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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

REZIDENCE MALVAZINKY – ZKOLAUDOVÁNO!
V nabídce byty 3+kk s možností nastěhování již brzy! www.rezidencemalvazinky.cz
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Poslední
jednotky
50 - 53 m2
do 4.000.000,včetně DPH

*vč. DPH

5.169.845,-

3+kk

K nastěhování podzim 2019
800 213 215
www.element-letnany.cz

Praha 5
Smíchov

Les za okny,
město za dveřmi
800 213 215
www.rezidence-neklanka.cz
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INZERENTI:
ABF, a.s.

Solární krytiny a nové trendy
Hudba minulosti se stává rychle realitou!

ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
CRESTYL – Vysoký Újezd
EXAFIN one, s.r.o.
EXCLUSIVE RENTALS LTD
GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
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.
PSN s.r.o.
REAL KOMPLET spol. s r.o.
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
Real-Treuhand
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Sekyra Group, a. s.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
TipCars

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

VP INVEST s.r.o.

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

www.realcity.cz/magazin
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I s domácím mazlíčkem se dá žít v čistém bytě.
Co dělat, aby to tak bylo?

tel.: 222 242 233
G

G

G

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

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.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

899.000 Kč

799.000 Kč

G

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.
999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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.

1.299.000.Kč

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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.

6.699.000 Kč

mi, resp. samotnými makléři. Pokud jste
podali inzerát se soukromou nabídkou,
tak se strhla doslova smršť telefonátů.
S nástupem internetu a IT éry přišly na realitní trh systémy na „stahování“ nabídek
soukromé inzerce z internetu a trend dovolávání ještě zesílil.

8.990.000 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.
1.199.000 Kč

1.100.000 Kč

G

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.

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.

A

724 370 102

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

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Makléři se předháněli s cenovými nabídkami a sliby jak rychle nemovitost prodají.
Leckterý prodávající pak získal pocit, že
má velmi žádané zboží, když mu na jeho
inzerát reaguje tolik poptávajících.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Poptávka po službách
RK roste!
Reality „dělám“ více jak dvacet let. Za ta
dvě desetiletí v oboru jsem zažil mnohé.
V devadesátých letech bývalo obvyklé
oslovení klientů formou výlepu letáků
na sloupech či zastávkách hromadné
dopravy. Zapomínat nesmíme ani na fenomén své doby Annonci. Vzpomeňme
na řádkovou inzerci – kdo měl delší sloupeček, ten byl největší realitka v Praze. V té
době se pravděpodobně začal rodit i fenomén dovolávání soukromých nabídek.
Zde zřejmě můžeme hledat počátek znechucení řady klientů realitním kanceláře-

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

Nabízející přestali rozeznávat soukromou
poptávku od té z realitek a byli zklamáni,
že se nedaří obchod realizovat.
Po určité přechodné době, kdy se nabízející snažili udat nemovitost vesměs sami,
začínáme pozorovat zvyšující se poptávku
po kvalitních službách směřujících k prodeji či pronájmu nemovitosti.
S tím jde ruku v ruce ochota uhradit přiměřenou provizi. Své zřejmě dělá i dlouhodobá inzerce, vracející se klienti a obchody na doporučení. Klientům vedle
klasického zprostředkování nabízíme i přímý odkup nemovitosti nebo výplatu zálohy před prodejem nemovitosti do výše až
2 000 000 Kč.
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).
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u klánovického lesa ii

komfort města, klid vesnice

ul. Šafaříkova, Úvaly

www.vyladenedomy.cz ) 724 511 511

18-01-03-inzerce-klanovickyLes-200x131-02.indd 1
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green look

naBízí víc než kompromis

praha 10 - horní měcholupy

www.greenlook.cz
infolinka

619-03-11-inzerce-GreenLook-200x131-02.indd
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G

PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5L1
129 m2, onyxová stěna, italský mramor, dubové parkety, nový designový
byt ve 3.NP právě zrekonstruovaného secesního domu pár kroků od
30984
Slovanského ostrova
724 551 238
24 000 000 Kč
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | BOŘIVOJOVA

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E5RP
73 m2, dřevěné podlahy, nová špaletová okna, parkováni, jihovýchodně
orientovaný byt ve 3.NP udržovaného činžovního domu s výtahem v blíz31899
kosti centra
724 551 238
7 300 000 Kč
E

PRAHA 4 - NUSLE | ČESTMÍROVA

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E5RK
46 m2, jižní orientace, sklep, výtah, byt v 5. NP secesního činžovního
domu po částečné renovaci v místě se skvělým spojením do centra a
32010
nedaleko parků
724 551 238
4 408 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD

Dům 5+1
www.realcity.cz/rc/E5RL
771 + 6 373 m2, dřevěná okna, možnost ustájení 4 koní, dvojgaráž, dům
s bazénem a zahradou s rybníčkem v obci obklopené zvlněnou krajinou
31894
a blízko Prahy
724 551 238
35 000 000 Kč

D

PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | SOUKENICKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E5RF
63 + 26 m2, podlahové vytápění, nová dřevěná okna, designový tichý byt s
přístupem na jižní terasu ve vnitrobloku v činžovním domě přímo v centru
31286
Prahy
724 551 238
11 900 000 Kč
G

PRAHA 6 - DEJVICE | KE KULIŠCE

Byt 6+kk
www.realcity.cz/rc/E5RN
228 + 165 m2, jihovýchodní terasa, dřevěné podlahy a okna, krb,
dvojgaráž, zahrada, trojpodlažní byt v uzavřeném komplexu s recepcí,
31711
rybníkem a mlýnem
724 551 238
Informace v RK
B

PRAHA 4 - MODŘANY | SOUKALOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5RI
68 + 7 m2, jihovýchodní balkon, garážové stání, sklep, byt v 5.NP energeticky úsporné novostavby rezidenčního komplexu s privátním parkem
30386
a dětským hřištěm
724 551 238
4 820 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | OKOŘ

Dům 5+1
www.realcity.cz/rc/E5RH
250 + 491 m2, špaletová okna, kamenné tesané schodiště, dubové parkety, zrekonstruovaný dům z roku 1890 vedle rybníka v snadném dosahu
26914
Prahy i všech služeb
724 551 238
15 900 000 Kč

G

PRAHA 5 - JINONICE | KAČÍRKOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5RG
110 + 28 m2, 2 terasy, výhled do parku, velkoplošná okna, dřevěné podlahy, garážová stání, klimatizovaný byt v 6.NP nedávno dokončené rezi31633
dence Waltrovka
724 551 238
17 000 000 Kč
B

PRAHA 6 - BUBENEČ | POD KAŠTANY

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E5RJ
171 m2, dřevěné podlahy a velkoplošná okna, 2 parkovací stání, byt ve
3.NP moderní vily v komplexu Villa Bianca s recepcí v prestižní lokalitě
25905
vedle parku
724 551 238
26 000 000 Kč
A

PRAHA - VÝCHOD | SEDLEC

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E5RM
177 + 838 m2, jižní terasa, velkoformátová okna, podlahové vytápění,
dvojgaráž, nízkoenergetický dům se zahradou a krásnými výhledy v obci
31261
blízko Prahy
724 551 238
12 400 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | JESENICE

Dům 9+1
www.realcity.cz/rc/E5RO
345 + 2 596 m2, jižní orientace, inteligentní domácí systém, krb na biolíh,
dvoupodlažní dům se zahradním domkem a parkováním v klidné lokalitě
25089
nedaleko Prahy
724 551 238
29 900 000 Kč
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724 593 303, honzik@honzik.cz
C

G

www.honzik.cz

D

RYCHLE PRODÁME,
PRONAJMEME
PRAHA 4, POD LÁZNÍ

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E5RV
2+kk, 46,1 m2, sklep 6 m2, 2.p., cihla, OV, blízko parku, nízké měsíční
N02425
náklady, hypotéka lze
724 593 303 4 650 000 Kč
G

PRAHA 2, PODSKALSKÁ

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E5LC
3+1, 104 m2, sklep 4 m2, 4.p.
cihlového domu s výtahem, DV
N02417
s možností převodu
724 593 303 12 480 000 Kč

PRAHA 12, PERTOLDOVA

Byt 4+1 www.realcity.cz/rc/E5CG
4+1, 83 m2 + lodžie 3 m2, sklep
5 m2, OV, 1.p., dvě koupelny, hypotéka lze, klidná část obce N02392
724 593 303 4 800 000 Kč

G

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

KLADNO

Obch. prost. www.realcity.cz/rc/DTLM
Komerční/bytový dům, 600 m2,
pěší zóna T.G.Masaryka, obchody,
N01839
dvůr, investice
724 593 303 12 600 000 Kč

PRAHA 9,KARLA TOMÁŠE

Dům
www.realcity.cz/rc/E5LD
zděný RD, 106 m2, podsklepený,
v přízemí 3+1, v původním stavu,
pozemek 728 m2, garáž N02405
724 593 303 7 500 000 Kč

PRAHA 11, HÁJE

Pozemek www.realcity.cz/rc/DOQA
pozemek 17738 m2 u Hostivařské
přehrady, území ke sportu a oddechu,
v ochr. pásmu vodního díla N01517
724 593 303 14 200 000 Kč

25 let na trhu

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

G

G

Okřesaneč

www.realcity.cz/rc/E5RZ

K prodeji motorest či penzion při silnici první třídy mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Komplex vznikl přestavbou z venkovského RD v roce 2007. Disponuje celkem 8 pokoji. Restaurace má UP cca 1.000 m2 a kapacitu 120 míst,
v letních měsících lze rozšířit na 200 míst. Přilehlé pozemky 55.000 m².

770 189 189

Praha 8-Karlín

www.realcity.cz/rc/E5S1

Pronájem rohové obchodní jednotky 86,09 m², přímo do ulice Nekvasilova,
vhodnou pro potraviny, večerku, obchod se sportovními potřebami, kavárnu,
či menší restauraci. V současnosti je ve stavu shell and core. Při současném
nárůstu cen je zde veliký potenciál celkového zhodnocení.

25 000 000 Kč

G

G

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VH

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

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E53U

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

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E5D4

Pronájem jednotky 250 m² ve 2. patře v moderních prostorách business parku.
Každá jednotka lze dělit a přizpůsobit potřebám nájemce. Business park má
výhodnou polohu jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i z pohledu
volnočasových aktivit a to díky nákupní Galerii Nové Butovice.

775 285 285
G

www.realcity.cz/rc/E5CI

Pronájem kanceláře 210 m², v 6. patře moderní administrativní budovy na Florenci, s vlastní kuchyňkou. V administrativní budově je recepce 24/7, bezpečnostní služba, výtahy, parkování v garážích pro hosty, restaurace formou bufetu,
dvůr pro kuřáky se zahradou, moderní vybavení.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E5S3

Ke krátkodobému či dlouhodobému pronájmu kancelář 85 m², ve 4. patře
moderní administr. budovy s recepcí a výtahy. Má vlastní kuchyňku a samostatně otevíratelná okna. Každá jednotka lze dělit a tak přizpůsobit potřebám
nájemníka. Ideální dopravní dostupnost. Přímo u budovy je zastávka tramvaje.

775 285 285

25 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E58O

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

775 285 285

Praha 8-Libeň

78 937 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E4VN

Pronájem kanceláří 383 m² v 5. patře kancelářské budovy s nepřetržitou recepcí. Prostory vybaveny dvěma kuchyňkami, toaletami, terasou s výhledem,
otevíratelnými okny, klimatizací, centrálním vytápěním. Možnost venkovního
i garážového stání. V budově je také bezpečnostní kamerový systém a výtah.

76 860 Kč/měs.

G

Praha 3-Žižkov

237 000 Kč/měs.

G

Praha 8-Karlín

86 500 Kč/měs.

Praha 5-Smíchov

Informace v RK

G

Praha 5-Jinonice

775 285 285
G

Praha 1-Staré Město

92 160 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E5S2

K pronájmu moderní, dobře viditelný prostor 950 m², umístěný ve 2. patře
multifunkční třípatrové budovy, s možností rozšíření do dalších pater až na
3.000 m². Lze využít jako obchodní jednotku, kanceláře s vlastním showroomem, nebo jako sklady. Celá budova je prosklená a po kompletní rekonstrukci.

34 000 Kč/měs.

G

Dobřejovice, Praha-východ

Praha 14-Hloubětín

775 285 285

98 814 Kč/měs.

G

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E4VO

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

775 285 285

265 000 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E4VI

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

775 285 285

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

350 000 Kč/měs.

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

G

G

Praha 2-Vinohrady

www.realcity.cz/rc/E5LK

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 společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

720 310 300

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.

25 500 000 Kč

G

C

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E53Q

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

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E5RA

Velmi příjemně řešený byt 3+kk v klidné zóně Malvazinky, přízemní, orientován na JV stranu. Z jižní i východní strany je obklopen zahradou o velikosti
198 m². Celý byt je zařízen kvalitními materiály. Součástí prodeje je i jedno
parkovací stání v suterénu bytového domu.

602 108 889

www.realcity.cz/rc/E5RS

Krásný byt 2+kk s obytnou plochou 67,9 m² a terasou 13,4 m² s jedinečným
pohledem na obec Průhonice. Byt se nachází v projektu Průhonická brána v
těsné blízkosti Průhonického parku s dobrou dostupností do centra Prahy. K
bytu náleží parkovací stání, sklep a společná kočárkárna.

770 181 181
G

17 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4NT

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 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

Informace v RK

C

Praha 22-Pitkovice

www.realcity.cz/rc/E5RB

Nově postavený dvoupodlažní dům 5+kk/T v komorním projektu dvou rodinných domů „Vily Pitkovice“. Oba domy jsou postaveny v duchu moderní
architektury na pozemku o rozloze 452 m². PP 155 m², ZP 95 m². Domy byly
dokončeny 2019. Z horního patra panoramatický výhled na okolní krajinu.

5 700 000 Kč

Praha 1-Staré Město

14 510 000 Kč

G

Průhonice-Praha-západ

720 310 300
D

Praha 5-Smíchov

58 000 000 Kč

G

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.

Informace v RK

C

Praha 6-Břevnov

Praha 7-Holešovice

734 445 445

Praha 5-Smíchov

www.realcity.cz/rc/E5RC

Dvoupodlažní loft 6+kk o velikosti 307,2 m², který se nachází v prvním podlaží v developerském projektu Sacre Coeur2, vedle stejnojmenného parku a mezi
dvěma historickými klášterními komplexy. Velkou předností je výška stropů
přes dva metry, velkoformátová okna, předzahrádka a terasa.

13 500 000 Kč

770 189 189

28 990 000 Kč

G

Praha 6-Bubeneč

www.realcity.cz/rc/E5RD

Velmi zajímavá nemovitost s potenciálem, polovina rodinné vily a zahrady
v samém srdci klidné Bubenče. Byt 4+1/3T, 276 m2. K bytu náleží polovina
přízemí, kde se dá vybudovat další malá bytová jednotka, posilovna, sauna,
technická místnost a sklep. Součástí jsou také dvě garáže.

773 769 769

19 000 000 Kč

Praha 10-Vršovice

www.realcity.cz/rc/E5KG

Kompletně zrekonstruovaný moderní byt 3+1 s balkony, ve 4. patře zrenovovaného domu s výtahem. Obytná plocha bytu je 93 m², balkony 4,8 m². V bytě
je centrální chodba, z ní vedou dveře do 2 samostatných ložnic (jedna s balkonem), dále do kuchyně s jídelnou a balkonem a obývacího pokoje.

734 445 445

Praha 5-Slivenec

www.realcity.cz/rc/E5RT

Stavební pozemek o celkové rozloze 1.329 m² s platným stavebním povolením,
v klidné části na okraji obce s výhledem do přírody. Prodává se včetně projektu
pro RD v ceně cca 1 mil. Kč, ZP 228,9 m². Na pozemku se nachází veškeré IS
včetně vodovodní přípojky, kanalizace, plynovodu a elektrické přípojky.

8 999 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

770 189 189

12 900 000 Kč

REALCITY 5/2019

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

www.realexpertsuccess.cz

NABÍZÍME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS OD A - Z

Zprostředkování
prodeje nemovitosti
Zprostředkování
pronájmu nemovitosti
Právní služby
Financování
– hypotéky, úvěry, pojištění

Znalecké posudky
Daně z nemovitosti
Profesionální
prezentace nemovitosti
Inzerce
na nejvyhledávanějších
inzertních webech

PRODEJ 4+KK/114 m2

terasa/lodžie/garáž. st./sklep, Praha 5, Sazovická
Nabízíme k prodeji byt v OV o velikosti 4+kk o výměře 93,9 m2 + terasa 7,0 m2 a lodžie 9,3 m2 + sklep
4,1 m2. Jedná se o novostavbu z r. 2014. Byt se nachází ve 3NP s výtahem. Tři samostatné pokoje, obývací
pokoj s kuch. koutem vybavený kuch. linkou s vestav. lednicí, varnou deskou, horkovzdušnou troubou,
myčkou na nádobí a mikrovlnnou troubou. Dále dvě koupelny (rohová vana + WC + přípojka na pračku
a sprchový kout + WC), prostorná komora v bytě. K bytu náleží velký sklep 4,1 m2 a jedno garážové
stání. V oknech žaluzie, situovaná na východ a na západ. Měsíční náklady: služby včetně FO 4 330 Kč
+ elektřina. Výborná dostupnost - Metro Zličín na pražský okruh - nedaleko letiště. Metropole Zličín
10 min chůze, park, dětské hřiště, cyklostezky. Financování hypotékou možné. K dispozici od května.

CENA: 8 300 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 186 034 | e-mail: rindfleischova@blanikreality.cz


Péče o trávník

Péče o výsadby

Realizace zahrad

Závlahové systémy
 Kácení a ošetření stromů
Rizikové kácení

Floristické služby

Jednorázový úklid
Pravidelný úklid
Mytí oken
Úklid po rekonstrukci

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce
v tomto časopise
a na stránkách
www.realcity.cz.
Měsíčně nás aktivně využívá v průměru
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR,
kteří hledají napříč všemi médii.
12

WWW.REALCITY.CZ

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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22. ROČNÍK AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVY

www.autoshowpraha.cz

12.–14. 4. 2019
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výhradní prodejce projektu
14

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

28.03.19

Kotlíkové dotace 2019

Na co vám letos stát přispěje a kolik?
I v roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR tzv. kotlíkové dotace.
Jedná se v pořadí o třetí vlnu. Kromě ní jdou souběžně i další dotační programy jako
tzv. Dešťovka nebo známější Nová zelená úsporám, o které vás každoročně informujeme. Dotace, které letos stát poskytne, jsou opravdu velkorysé a je dost možné, že se
už nebude podobná situace opakovat. Proto není prostor na váhání.
Změny v kotlíkových dotacích
Jak jsme zmínili v úvodu, kotlíkové dotace
pokračují již třetím rokem. Letos přináší i určité změny. Chcete-li si koupit nový kotel, začněte rozhodně jednat. Zatímco dotace jsou
dosud stále ještě platné pro kotle na biomasu
s ručním i automatickým přikládáním, stejně
tak dostanete dotaci i na plynové kondenzační kotle nebo na tepelná čerpadla. Změnou
v tomto roce je fakt, že již není možné získat
dotaci na kotel kombinovaný, ve kterém se dá
spalovat uhlí. Kolik můžete dostat? Na nákup
nového kotle můžete získat maximální částku
127 500 korun. Do výdajů si přitom můžete
zahrnout i náklady na novou otopnou soustavu nebo na její rekonstrukci.
I pro sociálně slabé…
Další novinkou je pilotní program bezúročných půjček, který spustí zákonodárci v Moravskoslezském kraji ve spolupráci se Státním
fondem životního prostředí. Pilotní program
má umožnit sociálně slabým rodinám, aby
rovněž měly možnost na výměny kotle dosáhnout. Program dává tedy možnost půjčit si
finance, které je třeba zaplatit za kotel, které
nepokryje kotlíková dotace.

Změny v dalších programech
I Nová zelená úsporám v tomto roce pokračuje. Změny přinesl už v loňském roce, kdy
bylo možné získat dotace i na venkovní stínící
techniku nebo na stavbu nízkoenergetického
domu či výměnu starých kamen. Nově také
není nutné, aby práce s úpravami spojené zajišťovala specializovaná firma. Započteny jsou
i práce svépomocí. Je však u nich nutný odborný technický dozor. Do výdajů si můžete
dát i faktury za materiál nebo za zapůjčení nářadí, stejně jako za zmíněný technický dozor.
Kolik můžete dostat z NZÚ?
Kolik dostanete? Nová zelená úsporám vám
může pomoci uhradit až polovinu vynaložených celkových nákladů. Tento rok přibyla i další novinka. Můžete získat až 150 tisíc
korun na kombinaci fotovoltaického systému
s tepelným čerpadlem. Jestliže doma nevyužíváte kotel, ale krb nebo kamna, můžete dostat dotaci až 80 tisíc korun na výměnu, bez
toho, abyste museli nutně nechávat zateplit
dům. Konkrétně se tato dotace týká výměny
lokálních topidel za topidla na tuhá paliva.
Tento program můžete dobře propojit i s programem kotlíkových dotací.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Kotlíkové dotace.
Letos skončí?
Při rozhodování určitě
neotálejte. Ministerstvo
poukazuje na fakt, že třetí
vlna kotlíkových dotací je
zároveň i poslední. Je třeba
také nezapomínat na to, že
od roku 2022 bude provoz
kotlů na tuhá paliva první
a druhé emisní třídy úplně
zakázán.

Nová zelená úsporám
Je to program ministerstva
životního prostředí
administrovaný
Státním fondem
životního prostředí ČR
zaměřený na úspory
energií v rodinných
a bytových domech.
Dotace můžete získat
letos také na úsporné
rekonstrukce domů
realizované svépomocí,
venkovní stínící
techniku, stavbu domu
v nízkoenergetickém
standardu nebo výměnu
starých kamen bez
nutnosti zateplení. „Naší
snahou je program Nová
zelená úsporám neustále
přizpůsobovat aktuálním
trendům v oblasti
energetických úspor,
zpřístupňovat většímu počtu
žadatelů a majitele domů
motivovat, aby o úsporných
renovacích a energetické
náročnosti staveb přemýšleli
komplexně,“ vyjádřil
se k novinkám ministr
Richard Brabec.

3+kk/L (63m2)

2+1 (65,7m2)

3+1 (77m2)

ZL

EV

NĚ
NO

1+1 (53m2)

Centrum na dosah

Praha 5 - Košíře, ulice
Vrchlického. Byt v DV po
částečné rekonstrukci ve 2.
patře s orientací na jihovýchod. V okolí je veškerá
občanská vybavenost a
výborná dostupnost MHD.

G

Skvělá cena

Praha 21 - Újezd nad Lesy,
ulice Malotická. Družstvení
byt před rekonstrukcí ve
2.NP s výtahem za skvělou
cenu. Nízké měsíční
náklady, bezproblémové
parkování před domem.

3.599.000 Kč

Po rekonstrukci

G

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.

Praha 8 - Kobylisy, ulice
Pod Sídlištem. Byt (OV) ve
3.NP domu, který se
nachází 100m od metra
C - Kobylisy. Velmi žádaná
lokalita s výbornou
dostupností do centra.

4.950.000 Kč

4.990.000 Kč

Více nabídek a informací na

www.instinkt-reality.cz
nájem každý měsíc, celý rok
TOP

MAX

PREMIUM

.cz

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

TOP lokalita

G

VYBERTE SI
VLASTNÍ CESTU
DOMŮ

Jen minutu
od Grébovky

Neopakovatelné výhledy
na panorama Prahy

Soukromé parkoviště
přímo před domem

1+KK—3+KK
VINOHRADY
OD 2 700 000 Kč
725 753 753
psn.estate/depo

Solární krytiny a nové trendy

Hudba minulosti se stává rychle realitou!
Fotovoltaika jde stejně jako ostatní technologie a novinky mílovými kroky kupředu.
Zatímco ještě donedávna tu byly pouze fotovoltaické panely, které se umisťovaly
na střechu domu, dnes už nemusí tyto panely narušovat celkový vzhled domu. Jak
to? Jsou tu nové vychytávky. Solární krytiny sice nemohly směle panelům konkurovat, ale dnes už je to jinak. Stejně tak už se objevily první prototypy solárních oken,
které dokonce slibují neuvěřitelně rychlou návratnost nákladů.
Solární tašky
Fotovoltaické panely v současnosti začínají
nahrazovat solární tašky (krytiny). Objevily
se sice již před pár lety, ale až nyní se s nimi
opravdu počítá jako se skutečnou náhradou
fotovoltaických panelů. Jednou z firem, která
s tímto produktem přišla oficiálně na trh, byla
společnost Tesla. A není divu, že se tím dostala do popředí zájmu médií i lidí. Tesla však
nebyla jedinou, a dokonce ani první firmou,
která vmontovala fotovoltaické panely přímo
do střešní krytiny. Velký boom okolo jejího
projektu byl tak pravděpodobně způsoben
tím, že na tašky poskytla celoživotní záruku
a slíbila, že elektronika bude potřebovat výměnu jen jednou za 30 let.
Další výrobci
Jiní výrobci v tomto ohledu tak sebevědomí
nejsou, ale samozřejmě existují. Solární tašky
se objevily už i v České republice. Není o ně
ovšem zatím takový zájem jako v zahraničí.
Jedním z důvodů nízkého zájmu je jejich vysoká pořizovací cena (kolem 5 500 Kč/m2).
Pokud ještě porovnáme výkon a účinnost
standardních solárních panelů, je jasné, že tašky jsou v nevýhodě. I tohle se ale v poslední
době stává mýtem, protože se objevují nové

společnosti, které nabízejí mnohem vyšší výkon, který se panelům již plně vyrovná. Jednou z takových novinek jsou tašky SolteQ
s výkonem 214 Wp na m2. Novinkou na americkém trhu jsou střešní pláty, do kterých se
fotovoltaika ukládá (místo jednotlivých tašek)
a celkově pak střecha vypadá jako falcovaný
plech. Pokládka takové střechy je rychlejší
a jednodušší. Uvidíme, zda se takového řešení
dočkáme i u nás.
Solární okna
Další novinkou jsou už více než dva roky solární okna. Přišlo s nimi hned několik zahraničních firem, mimo jiné Švýcaři nebo naši polští
sousedé. V čem jsou tak skvělá? Alespoň ty ze
Švýcarska jsou neuvěřitelně výkonná a garantují tak astronomicky krátkou dobu návratnosti nákladů. Okna mají totiž unikátní technologii, díky níž se vám investice vrátí na uspořené
energii už do jednoho roku. (Oproti panelům,
jejichž investice se vám vrátí mezi 5 – 11 roky
používání.) Celý trik prý spočívá v zapracování povrchového filmu na bázi organických
molekul, průhledných vodičů a fotoaktivní
vrstvy. Podrobnosti vám sdělit nemůžeme, neboť technologii chrání strategickým patentem.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Výhody solárních tašek
Fotovoltaika je
zabudovaná přímo
do střešní krytiny. Střecha
tak působí pěkným
a kompaktním dojmem.
Solární tašky, nebo
přesněji střešní tašky se
zabudovanými solárními
panely, jsou také
extrémně odolné proti
vnějším vlivům.

Jak snížit náklady
na pořízení
Logickou cestou, jak
snížit náklady na pořízení
takové střechy, je, že se
fotovoltaika neumístí
do všech tašek. Umisťuje
se pouze do tašek, které
jsou nakonec na jižní
nebo jihovýchodní straně
střechy, kam dopadá světlo
nejintenzivněji. Je asi také
jasné, že pořizovací cena
takové střešní krytiny
se nebude ani zdaleka
rovnat ceně klasické střešní
krytiny. Srovnávat můžete
ovšem případ, kdy už jste
rozhodnutí investovat
do solární energie, ale
váháte, zda si pořídit
panely, nebo střešní
krytinu se zabudovanými
panely.

Koupě nemovité věci v exekuci
Poradíme vám, jak na to

Česká republika má okolo 10,5 milionů obyvatel a ze zveřejněných dat vyplývá,
že v exekuci je přibližně 8 % z nich. I když v poslední době klesá počet zahájených
a probíhajících exekucí, denně je stále nařízeno mnoho exekučních dražeb nemovitých věcí (na den 12. 3. 2019 jich bylo nařízeno dvacet). Jak je tedy vlastně možné
poznat, že vlastník nemovité věci je v exekuci, případně, že nemovitá věc bude dražena v exekuci? Jak mohu získat takovou nemovitou věc?
Nejprve je třeba zmínit, že ne vždy je v průběhu exekuce dražena nemovitá věc. Soudní
exekutor má v souladu s exekučním řádem
povinnost provádět exekuci ukládající zaplacení peněžité částky nejprve méně invazivními způsoby, jako jsou například přikázání
pohledávky či následně srážkami ze mzdy
a jiných příjmů a až poté, pokud tyto způsoby provádění exekuce nepostačují k uspokojení vymáhané pohledávky, přistoupí exekutor k prodeji nemovitých věcí povinného

(dlužníka). Pouze se souhlasem povinného by
soudní exekutor mohl při vymáhání peněžitého plnění přistoupit k prodeji nemovité věci
jako k prvnímu způsobu provedení exekuce
(v praxi se ovšem dané moc často nestává).
Co znamená, že byla exekuce zahájena?
Povinný, stejně tak jako další osoby dotčené
exekucí, se dozví o zahájení exekuce z tzv.
“Vyrozumění o zahájení exekuce“. Za předpokladu, že povinný vlastní nějakou nemo-

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Pokud se na listu
vlastnictví nemovitých
věcí v části C mezi
omezeními vlastnického
práva objeví vyrozumění
o zahájení exekuce, příp.
je zde historicky vedeno
usnesení o zahájení
exekuce, neznamená to
nutně, že bude nemovitá
věc prodána v exekuci.

Prodeji nemovité věci
ve vlastnictví povinného
mimo dražbu se někdy
také říká prodej z volné
ruky.

vitou věc, se toto vyrozumění také zpravidla
doručuje katastrálnímu úřadu. Ne vždy ovšem
je exekuce znatelná z listu vlastnictví, a proto
je nezbytné před koupí nemovité věci nahlédnout do Centrální evidence exekucí (CEE),
kde jsou vedeny veškeré zahájené exekuce.
Pouze Výpis z CEE je relevantním dokladem,
že prodávající v exekuci není. Nutno ovšem
sdělit, že CEE neobsahuje údaje o výkonech
rozhodnutí (exekucích) vedených soudy, finančními orgány, zdravotními pojišťovnami
aj. podle jiných předpisů než podle exekučního řádu. Ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný se svým majetkem vyjma běžnou správu nakládat. Pokud
tedy dlužník prodá nemovitou věc poté, co
byla zahájena exekuce, může se soudní exekutor, oprávněný z exekuce (věřitel) nebo přihlášený věřitel úspěšně domáhat neplatnosti
tohoto prodeje.
Chci koupit nemovitou věc,
ale vlastník je v exekuci, co teď?
Před koupí nemovité věci je krom CEE rovněž vždy potřeba zkontrolovat příslušný́
list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí),
a jestliže v jeho části C je uvedena informace
o zahájené exekuci, je nutné začít komunikovat se soudním exekutorem (pohlídejte si
v této části také jiná omezení, jako jsou například zástavní práva či věcná břemena, zároveň
zde může být informace o jiné exekuci např.
daňové). V případě, že máte skutečně o tuto
nemovitou věc zájem, je jedinou možností
kontaktovat soudního exekutora a požádat
jej, oprávněného a přihlášené věřitele o souhlas s prodejem mimo dražbu. Za účelem
udělení tohoto souhlasu musí cena nemovité
věci odpovídat ceně obvyklé dle znaleckého
posudku a zároveň musí být hrazena k rukám
soudního exekutora.
Kdy bude tedy nemovitá věc prodána a jak?
Soudní exekutor rozhodne o prodeji nemovité věci prostřednictvím tzv. exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, přičemž tento se
samozřejmě také doručuje příslušnému katastrálnímu úřadu. Jakmile se tedy na listu vlastnictví objeví informace o exekučním příkazu
k prodeji nemovitosti, rozhodl soudní exekutor o způsobu provedení exekuce prodejem
nemovitých věcí. Prodej nemovitých věcí
v exekuci, není-li realizován přímo konkrétnímu zájemci mimo dražbu (viz výše), je vždy
proveden prostřednictvím dražby. Soudní
exekutor za účelem ocenění nemovitých věcí
ustanoví znalce. Na základě znaleckého po-

sudku je následně vydáváno usnesení o ceně,
ze kterého je možné zjistit, jaká nemovitá věc
bude předmětem dražby, co je jejím příslušenstvím, jaká jsou omezení a práva na nemovité
věcí váznoucí a případně, která z nich zanikají. Podrobnosti o samotné dražbě je pak možno zjistit z dražební vyhlášky. Veškeré dražby
prováděné soudními exekutory jsou povinně
evidovány elektronicky na webovém portálu dražeb vedeném Exekutorskou komorou
České republiky, ke kterým se zadarmo dostane široká veřejnost www.portaldrazeb.cz.
Ke každé dražbě je zde také volně ke stažení dražební vyhláška a znalecký posudek.
V dražbě pak vítězí ten, kdo zaplatí nejvyšší
podání.
V případě, že je na listu vlastnictví evidováno více příkazů k prodeji nemovité věci (je
zahájeno více exekucí), provádí dražbu první soudní exekutor a další věřitelé (zástavní
věřitelé, oprávnění z dalších exekucí a také
ostatní exekutoři) se mohou přihlásit o výtěžek z dražby.
Nezapomeňte na vyklizení
Pokud se rozhodnete v dražbě koupit či získat nemovitou věc, vůči jejímuž vlastníkovi
je vedena exekuce, je potřeba se ujistit, že
bude nemovitá věc po nabytí vlastnického
práva vyklizena, případně, že vám za její
užívání bude placeno nájemné. Pokud bude
věc obývána i po nabytí vlastnického práva
a osoby zde žijící se nebudou chtít odstěhovat ani platit nájem, bude potřeba se domáhat vyklizení (příp. také nároku na peněžité
plnění za její užívání) prostřednictvím soudu
nebo soudního exekutora. Této situaci se dá
předejít smlouvou s osobou zde žijící. Jelikož
v těchto exekučně postižených nemovitých
věcech často bývají osoby s těžkou finanční
situací, za jistou výši plnění bývají zpravidla
ochotny se odstěhovat do určitého termínu.
Výši tohoto plnění byste stejně později utratili za právního zástupce, poplatky u soudu
a případně soudního exekutora. Uzavření
dohody s obyvateli domu ve správnou chvíli
vám ušetří váš čas.
Exekutorské zástavní právo
Od exekučního příkazu k prodeji nemovité
věci je potřeba odlišovat exekutorské zástavní
právo. Zřízení exekutorského zástavního práva je nyní samostatným exekučním řízením
zahájeným na návrh a nevede ke zpeněžení
majetku, ale pouze k zajištění dluhu.

I když se na listu
vlastnictví objeví
exekuční příkaz k prodeji
nemovité věci, může se
stát, že k dražbě vůbec
nedojde. Pokud povinný
uhradí do zahájení dražby
vymáhanou pohledávku
anebo předloží jiný
exekučně postižitelný
a výnosný majetek
ke zpeněžení, může být
dražba odročena nebo
zcela zrušena.

CEE je veřejný́ rejstřík,
do kterého může
nahlédnout kdokoliv
za poplatek 60 Kč. Výpis
z CEE je možné pořídit
na kterémkoliv místě
Czech POINT, online
na stránkách CEE,
případně vám jej pořídí
váš právní zástupce.

Mgr. Karin Beňková
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Chaty a chalupy

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E5UN

KAMÝK NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E5UO

VŠENORY

www.realcity.cz/rc/E5UP

NIMĚŘICE

www.realcity.cz/rc/E5UQ

CHOCERADY

www.realcity.cz/rc/E5UR

HRADIŠTKO

www.realcity.cz/rc/E5US

Chata, 488 m², tř. G
Chata, 25 m², tř. G
Chata, 32 m², tř. G
Chata, 466 m², tř. G
Chata, 51 m², tř. G
Chata, 60 m²
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
JURIS REAL spol. s r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 777 306 102
449 000 Kč
450 000 Kč
510 000 Kč
550 000 Kč
695 000 Kč
699 000 Kč

CHOTÝŠANY

www.realcity.cz/rc/E5UT

NIŽBOR

www.realcity.cz/rc/E5UU

MĚCHENICE

www.realcity.cz/rc/E5UV

KŘEČOVICE

www.realcity.cz/rc/E5UX

LYSÁ NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E5UY

KŇOVICE

www.realcity.cz/rc/E5UZ

Chalupa, 50 m²
Chalupa, 4+kk, 181 m², tř. E
Chata, 33 m²
Chata, 50 m², tř. G
Chata, 58 m², tř. G
Chalupa, 119 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.
KUZO Partners s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Reality Vodenka
OMEGA ESTATE s.r.o.
Duna House
tel.: 777 306 103
tel.: 724 900 159
tel.: 727 984 040
tel.: 602 409 964
tel.: 724 349 770
tel.: 773 661 002
700 000 Kč
749 000 Kč
790 000 Kč
890 000 Kč
949 000 Kč
900 000 Kč

LEDCE

www.realcity.cz/rc/E5V1

KAMENNÝ PŘÍVOZ

www.realcity.cz/rc/E5V2

KRŇANY

www.realcity.cz/rc/E5V3

LEDEČKO

www.realcity.cz/rc/E5V4

NIŽBOR

www.realcity.cz/rc/E5V5

KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E5V6

Chata, 49 m², tř. G
Chata, 32 m²
Chata, 57 m²
Chata, 59 m²
Chalupa, 3+kk, 53 m², tř. G
Chata, 60 m²
OMEGA ESTATE s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
ERA ALKA Reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 724 370 102
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 734 204 301
tel.: 777 345 346
tel.: 800 775 577
999 000 Kč
dohodou
dohodou
1 300 000 Kč
1 450 000 Kč
1 500 000 Kč

TŘTICE

www.realcity.cz/rc/E5V7

HOBŠOVICE

www.realcity.cz/rc/E5V8

MUKAŘOV

www.realcity.cz/rc/E5V9

SLAPY

www.realcity.cz/rc/E5VA

STRÁNKA

www.realcity.cz/rc/E5VB

ŽIŽELICE

www.realcity.cz/rc/E5VC

Chata, 96 m², tř. G
Chalupa, 178 m², tř. G
Chalupa, 3+1, 48 m², tř. G
Chata, 40 m²
Chalupa, 279 m², tř. G
Chata, 3+1, 130 m², tř. G
EVROPA RK
Duna House
KUZO Partners s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Aktivreality
ERA Garancia
tel.: 736 503 502
tel.: 773 661 002
tel.: 728 455 959
tel.: 800 775 577
tel.: 602 660 841
tel.: 725 948 731
1 800 000 Kč
1 800 000 Kč
1 850 000 Kč
1 980 000 Kč
1 800 000 Kč
2 099 000 Kč

HRADIŠTKO

www.realcity.cz/rc/E5VD

DRUŽEC

www.realcity.cz/rc/E5VE

BUŠ

www.realcity.cz/rc/DYV3

MILEŠOV

www.realcity.cz/rc/E5VF

ONDŘEJOV

www.realcity.cz/rc/E5VG

ŽIŽELICE

www.realcity.cz/rc/E5VH

Chata, 100 m², tř. G
Chata, 65 m²
Chalupa, 80 m²
Chata, 50 m², tř. G
Chata, 35 m²
Chalupa, 150 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
Ponte reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Broker Consulting a.s.
Mnichovická RK
Aktivreality
tel.: 606 226 660
tel.: 734 204 301
tel.: 777 306 103
tel.: 800 100 164
tel.: 605 863 018
tel.: 602 660 841
2 120 000 Kč
2 490 000 Kč
2 500 000 Kč
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 900 000 Kč

ČERNÉ VODĚRADY

www.realcity.cz/rc/E5VI

KŘEČOVICE

www.realcity.cz/rc/E5VJ

STRANČICE

www.realcity.cz/rc/E5VK

LÍŠNICE

www.realcity.cz/rc/E5VL

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E5VM

BOHOSTICE

www.realcity.cz/rc/E5VN

Chalupa, 76 m², tř. G
Chata, 39 m², tř. G
Chata, 70 m²
Chata, 90 m²
Chata, 56 m²
Chalupa, 350 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
MAJAX REALITY s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 800 775 577
tel.: 777 133 130
tel.: 603 713 636
3 060 000 Kč
3 350 000 Kč
3 700 000 Kč
dohodou
4 990 000 Kč
6 490 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej pozemků

DĚKOV

www.realcity.cz/rc/E5VO

KALIŠTĚ

www.realcity.cz/rc/E5VP

SEDLČANY

www.realcity.cz/rc/E57U

ZBRASLAVICE

www.realcity.cz/rc/E5VQ

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5VR

CHLÍSTOVICE

www.realcity.cz/rc/E57V

Pozemek, 457 m²
Pozemek, 586 m², tř. G
Pozemek, 559 m²
Pozemek, 397 m², tř. G
Pozemek, 184 m²
Pozemek, 645 m²
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
GOLDEN CASTLE s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Gaute a.s
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 602 489 153
tel.: 800 100 446
tel.: 603 821 159
tel.: 800 100 446
149 900 Kč
150 000 Kč
190 000 Kč
200 000 Kč
265 000 Kč
300 000 Kč

SMEČNO

www.realcity.cz/rc/E5VS

DALEKÉ DUŠNÍKY

www.realcity.cz/rc/DZ3K

ČISTÁ

www.realcity.cz/rc/E57X

RATAJE NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E5VT

VELKÉ VŠELISY

www.realcity.cz/rc/E1UM

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E5VU

Pozemek, 777 m²
Pozemek, 385 m²
Pozemek, 800 m²
Pozemek, 788 m²
Pozemek, 1182 m²
Pozemek, 800 m²
CENTURY 21 FairTrade
RE/MAX ANDĚL
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
ERA ALKA Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
tel.: 775 098 880
tel.: 725 293 036
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 725 153 353
tel.: 601 587 147
354 900 Kč
360 000 Kč
362 000 Kč
450 000 Kč
650 000 Kč
690 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E5VV

ROKYTÁ

www.realcity.cz/rc/E3EQ

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E5VX

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E58A

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E589

KOŘENICE

www.realcity.cz/rc/E5VY

Pozemek, 699 m², tř. G
Pozemek, 4126 m²
Pozemek, 784 m², tř. G
Pozemek, 1221 m², tř. G
Pozemek, 1211 m²
Pozemek, 1038 m²
BIDLI reality, a.s.
RK STING
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 Harmony
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 800 103 010
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 603 502 884
tel.: 800 775 577
735 000 Kč
750 000 Kč
795 000 Kč
810 500 Kč
810 500 Kč
849 000 Kč

ZBÝŠOV

www.realcity.cz/rc/E5VZ

KŘEČOVICE

www.realcity.cz/rc/E5X1

SENEC

www.realcity.cz/rc/E5X2

MILEŠOV

www.realcity.cz/rc/DH57

MALÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/E5X3

ZÁHORNICE

www.realcity.cz/rc/E5X4

Pozemek, 2910 m²
Pozemek, 803 m², tř. G
Pozemek, 1040 m²
Pozemek, 1870 m²
Pozemek, 900 m²
Pozemek, 844 m²
BIDLI reality, a.s.
Reality Vodenka
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 Victory
Aktivreality
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 602 409 964
tel.: 800 775 577
tel.: 725 293 825
tel.: 602 660 841
tel.: 800 775 577
870 000 Kč
890 000 Kč
990 000 Kč
990 000 Kč
999 000 Kč
1 100 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E2AX

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E5X5

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E5X6

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E2MP

KOŠÍK

www.realcity.cz/rc/E5X7

KLY

www.realcity.cz/rc/E5X8

Pozemek, 1600 m²
Pozemek, 1211 m²
Pozemek, 1662 m²
Pozemek, 1364 m²
Pozemek, 1509 m²
Pozemek, 1190 m²
Duna House
Fincentrum Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Soccer Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Aktivreality
tel.: 723 668 949
tel.: 800 775 577
tel.: 601 587 147
tel.: 777 275 457
tel.: 725 882 617
tel.: 602 660 841
1 140 000 Kč
1 175 000 Kč
1 190 000 Kč
1 470 000 Kč
1 500 000 Kč
1 547 000 Kč

KNĚŽICE

www.realcity.cz/rc/E5X9

MILÍN

www.realcity.cz/rc/E5XA

HOŘOVICE

www.realcity.cz/rc/E5XB

SÁZAVA

www.realcity.cz/rc/E5XC

RYNHOLEC

www.realcity.cz/rc/E5XD

TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

www.realcity.cz/rc/E5XE

Pozemek, 2221 m²
Pozemek, 2033 m²
Pozemek, 640 m²
Pozemek, 889 m²
Pozemek, 924 m², tř. G
Pozemek, 3066 m²
ERA Garancia
RE/MAX ANDĚL
KUZO Partners s.r.o.
Duna House
Broker Consulting a.s.
CENTURY 21 Reality
tel.: 725 688 267
tel.: 725 293 036
tel.: 703 600 899
tel.: 723 798 627
tel.: 800 100 164
tel.: 601 588 134
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 628 000 Kč
1 689 100 Kč
1 700 000 Kč
1 850 000 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

Jak se pozná solidní realitní makléř/ka,
resp. realitní kancelář?

Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Uveďme si
tedy ty nejdůležitější.
Důvěryhodné reference
Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku
důvěřujete. Kancelář by každopádně měla
mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalšími
kritérii je určitě průkaz odborné zdatnosti
(podrobněji v další části tohoto článku), doba
působení na trhu (odborná praxe), systém řízení kvality práce apod. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje, jaká
rizika ho mohou potkat. To platí při sportu,
v dopravě, prostě všude. Podobně je tomu
i v realitní praxi. Děláme proto vše, abychom
chybám v praxi realitních makléřů předcházeli. Proto průkaz odborné zdatnosti. V neposlední řadě je důležité, jaký dojem na klienta
udělá návštěva realitní kanceláře nebo jak
se chová reprezentant kanceláře na úvodní
schůzce.
Členství v profesním spolku
Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení, jako je Asociace re-

alitních kanceláří České republiky (ARK ČR).
V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže
se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý
člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický
kodex realitního makléře – člena ARK ČR,
každý člen asociace je povinen absolvovat
vzdělávací program. Všichni členové jsou
povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění profesní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně
informováni o novinkách v legislativě a mají
možnost je konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem asociace.
Nabídková cena prodávané
(pronajímané) nemovitosti
Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá
a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny
dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jejich nemovitost
lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru
odborníka reálné. A to i v současné situaci,
kdy zejména ve větších městech jsou ceny rezidenčních nemovitostí na historických maxi-

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

mech. Stejné platí i o cenách pronajímaných
bytů. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí
na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje.
Ani se nesnaží klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny. Hlavně z toho důvodu,
aby získala další nemovitost do své nabídky.
A to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, že
za danou neúměrně vysokou cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule. Solidní realitní
kancelář na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, neboť za takovou cenu oprávněně považuje nemovitost
za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu,
a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží,
je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří
v určité lokalitě hledají takovou nemovitost
již po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují
a část z nich to považuje za varovný signál
a o nemovitost ztratí zájem.
Rozsah služeb
Realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní
silné konkurenci není možné zúžit činnost
zprostředkovatele na pouhé vyhledání zájemce o koupi nabízené nemovitosti. Zprostředkovatel musí zajistit celý průběh obchodu,
a to jak vlastními silami (v rámci provize),
tak jako subdodávku. V takových případech
se za úhradu pro dodavatele dané služby jedná například o zajištění znaleckého posudku,
průkazu energetické náročnosti budovy, statického posudku atp.
Prokázání odborné způsobilosti
- zkouška odborné způsobilosti
Autorizovaná osoba
Zkoušku odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami může provádět pouze tzv.
autorizovaná osoba. Asociace realitních kanceláří České republiky, respektive její 100%
dceřiná společnost – Informační centrum

ARK s.r.o., je takovou autorizovanou osobou
ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR
- 22281/2016. To znamená, že kdokoli bude
mít zájem složit zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami, může tak u nás učinit.
Co to je NSK a jak se řeší?
Naplňování Národní soustavy kvalifikací
(NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ty
se zaměřují na tvorbu profesních kvalifikací
jednak nižších úrovní, ale také úrovní vyšších,
zejména úrovně 4, odpovídající vzdělávání
v oborech vzdělání ukončených maturitní
zkouškou, mezi které patří právě činnost obchodníka s realitami.
Úspěšným absolvováním této zkoušky získá
realitní makléř (obchodník s realitami) doklad
profesní způsobilosti, který:
a) slouží k prokázání profesní způsobilosti
pro klienty realitní kanceláře,
b) splňuje kritéria povinné certifikace
členů ARK ČR,
c) splňuje podmínku pro získání
živnostenského oprávnění.
Úspěšní absolventi této zkoušky odborné
způsobilosti pro obor obchodník s realitami
již nebudou muset prokazovat praxi v oboru.
Příprava na zkoušku
Jako důkladná příprava ke složení uvedené
zkoušky slouží stejnojmenný kurz Obchodník s realitami, který je vhodný nejen pro začínající makléře, či makléřky, ale i pro osoby
s víceletou praxí v realitní činnosti.
Termíny kurzů i zkoušek i bližší informace
na webu ARK ČR: www.arkcr.cz

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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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 5

PRAHA 10

PRAHA - VÝCHOD

ŘADOVKA V ÚVALECH

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!
PRONÁJMY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. Info na
www.vyladenebyty.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
6 950 000 Kč

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 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
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.

Nový nezařízený byt 2+kk 96,2 m² + zahrada a 2x
parkovací stání, v 1. NP RD. V domě pouze dvě bytové jednotky se samostatnými vstupy. Krásné a
klidné místo.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
18 500 Kč/měs.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 7

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

www.realcity.cz/rc/E5JY

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

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

REAL KOMPLET spol. s r.o.

tel.: 603 504 686
3 400 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
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. spotřebičů.

BLANÍK REALITY s.r.o.
NOVÝ BYT 1+KK/T,ANTALA STAŠKA, P4
Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QV
Krásný, světlý, 45 m² s terasou, REZIDENCE ROZHLEDNA, sklep. Krásné výhledy. Eurookna orientována na jih. Vest. skříně, k. linka se spotřebiči.

BLANÍK REALITY 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.

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

PRAHA 4
PRAHA 4 - MODŘANY

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

NOVOSTAVBY?

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
6 490 000 Kč

HLEDÁTE

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QU

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5
PRONÁJEM 2+KK, VESTEC,
PRAHA-ZÁPAD

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

tel.: 739 406 126
4 290 000 Kč

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.: 603 186 034
4 322 600 Kč

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

PRAHA 8
PRAHA 8 - KARLÍN

www.realcity.cz/rc/E5HY

Byt OV 3+1/2 lodžie, UP 122 m², 5. nadzemní podlaží
sedmipodlažního domu s výtahem, klidný rekonstruovaný dům u metra Křižíkova.

REAL KOMPLET spol. s r.o.

NOVOSTAVBY RD PRAHA-VÝCHOD
PŘEZLETICE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DVT3

Nové RD Panská pole, 4-6kk, UP 106-142 m², garáže a gar.stání, 2xkoupelna, 3xWC, poz. 304-671
m², metro Letňany 15min., MHD, prodej 3. etapy,
hypo, cena vč.DPH

Commco

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

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.: 724 270 852
6 555 000 Kč

tel.: 737 289 996
8 350 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

tel.: 730 895 595
6 770 000 Kč

tel.: 603 504 686
12 800 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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

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

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.

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.

Byt Horoměřice v 3. NP, A307, 2kk s UP 46,9 m²,
parkety, Eurookna, výtah, EN ”B”, balkon 5,8 m²,
cena 3,542.000,-Kč, vč.DPH, garážového stání a
sklepa.

BLANÍK REALITY s.r.o.

Commco

BLANÍK REALITY s.r.o.
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tel.: 603 872 485
5 200 000 Kč

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 603 872 485
11 000 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R9

tel.: 724 270 852
3 542 000 Kč

TEXTOVÁ INZERCE
KOMERCE

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

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

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

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.

RealExpert Success

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R8

Byt Horoměřice v 3. NP, A304, 2kk s UP 47,7 m²,
parkety, Eurookna, výtah, EN ”B”, terasa 5,8 m²,
3,657.000,-Kč, vč.DPH, terasy, garážového stání a
sklepa.

Commco

tel.: 724 270 852
3 657 000 Kč

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
OBCHODNÍ PROSTOR 216 M² U METRA
SKALKA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5KJ
BEZ ODSTUPNÉHO!! Pronájem obchodního prostoru s výlohami 216 m² . Velkou výhodou je přímá
poloha u metra Skalka. Více informací na mobilu
731 973 289

EXAFIN one, s.r.o.

MĚLNÍK

tel.: 731 973 289
88 000 Kč/měs.

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

RealExpert Success

20 minut od Prahy, krásný nový dům 4+kk, 2 koupelny. Zastavěná plocha 174 m². Pozemek 880 m².

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

RealExpert Success

KOSTELEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E5HZ
REAL KOMPLET spol. s r.o.

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E5LH

tel.: 603 504 686
6 950 000 Kč

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

RealExpert Success

KUTNÁ HORA

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

PENZION-HOTEL S WELLNESS, ŠUMAVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5HM
Podl. pl. 1.120 m², parc. 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
4 120 000 Kč

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.

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H
Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRODEJ RD, ZRUČ NAD SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D6

PENÍZE IHNED

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA

Podl. pl. 575 m², parc. 3.973 m², restaurace, sauna,
bazén. Hojsova Stráž. 15 pokojů (36 osob). Park. 10
aut. IS: vodovod, el., kanal., studna, nový kotel.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
13 990 000 Kč

POPTÁVKA

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

VP INVEST s.r.o.

tel.: 774 778 777
250 Kč/m²

www.realcity.cz/rc/DZ9C

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5QT

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

tel.: 606 021 733
informace v RK

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.

tel.: 603 186 034
4 900 000 Kč

OSTATNÍ ČR

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

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.

tel.: 721 676 015
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

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

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

KOUPÍME BYT

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.

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.

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

RealExpert Success

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

www.realcity.cz/rc/E59H

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

ZECHOVICE, OKRES STRAKONICE
www.realcity.cz/rc/E5I2

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

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

Chalupa 3+1, studna, v krásné krajině Pošumaví.

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.

byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

REAL KOMPLET spol. s r.o.

tel.: 603 504 686
1 150 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

POZEMKY

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

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

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

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

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!

REAL KOMPLET spol. s r.o.

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.renta365.cz

NOVÁ RABYNĚ

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1
www.realcity.cz/rc/E5I1
tel.: 603 504 686
720 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 888 957
informace v RK
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AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

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

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.

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

INSTINKT REALITY s.r.o.

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. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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 obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa a designu?

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 zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

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.

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 nájemného 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 pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

INSTINKT REALITY s.r.o.
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tel.: 800 737 303
informace v RK

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

Přečtěte si náš
on-line magazín
o bydlení!

www.realcity.cz/magazin

WWW.REALCITY.CZ

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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HYPOASISTENT

Odhad nemovitosti

je pro získání hypotéky zásadní
Odhad nemovitosti udává zástavní hodnotu, z níž vycházejí banky při stanovení
maximální výše možné hypotéky. Standardní hypotéky bývají do 80 % zástavní hodnoty, tedy 20 % musíme v takovém případě financovat z vlastních zdrojů.
Možné jsou i 90% hypotéky, kdy nám stačí jen 10 % vlastních zdrojů. Takové
hypotéky ale bývají mírně dražší a banky mohou být při schvalování přísnější.
Na čem záleží výše odhadu
– co vše musí brát znalec v úvahu?
Znalec musí zohlednit vše, co může mít
vliv na cenu nemovitosti. „Největší vliv má
pochopitelně lokalita, kde se daná nemovitá věc
nachází. Pod pojem lokalita lze zahrnout dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, případné
negativní vlivy okolí (například hluk, prach, vibrace či zápach), atraktivitu okolí, zaměstnanost
v regionu či strukturu obyvatel,“ říká Ing. Luděk
Havlíček, odhadce a hypoteční specialista
HYPOASISTENT.

podlahová plocha či výměra pozemku), příslušenství (například garážové stání, sklep, terasa, zahrada či bazén) a technický stav. Jinou
hodnotu bude mít novostavba a jinou opotřebovaná nemovitost, kde bude nutná rekonstrukce. Při stanovení odhadu je důležitá také
dispozice nemovitosti, standardy vybavení,
standardy použitých materiálů, technologie
(zdali se jedná například o dřevostavbu, panelák či zděný dům) a použitá technologická řešení (například tepelné čerpadlo, rekuperace,
bezpečnostní zařízení apod.).

Dalšími hlavními faktory, které ovlivňují
hodnotu nemovitosti, jsou její velikost (tedy

Značný vliv na výslednou cenu nemovitosti mají také případné právní vady. Může se

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Značka HYPOASISTENT
vznikla v roce 2010
jakožto prémiová
značka v oboru
hypotečního financování.
Klienti i obchodní
partneři oceňují
zejména odbornost
a profesionalitu
makléřského týmu,
který má více než
15 let zkušeností
s financováním
rezidenčních nemovitostí.
HYPOASISTENT je dnes
oceňovanou makléřskou
společností specializující
se na oblast hypotečního
financování pro českou
i zahraniční klientelu
a na hypoteční servis pro
klienty developerských
projektů.
HYPOASISTENT je
smluvním partnerem
všech hypotečních bank
a spolupracuje i se
stavebními spořitelnami.
Díky tomu může
klientům nabídnout
zcela objektivní srovnání
hypoték jednotlivých
bank a představit
optimální varianty
financování.

jednat o věcná břemena, zástavní práva, nevyjasněné vlastnické struktury či například
o předkupní právo. Důležitý je i přístup k nemovitosti po stránce faktické, znalec si proto všímá, zdali k nemovitosti vede zpevněná
nebo asfaltová komunikace či jen malá polní
cesta. Také právní přístup k nemovitosti hraje
významnou roli – zda je přístupová komunikace ve vlastnictví obce nebo zda je ve vlastnictví jiného cizího vlastníka. Ve druhém případě může být nemovitost pro banky i zcela
nevhodnou zástavou.
Jak je vidět, znalecký odhad hodně napoví
o celkovém stavu posuzované nemovitosti.
Při zvažování koupě nemovitosti je proto určitě užitečným pomocníkem, a to nejen pro
hypoteční banky.
Liší se odhady od různých
hypotečních bank?
Každá banka má svoji interní metodiku. Jisté požadavky má na banky v tomto směru
i ČNB. Ale jelikož banky požadují odhady
za stejným účelem, tj. potřebují znát obvyklou cenu a likviditu zástavní nemovitosti, odhady by se v hlavních parametrech příliš lišit
neměly.
Některé banky přistupují k oceňování nemovitostí i na základě cenových map. To má
své výhody, ale i značné nevýhody. Výstup
z cenových map je sice rychlejší než klasické
ocenění, nedokáže ale dostatečně zohlednit
individualitu posuzované nemovitosti.
V praxi se tak stává poměrně často, že se zástavní hodnoty různých bank liší a stejná
nemovitá věc je oceněna na jinou hodnotu.
Jak je to možné, když se jedná stále o stejnou
nemovitost?
Hlavní příčina je v lidském faktoru. Když budou tři odhadci oceňovat stejnou nemovitost,
je možné, že dospějí k třem různým cenám
a ani jedna nemusí být špatně. Ale neměly by
se lišit nijak zásadně. „Tržní oceňování pro
banky není oceňování „vyhláškové“, kde se
doplňují číslíčka do tabulek a vypadne výsledek. Takže v každém ocenění se vždy odrazí
individuální přístup a jisté cítění odhadce.
Zde bych vyzdvihl důležitost místního šetření, které je dle mého názoru pro stanovení správné ceny nezbytné,“ dodává odhadce
Ing. Luděk Havlíček.
Podle čeho stanoví znalec
výslednou hodnotu?
Pokud se bavíme o odhadech pro účely bank,
jedná se vždy o odhad tržní ceny obvyklé.

Banka potřebuje vědět, za kolik a za jak dlouho by v případě potřeby nemovitou věc bezpečně zpeněžila. Největší váhu má při tomto
typu ocenění porovnávací metoda, kdy se
porovnávají obdobné nemovitosti v obdobné
lokalitě.
Rozdíly mezi nemovitostmi se pochopitelně
zohledňují a vyhlazují. Ideální je znát opravdu realizované ceny obdobných nemovitostí
v okolí, to však není vždy možné. Proto banky akceptují i ceny z realitních inzercí. U cen
z inzercí se pro účely ocenění vždy uplatňuje
srážka za nejistotu.

Každá banka má svoji
interní metodiku. Jisté
požadavky má na banky
v tomto směru i ČNB.
Ale jelikož banky požadují
odhady za stejným účelem,
tj. potřebují znát obvyklou
cenu a likviditu zástavní
nemovitosti, odhady by se
v hlavních parametrech příliš
lišit neměly.

Někdy se přistupuje i k výnosové metodě, kdy
hodnota nemovitosti odráží její budoucí čistý
výnos. Tato metoda se používá hlavně u komerčně využívaných nemovitostí nebo i u nemovitostí rezidenčních při jejich pronájmu.
U odhadů pro banky se také určuje věcná
hodnota, která ovšem obvykle příliš nereflektuje tržní cenu. Tato hodnota se obvykle používá pouze pro účely stanovení minimální
pojistné částky dané nemovitosti.
Kolik stojí odhad pro vyřízení hypotéky?
Pokud se stanovuje pouze obvyklá cena současná (stávající hodnota nemovitosti) je cena
za bytovou jednotku mezi 4 000 až 5 000 Kč.
Pokud se stanovuje i cena budoucí – u rozestavěných bytů nebo bytů v rekonstrukci – cena je obvykle 5 500 až 6 000 Kč. Jde
o náročnější typ odhadu, kde se stanovují
dvě ceny. Současná a po dokončení a rovněž
se vyhodnocují náklady na výstavbu/rekonstrukci a stavební řízení.
U rodinných domů je cena na současný stav
obvykle 5 000 až 6 000 Kč. Pokud je třeba
stanovit i cenu budoucí a vyhodnotit náklady na výstavbu/rekonstrukci, je cena obvykle
kolem 6 000 až 7 000 Kč.
Odhady stavebních pozemků o běžné velikosti se pohybují mezi 3 500 až 4 500 Kč.
U komerčních nemovitostí se cena stanovuje
individuálně. Komerční nemovitosti jsou obvykle velmi specifické. Většinou jde o náročnější odhady, proto je zde cena obecně vyšší.
Banky a hypoteční makléři však často mají
pro své hypoteční klienty různé marketingové akce, kdy odhad nemovitosti hradí sami,
nebo jej zajistí za zvýhodněné ceny.

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

3 + kk s galerií a terasou
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2
Podlahová plocha – 130 m2
Nabízím bydlení nejvyšší kvality
v rezidenční části Vinohrad, v blízkosti
nám. I.P. Pavlova a nám. Míru. Výborné
dopravní spojení do centra a veškerá
občanská vybavenost v okolí.
Nadstandardní, světlý, mezonetový byt
je propojen točitým schodištěm
s velkou galerií a prostornou terasou,
orientovanou do vnitrobloku, ze které
je výhled na pražské panorama.
Velká ateliérová okna s žaluziemi
na dálkové ovládání v dolní části bytu
jsou orientována na jihozápad. Byt je
klimatizován, má dvouvrstvé dřevěné,
velkoformátové parkety s podlahovým
topením a regulací teploty v každé
místnosti.
Jedná se o nový půdní byt, dosud
neobývaný, atypicky vybavený
designovými prvky.
Rekonstruovaný dům v neoklasiciském
stylu si zachoval historické prvky jak
na fasádě, tak i v interiéru domu. Dům
se nachází v klidné části Wenzigovy ulice.
Kontakt na majitele:
Tel: +420

777 745 645
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Reprezentativní bydlení
pod strahovem
Nenechte si ujít jedinečnou investiční
příležitost do bytů s historickým centrem
Prahy na dosah. Celé nejvyšší patro je
věnováno unikátnímu bytu o rozloze 175 m2.

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ

Rodinné bydlení
v klidné lokalite
Objevte oázu zeleně v jednom z velkých
rodinných bytů se zahradou a výhledem
do zeleně. Projekt nabízí i malometrážní
byty pro bezpečné investice.

WWW.VICTORIAKOSIRE.CZ

