu
společných prostor, který
přímo souvisí právě
s daným chovem, může
pronajímatel žádat náklady
s tímto spojené.

Zdroje
Zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
ve znění pozdějších
předpisů.
Důvodová zpráva
k zákonu č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
PETROV, Jan. Občanský
zákoník: komentář.
Praha: C.H. Beck,
2017. Beckova edice
komentované zákony.
ISBN 978-80-7400-653-1.
HULMÁK, Milan,
KABELKOVÁ, Eva.
§ 2258 [Chov zvířete
v bytě]. In: HULMÁK,
M. a kol.: Občanský
zákoník VI. Závazkové
právo. Zvláštní část
(§ 2055–3014). 1. vydání.
Praha: Nakladatelství
C. H. Beck, 2014, s. 399.
ISBN 978-80-7400-287-8.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 10

PRONÁJMY

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?
PRONÁJEM RD 5+1, HOŘOVICE, BEROUN
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5HL
Po rek., 152,4 m², garáž, kolna, poz. 455 m². Autem 20 min do Prahy a 26 min do Plzně. Zařízeno
nábytkem, kuch. linka, pračka, sušička, plyn. kombi
kotel, krb.

BLANÍK REALITY s.r.o.

NOVOSTAVBA BYTOVÝ DŮM PRAHA
5-RADLICE
Třída C
www.realcity.cz/rc/E5C8
Tetínská ul., nadstandardní byt č. 404, 4.NP, 3kk,
95,32 m², balkon 10,49 m², garáž, sklep, metro a
MHD Radlická, výhled na Prahu, hypo možné.

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Commco

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

tel.: 724 270 852
8 316 000 Kč

tel.: 739 406 126
23 000 Kč/měs.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

EXAFIN one, s.r.o.

PRAHA 4

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

NOVÝ BYTU 1+KK/B 41,9 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49F

Výstavba nových bytů v projektu Vyladěné byty Green Look. Byt 1+kk/B 35,6 m² + balkon 6,3 m² se
skvěle hodí na investici nebo na bydlení pro single
lidi.

EXAFIN one, s.r.o.

BYT 4KK/L, PRAHA 4, UL. HODONÍNSKÁ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D8

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

DV, 83 m², 1. p. panel. domu, 700 m od M Kačerov, plast. okna, kuch. linka, obložená koupelna.
Vestavěné skříně v předsíni. Anuita zaplacena.
Brumlovka 250 m.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
5 200 000 Kč

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz

EXAFIN one, s.r.o.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

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.

PRAHA 5

tel.: 737 289 996
11 170 000 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

PRAHA 7

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

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
4 290 000 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 balkon 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
6 770 000 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

S NÁMI
NAJDETE!

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.

tel.: 730 895 959
6 950 000 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/B 90 M² PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

www.realcity.cz
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Nový byt 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) v domě Rezidence Malvazinky. Byt ve
zvýšeném přízemí, orientace oken jih-západ.
www.rezidencemalvazinky.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

BYT 2KK/B, P7, UL. U MĚSTSKÝCH DOMŮ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4Q3

2X DŮM, H. MĚCHOLUPY, UL. U ZAHRADY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D9

Světlý, 43 m², OV, v 5.NP cihl. domu (nová fasáda,
zateplení, plast. okna, stoupačky, měřáky, střecha
- plánuje se výstavba výtahu). Kuch. linka vč. spotřebičů.

Samostatný dvougenerační dům 5+2/T, 185 m² a
samostatný dům 1+kk, 27 m², se zahradou a garáží. Ideální jako investice (možnost pronájmu 3 BJ:
3+1/T, 2+1 a 1+1.

BLANÍK REALITY s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
4 372 600 Kč

tel.: 603 872 485
11 000 000 Kč

TEXTOVÁ INZERCE
RD V ÚVALECH, 150 M², POZEMEK 385 M²
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5H4

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše 150 m². Celková plocha pozemku 385 m². V ceně dokončení tzv.
na klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

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

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

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středočeský kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.

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

RealExpert Success

tel.: 737 289 996
8 350 000 Kč

KUTNÁ HORA

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

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

S NÁMI NAJDETE!

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

PRAHA - VÝCHOD
PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
PRODEJ RD, ZRUČ NAD SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D6

Novostavba RD, 4+kk/T/Z. Klidné místo u lesa. Pozemek 380 m², UP 150 m². Obecní vodovod, el. topení, septik. Dostupnost 30 min. cesty autem od
centra Prahy.

BLANÍK REALITY s.r.o.

NOVOSTAVBY RD PRAHA-VÝCHOD
PŘEZLETICE

tel.: 603 186 034
4 900 000 Kč

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

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

Třída B
www.realcity.cz/rc/DVT3

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.

Nové RD Panská pole, 4-6kk, UP 106-142 m², garáže nebo gar.stání, 2x koupelna, 3x WC, pozemek
304-671 m², M Letňany 15min., MHD, zahájen prodej 3. etapy, hypo.

Commco

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

RealExpert Success

tel.: 724 270 852
5 700 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENZION-HOTEL S WELLNESS, ŠUMAVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5HM
Podl. pl. 1.120 m², poz. 1.671 m², Hamry u Hojsovy
Stráže, po částečné rekonstrukci, IS: el., studna s
koj. vodou, kanalizace, čistička. Kapacita 49 osob.

BLANÍK REALITY s.r.o.
ŘADOVKA V ÚVALECH

tel.: 739 406 126
4 190 000 Kč

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.

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

Commco

tel.: 724 270 852
6 800 000 Kč

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

NEBYTOVÝ PROSTOR PRAHA-ŽIŽKOV
Třída F
www.realcity.cz/rc/E5HC
Prostor s 9-ti místnostmi v suterénu s příslušenstvím se samostatným přístupem u parku Rajská
zahrada. CP 173 m². Prostory jsou vyklizené a nevyužívané.

tel.: 776 806 022
4 500 000 Kč

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.

v lokalitě 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

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Finanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na 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 obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z
v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91
Dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodující – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93
RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97

www.realcity.cz/rc/DZ9C

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

POPTÁVKA

RD č.25, typ Cg4, dvojdům 5+kk, UP 141 m², plocha parcely 356 m², dřevěná eurookna, parkety
dub, 2x WC, 2x koupelna, garáž 21 m², dokončení
1.pol.2019, hypo možné.

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

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.

PROKONZULTA, a.s.

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E3QN

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

PENÍZE IHNED

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

tel.: 724 370 102
informace v RK

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.
KOUPÍME BYT

tel.: 724 370 102
informace v RK
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

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

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmínkou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.

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

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.

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 721 676 015
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

PRO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96

Hledáme ke koupi stavební pozemek ve Středočeském kraji pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000
m². Ideálně v blízkosti hlavního tahu směr Praha.

Gars. až 2+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny, Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV,
rozumné nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

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.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
do 3 500 000 Kč
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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

Realitní zákon

Přesněji zákon o realitním zprostředkování
Kolik se toho o něm už napsalo. A přesto, pořád narážím na realitní makléře, kteří
vlastně ani nevědí, co se v této věci děje, k jakým změnám se schyluje. A tak myslím,
že nebude škodit několik aktualit si připomenout.
V pondělí 21. ledna vláda na svém jednání
schválila návrh zákona, který mění dosavadní
volnou živnost realitního makléře na živnost
vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Tak by se dala ve stručnosti shrnout zpráva ČTK. Že tomu předcházela léta „tlučení“
Asociace na všechny „přivřené a zavřené a někdy i zamčené dveře“, není třeba opakovat.
I tento návrh zákona, předkládaný vládou, je
vlastně dílem čtyřleté práce, dohadování a tahanic. Nic na světě není dokonalé, a i tento
návrh zákona má svá slabší i silnější místa.
To by však bylo na knihu, nikoli kratší článek
do časopisu. Tak si shrňme alespoň základní fakta a informace tak, jak je máme právě
k dispozici.
Vázaná živnost
Ale co vlastně znamená termín vázaná živnost? Kolik lidí o něm hovoří a kolik z nich
vlastně neví… Vázaná živnost je živnost, pro
kterou je potřeba mít odborné vzdělání. Na-

příklad zedník musí mít aspoň výuční list.
Odborně se jedná o živnosti, podmínkou
jejichž provozování je odborná způsobilost
uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, nestanoví-li živnostenský zákon jinak (viz
§ 24). Jedná se o ohlašovací živnosti vyjmenované v příloze č. 2 živnostenského zákona.
Jak dlouho jsme volali po tom, aby mohli
realitní kancelář provozovat pouze profesně
zdatné osoby. V rámci své praxe jsem nepotkal „realiťáka“, který by o sobě řekl, že o tom,
co dělá, vlastně nic neví. A opravdu, většina
těch, se kterými se potkávám, je opravdu věci
znalých. Ale že i to není pravidlem, je bohužel také pravda…
Vysokoškolské vzdělání – podmínka
pro realitní makléře
S tímto názorem, ve vztahu k návrhu zákona se setkávám dost často. Tuto informaci nejčastěji šíří někteří novináři a makléři,
kteří si nedovedou přečíst to, co zákon říká,

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

až dokonce. Není to pravda. Ano, některé
vysokoškolské vzdělání bude automatickou
„vstupenkou“ do oboru. Ale neznamená to,
že by již nikdo jiný nesměl v tomto oboru
podnikat. Možností je více, ale připadá mi
nejsnazší říci, že kdo složí zkoušku odborné
způsobilosti (dle příslušných pravidel) před
tzv. „autorizovanou osobou“, má vystaráno
(viz www.arkcr.cz).
Písemné smlouvy
Ano, to je bezesporu posun kupředu. Pokud
realitní kancelář chce zprostředkovávat, musí
za tímto účelem mít uzavřenu písemnou
zprostředkovatelskou smlouvu. I v této části
lze zaznamenat oponenty, a to dokonce z řad
odborné veřejnosti. A já se ptám proč? Jaký je
problém uzavřít takovou smlouvu i s největším kamarádem, se kterým „přece nic podepisovat nemusím“? O tyto obchodní případy
totiž nejde. Jde o to, aby se zabránilo „kradení
zakázek“, aby se omezilo inzerování nemovitostí, u kterých si to jejich majitelé nepřejí. Jde
o vyjasnění vztahu mezi zprostředkovatelem
a klientem.  
Pojištění
V tomto bodě se jedná o povinné pojištění
profesní odpovědnosti. To je ochrana pro samotného zprostředkovatele i pro spotřebitele.
Většina realitních makléřů to chápe. V rámci
návrhu zákona jsme tuto kapitolu s ministerstvem mnohokráte řešili. Nešlo o to, zda
ano, či ne, ale hlavní bodem byla vždy navrhovaná výše tohoto pojištění. Na to není
zcela jednotné stanovisko. Pojišťovny hájí tu
nejvyšší hladinu celkem pochopitelně a to
přesto, že za celou dobu, kdy toto pojištění
poskytují, byla plnění minimální. Nepojištěný zprostředkovatel si dle návrhu zákona
koleduje o značnou pokutu. Bude-li pojištění
drahé, pak může i tato okolnost počet makléřů na trhu omezit. MMR muselo podle ministryně Dostálové zákon navrhnout tak, aby
nediskriminoval malé a střední podnikatele.
Zástupci některých realitních kanceláří také
proto kritizují, že pojištění realitního zprostředkovatele je nedostatečné, když částka povinného pojištění na pojistnou událost se snížila z původních šesti milionů korun na 1,75
milionu. „I tahle částka nám působila velké
problémy“; „Museli jsme zvolit zlatou střední
cestu“, k tomuto tématu dodává ministryně
Dostálová.
Zdraží se služby?
Členové Asociace jsou takto povinně pojištěni již léta. Tuto povinnost si zakotvili do platných stanov Asociace. Mají snad vyšší provize než realitní kanceláře, které se nezavázaly
k ničemu takovému a pojistku si nezřídily?
Samozřejmě, že ne. Neobstály by na trhu.
V tomto směru je daleko větším problémem
DPH. Realitní kanceláře, plátci DPH vědí,
o čem hovořím.

Když ředitelé některých realitních kanceláří
tvrdí, že pojištění zdraží jejich služby, pak
si já myslím, že jim spíše zkomplikuje nábor
nových makléřů. Někteří to naopak možná
využijí jako náborovou marketingovou výhodu: „Zaplatíme za vás povinné pojištění odpovědnosti.“
„Klientské“ peníze
Vyřešil zákon tzv. úschovy u realitní kanceláří? Vlastně ne. Úschovy peněz, které nejsou
penězmi realitní kanceláře, jako jsou třeba zálohy na kupní ceny, úschovy celé kupní ceny
apod., nevyřešil. Tak trochu po vzoru „chytré
horákyně“.  Ani je nezakázal, ani neřekl, jak
by mělo vše probíhat, třeba podle pravidel
úschov u advokátů. Říká, že je nemá realitní
kancelář nabízet a má doporučovat služby jiných subjektů (např. banky).
A co bude dál?
Už jsem se setkal s názory typu: takže máme
nový realitní zákon. Od kdy platí? Ale tak jednoduché to přeci jen ještě není. Zákon musí
schválit parlament a podepsat prezident.
A jak víme, to může být poměrně složitá cesta. Všechno začne tím, že poté, kdy návrh
ve sněmovně obdrží příslušné číslo jednací,
svého zpravodaje, poputuje jednotlivými
výbory než do sněmovny dorazí. Důležitější
než rychlost takového putování, bude výsledná kvalita návrhu, resp. návrhů případných
úprav. Jakmile se zákon podaří předložit poslancům, bude se jistě bouřlivě diskutovat.
To může být ku prospěchu věci, ale jak víme,
někdy dokáže poslanecká tvořivost zákony
komplikovat. No, a pokud projde zákon v poslanecké sněmovně, tak je tu ještě senát. A pak
prezident… Ministryně Klára Dostálová, která zákon předkládá, za nejzazší přijatelný termín pro uvedení zákona v platnost považuje
začátek roku 2020.
Ovlivní zákon počet RK v ČR?
Podle údajů Českého statistického úřadu
bylo v ČR ke konci loňského roku 14 602
podnikatelských subjektů, které se hlásily
ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu
na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika ke špičce v Evropě, na jednoho
makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální
odhady počítají až s 25 000 realitních zprostředkovatelů. V Německu, které je v tomto
žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.
„Právě díky novému zákonu a novým podmínkám
to nebude již podnikání v garážových podmínkách.
Cílem je nastavit komunikaci mezi klienty a makléři a navrátit prestiž oboru,“ uvedla ministryně
pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové
konferenci 21. 1. 2019. Jestli se tak stane, ukáže až čas. Zákon v současném znění se o to
bezesporu snaží, i když v těchto snahách lze
spatřit i rezervy.

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- vstupní prohlídka
nemovitosti  
- sepsání
zprostředkovatelské
smlouvy  
- posouzení reálné tržní
ceny
- převzetí podkladů
potřebných k prodeji
od klienta
b) Příprava zakázky
- prověření  podkladů
předaných klientem
z běžně dostupných
zdrojů
- zpracování textových
a grafických výstupů
(exposé, podklady pro
inzerce)
c) Realizace zakázky
- nabídka nemovitosti
- organizace prohlídky
nemovitostí
- 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
Týká se úkonů RK v rámci
sjednané provize u tzv.
„exkluzivních zakázek“

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR
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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
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WEBOVÉ
STRÁNKY

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E572

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E5I3

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E56Q

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E59L

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5I4

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PS

Byt, 2+kk, 41 m²
Byt, 3+1, 74 m², tř. G
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+kk, 30 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
JURIS REAL spol. s r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
PSN s.r.o.
tel.: 777 275 457
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 601 587 147
tel.: 226 257 929
tel.: 608 019 000
2 740 000 Kč
1 837 500 Kč
2 600 000 Kč
2 650 000 Kč
2 800 000 Kč
2 823 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E52I

Byt, 2+kk, 40 m²
Reality5

PRAHA 4

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E59Q

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E5I5

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5I6

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SX

Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 37 m²
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Broker Consulting a.s.
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 - AZ Reality
ERA ALKA Reality s.r.o.
tel.: 734 693 031
tel.: 226 257 929
tel.: 800 100 164
tel.: 774 110 007
tel.: 608 819 472
tel.: 736 631 667
2 880 000 Kč
2 899 000 Kč
2 900 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 999 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5I7

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E59R

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4PY

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E579

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5I8

Byt, 3+kk, 64 m², tř. D
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
Byt, 2+kk, 43 m²
Duna House
Reality Vodenka
KUZO Partners s.r.o.
Broker Consulting a.s.
Molík reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 777 769 581
tel.: 777 350 199
tel.: 775 560 892
tel.: 800 100 164
tel.: 732 510 009
tel.: 777 276 667
3 000 000 Kč
3 150 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč
3 199 000 Kč
3 200 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5I9

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5IA

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5IB

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5IC

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5ID

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E1FL

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
RK Donna s.r.o.
KOVA Reality
EVROPA RK PRAHA 1
RE/MAX ANDĚL
RE/MAX ANDĚL
PROFIT REALITY Ltd.
tel.: 775 077 771
tel.: 605 200 200
tel.: 734 366 366
tel.: 725 293 026
tel.: 608 512 503
tel.: 608 765 337
3 200 000 Kč
3 250 000 Kč
3 250 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 300 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E59U

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E59V

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5IE

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5IF

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5IG

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E57Q

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
Byt, 3+kk, 65 m²
Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 2+kk, 55 m²
Moovido s.r.o.
CENTURY 21 - Alex
OPIDUM - reality a.s.
BIDLI reality, a.s.
Ponte reality s.r.o.
CENTURY 21 Coloseum Praha
tel.: 277 010 710
tel.: 734 799 331
tel.: 777 847 651
tel.: 774 110 007
tel.: 734 204 301
tel.: 607 000 021
3 490 000 Kč
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
4 190 000 Kč
4 250 000 Kč
4 275 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5IH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5II

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E5IJ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5IK

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E5IL

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5IM

Byt, 3+1, 65 m², tř. G
Byt, 3+1, 73 m², tř. G
Byt, 2+kk, 60 m²
Byt, 2+kk, 78 m²
Byt, 2+1, 69 m²
Byt, 3+1, 76 m²
Ponte reality s.r.o.
Duna House
CENTURY 21 Coloseum Praha
CENTURY 21 Premium
CENTURY 21 Premium
INSTINKT REALITY s.r.o.
tel.: 734 204 301
tel.: 608 920 894
tel.: 607 000 021
tel.: 739 682 221
tel.: 608 378 883
tel.: 605 264 957
4 290 000 Kč
4 499 000 Kč
4 590 000 Kč
4 999 000 Kč
5 150 000 Kč
5 190 000 Kč
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Příspěvek na bydlení. Máte nárok?
Kdo ho může reálně dostat a kolik činí?

K čemu příspěvek na bydlení slouží, je asi jasné téměř každému. Stát jeho prostřednictvím pomáhá rodinám i jednotlivcům, kteří nezvládají ze svého nízkého příjmu
pokrýt náklady na bydlení. Týká se to lidí nebo rodin, které za bydlení vydají více
peněz než 30 procent svých příjmů. Pokud žijí v hlavním městě, je to 35 procent.
Třetina příjmů, o kterých se hovoří, nesmí překročit takzvané normativní náklady
na bydlení. Ty se určují na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti.
Příspěvek na bydlení v současné době čerpá
okolo dvou set tisíc rodin. Konkrétně jen
v lednu loňského roku pobíralo příspěvek
na bydlení 203 tisíc rodin a jednotlivců. To je
překvapivě o dvacet tisíc méně než v předchozích letech. Největší počet příjemců příspěvku na bydlení je přitom v Moravskoslezském
kraji. Na přední příčky se zařadil také Ústecký
kraj a Praha.
Nerozhodují jen příjmy
Máte nízké příjmy? Ještě se neradujte. Jen tento fakt nestačí. Nárok na finanční výpomoc
od státu máte pouze tehdy, pokud splňujete
i další podmínky. Jednou z nich je, že jako žadatel musíte bydlet ve vlastním bytě či domě,
v nájmu nebo v družstevním bytě a mít zde
přihlášené trvalé bydliště. Jestliže jste v současnosti zapsaní k trvalému pobytu jinde,
na dávku nedosáhnete. Další podmínkou je,
že na jednu nemovitost lze příspěvek na bydlení pobírat pouze jednou. Můžete tedy žádat
i v případě, že bydlíte v bytě, jehož vlastníkem
je manžel nebo manželka. Ale pozor, tento
nesmí dávku už sám (sama) čerpat.

Nejde bydlet v pronajaté části bytu
Ano, ani tohle nelze, pokud chcete od státu
vidět nějaké příspěvky. Nelze mít pronájem
pouze části bytu. I když v takovém případě
na dávku nárok nemáte, můžete si požádat
o doplatek na bydlení nebo dávku v hmotné
nouzi.
Budete dokládat příjmy
Je naprosto jasné, že k žádosti budete muset
doložit i fakta. To se týká zejména doložení
svých příjmů. Úředníky zajímají příjmy všech
osob, které v daném bytě či domě trvale bydlí.
A roli hraje především fakt, kolik lidí je v dané
nemovitosti hlášeno k trvalému pobytu. Doložené musí být tedy i příjmy osob, které v nemovitosti nebydlí, ale mají zde trvalé bydliště.
Například tedy odrostlé děti hlášené k trvalému pobytu na této adrese. Do celkového příjmu (ať už jde o čistou mzdu ze zaměstnaneckého poměru, nebo ze samostatně výdělečné
činnosti) se připočítávají i některé dávky jako
například podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné nebo mateřská, rodičovský
příspěvek, přídavky na děti, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Družstevní, vlastní
nebo nájemní bydlení?
Roli také hraje, zda
žadatel bydlí ve vlastním,
družstevním, nebo si
nemovitost pronajímá.
Pokud jde o nájemní
bydlení, započítává se
nájem a náklady a služby
související s užíváním
bytu.

Z čeho se počítá
čistý příjem?
Výpočet a posouzení
se vztahuje vždy
na předchozí kalendářní
čtvrtletí. Pokud tedy
chcete zažádat o dávku
v únoru 2019, rozhodovat
budou příjmy za říjen,
listopad a prosinec roku
2018. Pokud budete žádat
třeba v květnu 2019,
budete dokládat příjmy
za leden, únor a březen
2019.

Jak se počítají náklady
na bydlení?
Jednou ze složek, která
rovněž rozhoduje pro
udělení příspěvku
na bydlení, jsou náklady
na bydlení. Do těch se
počítají výdaje za plyn,
elektřinu, topení, teplou
vodu, vodné a stočné,
televizi a rozhlas, odvoz
komunálního odpadu
a náklady za pevná paliva.
Bezplatné kalkulačky pro
výpočet nejrůznějších
dávek najdete na internetu.
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Moderní, multifunkční objekt po rozsáhlé
modernizaci a rekonstrukci z roku 2013.
Celkem 19 lůžek, 4 bowlingové dráhy,
3 venkovní koupací sudy, restaurace, výhled
na Sněžku, sjezdovka v pěší dostupnosti.

Celkem 6 bytových jednotek a 2 nebytové
prostory (vše po rekonstrukci), parcela
o celkové rozloze 1184 m2, zastavěná
plocha 228m2. Jedná se o zajímavou investiční příležitost ve vyhledávané lokalitě.

26.900.000 Kč

69.000.000 Kč

www.instinkt-reality.cz
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CMY

nájem každý měsíc, celý rok

K

TOP

MAX

PREMIUM

Proč využít službu
Bohaté zkušenosti
se všemi druhy pronájmů

Pronajímáme desítky nemovitostí měsíčně. Známe perfektně trh
a víme, jaké nástrahy při pronájmu hrozí. Dokážeme jim zabránit.

Prověřený nájemce

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

.cz

Pojištění odpovědnosti

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

Striktní nájemní smlouvy

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

Právní pomoc
Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.
Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek
bez potíží s nájemci.

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

www.renta365.cz

800 888 957

Jistota platby nájmu

Garantujeme včasné platby nájmu bez ohledu
na platební morálku nájemce.

