
BYDLETE ROK ZADARMO, nové cenově dostupné byty Praha 9 - Letňany  
K nastěhování podzim 2019  |  www.element-letnany.cz  |  více na straně 12

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nové byty
ŘHOSTIVA

Ulice Kytínská, Praha 10

P 62rodáno %
bytových jednotek

P R A H A  A  S T Ř E D N Í  Č E C H Yčíslo 4 od 18. 3. do 7. 4. 2019
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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

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.

3.920.000 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.

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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.

1.299.000.Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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

8.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Ruzyň-Dědina, Praha 6. Prodej bytu v OV, 
2+kk, cihla, 10. patro /13, 43m2+sklep. Nová 
kuchyňská linka, plastová okna, stoupačky. Dům 
po celk. rekonstrukci. Dědinova ul., lze hypo.

3.099.000 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.

899.000 Kč

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

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).

Jak řešit exekuce a dluhy?

Mediálně vděčné téma – vysoká míra za-
dlužení domácností se čím dál tím častěji 
objevuje na titulních stránkách novin. Je 
situace opravdu tak zlá? Na tuto otázku 
není jednoznačné odpovědi. Novinové 
titulky věští apokalypsu, nicméně v praxi 
není situace až tak zlá. S dluhy a exeku-
cemi našich klientů se v různé obdobě 
setkáváme téměř denně. Devadesát pro-
cent všech případů je více či méně řešitel-
ných. Prvním předpokladem úspěšného 
oddlužení je uvědomění si situace a po-
hlédnutí nepříjemné pravdě do očí. Ob-

čas klienti, kteří se zajímají o naše služby, 
odmítnou zpočátku navrhovaný postup 
s tím, že situaci vyřeší sami. Často spolé-
hají na půjčku od rodiny nebo od neban-
kovní instituce. Není však mnoho těch, 
kteří bez obav poskytnou půjčku člově-
ku, vůči kterému je vedena exekuce či má 
dluh. Možností je dohodnout s exekuto-
rem splácení dluhu. Výsledkem však lec-
kdy bývá úhrada několika splátek a poté 
pokračování bezútěšné situace. Vrátí-li se 
k nám žadatel o půl roku později, bývá 
často již pozdě na efektivní řešení. 

Klienti často ani netuší kolik je vůči nim 
vedeno exekucí a u jakého počtu exe-
kutorů. Na stůl nám „hodí“ balík svých 
dluhů a pro naše specialisty začíná detek-
tivní práce, kdy musíme rozkrýt jednotli-
vé závazky a získat vyčíslení pohledávek 
od exekutorů. Poté jsme schopni kliento-
vi doporučit nejvýhodnější řešení.

Situace bývá jednodušší, když klient 
vlastní nemovitý majetek. Vstoupíme 
do jednání s exekutory, zajistíme úhradu 
dluhů a následně i prodej nemovitosti 
za nejlepší možnou cenu na trhu. Často 
pro klienty vyhledáváme i novou nemovi-
tost ke koupi či pronájem. 

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

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
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.

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



Pozemky jsou v kurzu!
Realitní trh láká i dolarové milionáře
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INZERENTI:

ABF, a.s.

Akro Real, a.s.

ARK ČR - Asociace realitních kanceláří 
České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Commco

CRESTYL – Vysoký Újezd

EXAFIN one, s.r.o.

EXCLUSIVE RENTALS LTD

GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Luxent s.r.o.

Metrostav Development 
– Byty na Vackově

Mireas s. r. o.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Natland Real Estate – Lipenecký park

Natland Real Estate 
– Rezidence Sedmikráska

OMEGA ESTATE s.r.o.

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.

REAL KOMPLET spol. s r.o.

RealExpert Success

Realitní kancelář Honzík s.r.o

RS development – Rezidence ALBA

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

VP INVEST s.r.o.

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 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  8. 4. 2019

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 4 od 18. 3. do 7. 4. 2019

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

Praktické tipy pro mytí oken. 
Jak si usnadnit jarní úklid?



SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 
774 335 502 | info@rkjuris.cz WWW.JURISREAL.CZ

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

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve  Vraném nad Vltavou je postaven na  výjimečném místě, které je těsně spojeno s  řekou Vltavou, 
svou skladbou bytů je určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co 
nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý kontakt s přírodou a bezprostředním okolím řeky a to při 
zachování vysokého komfortu bydlení a dostupnosti všech souvisejících služeb. 

Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše 
domu. Toto moderní řešení je výhodné nejen z důvodu nezávislosti na dodávce TUV, ale výrazná je 
i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové 
jednotce přináleží balkón nebo terasa.

V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk, 2+kk a 3+kk o výměrách 
od 29,03 m2 do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí 
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ





40 m2, byt v 1.NP kompletně zrekonstruovaného secesního domu z roku 
1911 se zachovanými původními architektonickými prvky v klidné lokalitě 
blízko centra

60 + 17 m2, předzahrádka, spací patro, dvojitá výška stropu, velkoplošná 
okna, ateliér v přízemí rezidence Vltava s výtahem, recepcí a garáží, ne-
daleko centra

136 + 2 m2, balkon, repasované parkety, nová okna, byt ve 4.NP 
činžovního domu s výtahem a parkováním v lokalitě s veškerými službami 
a vedle parků

Byt 2+kk Ateliér 1+kk Byt 4+kk
PRAHA 10 - VRŠOVICE | ORELSKÁ PRAHA 8 - KARLÍN | ZA KARLÍNSKÝM PŘÍSTAVEM PRAHA 6 - DEJVICE | ELIÁŠOVA

www.realcity.cz/rc/E5KY www.realcity.cz/rc/E5L3 www.realcity.cz/rc/E5L4

  4 340 000 Kč   5 950 000 Kč   19 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
30884 31324 29288

G G G

112 m2, repasovaná špaletová okna a parkety, krbová kamna, zrekon-
struovaný byt s vysokými stropy ve 4.NP upraveného domu s výtahem 
vedle Karlova mostu

36 + 30 m2, terasa, dřevěné podlahy, velkoformátová okna, houseboat 
kotvící ve slepém ramenu Vltavy v místě s občanskou vybaveností blízko 
centra

129 m2, onyxová stěna, italský mramor, dubové parkety, nový designový 
byt ve 3.NP právě zrekonstruovaného secesního domu pár kroků od 
Slovanského ostrova

Byt 3+1 Houseboat 2+kk Byt 3+kk
PRAHA 1 - MALÁ STRANA | MOSTECKÁ PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | V PŘÍSTAVU PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO

www.realcity.cz/rc/E5KV www.realcity.cz/rc/E5KZ www.realcity.cz/rc/E5L1

  19 990 000 Kč   3 990 000 Kč   24 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
31467 31770 30984

G G G

127 m2, dřevěné parkety, keramická dlažba, špaletová okna, garážová 
stání, zrekonstruovaný byt v 5.NP domu s výtahem v nejžádanější části 
Královských Vinohrad

706 m2, inženýrské sítě, výhled na Dívčí hrady, jižně orientovaný pozemek 
ve vilové čtvrti na úpatí Pavího vrchu na klidném místě s minimem do-
pravního ruchu

228 + 398 m2, dubové podlahy, klimatizace, krb, příprava na saunu, nový 
světlý rodinný dům s východní zahradou a výhledy uprostřed parku Šárka-
Lysolaje

Byt 4+1 Pozemek Dům 5+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | ZÁHŘEBSKÁ PRAHA 5 - MALVAZINKY | NA PLÁNI PRAHA 6 - DEJVICE | POKOJNÁ

www.realcity.cz/rc/E5KX www.realcity.cz/rc/E5L8 www.realcity.cz/rc/E5L6

  17 900 000 Kč   17 000 000 Kč   33 750 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
24129 31384 31609

G G B

GG G

50 + 24 m2, předzahrádka, dubové podlahy, interiérové dveře, repliky 
špaletových oken, byt v 1.NP komorního projektu znovuzrození domu  
z 19. století

111 + 7 m2, balkony, výhled na Vltavu, špaletová okna, dřevěné dveře  
a parkety, světlý byt ve 2.NP bytového domu v pěkné části Nového Města 
vedle parku

82 + 5 m2, terasa, dřevěné podlahy a okna, sklep, nový klimatizovaný 
podkrovní byt v 5.NP historického cihlového domu s výtahem v rychlém 
dosahu centra

Byt 2+kk Byt 3+1 Byt 3+kk
PRAHA 3 - VINOHRADY | SLAVÍKOVA PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | KLIMENTSKÁ PRAHA 7 - BUBENEČ | U STUDÁNKY

www.realcity.cz/rc/E5L7 www.realcity.cz/rc/E5L2 www.realcity.cz/rc/E5L5

Informace v RK   11 900 000 Kč   9 900 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
31725 31322 31804



REALCITY 4/2019

rezidence

SMETANKA
www.rezidencesmetanka.cz | 601 301 301 

rezidence

U GRÉBOVKY
www.ugrebovky.cz | 601 301 301

 2+kk, 66 m2 + 2 balkony 15 m2, sk-
lep, OV, 4.p., novostavba, výborné 
spojení do centra 

 3+1, 104 m2, sklep 4 m2, 4.p. ci-
hlového domu s výtahem, DV s 
možností převodu 

 4+1, 83 m2 + lodžie 3 m2, sklep 
5 m2, OV, 1.p., dvě koupelny, hypo-
téka lze, klidná část obce 

 Komerční/bytový dům, 600 m2, 
pěší zóna T.G.Masaryka, obchody, 
dvůr, investice 

 Zděný RD 3+1, 106 m2, pod-
slepený poz. 728 m2, pův. stav, 
garáž 

CP 17 738 m2 u Hostivařské přeh-
rady, území ke sportu a oddechu, 
v ochr. pásmu vodního díla 

 Byt 2+kk  Byt 3+1  Byt 4+1 

 Obch. prostory  Dům  Pozemek 

  PRAHA 10, BOLOŇSKÁ PRAHA 2, PODSKALSKÁ PRAHA 12, PERTOLDOVA 

KLADNO PRAHA 9,KARLA TOMÁŠE PRAHA 11, HÁJE 

www.realcity.cz/rc/E5LB www.realcity.cz/rc/E5LC www.realcity.cz/rc/E5CG

www.realcity.cz/rc/DTLM www.realcity.cz/rc/E5LD www.realcity.cz/rc/DOQA

 4 300 000 Kč  12 480 000 Kč  4 890 000 Kč 

 12 600 000 Kč  7 500 000 Kč  14 200 000 Kč 

 724 593 303    724 593 303    724 593 303   

 724 593 303    724 593 303    724 593 303   

 N02413  N02417  N02392 

 N01839  N02405  N01517 

www.honzik.cz724 593 303, honzik@honzik.cz

BYTY  |  DOMY  |  CHATY  |  POZEMKY  |  KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

GG

DC G

RYCHLE PRODÁME, 

PRONAJMEME 

ČI VYKOUPÍME 

JAKOUKOLIV NEMOVITOST 

V PRAZE A OKOLÍ

25 let na trhu

8
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Sledujte novinky týkající se aktuálních projektů na našem webu www.luxent.cz.

Zahájen prodej bytů s terasami 
ve výjimečném komorním projektu  

Praha 6 - Ruzyně

O projektu
Představujeme Vám čtyři perfektně řešené byty ve druhém a třetím nadzemním patře s terasami v komorním bytovém projektu v centru Ruzyně, postaveném ve staré zástavbě a obklopené 
zelení.

Byty jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky moderního, pohodlného bydlení. Rozměrná okna velkoryse prosvětlují interiéry, výška stropů dává pocit světlosti a vzdušnosti. Celková stavba 
svým objemem, výškou a stylem harmonizuje s okolní přírodou i sousedním kamenným stavením a perfektně do místa zapadá. Z opačné strany sousedí s moderním bytovým domem a zá-
roveň stojí stranou od hlavní ruzyňské komunikace. Každý z bytů má vlastní garážové stání přímo v domě. V přízemí domu se nachází garáže se samostatnými vjezdy. Čtyři byty, všechny 
o dispozici 3+kk s terasami a s vlastní garáží se nachází ve druhém a třetím nadzemním podlaží a prodávají se shell & core s možností dostavby na přání majitele. Byty mají okna s izolačními 
trojskly, samostatné plynové kotle, podlahové topení, odvětrání na kuchyňskou digestoř, pohledový stropní beton v hlavní obývací části. 

Výhody bydlení v projektu
Dvoupatrové byty působí velkoryse, disponují prostornými terasami s krásným výhledem a všechny mají vlastní garážová stání přímo v objektu. Ruzyně je obklopena nádhernou okolní 
přírodou, zajímavými místy i historickými památkami – Bílá hora, Divoká Šárka, zámky a historické statky v okolních vesnicích, historické stezky, nejstarší železnice na území Prahy a další 
zajímavosti. K relaxaci a sportování poslouží jezdecké areály v místě i v sousedních vsích, které umožňují ustájení koní a základní jezdecký výcvik, také cyklistické a turistické trasy, plavecké 
bazény na Suchdole a na Julisce v centru Prahy 6, fi tness kluby a další.

Lokalita
Nesporně největší výhodou je bezprostřední blízkost centra Prahy 6 s veškerou občanskou vybaveností. Četné školy a školky, české i mezinárodní, většina pražských vysokých škol sídlí v Dej-
vicích a na Suchdole. Množství obchodů a restaurací, možnost větších nákupů v OC Šestka. Výborné dopravní spojení MHD s centrem Prahy a také napojení přes Pražský okruh na veškeré 
dálniční a silniční komunikace v ČR, a také blízkost mezinárodního Letiště Václava Havla.

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



720 310 300 26 500 000 Kč

Praha 2-Vinohrady
Luxusní a částečně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² v nově zrekonstruovaném 
činžovním domě s výtahem, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. 
Byt je klimatizovaný a odhlučněný s rekuperační jednotkou. Součástí je společ-
ná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy. 

www.realcity.cz/rc/E5LK

G

734 445 445 Informace v RK

Předboj, Praha-východ
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.

www.realcity.cz/rc/E5HU

A

720 310 300 17 900 000 Kč

Praha 7-Holešovice
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 ví-
řivkou, barem a grilem. K bytu náleží park. stání v podzemních garážích a sklep.

www.realcity.cz/rc/E5H8

C

720 310 300 5 990 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Krásný a nezařízený byt 2+kk o celkové ploše 52,5 m² ve vilové čtvrti Na Hře-
benkách, ve 2. patře historického secesního domu z roku 1910, který prošel 
kompletní a nákladnou rekonstrukcí včetně všech bytů. Za příplatek jsou k 
dispozici garážová stání.

www.realcity.cz/rc/E5KI

G

602 108 889 12 900 000 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

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

773 769 769 13 900 000 Kč

Tuchoměřice, Praha-západ
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 do-
pravní spojení, bezprostřední blízkost Prahy 6. 

www.realcity.cz/rc/E5HV

G

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

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

734 445 445 8 999 000 Kč

Praha 10-Vršovice
Kompletně zrekonstruovaný moderní byt 3+1 s balkony, ve 4. patře zrenovo-
vaného domu s výtahem. Obytná plocha bytu je 93 m², balkony 4,8 m². V bytě 
je centrální chodba, z ní vedou dveře do samostatných ložnic, koupelen, obytné 
kuchyně, šatny a komor.

www.realcity.cz/rc/E5KG

G

734 445 445 Informace v RK

Praha 5-Smíchov
Exkluzivní střešní byt 4+kk s ob. pl. 188,7 m2 a terasou 29,5 m2 s panorama-
tickým 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.

www.realcity.cz/rc/E5H6

G

731 300 400 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečná prvorepubliková vila po kompletní rekonstrukci, 490 m². Pozemek 
790 m² s pěstěnou zahradou s parkovou úpravou. Luxusní vila může být vy-
užita jak k trvalému bydlení, tak i ke komerčním účelům, např. jako klinika, 
penzion, lázeňský dům, bytový nájemní dům či sanatorium.

www.realcity.cz/rc/E5KH

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 měšanském 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

770 181 181 5 990 000 Kč

Průhonice, Praha-západ
Krásný byt 2+kk s OP 67,9 m² a terasou 13,4 m² s jedinečným pohledem na 
obec Průhonice. Byt se nachází v projektu Průhonická brána, koncipovaného 
jako rezidenční bydlení s výhledy do zeleně, v těsné blízkosti Průhonického par-
ku s dobrou dostupností do centra Prahy. K bytu náleží parkovací stání a sklep.

www.realcity.cz/rc/E5HA

G
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» nové byty u metra
» cenově dostupné byty pro každého
» hrubá stavba dokončena
» k nastěhování podzim 2019

ROK BYDLENÍ 
ZDARMA*

800 213 215
*podmínky akce na webu projektu

www.element-letnany.cz
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Čím větší zahrada, 
tím více dobrodružství.

5 + kk  |  185 m2  |  od 7,9 mil Kč

Dokončení 2019

www.Vysoky Ujezd u Prahy.cz
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RealExpert Success s kůží na trhu! 
Na co si dát pozor při prodeji či pronájmu!

RealExpert Success
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10–Vršovice

Tel.: +420 226 804 184

kodanska@real-expert.cz
www.realexpertsuccess.cz

Jak poznám realitního specialistu  
od realiťáka z ulice? 
Tereza Korbelářová – specialistka prodeje nemovitostí
Specialista má přehled o cenách nemovitostí 
a nabídce v lokalitě, které se věnuje. Účel prvot-
ní schůzky je zjištění očekávání, představy, pod-
mínky klienta a reálná možnost tyto podmínky 
splnit. Specialista konzultaci poskytne zdarma! 
Druhým bodem bývá ověření živnostenského 
rejstříku. Ať tomu budete věřit nebo ne, i dnes 
najdete realiťáka bez oprávnění činnost pro-
vozovat. Specialista vás pozve do své kancelá-
ře a dopodrobna rozebere strategii prodeje či 
pronájmu. S realiťákem se sejdete povětšinou 
mimo kancelář, jeho historii prodaných/pro-
najatých nemovitostí stěží dohledáte! Neméně 
významným bodem je schopnost specialisty 
poskytnout vám služby od A do Z. Nenabídne 
vám pouze zprostředkování prodeje/pronájmu. 
Realitní specialista sjedná schůzku s hypoteč-
ním poradcem, vyřídí daně, má po ruce zkuše-
ného advokáta, spolupracuje s profesionálním 
fotografem, v případě potřeby zajistí úklid ne-
movitosti či zvelebení zahrady. Realiťák z ulice 

nedokáže obstarat tyto služby, nemá za sebou 
silný tým a potřebné zkušenosti.

Můj právník nebo právník realitní kanceláře? 
Miroslav Fron – specialista prodeje nemovitostí
Právní zástupci mají velký záběr právní proble-
matiky, které se věnují. Právní zástupce spolu-
pracující s realitní kanceláří se prodeji/proná-
jmu nemovitostí věnuje na plný úvazek. Díky 
své odbornosti a zkušenostem proto dokáže 
poskytnout služby na velmi vysoké úrovni. 

Můžu prodat za co možná nejvíc?  
Dr. Josef Mrňous – specialista prodeje nemovitostí
Jistě že ano! Pokud spolupracujete s realitním 
specialistou, prezentace vaší nemovitosti může 
její konečnou cenu výrazně zvýšit. Moderní 
realitní kanceláře dokážou nejen pracovat s na-
bídkou a poptávkou, ale také realizovat licitační 
prodej. Licitační prodej umožní prodávajícímu 
vybírat z většího množství zájemců o nemovi-
tost. Specialista prodeje s prodávajícím vybere 
kupujícího a dohlédne na hladký průběh ob-
chodu. 

Některé kanceláře vám slíbí hory, doly!  Při obchodu zjistíte, že tady něco nehraje? Realitní 
makléř pro veřejnost často znamená podvodník nebo zloděj. Rozhodli jsme se změnit pohled 
na práci realitních kanceláří. Protože, když dělají dva totéž, rozhodně to totéž není. Podívejte 
se s námi pod pokličku naší kanceláře. Ukážeme vám, na co si u prodejů či pronájmu nemo-
vitosti dát pozor. Specialisté RealExpert Success ukazují, s čím se v praxi setkávají.
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

O nás
RealExpert Success s.r.o.  
děláme reality jinak! 
Jednatelka Hanka 
Petržílková působí 
v realitách již od roku 
2006, neustále hledá 
způsoby, jak svým 
klientům ulehčovat 
život. Způsob vedení 
realitní kanceláře se 
odráží ve způsobu práce 
realitních specialistů. Naše 
práce nás baví a nebojíme 
se odvádět 100% výkony. 
Přesvědčte se sami 
a zastavte se za námi 
na dobrou kávu!

Hanka Petržílková
Jednatelka společnosti 
RealExpert Success
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NOVÝ 1+KK/ T, 45 m2 
REZIDENCE ROZHLEDNA, Antala Staška, Pankrác

Nabízíme k  prodeji luxusní a  velmi světlý byt s  terasou v  novostavbě REZIDENCE ROZHLEDNA 
(kolaudace 2009) v  ulici Antala Staška na  Pankráci. Dispozice 1+kk s  terasou (39,7 m2 + 5,4 m2) 
a plaňkovým sklepem (2,3 m2). Nádherný výhled z terasy do volného prostoru a výborná dostupnost 
MHD (3 min. busem nebo 9 min. chůze na  |M| Budějovická). Přímo u  domu park. Kuchyňská 
linka s  lednicí, horkovzdušnou troubou, elektrickým sporákem a digestoří. Koupelna se sprchovým 
koutem, s  WC a  s  pračkou. Podlahy dřevěné a  dlažba, vytápění ÚT s  digitálními měřiči vstupního 
tepla. Designové vestavěné skříně. Pět velkých dřevěných EUROOKEN (z  toho tři francouzská). 
Orientace oken na  jih. Stropy vysoké 263 cm. Společný prostor (kočárkárna x kolárna). Poplatky 
3 800 Kč včetně fondu oprav ve výši 788 Kč. Zavedena kabelová televize a internet UPC. Bezpečnostní 
dveře. V  domě recepce a  ostraha 24 hod., prostorné světlé chodby, kamerový systém, dva výtahy. 
Kompletní občanská vybavenost v  místě. Výborné spojení autem na  Jižní spojku. Více fotografií 
(34) na  www.blanikreality.cz pod ID: 5986. Lze financovat prostřednictvím hypotéčního úvěru.

CENA: 4 290 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz

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

 Prodej mezonetového bytu 3+kk 
Praha 9 - Letňany

Prodej chalupy 
Dolní Poustevna

Prodej domu  
Praha 5 - Zbraslav

Prodej RD 6+2  
Kladno - Švermov

Prodej byt 1+kk  
Praha 9 - Letňany

Prodej rodinného domu 7+kk   
Novosedly nad Nežárnou - Mláka

Pronájem kavárny s vinárnou  
Praha 7 - Holešovice

Prodej rodinného domu  
Křečovice, Okr. Benešov

Dovolujeme si vám nabídnout ke koupi velmi pěkný, 
světlý mezonetový byt o dispozici 3+kk s terasou  

o celkové výměře 83 m2, který je situovaný v klidné 
části města, ulice Kuželova. Byt se nachází v cihlové 

nástavbě udržovaného panelového domu s výtahem, 
který prošel kompletní revitalizací (plastová okna, 
zateplení, fasáda, nové stoupačky, střecha, apod.). 

Nabízíme ke koupi krásnou hrázděnou chalupu 7+1 
na břehu pstruhového potoka v městečku v podhůří 

Lužických hor. Patrová, část. podsklep. stavba, 
postavená cca před 150-ti lety, před 6 lety kompletně 

zrekonstruovaná. Součástí stavby je malá patrová 
stodola využitelná jako garáž. Vytápění a ohřev vody 

kombinovaným plynovým kotlem. 

Exkluzivně nabízíme ke koupi moderní, světlý byt  
o dispozici 1+kk a ploše 37,2 m2, který je situovaný  

v 1. zvýšeném patře novostavby v Praze 9 - Letňanech, 
v ulici Pavla Beneše. Byt se skládá z prostorné vstupní 

chodby obývacího pokoje s kuchyňským koutem 
a koupelny s vanou a toaletou. Dále je k dispozici 

komora, která se nachází na patře vedle bytu. 

Nabízíme k prodeji novostavbu RD o ZP 386 m2  
a OP 295 m2, postaveném na pozemku o výměře 

cca 2 000 m2. Budova postavená do tvaru písmene 
H nabízí vícero možností využití. Součástí domu jsou 
dvě krytá parkovací stání. Dům je připojen na obecní 
kanalizaci a vodovod, na pozemku je navíc kopaná 

studna o hloubce 20 m.

Cena 5 350 000 Kč Cena Info v RKCena 2 999 000 Kč Cena k jednání 

Nabízíme Vám ke koupi pěkný RD o výměře 209 m2. 
Dům se nachází na udrž. zahradě o CP 1 092 m2  
s krásným výhledem do okolí. Dům po rozsáhlé 

rekonstrukci v roce 2002. Byl vybudován přístavek 
(bytová jednotka 1+1 - plně vybavená kuchyň, ložnice  

a koupelna se sprchovým koutem a toaletou)  
a garáž (18 m2), zrekonstruováno podkroví atd.

Nabízíme prodej RD 6+2 o dvou sam. byt. jednotkách, 
garáží a pozemkem 288 m2. Dům prošel v roce 2015 
rekonstrukcí a rozšířením 1.NP. Byly provedeny nové 
rozvody plynu, elektřiny, vody a topení. V neposlední 

řadě výměna oken za plastová a nová střecha Bramac 
včetně krovů. V roce 2016 proběhlo zateplení celého 

domu a kolaudace. Nová fasáda.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu zavedenou 
kavárnu s vinárnou po kompl. rekonstrukci  

o CP 137,5 m2, s předzahrádkou s markýzou, která 
se nachází v atraktivní lokalitě, v ulici Heřmanova. 
Kavárna se prezentuje výběrovou kávou z vlastní 
pražírny, vínem od moravských vinařů a domácími 

dezerty a jídlem z výhradně čerstvých surovin.  

Nabízíme Vám k prodeji krásný sam. dvoupodlažní RD, 
s CP 185 m2 a s rozlehlým pozemkem 8.402 m2. Dům 
z roku 2010 má 2 obytná patra. V celém domě jsou 

dvouvrstvá plast. okna, podlahové vytápění a dům je 
kvalitně zateplen. Je zde zaveden obecní vodovod a 
navíc 2 vlastní vrty. V horním patře se nachází garáž 

pro 2 osobní automobily na dálkové ovládání.

Cena Info v RK Cena 6 399 000 Kč Cena Info v RK  Cena 10 363 000 Kč

T: 739 017 888 T: 733 532 252 

T: 739 017 888 T: 770 155 638

T: 777 085 577   T: 733 532 252 

T: 739 748 722 T: 733 227 279

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

www.mireas.cz

REALITKA S DOBROU POVĚSTÍ

KOLAUDACE JARO 2019 

POSLEDNÍ VOLNÝ BYT!

BD NAD LESEM, MILOVICE
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+420 603 504 686
rk@realkomplet.czwww.realkomplet.cz

  EXKLUZIVNĚ 

Prodej bytu 3+1 s UP 122 m2, 5. nadzemní podlaží sedmipodlažního domu s výtahem. Byt disponuje třemi 
neprůchozími pokoji a dvěma balkony. Jeden balkon má vchod z kuchyně, druhý do dvora z ložnice. Umístění 
bytu je v klidném rekonstruovaném domě, v krásné dynamické čtvrti. 

 Byt 3+1 
 PRAHA 8 - KARLÍN 

www.realcity.cz/rc/E5HY

 12 800 000 Kč  603 504 686   

EXKLUZIVNĚ

20 minut od Prahy Kostelec nad Labem krásný nový dům 4+kk, 2 koupelny. Zastavěná plocha 174 m2. Poze-
mek 880 m2.  

 Dům 4+kk 
 KOSTELEC NAD LABEM 

www.realcity.cz/rc/E5HZ

  6 950 000 Kč  603 504 686 

 EXKLUZIVNĚ

 Byt OV 2+1, 55 m2, 2 lodžie, v původním stavu v šestém patře zrekon-
struovaného domu. 

Byt 2+1
PRAHA 4 - MODŘANY

www.realcity.cz/rc/E5JY

3 400 000 Kč 603 504 686 

EXKLUZIVNĚ 

 Chalupa 3+1, studna, v krásné krajině Pošumaví.
 Chalupa 
 ZECHOVICE, OKRES STRAKONICE 

www.realcity.cz/rc/E5I2

  1 150 000 Kč  603 504 686   

EXKLUZIVNĚexkluzivně

 10 minut od přehrady Slapy se nachází pozemek o ploše 600 m2, 
elektřina na okraji pozemku. 

 NOVÁ RABYNĚ 
www.realcity.cz/rc/E5I1

 720 000 Kč 

 Pozemek 

 603 504 686          
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www.greenlook.cz
infolinka  724 511 511

nové byty
právě v prodeji

91 bytů
1+kk až 4+kk/B/T

green look 
naBízí víc než kompromis

L       KREEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

praha 10 - horní měcholupy

30
%

19-03-11-inzerce-GreenLook-200x131-02.indd   3 12.03.2019   9:59:31

komfort města, klid vesnice

iiu klánovického lesa

ul. Šafaříkova, Úvaly www.vyladenedomy.cz) 724 511 511

18-01-03-inzerce-klanovickyLes-200x131-02.indd   1 03.01.2018   16:10:0118



Malvazinky
rezidence

eLeKTrOMOBiLiTA
MysLíMe nA BudOucnOsT
eeLLeeeKTKTKTrrOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBOMOBiLLLiTATATATA

nOvá generAce BydLení

projekt zkolaudován!
k nastěhování jaro 2019

vzOrOvý ByT
PřijďTe se POdívAT

www.rezidencemalvazinky.cz  ) 724 511 511

19-01-30-A4-Malvazinky-Elekro-01.indd   1 30.01.2019   12:23:00



Pozemky jsou v kurzu! 
Realitní trh láká i dolarové milionáře

Zájem o pozemky obecně
Největší procento zájemců 
o koupi pozemku i dnes 
tvoří lidé, kteří plánují 
výstavbu rodinného 
domu. Ve větších 
městech je často 
využíváno menších 
pozemků s plánovanou 
výstavbou řadových 
domů. V menších obcích 
kupující vyhledávají 
naopak rozsáhlejší 
pozemky, protože 
zaručují větší soukromí. 
Tento rozdíl zájmu je 
přímo úměrný cenám 
pozemků ve městech 
a na venkově. Při koupi 
rozhoduje zejména 
cena, ale také lokalita 
a rychlost. Klíčovým 
faktorem bývá možnost 
napojení na inženýrské 
sítě. Kupující mohou 
hledat také pozemky 
od developerských 
společností. Výhodou 
je, že bývají kompletně 
zasíťovány včetně výstavby 
příjezdové komunikace.  

Pěkných stavebních 
pozemků je stále méně, 
proto lze očekávat růst 
jejich cen i v dalších 
letech. Stejně jako 
u jakékoliv jiné 
nemovitosti i zde platí, 
že je důležité vše pečlivě 
prověřit. Jak, se dozvíte 
na našem webu  
www.realcity.cz.

Stavební pozemky
Podle aktuálního průzkumu J&T Bank, který 
proběhl mezi českými i světovými dolarovými 
milionáři, tito nejčastěji investují do staveb-
ních pozemků a start-upů. Co si od toho sli-
bují? To je zřejmé – nejvyšší výnosy. Tato in-
vestice láká 39 procent dolarových milionářů.

„Důvěru v rezidenční nemovitosti zvyšuje také 
celkový ekonomický rozmach a silná poptáv-
ka po bydlení při dynamicky rostoucích platech 
a nízkých úrokových sazbách. Právě dlouhé ob-
dobí nulových či záporných úrokových sazeb vede 
investory k hledání uchovatele hodnot u reálných 
aktiv, jakými jsou právě nemovitosti nebo růz-
né alternativní investice,“ komentuje průzkum 
Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, kte-
rá sleduje investice dolarových milionářů už 
osm let. A to je i důvod, proč může chování 
této skupiny poměrně dobře za poslední roky 
porovnat.

Jak je to se zemědělskou půdou
Výše jsme uvedli, jak to vypadá se stavebními 
pozemky. A jak si stojí zemědělská půda? To je 
kapitola sama o sobě. O tu však letošní rok zá-
jem mezi českými dolarovými milionáři klesl. 

Letos v tomto odvětví vidí zajímavé zhodno-
cení „jen” 18 procent dotázaných. Loňský rok 
to bylo 28 procent. V roce 2016 dokonce až 
41 procent. Důvodem je fakt, že zemědělská 
půda strmě roste a ti, co ji budou vlastnit, si ji 
budou jako investici chránit. Propad je podle 
Sklenáře způsoben nejen vyšší cenou oproti 
minulosti, ale také faktem, že hodně jí je již 
skoupeno a jde tedy spíše o „paběrkování“ 
menších polí. Svůj díl na propadu nese po-
dle něj i vnímaný tlak velkých oligarchických 
seskupení, která v oblasti zemědělství působí 
a ovlivňují dění v tomto sektoru.

Čeští vs světoví dolaroví milionáři
I tady je jistý rozdíl. Ti světoví se snaží svoje 
jmění převážně zhodnotit. Celkově v Evropě 
jim jde o investice do dluhopisů a akcií. Zato 
ti čeští se právě zajímají o nemovitosti mimo 
vlastní bydlení a podnikání. Průzkum rovněž 
poukázal na to, že světoví dolaroví milionáři 
jsou mimo jiné i celebrity. Tady je opět oproti 
České republice rozdíl. Bohatí lidé zde vidět 
být nechtějí. Je to i z důvodu, jak Češi vnímají 
bohatství obecně. Snaží si tedy své soukromí 
chránit. 

Stavební pozemky jsou jednou z komodit, které jdou v poslední době velmi na odbyt. 
Jejich cena roste a ani do budoucna to nevypadá, že by měla jejich hodnota být nějak 
ohrožena. Není divu, že lákají nejrůznější investory. Aktuálně i české dolarové mili-
onáře. Ti své vydělané finance většinou získávají prostřednictvím vlastní firmy. Musí 
je někam uložit nebo zainvestovat. A tady se nabízí zajímavý trh.
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Souběžně probíhající veletrhy:
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REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
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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

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.

V minulém čísle jsme si stručně vyjmenovali 
hlavní atributy navrženého zákona a stručně 
jsme si je popsali. Hlavní změnou je to, že ze 
živnosti volné by se měla stát živnost vázaná. 
S tím se pojí povinné prokazování odborné 
způsobilosti. 

Odborná způsobilost
Bude-li zákon přijat, plus minus v textu, 
v němž byl do Sněmovny předložen vládou, 
jsou podmínky pro prokázání odborné způ-
sobilosti celkem jasné a chtělo by se říci, že 
i průkazné. Přesto se však kolem tohoto té-
matu rozvířily, zejména u tzv. odborné veřej-
nosti, diskuze. Zejména na téma: kdo bude 
oprávněn zkoušet, kdo bude oprávněn školit, 
jak vše bude probíhat? Zdálo by se, že toto je 
vlastně vyřešeno. Zkoušet může toliko „Auto-
rizovaná osoba“, neboli instituce, která splni-
la veškeré odborné, personální a další poža-
davky, podala si žádost a byla ministerstvem 
pro místní rozvoj jmenována. To už funguje 
v současnosti a zkoušky před Autorizovaný-

mi osobami probíhají. Mají svá pravidla a ne-
zbývá nám věřit, že jsou řádně dodržována. 
Na půdě Asociace realitních kanceláří České 
republiky tomu tak bezesporu je.  Někdo by 
se však mohl ptát, proč toto téma diskuzi vy-
volalo. Je to nabíledni. Co když budou někde 
zkoušky probíhat obdobně, jako tomu bylo 
například v některých případech u zkoušek 
pro získání řidičského oprávnění… Dá se toto 
ještě nějak v zákoně upravit? Obávám se, že 
zatím můžeme spoléhat pouze na důslednou 
kontrolní činnost ministerstva. Na Asociaci 
realitních kanceláří České republiky ke kon-
trole úřední osoby přišly. Věřím, že ostatní 
budou pod ministerským drobnohledem rov-
něž.

„Klientské“ peníze
Dalším „velkým“ a možná tím největším té-
matem navrženého zákona jsou tzv. klientské 
peníze. Rozuměj peníze, které nepatří realitní 
kanceláři, ale jsou přesto v její péči. Doposud 
se může jednat o nejrůznější finanční pro-

Realitní zákon   
Proč opět na toto téma? 

Je to nasnadě. Za posledních 29 let nejdůležitější právní předpis, který by se měl 
dotknout realitních kanceláří i jejich klientů. 
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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“.

středky	 v	 nejrůznějších	 částkách.	 Od	 rezer-
vačních	poplatků,	přes	kauce	až	po	celé	kupní	
ceny.	 Věcný	 záměr	 zákona	 měl	 ambici	 toto	
vyřešit,	 ale	 v	 paragrafovém	 znění	 návrhu	 se	
to	 předkladateli	 příliš	 nepodařilo.	 Někomu	
to	může	vyhovovat,	 jiný	s	 tím	má	problém.	
Správné	 by	 bylo	 řešit	 záležitost	 „razantně“.	
Tedy	ochránit	spotřebitele	i	pověst	realitních	
kanceláří.	 	 Přesto,	 že	 těch	 slušných	 a	 pocti-
vých,	které	by	vlastně	žádné	„razantní“	řešení	
ani	 nepotřebovaly,	 je	 většina.	 Jde	 o	 to,	 aby	
byly	peníze	ochráněny	například	pro	případ	
exekučního	řízení	vůči	realitnímu	podnikateli	
a	také	o	to,	aby	se	s	klientskými	penězi	nijak	
v	RK	nenakládalo.	 	To	 totiž	může	poškodit	
nejen	klienty	 takto	 si	 počínajících	 realitních	
makléřů,	 ale	 škodí	 to	 zejména	 pověsti	 sluš-
ných	realitních	kanceláří.		

Řešení	je	jednoduché.	Buďto	přijímání	peněz	
do	úschov	zakázat,	nebo	předepsat	pravidla,	
která	by	tyto	peníze	ochrání.	Zakázat	 je	 jed-
noduché,	ale	zákazy	se	u	nás	rády	obcházejí.	
Vyřešit	způsob,	jak	peníze	ochránit,	 je	složi-
tější,	ale	možné.	Stačí	se	inspirovat	dražební-
ky,	nebo	poučit	se	u	advokátů.	Banky	budou	
rády	 „chráněné“	 účty	 zřizovat,	 pokud	 jim	
k	tomu	dodá	zákon	příslušný	podnět.	

Pojištění
Pojištění	profesní	odpovědnosti	 je	pro	členy	
Asociace	realitních	kanceláří	České	republiky	
jasnou	a	jednoduchou	záležitostí.	Každý	člen	
Asociace	je	pojištěním	profesní	odpovědnosti	
pojištěn	již	nyní.	Většina	ostatních	realitních	
kanceláří	 tuto	 navrženou	 povinnost	 rovněž	
nerozporuje.	 Při	 hlubších	 diskuzích	 na	 toto	
téma	je	pak	diskutováno,	kdo	a	jakou	škodu,	

vyplývající	 z	 profesní	 odpovědnosti,	 může	
klientovi	 způsobit.	 Kdo	 a	 do	 jaké	 výše	 ji	
bude	moci	u	pojišťovny	uplatnit.	Je	nasnadě,	
že	 makléř,	 který	 pracuje	 pro	 realitní	 společ-
nost,	která	odpovědnost	přebírá	v	okamžiku	
podpisu	smlouvy	s	klientem,	může	způsobit	
škody	výrazně	nižší,	než	skutečně	odpovědná	
osoba,	tedy	realitní	kancelář,	která	má	s	klien-
tem	smlouvu	podepsánu.	Z	takovéhoto	úhlu	
pohledu	 se	 zdá	být	 zřejmé,	 že	výše	pojistné	
částky	by	měla	být	v	návrhu	zákona	diferen-
cována.	Nemělo	by	se	tedy	jednat	o	dostateč-
ném,	 resp.	nedostatečném	pojištění,	 ale	 kdo	
v	 realitním	 procesu	 má	 jakou	 odpovědnost,	
a	tudíž	na	kolik	má	být	pojištěn.	

Pozitiva
Domnívám	se,	že	hlavním	pozitivem	vládního	
návrhu	zákona	je	už	samotný	fakt,	že	vznikl.		
Že	 při	 jeho	 tvorbě	 byla	 Asociace	 realitních	
kanceláří	České	 republiky,	na	 rozdíl	 od	nej-
různějších	seskupení	na	 trhu,	opravdu	vždy,	
kdy	jí	to	bylo	ministerstvem	umožněno.	Své	
připomínky	jsme	předkladateli	zákona	posíla-
li	ke	každé	fázi	vývoje	návrhu	a	řada	jich	byla	
brána	v	potaz.	Z	nejrůznějších	důvodů	se	ne	
vše	 podařilo	 do	 zákona	 vtěsnat.	 Nejedná	 se	
o	 návrh	 ve	 všech	 směrech	 dokonalý.	 Ale	 je	
na	světě.	Posouvá	nás	do	Evropy	a	bude	jen	
na	 realitních	 kancelářích,	 jak	 s	 ním	 budou	
vycházet.	Solidní	realitní	kanceláře	s	ním	mít	
problém	nebudou.	Ostatně	novely	jsou	vždy	
možné,	až	praxe	ukáže,	zda	a	které	budou	ne-
zbytné.	 Připravit	 zákon	od	nuly	 je	procesně	
neskonale	složitější.
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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)

PRONÁJMY

PRONÁJEM RD 5+1, HOŘOVICE, BEROUN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HL
Po rek., 152,4 m², garáž, kolna, poz. 455 m². Au-
tem 20 min do Prahy a 26 min do Plzně. Zařízeno
nábytkem, kuch. linka, pračka, sušička, plyn. kombi
kotel, krb.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

23 000 Kč/měs.

PRAHA 4

BYT 4KK/L, PRAHA 4, UL. HODONÍNSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D8
DV, 83 m², 1. p. panel. domu, 700 m od M Kače-
rov, 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

PRAHA 5

NOVÝ BYT 3+KK/B 90 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y1
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

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

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5K4
Tetínská ul., nadstandardní byt č.304, 3.NP, 3kk,
95,36 m², balkon 10,49 m²,garáž,sklep,metro a
MHD Radlická,výhled na Prahu, ihned k nastěho-
vání,s DPH hypo možné
Commco tel.: 724 270 852

8 206 000 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

BYT 2KK/B, P7, UL. U MĚSTSKÝCH DOMŮ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4Q3
Světlý, 43 m², OV, v 5.NP cihl. domu (nová fasáda,
zateplení, plast. okna, stoupačky, měřáky, střecha
- plánuje se výstavba výtahu). Kuch. linka vč. spo-
třebičů.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

4 372 600 Kč

PRAHA 10

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. tel.: 730 895 595

2 990 000 Kč

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

4 290 000 Kč

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spo-
jením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu no-
vých bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz
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 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

6 770 000 Kč

2X DŮM, H. MĚCHOLUPY, UL. U ZAHRADY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D9
Samostatný dvougenerační dům 5+2/T, 185 m² a
samostatný dům 1+kk, 27 m², se zahradou a ga-
ráží. Ideální jako investice (možnost pronájmu 3 BJ:
3+1/T, 2+1 a 1+1.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

11 000 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

PRAHA - VÝCHOD

NOVOSTAVBY RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5K3

Ve 3. etapě ještě 5 ident.patrových samostatných
a dvojdomů, UP 106 m², parcela 351 m²„2x kou-
pelna,3x WC,parkování,parkety dub, Eurookna, od
5,700.000 Kč bez DPH
Commco tel.: 724 270 852

od 5 700 000 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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

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

RD V ÚVALECH, 150 M², POZEMEK 385 M²
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5H4
Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše 150 m². Cel-
ková plocha pozemku 385m². V ceně dokončení tzv.
na klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 350 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5K2

Byt Horoměřice ve 3. NP, A309, s UP 50,4 m², par-
kety, Eurookna, výtah, EN ”B”, balkon 5,8 m², cena
3,789.250,-Kč, vč.DPH, garážového stání a sklepa
.
Commco tel.: 724 270 852

3 789 250 Kč

KUTNÁ HORA

PRODEJ RD, ZRUČ NAD SÁZAVOU
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D6
Novostavba RD, 4+kk/T/Z. Klidné místo u lesa. Po-
zemek 380 m², UP 150 m². Obecní vodovod, el. to-
pení, septik. Dostupnost 30 min. cesty autem od
centra Prahy.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

4 900 000 Kč
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TEXTOVÁ INZERCE

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

KOMERCE

OBCHODNÍ PROSTOR 216 M² U METRA
SKALKA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5KJ

BEZ ODSTUPNÉHO!! Pronájem obchodního pro-
storu s výlohami 216 m² . Velkou výhodou je přímá
poloha u metra Skalka. Více informací na mobilu
731 973 289
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

88 000 Kč/měs.

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. tel.: 739 406 126

4 190 000 Kč

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

POPTÁVKA

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

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu.
Lokalita okraj Prahy a Středočeský kraj s dobrou do-
stupností do Prahy.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

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

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

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
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

RD NA PRODEJ STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.realcity.cz/rc/E5LG

Hledáme pro naše klienty rodinný dům na prodej ve
Středočeském kraji, může být i na okraji Prahy. Dobrá
dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

BYT 2+KK/2+1 K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LH

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk v Praze 2, 3 a 10.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ 3+KK/3+1 V DOSTUPNOSTI NA
MHD

www.realcity.cz/rc/E5LI
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na MHD.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ BYTU 2+KK/2+1 V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LJ

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

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 HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A

Gars. až 2+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Ohrada, Lužiny, Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV,
rozumné nabídky zasílejte na 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 RD
www.realcity.cz/rc/DZ97

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Ja-
hodnice, 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

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční 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 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

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 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 ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schop-
nosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřej-
mostí.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!
www.renta365.cz tel.: 800 888 957

informace v RK

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE

www.realcity.cz/rc/E413
byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmín-
kou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a za-
vedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájem-
ného každý měsíc, celý rok a bez rizika.
www.renta365.cz tel.: 800 888 957

informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pro-
nájem v Praze. Spolupracujeme s velkými firmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanaly-
zuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV

Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchod-
níků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a doměsícemáte
prodáno
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B

Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D

v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.
Volejte či pište tel.: 605 264 958

informace v RK

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C

ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.
Nezávazně nabídněte tel.: 734 319 300

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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Jak uplatnit předkupní 
právo v praxi
Od roku 2018 má 
předkupní nabídka jiný 
proces než definovala 
dřívější verze občanského 
zákoníku. Dnes tedy platí, 
že je třeba jednat trochu 
jinak, než bylo dříve 
zvykem. Jak postupovat 
správně? Nový občanský 
zákoník jasně definuje, 
že je nejprve potřeba 
podepsat kupní smlouvu 
se zájemcem, a pak 
teprve učinit nabídku 
předkupního práva. 
Jestliže předkupník 
nabídku odmítne, 
postupuje se podle 
podepsané kupní 
smlouvy se zájemcem. 
Spoluvlastníkovi je třeba 
nabídnout nejen cenu, 
ale předat mu i kompletní 
kupní smlouvu, která je 
shodná s tou, kterou jsme 
podepsali se zájemcem. 
Pokud spoluvlastník 
zájem projeví, je nabízející 
povinen mu nemovitost 
odprodat. 

Předkupní právo se 
týká všech, kteří chtějí 
svůj podíl prodat nebo 
ho odkoupit. Výjimku 
tvoří pouze osoby 
blízké. Předkupní právo 
se na ně nevztahuje. 
Osoba blízká je přitom 
příbuzný v přímé řadě, 
tedy sourozenec a manžel 
nebo partner podle jiného 
zákona upravujícího 
registrované partnerství.

Byt bez parkování je těžko prodejný
Ano. Tady  je  kámen úrazu.  Jako prodávající 
bytu  s  garážovým  stáním,  které  k  němu  ná-
leží, ale zároveň je umístěno ve společné ga-
ráži, musíte díky předkupnímu právu oslovit 
spoluvlastníky  a nabídnout  jim odkup  toho-
to parkovacího stání. Často se stane, že spo-
luvlastníci  o  toto  mají  zájem  a  stání  koupí. 
A problém je na světě, neboť řada kupujících 
má  zájem o byt právě díky možnosti  parko-
vání. Pokud možnost parkovacího stání není 
umožněna, ztrácí kupující zájem. Tady vyvsta-
ne problém nejen pro makléře realitní kance-
láře,  která onu nabídku  zprostředkovává,  ale 
i pro klienta samotného.

Sousedé se mstí
Další  zajímavostí  je  fakt,  že  se  předkupní 
právo stalo jakýmsi nástrojem, jak se pomstít 
sousedovi. Ten bez parkování jen obtížně ne-
movitost prodá. A to  je také důvod, proč už 
od února vláda projednává novelu občanské-
ho  zákoníku,  která  by  měla  toto  předkupní 
právo omezit.

Komplikace při uzavírání smlouvy
Problém je také v tom, že kupující i po uzavře-
ní smlouvy nemá stoprocentní jistotu, že par-

kovací stání bude jeho. Proč? Protože nabídka 
pro ostatní spoluvlastníky se zasílá až po uza-
vření smlouvy. A kupující je nucen čekat až tři 
měsíce na vyjádření spoluvlastníků. 

Někdy jich je i přes sto, jde-li o bytové domy. 
Kupující má pak právo od smlouvy odstoupit, 
i to může nadělat velké potíže nejen na straně 
prodávajícího, ale i pro realitní kancelář. 

Obcházení předkupního práva
Jak vláda rozhodne, se dozvíme. Nyní je tře-
ba  řídit  se  podle  pravidel,  která  jsou  teď.  Je 
zjevné, že řada zájemců o koupi nemovitosti 
nemá od  roku 2018  vůbec  zájem podíly na-
kupovat. Díky tomu se i sníží jejich hodnota.  

A  jak  je  to  s  obcházením? Obecně  se nedo-
poručuje  přemýšlet  o  jakémkoli  obcházení 
zákona. Například darováním. Může se to ob-
rátit proti vám nebo kupující straně, případně 
proti  oběma  stranám. Darováním předkupní 
právo nelze obejít, protože i v tomto případě 
se předkupní právo aplikuje, a to za cenu ob-
vyklou. Naopak si můžete zkomplikovat život 
pochůzkami po soudech apod.

Předkupní právo je problém! 
Vláda jedná o jeho opětovném omezení
Předkupní právo. Do českého právního rámce se vrátilo po čtyřleté pauze teprve 
v lednu 2018. V dobré víře samozřejmě. Nicméně se ukázalo, že za stávajících pod-
mínek má své mouchy, které komplikují život nejen realitním makléřům, ale i pro-
dávajícím. Jak to? Nejvíce se problém dotýká těch, kteří chtějí prodat byt s parkova-
cím stáním ve společné garáži. Proč je to problém? Prodávající díky předkupnímu 
právu musí nabídnout toto parkovací stání nejprve spoluvlastníkům.
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KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E5PT

Byt, 2+kk, 54 m², tř. D
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 892
2 099 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5PX

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 660 841
2 149 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E5PU

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

tel.: 775 560 892
2 099 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5PY

Byt, 2+1, 60 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 150 000 Kč

ŘITKA
www.realcity.cz/rc/E5PV

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 100 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5PZ

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 150 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5Q1

Byt, 2+kk, 43 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 170 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5Q4

Byt, 2+1, 58 m², tř. D
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 270 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E5Q2

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 180 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5Q5

Byt, 2+1, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 370 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E5Q3

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

tel.: 776 484 283
2 186 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5Q6

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

tel.: 800 100 446
2 390 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5Q7

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Jiří Šimon

tel.: 775 020 584
2 399 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E5QA

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 733 715 252
2 490 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E5Q8

Byt, 2+kk, 48 m², tř. D
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 415 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5QB

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Duna House

tel.: 792 314 687
2 500 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5Q9

Byt, 2+1, 59 m², tř. C
EVROPA RK KLADNO

tel.: 604 761 554
2 450 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E5QC

Byt, 2+1, 52 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 293 286
2 500 000 Kč

ZELENEČ
www.realcity.cz/rc/E5QD

Byt, 2+kk, 37 m²
INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 734 256 400
2 513 700 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E5QG

Byt, 2+kk, 29 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 366 366
2 599 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E5QE

Byt, 2+kk, 60 m², tř. B
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 731 485 709
2 540 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E5QH

Byt, 2+kk, 48 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 630 858 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5QF

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 595 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E572

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

tel.: 777 275 457
2 640 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E5QN

Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 724 900 159
4 320 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E57S

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 350 055
4 390 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E4Q3

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
4 372 600 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E5QP

Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
PSN s.r.o.

tel.: 702 296 405
5 248 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E5QO

Byt, 2+kk, 58 m²
Duna House

tel.: 773 576 842
4 390 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E5QQ

Byt, 2+kk, 191 m², tř. C
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
5 350 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5QI

Byt, 2+kk, 54 m²
Aktivreality

tel.: 602 660 841
2 699 000 Kč

VRANÉ NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E5QL

Byt, 2+kk, 68 m², tř. B
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 774 335 502
4 150 000 Kč

ODOLENA VODA
www.realcity.cz/rc/E5QJ

Byt, 2+kk, 70 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 723 750 159
2 850 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E5IG

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 250 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E5QK

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Duna House

tel.: 792 314 687
4 100 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E5QM

Byt, 2+kk, 52 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 300 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1



Stejně jako móda i bydlení podléhá 
módním směrům a trendům. Jaké 
nápady se objevují v oblasti bydle-
ní pro letošní rok? Jaká je vyhláše-
ná barva letošního roku? Necháte 
se trendy a designovým diktátem 
ovlivnit, nebo jen převezmete inspi-
raci pro svůj domov? Ať tak či tak, 
je to samozřejmě na vás. Přinášíme 
vám tipy, které vynesli na světlo 
designéři z celého světa. Třeba se 
v nich shlédnete.

Je jasné, že jakékoli trendy, ty v bydle-
ní nevyjímaje, slouží hlavně jako zdroj 
nápadů při plánování a zařizování va-
šeho interiéru nebo interiéru nějaké 
provozovny, na které vám záleží. Nej-
důležitějším faktorem zůstává, abys-
te se v takovém interiéru cítili dobře 
a příjemně.

Barva roku: korálová

Asi nejsledovanější v oblasti trendů 
jsou barvy. Společnost Pantone, stejně 
jako každý rok, i letos vyhlásila barvu 
roku. Tou se stala pro letošek korálo-
vá. Módní barva má vždy symbolicky 
vyjadřovat náladu a dění v oblasti kul-
tury, módy i designu. A právě z této 
barvy vychází většina návrhářů módy 
i interiérů. 

Barva má tedy své významné mís-
to v rámci trendů pro konkrétní rok. 
Ovlivňuje mnohé, od vzhledu bytové-
ho zařízení až po průmyslový design, 
ale zasahuje i do vzhledu obalů spo-
třebního zboží nebo také ovlivňuje 
grafi cký design jako takový.

Jasnou a velmi pozitivní korálovou 
barvu společnost Pantone nazvala Li-
ving Coral 16-1546. Jde o zářivý a při-
tom jemný odstín barvy, který mimo 
jiné evokuje červánky či podmořský 
svět. Má uklidňující účinky pro naše 
tělo, a přitom nás i povzbuzuje, neboť 
připomíná podmanivou krásu příro-
dy.  Je tedy nad míru jasné, že právě 
s korálovou barvou se letos setkáme 
nejen na malbě a tapetách, ale i jako 
součást nábytku, bytového textilu, 

uvidíte ji na svítidlech i drobných in-
teriérových doplňcích. Věříme, že vaši 
pozornost připoutá a že mnozí z vás 
se do ní zamilují už na první pohled.

Členité prostory 
a jasně defi nované zóny

Co dříve bylo sjednocováno, dnes je 
přesně defi nováno a rozčleněno. Vel-
ké obytné prostory, které spojovaly 
kuchyň s obývacím pokojem a jen po-
myslně či opticky rozdělovaly jednot-
livé obytné zóny, nahrazuje členění. 
Jasné a zřetelné. A i když ještě někde 
spojení místností zůstane patrné, ne-
boť je praktické a pohodlné, mnohem 
větší důraz bude kladen na přesné roz-
lišení jednotlivých zón. Aby celá míst-
nost nebyla příliš unifi kovaná. 

Pokud si nevíte rady, nechte se inspi-
rovat odborníky ve svém oboru kova-
vými. Rozčlenit prostor se dá mnoha 
způsoby, nejen příčkami, knihovnami, 
kuchyňskými ostrůvky nebo paravany. 
Pohrajte si klidně se světlem nebo bar-
vami v interiéru. Barvy přesně defi nují 
danou zónu i bez nutnosti přidávat 
příčku nebo nějakou pomyslnou pře-
kážku či přepažení. Prostor tak zůsta-
ne vzdušný, i když přesně defi novaný.

Trendy
v bydlení 2019
Kam se ubírá design 
a co letos bude in?
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Bílá barva v kuchyni? 
Už je out!

Možná jste si stihli povšimnout, 
že bílá v interiéru postupně 
končí. A to i v kuchyních, 
kde se držela značnou dobu. 
Do středu zájmu se dostávají 
v současnosti tmavší odstíny. 
Zejména kuchyni dodají 
elegantnější vzhled, který 
rozhodně na první pohled 
zaujme. Dejte pozor na to, 
aby prostor nepůsobil hodně 
stísněně. To se nestane, pokud 
jej dobře osvětlíte. Skvělým 
doplňkem podle moderních 
trendů jsou zlaté prvky v tmavé 
kuchyni. Kdo nemůže sáhnout 
po černé, může klidně zvolit 
šedomodrou nebo tmavou 
modrou, zelenou či tyrkysovou. 
V módě jsou i šedorůžové 
tóny. Lesk nebo mat? Tady je 
jasná volba! Mat. Je skvělým 
kontrastem k tmavým barvám. 
Matný povrch se hodí hlavně 
k přírodním materiálům, jako 
jsou dřevo nebo mramor, návrat 
hlásí i leštěný beton či kámen. 
Vše spolehlivě doplní zlatá 
nerezová baterie nebo mosazný 
či měděný dřez. Ve větších 
kuchyních mizí také horní 
skříňky a místo nich se budují 
okna. 



ještě jídelní stůl nebo lampa. A tak jde 
o přerod poměrně zásadní. S přispě-
ním obliby v retro stylu, kde jsou oblé 
tvary základem, přibude tedy oblouků 
i jinde. Oblouk se stane doslova hitem 
bytového designu.

Světla v industriálním stylu

Dalším trendem jsou bytová svítidla 
v industriálním stylu. To už nazna-
čily prodejní domy v loňském roce. 
Znamená to světla vyrobená ze že-
leza, hliníku, světla ve tvaru žárovek 
a nejrůznější způsoby zavěšení, kte-
ré bude symbolizovat jednoduchost 
a strohost. Další kapitolou jsou LED 
světla. Ta jsou stále v kurzu. Letos se 
však začnou objevovat jako součást 
nejrůznějších spotřebičů. Nebudou 
výjimkou například osvětlené stropní 
ventilátory, osvětlená zrcadla a speci-
ální světelné stropní panely.

Venkovní žaluzie

V rámci zastínění se rok od roku do-
stávají do popředí zájmu venkovní 
žaluzie. Jeví se jako nejefektivnější za-
stínění. Proto se pracuje na jejich ino-
vacích. Podle odborníků bude poptáv-
ka po tomto zboží narůstat minimálně 
do roku 2021. Zvýšenou poptávku ješ-
tě umocňuje fakt, že lidé stále více vy-
užívají možnost státních dotací na je-
jich pořízení. Je na to prostor v rámci 
programu Zelená úsporám. Tento pro-
gram by měl uživatelům pomoci, aby 
nevyhledávali levnější a méně účinná 
řešení odstínění a raději je nahradili 
kvalitou. Právě v roce 2021 možnost 
dotace v tomto směru skončí. Pokud 
tedy uvažujete o žádosti o podporu, 
není radno otálet. Přeci jen nějakou 
dobu také trvá schvalovací proces 
a administrativa.

Jak jsme již zmínili, opticky rozdělit 
prostor pomůže i jiný styl nasvícení 
nebo umístění svítidel do jiné výškové 
úrovně oproti zbytku místnosti. Po-
hrát si můžete stejně tak i s různými 
úrovněmi podlahy. Jasného vyčlenění 
jednotlivých sektorů se dá docílit na-
příklad vyvýšením jídelního stolu nad 
zbylé prostory, díky kterému budou 
jednotlivé zóny opticky odlišné, celý 
prostor však bude nadále působit ce-
listvým dojmem.

Oblé tvary mají zelenou!

Co se nábytku týče, pak vsaďte na jem-
né oblé tvary. Ty budou totiž nástup-
cem dosavadních hranatých linií, které 
se držely na výsluní několik let. Strohé 
geometrické linie a pravé úhly jsou 
tedy na ústupu. Už z minulosti víme, 
že oblouk byl základem většiny archi-
tektonických stylů minulosti. Od ro-
mánských rotund, přes gotický lome-
ný oblouk až po zdobné „zaoblené“ 
baroko. Moderní doba uplynulých let 
upřednostnila jasné vymezení prosto-
ru ostrým tvarem čtverce či obdélníku, 
což se promítlo i do interiérů. Jedním 
z mála zaoblených kusů nábytku je 
dnes konferenční stolek nebo nějaký 
taburet, v některých domácnostech 

Trendy
v bydlení 2019
Kam se ubírá design 
a co letos bude in?
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Jak dostat oválné tvary do interiéru

Máte-li doma hranaté linie a chcete jít s dobou, nemusíte si dělat 
velké vrásky s tím, že by bylo třeba vše vyměnit. Útulný pocit navodí 
bezpečně měkké kulaté taburety a sedací vaky. Ve tvaru oblouku se 
dnes už navrhují i celé sedací soupravy nebo třeba kuchyňské ostrůvky. 
Můžete si dopřát třeba jen tuhle změnu. Pokud je i tohle na vás moc, 
zaoblené linie mají i zrcadla, koberce, doplňkové polštářky nebo jakékoli 
dekorační předměty. Díky tomu všemu dostanete do svého domova 
hřejivou atmosféru dávných časů. Nebojte se a směle do toho!

Moderní technologie jsou v kurzu

Své opodstatněné místo v moderním interiéru mají moderní technologie. 
Inteligentní domácnost je zkrátka in, ať se vám to líbí, nebo ne. Má stále více 
funkcí. Nejčastěji se využívají prvky sloužící k ovládání zabezpečení, stínění nebo 
vytápění. Trendem letošního roku je v tomto ohledu sjednocování vícero aplikací 
do jedné, která centrálně může ovládat všechny jednotlivé prvky v domácnosti, 
včetně spotřebičů. Do popředí se dostává i ovládání světel na dálku. Téma ze sci-fi  
fi lmů je tedy již tady. Co bude následovat? Podle odborníků se doba vývoj posune 
směrem k ovládání hlasem. To je na českém trhu zatím novinkou, ale jinde už je 
po něm poptávka.
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RATAJE NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E5O6

Dům, 131 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 776 118 336
600 000 Kč

CHOCNĚJOVICE
www.realcity.cz/rc/E5O9

Dům, 352 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
800 000 Kč

VRANÝ
www.realcity.cz/rc/E5O7

Dům, 140 m²
Svoboda bydlení s.r.o.

tel.: 603 288 347
620 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E5OA

Dům, 100 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
849 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E5O8

Dům, 158 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
640 000 Kč

RATAJE
www.realcity.cz/rc/E5OB

Dům, 4+1, 270 m², tř. G
KOVA Reality

tel.: 775 692 369
850 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ
www.realcity.cz/rc/E5OC

Dům, 1672 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
900 000 Kč

MEZNO
www.realcity.cz/rc/E5OF

Dům, 3+1, 350 m², tř. G
HORREN  s. r. o.

tel.: 777 949 757
980 000 Kč

KŇOVICE
www.realcity.cz/rc/E5OD

Dům, 119 m², tř. G
Duna House

tel.: 773 661 002
900 000 Kč

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E5OG

Dům, 2+1, 120 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
990 000 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/E5OE

Dům, 176 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 809 298
950 000 Kč

ROSOVICE
www.realcity.cz/rc/E5OH

Dům, 95 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 116 667 Kč

DOLNÍ SLIVNO
www.realcity.cz/rc/E5OI

Dům, 2+1, 161 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 777 559 979
1 130 000 Kč

LOUKOV
www.realcity.cz/rc/E5OL

Dům, 161 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
1 200 000 Kč

MĚLNICKÉ VTELNO
www.realcity.cz/rc/E5OJ

Dům, 172 m²
Aktivreality

tel.: 602 660 841
1 150 000 Kč

PÁLEČ
www.realcity.cz/rc/E34Y

Dům, 188 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 250 000 Kč

NEUMĚTELY
www.realcity.cz/rc/E5OK

Dům, 212 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 166 700 Kč

PRAVONÍN
www.realcity.cz/rc/E5OM

Dům, 300 m²
CENTURY 21 Reality

tel.: 722 186 540
1 290 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E5ON

Dům, 675 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 290 000 Kč

MŠECKÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E3X9

Řadový dům, 200 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 732 600 100
1 499 000 Kč

DOBŘEŇ
www.realcity.cz/rc/E5OO

Dům, 541 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 380 000 Kč

NAČERADEC
www.realcity.cz/rc/E5OQ

Dům, 650 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 499 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E5OP

Dům, 60 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
1 399 000 Kč

OSKOŘÍNEK
www.realcity.cz/rc/E1JX

Dům, 374 m²
C21 Excellent Reality

tel.: 739 353 732
1 500 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E5OX

Dům, 63 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 995 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E5P1

Dům, 90 m²
RSČS / RK CENTRUM s.r.o.

tel.: 602 477 219
2 100 000 Kč

PEČKY
www.realcity.cz/rc/E5OY

Dům, 4+1, 150 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 725 948 731
2 099 000 Kč

HÝSKOV
www.realcity.cz/rc/E5P2

Dům, 70 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
2 190 000 Kč

DŘÍNOV
www.realcity.cz/rc/E5OZ

Dům, 150 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

tel.: 774 489 607
2 100 000 Kč

POŠTOVICE
www.realcity.cz/rc/E282

Dům, 422 m², tř. D
RSČS Petr Šebek

tel.: 773 681 030
2 190 000 Kč

SVATÝ MIKULÁŠ
www.realcity.cz/rc/E5OR

Dům, 700 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 559 000 Kč

LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/E5OT

Dům, 90 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 732 600 100
1 790 000 Kč

HOBŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E5OS

Dům, 80 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
1 650 000 Kč

MŠENO
www.realcity.cz/rc/E5OU

Dům, 199 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 103
1 900 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E3X1

Dům, 5+1, 180 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 630
1 690 000 Kč

DŘÍNOV
www.realcity.cz/rc/E5OV

Dům, 110 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 990 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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KNĚŽMOST
www.realcity.cz/rc/E5P3

Dům, 96 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 249 000 Kč

HOSTOMICE
www.realcity.cz/rc/E5P6

Dům, 110 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 789 789
2 300 000 Kč

OHAŘE
www.realcity.cz/rc/E5P4

Dům, 90 m²
C21 Excellent Reality

tel.: 739 353 732
2 280 000 Kč

BEČVÁRY
www.realcity.cz/rc/E5P7

Dům, 4+kk, 140 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 608 111 334
2 360 000 Kč

STARÝ KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E5P5

Dům, 270 m², tř. D
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 290 000 Kč

SUCHDOL
www.realcity.cz/rc/E5P8

Dům, 190 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 390 000 Kč

HOSTOMICE
www.realcity.cz/rc/E5P9

Dům, 70 m², tř. G
Duna House

tel.: 773 661 002
2 400 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E5PC

Dům, 150 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 499 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E5PA

Dům, 72 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 400 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E5PD

Dům, 100 m², tř. G
REALITY K+L

tel.: 734 760 701
2 500 000 Kč

CHOCERADY
www.realcity.cz/rc/E5PB

Dům, 80 m², tř. G
Mnichovická RK

tel.: 605 863 018
2 490 000 Kč

JESTŘABÍ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E5PE

Dům, 137 m²
C21 Excellent Reality

tel.: 739 353 732
2 570 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E4DS

Dům, 56 m²
Duna House

tel.: 608 595 500
2 599 000 Kč

ZÁBOŘÍ NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E5PH

Dům, 183 m², tř. G
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 770 772 015
2 790 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E5PF

Dům, 73 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 600 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E5PI

Dům, 110 m²
Aktivreality

tel.: 602 660 841
2 800 000 Kč

BEČVÁRY
www.realcity.cz/rc/E5PG

Dům, 475 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 732 159 214
2 650 000 Kč

ÚŽICE
www.realcity.cz/rc/E566

Dům, 185 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
2 990 000 Kč

VITICE
www.realcity.cz/rc/E1GB

Dům, 90 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 100 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E5PK

Dům, 117 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 200 000 Kč

VINAŘICE
www.realcity.cz/rc/E4TG

Dům, 100 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 100 000 Kč

KLUČENICE
www.realcity.cz/rc/E56A

Dům, 280 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 036
3 390 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E5PJ

Dům, 4+1, 150 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 630
3 150 000 Kč

MEDONOSY
www.realcity.cz/rc/DYUU

Dům, 5+1, 300 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 602 309 076
3 440 000 Kč

POCHVALOV
www.realcity.cz/rc/E5PO

Dům, 147 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
4 399 000 Kč

MNÍŠEK POD BRDY
www.realcity.cz/rc/E5PR

Dům, 140 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 773 133 183
4 900 000 Kč

ČISOVICE
www.realcity.cz/rc/E5PP

Dům, 398 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
4 490 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E5EM

Dům, 240 m², tř. G
Jiří Šimon

tel.: 602 304 070
4 990 000 Kč

SAMOPŠE
www.realcity.cz/rc/E5PQ

Dům, 230 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
4 500 000 Kč

ZADNÍ TŘEBAŇ
www.realcity.cz/rc/E5PS

Dům, 80 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
5 000 000 Kč

TŘEBEŠICE
www.realcity.cz/rc/E56B

Dům, 160 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 435 433
3 600 000 Kč

DOLNÍ BOUSOV
www.realcity.cz/rc/E5PM

Dům, 340 m²
CENTURY 21 Reality

tel.: 602 794 742
4 099 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E3XE

Dům, 176 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 650 000 Kč

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
www.realcity.cz/rc/E5PN

Řadový dům, 108 m², tř. G
Jiří Šimon

tel.: 775 020 584
4 190 000 Kč

DŘÍSY
www.realcity.cz/rc/E5PL

Dům, 75 m²
Aktivreality

tel.: 602 660 841
4 068 100 Kč

VLKANČICE
www.realcity.cz/rc/E3XK

Dům, 180 m², tř. C
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
4 290 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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FREE
verze

vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou 
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní 
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou 
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018

Přijďte se podívat na produkty Bosch a Siemens do 
unikátního zážitkového centra věnovaného výhradně 
domácím spotřebičům. Každý měsíc je navíc můžete 
zažít v akci při ukázkových vařeních! 

Více na www.becpraha.cz

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?



Hypotéku je možné splácet zdarma vždy 
na konci každého období fixace úrokové 
sazby. V tento okamžik je možné bezplatně 
splatit celý úvěr nebo i jen jeho část. Pokud 
bychom ale chtěli splatit hypotéku mimo toto 
krátké období změny sazby, bude zde popla-
tek za předčasné splacení. Zákon o spotřebi-
telském úvěru na konci roku 2016 omezil výši 
tohoto poplatku – banky mohou naúčtovat 
jen účelně vynaložené náklady, které s mi-
mořádným splacením úvěru souvisí. A proto-
že nikde nebylo stanovené, co vše je možné 
zahrnout pod „účelně vynaložené náklady“, 
banky si mohly tento pojem vykládat různě.

7. března 2019 vydala ČNB vysvětlení tohoto 
pojmu. Banky si tak nyní budou moct naúčto-
vat jen opravdové minimum. Bude se jednat 
zejména o administrativní náklady, které ban-
ky vynaloží z důvodu předčasného splacení 
(například plat zaměstnance, který zpracovává 
žádost o předčasné splacení, poplatky za ka-
tastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk 
a kopírování dokumentů, telefonní poplatky 
či spotřebované kancelářské potřeby). 

Ušlé úroky nebo rozdíly v úrokovém výnosu 
nákladem nebudou. ČNB přímo upozorňuje, 
že „...nákladem vzniklým v souvislosti s před-

časným splacením není snížení úrokových 
výnosů poskytovatele po předčasném splace-
ní, ani úrokové náklady poskytovatele z jeho 
dluhů. V prvním případě se nejedná o ná-
klad, nýbrž o ušlý zisk. Ve druhém případě 
se nejedná o náklad vynakládaný v souvislosti 
s předčasným splacením, ale opět o (marně 
vynaložený) náklad na poskytnutí úvěru. Sní-
žení zisku z úrokového rozpětí ani případné 
(marně vynaložené) náklady refinancování ne-
lze podřadit pod účelně vynaložené náklady 
poskytovatele.” Praktický dopad na klienty 
bude takový, že splatit hypotéku bude nyní 
velmi levné, a to kdykoliv.

„Zákon o spotřebitelském úvěru zná několik dal-
ších situací, kdy je předčasné splacení hypotéky 
dokonce úplně bezplatné, nebo kdy je výše poplat-
ku omezená zákonem,” dodává Pavel Bultas, 
ředitel společnosti HYPOASISTENT. V prv-
ním případě se jedná o splacení hypotéky 
s pohyblivou sazbou, splacení v rámci plnění 
z pojištění úvěru, splacení z důvodu obtíží 
splácet úvěr kvůli úmrtí, invaliditě či dlouho-
dobé nemoci dlužníka a nebo částečné spláce-
ní do výše 25 % z úvěru jednou ročně. Ve dru-
hém případě se jedná o například o splacení 
hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti.

Jak se zbavit hypotéky?   
Snadno a rychle.
Česká národní banka na podzim loňského roku zpřísnila poskytování hypoték a zís-
kat hypotéku je tak obtížnější. Letos v březnu přišla ČNB s další novinkou. Tentokrát 
z ní však budou mít domácnosti radost. Zbavit se hypotéky bude ještě levnější.
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Týkají se novinky  
i vaší staré hypotéky?
Pokud jste uzavřeli hypotéku 
před prosincem 2016 a ještě 
vám od té doby nezačalo 
běžet nové období fixace 
úrokové sazby, nová 
pravidla se vás bohužel 
dočasně netýkají. Podle 
starých sazebníků si banky 
stanovovaly poplatky 
za předčasné splacení dle 
svého uvážení a občas 
dosahovaly až dvacet procent 
ze splácené částky. V takovém 
případě je nejlepší počkat 
na konec stávající úrokové 
sazby. S novou sazbou 
začnou i pro starou hypotéku 
platit již nová pravidla.

Zdroj: 

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

Jak snadné splácení změní 
chování klientů?
V současné době pokračuje 
období růstu úrokových 
sazeb. Refinancovat 
v průběhu fixace se tak 
klientům nevyplatí a sazbu 
je lepší fixovat na delší 
dobu. „Oblíbené jsou 
fixace 5, 7, 8 a 10 let,” 
říká Anna Kendíková, 
hypoteční specialista 
z HYPOASISTENT. Klienti 
tak mají déle jistotu, že se jim 
hypoteční splátka nezvýší. 
V okamžiku, až se jednou 
v budoucnu obrátí trend 
a úrokové sazby začnou 
klesat, klienti nebudou 
nuceni zůstávat se svými 
drahými hypotékami a budou 
častěji refinancovat nebo 
žádat své banky o úpravu 
podmínek.
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3.600.000 Kč 29.000.000 Kč 5.200.000 Kč

3+kk/L (63m2) - Praha 2+1 (65,7m2) - PrahaVila Kouřimka, Poděbrady

26.900.000 Kč

Restaurace a pension,
Horní Malá Úpa

Pomezní Boudy, okr. 
Trutnov.  Multifunkční 

objekt (2047m2) po 
rozsáhlé rekonstrukci, 

celkem 19 lůžek, 4 bowl. 
dráhy, 3 koupací sudy, 

sjezdovka 5 min. pěšky.

Praha 21 - Újezd nad Lesy, 
ulice Malotická. Družstvení 

byt před rekonstrukcí ve 
2.NP s výtahem za zajíma-
vou cenu. Nízké měsíční 
náklady, bezproblémové 
parkování před domem.

Praha 4 - Nusle, ulice 
5. května. Byt v OV po 

kompletní rekonstrukci ve 
4.NP nedaleko metra 

Pankrác. Vhodné především 
pro vlastní bydlení, ale i 

jako investice. 

ul. nám. T.G. Masaryka, 
historická vila z roku 1914 
podle návrhu arch. Josefa 
Fanty Celkem 5 bytových 

jednotek, 2x garáž, 
pozemek celkem 551 m2.
Doporučujeme prohlídku!

Praha 4 - Nusle, ulice ul. nám. T.G. Masaryka, Pomezní Boudy, okr. 

G G G

Více nabídek a informací na 

nájem každý měsíc, celý rok

www.renta365.cz
800 888 957

TOP

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Grand 7.3.2019.pdf   1   07.03.2019   16:34:18



REZIDENCE ALBA
Hledáte nový domov,
nebo byt na investici?
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Bytový projekt Rezidence ALBA roste na Praze 4 nedaleko Chodovské tvrze 

v místě, kde se potkávají ulice Benkova a Květnového vítězství. Stavba 

začala na jaře roku 2018 a v letošním létě bude dokončena, takže byty 

budou připraveny k nastěhování na podzim. Jak se blíží datum dokončení, 

jednotek v nabídce ubývá. Lze ale stále vybírat z malých i velkých bytů. Přesto 

z původní třicítky najdete mezi těmi, co zbývají, především byty o velikosti 

2+kk, které jsou vhodné jak na investici, tak třeba jako startovací bydlení 

pro mladé. K zakoupení jsou ale i dva rozměrné byty 4+kk, které se někomu 

stanou jistě vysněným domovem. Kromě vysokých standardů oceníte 

u projektu Rezidence ALBA především lokalitu. Ta nabízí jak klid, tak výbornou 

občanskou vybavenost. V docházkové vzdálenosti se nacházejí obchody, 

restaurace, škola, školka, po ruce budete mít i OC Chodov. Zároveň se ale 

dá do centra Prahy dostat pohodlně do půl hodiny. Aby byla nabídka ještě 

lákavější, tak v ceně každého bytu je již i parkovací místo.

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz


