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NOVINKA – SMART BYTY GREEN LOOK
V PRODEJI DRUHÁ ETAPA BYTŮ www.greenlook.cz

C

M

Chytrá investice do zahraničních nemovitostí
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Pro více informací nás kontaktujte
na tel. č.: + 420 606 686 912,
nebo na email: info@alexandriareal.cz
www.alexandriareal.cz

NOVÉ BYTY
NA BŘEHU VLTAVY
Ceny bytů od 84 000 Kč/m2 vč. DPH
Možnost družstevního bydlení
Oáza klidu uprostřed zeleně
Závěrečná etapa projektu v bývalém
areálu modřanské čokoládovny ORION
Zastávka MHD Belárie v těsné blízkosti

Sportovní vyžití: golf, tenis, cyklostezky,
in-line
Promyšlené dispozice od 1+kk do 4+kk
Rekuperace

tel.: 222 242 233
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.

G

EXKLUZIVNĚ

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

899.000 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.

G

Vavřinec, okres Kutná Hora. Prodej
samostatného RD (rekreační objekt) o velikosti
2+1. Po celkové rekonstrukci. Studna, jímka,
elektřina. Velmi pěkné místo.

1.299.000.Kč

EXKLUZIVNĚ

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

799.000 Kč

G

724 370 102

Dřemčice, okres Litoměřice. Prodej samostatného RD o velikosti 1+1+půda vhodná
k vestavbě. Pozemek o výměře 129 m2.
IS: voda a elektřina. Lze hypo.

G

G

724 370 102

1.529.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

5.980.000 Kč

724 370 102

1.199.000 Kč

999.000 Kč

G

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

EXKLUZIVNĚ

Svobodka, okres Strakonice. Prodej samostatného RD. Plocha pozemku 569 m2. IS: elektřina.
Vhodné k rekreaci i bydlení. Blízko Milevska.

G

724 370 102

Chrást, okr. Nymburk. Prodej samostatného RD,
6+1 s prostory pro podnikání. Pozemek 1.285 m2.
IS: voda, elektřina, kanalizace. Velmi dobrý stav.
Prostorné.
8.960.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Průhonice, okres Praha - západ. Koncový ŘRD
o velikosti 4+1+jídelna, pozemek (420 m2)
s okrasnou zahradou a terasou. Kompletní IS.
Výborný stav. Žádaná lokalita
16.599.000 Kč

Pojďme se však podívat na konkrétní
situaci, která může nastat.
Není to tak zcela dávno, kdy jedni
z mých přátel realizovali prodej bytu

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

prostřednictvím serveru na kterém
inzerují soukromé subjekty. Po zveřejnění inzerátu následovala smršť
telefonátů a rychlé uzavření obcho-

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY

du. Až potud je vše ideální. K jejich
zklamání však došlo v okamžiku, kdy
se ode mě dozvěděli, že i při přímém
odkupu nemovitosti naší společností

S realitkou, anebo bez?

by obdrželi minimálně o 300 000 Kč

Je to věčný názorový spor – využít při
prodeji nemovitosti služeb realitní
kanceláře, anebo zvolit cestu samoprodeje?

uhradili i náklady na právní servis,

Na první pohled se může zdát, že
u obchodu do kterého není zapojena
realitní kancelář dochází k výrazné
úspoře ﬁnančních prostředků, které
představují provizi zprostředkovatele.

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

vyšší kupní cenu, přičemž bychom
zajistili převody médií a další náležitosti spojené se zajištěním prodeje.
O minimálně půl miliónu korun více

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

by obdrželi v případě, že bychom
prodej zajistili zprostředkovatelsky.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

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

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

Prověřujeme nemovitost
Kde najít potřebné informace?

ALEXANDRIA REAL s. r. o.
ARK ČR-Asociace realitních kanceláří
České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
Bohemia reality
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Commco
CRESTYL REAL ESTATE, s. r. o.
EXAFIN one, s.r.o.
EXCLUSIVE RENTALS LTD
HORREN s. r. o.
HYPOASISTENT s.r.o.
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Instinkt Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Luxent s.r.o.
Metrostav Development
– Byty na Vackově
Natland Real Estate
– Lipenecký park
Natland Real Estate
– Rezidence Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
P.H.A., akciová společnost
Pmax, s.r.o.
PROKONZULTA, a.s.
REAL KOMPLET spol. s r.o.
RealExpert Success

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

Realitní kancelář Honzík s.r.o
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
TipCars

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

www.realcity.cz/magazin

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,
MK ČR E 22925, www.realcity.cz
Co byste měli vědět,
než oslovíte realitní kancelář?

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
Produkční:
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639,
info.praha@realcity.cz
Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 10. 6. 2019

WWW.REALCITY.CZ

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

WWW.JURISREAL.CZ

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno
s řekou Vltavou, svou skladbou bytů je
určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro
rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím
řeky a to při zachování vysokého komfortu
bydlení a dostupnosti všech souvisejících
služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše domu. Toto moderní řešení
je výhodné nejen z důvodu nezávislosti
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk,
2+kk a 3+kk o výměrách od 29,03 m 2
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč
do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

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

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

POSLEDNÍ 3 BYTY
PROJEKT ZKOLAUDOVÁN
REZIDENCE U ZÁMKU
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

Bohemia reality

PRŮHONICE

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

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZ
5
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Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

www.chcimaklere.cz
Prodej rodinného domu 4+1
Vyžlovka

T: 733 532 252

Prodej rodinného domu 60 m²
Veselí nad Lužnicí II, okr. Tábor

T: 733 400 598

Pěkný udržovaný RD na krásném místě ve Vyžlovce,
10 km od Říčan. Zděný podsklepený přízemní dům
s obytným podkrovím postavený na mírně svažitém
oploceném pozemku o výměře 798 m2. Stavba je
připojena na místní kanalizaci a rozvod elektřiny. Voda
z vlastní studny, přípojka k městskému vodovodu
na pozemku. Krásně udržovaná zahrada.

Venkovská usedlost se stodolou, předzahrádkou
a zahradou, využívaná pro rekreační účely. Navazující
hospodářská část tvoří původní stáje a stodola.
Pozemek je oplocen. Objekt je napojen na vlastní
studnu, odpady do jímky. Původní střešní krytina.
Krovy zachovalé. Obecní vodovod, kanalizace
a plyn jsou na hranici pozemku. Chalupa je vhodná
k rekreaci i trvalému bydlení.

Cena: Informace u makléře

Cena: 1 350 000 Kč

Prodej bytu 4+kk/L/B
Praha - Vršovice

Prodej pěkného bytu 3+1/L
Praha 4 - Háje, ul. Boháčova

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: 8 150 000 Kč

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

724 593 303, honzik@honzik.cz
C

G

T: 733 400 598

T: 739 017 888

Byt 4+kk s balkónem a lodžií, ve 3.NP bytového
domu z roku 1995. Součástí bytu je park. místo
(32 m2) pro dvě za sebou stojící vozidla
(bez předkupního práva). Moderní skeletový
bytový dům s recepcí 24 h. Výborná dostupnost
do centra. Bezkonkurenční cena za m2
podlahové plochy (65 tis. Kč/m2).

Světlý a velmi pěkný byt po kompletní rekonstrukci
o dispozici 3+1 s lodžií, CP 79 m2, který je situovaný
v 8.NP panelového domu, v klidné části Prahy.
V bytě se nachází prostorná vstupní chodba,
obývací pokoj se vstupem na balkón, dětský pokoj,
kuchyň s moderní linkou a jídelním koutem,
koupelna s vanou a samostatná toaleta.

Cena: Informace u makléře

Cena: Informace v RK

www.honzik.cz

G

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
C

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 s
N02417
možností převodu
724 593 303 12 480 000 Kč

PRAHA 10, RUSKÁ

Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E67T
28 m2, sklep, OV, zvýšené přízemí,
cihla, před rekonstrukcí, okna do
N02445
vnitrobloku - zahrady
724 593 303 2 950 000 Kč

G

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

PRAHA10,BRATISLAVSKÁ

Obch. prost. www.realcity.cz/rc/E67U
nebyt. prost. s výlohou, 83 m2,
přízemí, 2 místnosti (40m2, 37m2)+
kuch. a WC, park. u domu N01965
724 593 303 3 600 000 Kč

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 11, HÁJE

Pozemek www.realcity.cz/rc/DOQA
pozemek 17 738 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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PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | PAŘÍŽSKÁ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66T
117 + 4 m2, 2 balkony, špaletová okna, vysoké stropy, klimatizace, sklep,
prostorný byt ve 4.NP secesního domu s výtahem na nejprestižnější ad32276
rese v Praze
724 551 238
Informace v RK
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | V ZAHRÁDKÁCH

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E675
64 + 6 m2, jihozápadní balkon, šatna, sklep, garážové stání, byt ve 2.NP
novostavby bytového domu s výtahem v klidné části Žižkova a nedaleko
32406
2 parků
724 551 238
7 070 000 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | SLAVÍKOVA

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E66P
210 + 32 m2, velká terasa, dřevěné podlahy, špaletová okna, solitérní
vana s výhledem, designový mezonet v 5.NP historického domu s výta32258
hem blízko centra
724 551 238
30 970 000 Kč
B

PRAHA 10 - VRŠOVICE

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E66R
156 + 11 m2, terasa, dřevěné podlahy, velkoformátová eurookna, parkovací stání, klimatizovaný byt v 10.NP nové Rezidence 4Blok na rozhraní
32377
Vinohrad a Vršovic
724 551 238
16 200 000 Kč

G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | MASNÁ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66L
124 + 8 m2, 2 balkony, repasované dubové dveře, parkety, repliky
původních oken, klimatizace, zrekonstruovaný byt ve 3.NP domu s výta31840
hem v srdci Starého Města
724 551 238
20 000 000 Kč
G

PRAHA 1 - MALÁ STRANA | MOSTECKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E66M
53 m2, dřevěné podlahy a okna, sklep, jižně orientovaný byt ve 4.NP
zrekonstruovaného domu s výtahem, stojící v prestižní lokalitě vedle Kar32017
lova mostu
724 551 238
11 900 000 Kč
B

PRAHA 6 - BŘEVNOV | BĚLOHORSKÁ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66N
91 + 33 m2, terasa, velká francouzská okna, dřevěné podlahy, 2 garážová
stání, sklep, světlý klimatizovaný byt ve 3.NP bytového domu blízko cen31767
tra a letiště
724 551 238
12 500 000 Kč
C

PRAHA 7 - TROJA | V PODHOŘÍ

Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E66X
130 + 240 m2, dřevěné plovoucí podlahy, sauna, vířivka na zahradě, krb,
sklep, garáž, rodinný dům (polovina dvojdomu) v klidné lokalitě nedaleko
32147
centra
724 551 238
15 990 000 Kč

G

PRAHA 2 - VINOHRADY | KORUNNÍ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66U
90 m2, špaletová okna, vysoké stropy, parkety, kompletně zrenovovaný
jižně orientovaný byt ve 2.NP historického domu v místě s rychlou
31843
dostupností centra
724 551 238
12 500 000 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | CHODSKÁ

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E66S
248 + 24 m2, terasa s výhledy, zabudovaná klimatizace, krb, vyhřívané
podlahy, sklep, penthouse v jedné z nejvyšších budov na Vinohradech ne3709
daleko centra
724 551 238
24 990 000 Kč
A

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | LUCEMBURSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E66O
112 + 84 m2, balkon, velká střešní terasa, bambusové podlahy, krb,
2 garážová stání, prostorný klimatizovaný byt v 7.NP domu na rozhraní
32133
Žižkova a Vinohrad
724 551 238
13 500 000 Kč
G

PRAHA 4 - MODŘANY | URBÁNKOVA

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E66V
198 + 1254 m2, rozlehlá zahrada, terasa, studna, garáž, zrekonstruovaný
rodinný dům s výhledy do širokého okolí v rezidenční zástavbě v klidné
31927
lokalitě
724 551 238
22 990 000 Kč

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

G

G

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E67D

Pronájem exkluzivních obchodních prostor v přízemí pětihvězdičkového hotelu InterContinental. Tato jednotka o velikosti 12 m² je vhodná pro jakýkoliv
sortiment vhodný do hotelu, od zdobných značkových předmětů, klenotnictví
až po značkovou módu či obuv.

775 285 285

Praha 6-Dejvice

www.realcity.cz/rc/E67E

Pronájem kanceláře 20 m2 v institucionální kancelářské budově dokončené
v roce 2000. Široká škála služeb nájemníků a vybavení pro životní styl činí
Hadovku jednou z nejlepších administrativních budov mimo centrum, včetně
nové kavárny, jídelny, fitness zařízení, tanečního studia aj.

Informace v RK

G

G

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E67G

Pronájem rohové obchodní a skladové jednotky o celkové velikosti 609 m².
Jednotka je prosklená a poskytuje tak dobrou viditelnost na sortiment. Možnost vybudování kancelářských prostor a showroomu. Prostory se nacházející
na kraji obce v těsné blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E67H

Pronájem moderních kancelářských prostor 172 m² v ul. Spálená, v samém
centru Prahy. Zahrnují 5 samostatných místností, plně vybavený kuch. kout,
vstupní sklad, úklidovou místnost, 2x soc. zázemí. Je zde rozvod pro PC sítě,
připojení k internetu, elektronické zabezpečovací zařízení, 24-hod. recepce.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E53V

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

775 285 285
G

www.realcity.cz/rc/E67S

Pronájem kanceláře 173 m² v novém office park projektu, který se nachází v
těsném sousedství stanice metra linky B Nové Butovice, jen několik minut cesty autem od Pražského okruhu a dálnice D5. Kancelářské prostory umožňují
velkoplošné řešení i možnost uzavřených jednotek.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E67M

Pronájem kanceláře 230 m² ve 4. patře moderní administrativní budovy s recepcí. Kancelář má vlastní kuchyňku a samostatně otevíratelná okna. Každou
jednotku lze dělit dle libosti nájemce. Parkování v garážích pro nájemce i hosty,
možnost pronajmout si jednací místnost.

775 285 285

69 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E67I

Pronájem reprezentativních kancelářských prostor 260 m² ve 2. patře moderního komplexu mezi dvěma zrekonstruovanými historickými budovami. Kancelář je v současnosti koncipována jako open space, avšak je zde možnost rozdělení na menší jednotky. Možnost parkování v garážích.

775 285 285

Praha 3-Žižkov

93 860 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E67L

Pronájem kanceláře 120 m² ve 4. patře moderní administrativní budovy s recepcí a výtahy. V administrativní budově je recepce 24/7, bezpečnostní služba,
parkování v garážích pro nájemce i hosty. Dále je v budově možné pronajmout
si jednací místnost pro školení či jiné účely.

58 301 Kč/měs.

G

Praha 3-Žižkov

Informace v RK

G

Praha 5-Nové Butovice

25 800 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město

56 000 Kč/měs.

G

Praha 8-Libeň

770 189 189
G

Praha 1-Nové Město

110 700 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E67F

Pronájem objektu v atraktivní lokalitě pro polyfunčkní komerční využití. Dům
S UP 244 m² se nachází na frekventovaném místě nedaleko rozsáhlého nákupního centra v blízkosti dálnice D11. Rozsáhlý stavební pozemek 4.222 m² lze
využít i pro výstavbu skladových prostor či smíšené zábavy.

7 000 Kč/měs.

G

Dobřejovice, Praha-východ

Poděbrady

775 285 285

36 000 Kč/měs.

G

Praha 8-Karlín

www.realcity.cz/rc/E5D3

Pronájem prostorné kanceláře 64 m² ve 2. patře moderní administrativní budovy na Florenci. V budově je recepce 24/7, bezpečnostní služba, výtahy, parkování v garážích pro hosty, restaurace formou bufetu, dvůr pro kuřáky se zahradou,
moderní vybavení., možnost pronajmout si jednací místnost.

775 285 285

23 424 Kč/měs.

www.luxent-commercial.cz

Praha 5-Smíchov

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

78 937 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 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E5Y8

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního domu
v ulici V Kolkovně, minutu pěšky ze Staroměstského náměstí nebo kostela sv.
Ducha v Široké. Dům je ve velmi dobrém stavu, po opravě fasád a před renovací
společných prostor a výstavbou výtahu.

734 445 445

Praha 5-Smíchov

www.realcity.cz/rc/E5H6

Developerský projekt Viladům Děvín, jen pár minut od Metra B Anděl i Radlická. Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné. Ve čtyřpodlažním viladomě s podzemním parkováním vzniká 8 luxusních bytů s terasami
a zahradami.

15 800 000 Kč

G

G

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E5LK

Luxusní a částečně zařízený byt 5+kk k o užitné ploše 170 m² v nově zrekonstruovaném činžovním domě na Vinohradech, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt je situován samostatně v
6. patře činžovního domu s výtahem.

720 310 300

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/E66Z

Stavební pozemek 3.662 m². Na pozemek je vydáno platné ÚR, které dovoluje
postavit vilu o 2 NP. Pozemek je kompletně zasíován, je situován v jihozápadním svahu s výhledem na protější les, pod kterým se nachází stylová restaurace
Kopanský mlýn s rybníkem a jízdárnou s koňmi.

731 300 400

Informace v RK

Praha 5-Smíchov

8 999 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E67C

Pronájem částečně zařízeného mezonetu 3+1 o užitné ploše 165 m² ve vilové
čtvrti Na Hřebenkách. Dvoupodlažní byt se dvěma novými koupelnami a balkonem je situován v 1. a 2. patře řadového domu s vlastním odděleným vstupem. Součástí je garáž s napojením na elektřinu a vodu.

14 510 000 Kč

B

Statenice, Praha-západ

734 445 445
G

Praha 5-Smíchov

24 900 000 Kč

G

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.

Informace v RK

C

Praha 2-Vinohrady

Praha 10-Vršovice

720 310 300

38 000 Kč/měs.

G

Slapská přehrada

www.realcity.cz/rc/E5YA

Prvorepubliková vila 5+kk po rekonstrukci s užitnou plochou 301 m² a pozemkem 14.044 m² s výhledem na přehradu. Na pozemku se nachází vila,
domek pro hosty, vinný sklípek, kryté parkovací stání, částečně kryté zázemí s
ohništěm, venkovní bazén, vinice, zahrada, skleníky a ovocný sad.

602 108 889

Praha 22-Pitkovice

Informace v RK

G

www.realcity.cz/rc/E5RB

Nově postavený dvoupodlažní dům 5+kk/T v komorním projektu dvou rodinných domů „Vily Pitkovice“. Dům je postaven v duchu moderní architektury na
pozemku o rozloze 452 m². PP 155 m², ZP 95 m². Stavba byla dokončena 2019.
Z horního patra panoramatický výhled na okolní krajinu.

734 445 445

13 500 000 Kč

C

Praha 6-Břevnov

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

54 000 000 Kč

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.

770 189 189

www.luxent.cz

11 900 000 Kč

Praha 7-Holešovice

www.realcity.cz/rc/E671

Klimatizovaný a kompletně zařízený byt 3+kk o OP 100,4 m² v rezidenci Jubileum House, v 7. patře, v centru města, a přitom v blízkosti zeleně a řeky.
Součástí jsou tři terasy o celkové velikosti 138 m², z nichž jedna je střešní s vířivkou, barem a grilem. K bytu náleží parkovací stání v podz. garážích a sklep.

720 310 300

16 900 000 Kč

Hypotéka pro mladé

Stane se sen o bydlení skutečností?
Vlastní bydlení se v posledních letech stalo pro velkou část domácností nedostižným
snem. Svoji roli sehrál nejen růst úrokových sazeb a cen nemovitostí, ale po sérii
regulací České národní banky je dnes pro většinu žadatelů výrazně obtížnější získat
hypotéku. Opatření ČNB se týkala požadavku na vyšší podíl vlastních zdrojů a větších nároků na příjem.
Při koupi vlastního bydlení je tak dnes potřeba naspořit alespoň 10 % vlastních zdrojů
(ideálně však 20 % pro získání nižší úrokové
sazby) a je potřeba dostatečně prokázat i výši
příjmů žadatelů. „Hypotéka včetně všech stávajících úvěrů totiž nesmí přesáhnout devítinásobek ročního čistého příjmu a měsíční splátky
všech úvěrů nesmí přesáhnout 45 % čistého měsíčního příjmu,“ říká Ing. Pavel Bultas, ředitel
společnosti HYPOASISTENT. Tato opatření
postihla nejvíce mladé rodiny, samožadatele
a domácnosti v Praze a v Brně, kde jsou ceny
nemovitostí nejvyšší.
Kolik dnes potřebuje mladá rodina
na pořízení vlastního bytu?
Pokud počítáme cenu bytu 5 milionů, je potřeba naspořit minimálně 500 000 Kč a příjem
domácnosti musí být orientačně alespoň 42 tisíc čistého. Pokud by rodina už nějaký úvěr
splácela, potřebný příjem by byl samozřejmě

vyšší. To jsou bohužel pro velkou část začínajících rodinných rozpočtů nedosažitelné cíle.
Než totiž domácnost může začít splácet vytouženou hypotéku, bydlí v nájmu. A protože
ceny nájmů za poslední roky rovněž vyrostly,
ušetřit potřebné vlastní zdroje je nelehkým
úkolem.
Připravuje se hypotéka pro mladé
Na ministerstvu financí se nyní blýská na lepší
časy. Připravuje novelu zákona o České národní bance, která by sice znamenala více pravomocí pro ČNB, ale mohla by přinést úlevu
alespoň pro mladé žadatele do 36 let. Pokud
vláda a parlament novelu schválí, mladé rodiny
by díky tomu nepotřebovaly naspořit vlastní
zdroje pro získání hypotéky a benevolentnější
by byly i požadavky na výši potřebných příjmů.
Podmínkou by kromě věku bylo i to, že žadatel ještě nevlastní žádnou jinou nemovitost.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Jaké příjmy je možné
započítat při žádosti
o hypotéku?
Při žádosti o hypotéku je
potřeba prokázat dostatečnou
výši příjmů. To bude nutné
i v případě schválení nových
podmínek hypotéky pro
mladé. V některých případech
je sice možné doložit příjem
zjednodušeným způsobem,
prokazovat jej bude ale
nutné vždy, jelikož banky
jsou ze zákona povinné
prověřit jeho dostatečnost.
Může se jednat o příjem
ze zaměstnání – na dobu
neurčitou i určitou. Některé
banky v omezené míře
akceptují i příjem z dohod
o pracích konaných mimo
pracovní poměr. V případě
podnikání žadatel prokazuje
příjem daňovým přiznáním,
stejným způsobem se
obvykle prokazuje i příjem
z pronájmu nemovitostí.
Dalšími typy příjmů, které je
možné pro získání hypotéky
doložit, je například příjem
z rodičovské, cestovní
náhrady, příspěvek na bydlení
pro vojáky, příspěvek na péči
o osobu blízkou, výživné,
odměna pěstouna, nebo
sirotčí či invalidní důchod.
Pokud by příjem
nedostačoval na potřebnou
výši hypotéky a zvýšení
příjmu by bylo v nedohlednu,
je možné situaci vyřešit
několika způsoby. „Mezi
nejčastější řešení patří snížení
výše úvěru, prodloužení
doby splatnosti hypotéky
nebo přistoupení dalšího
bonitního spolužadatele,
nejčastěji někoho z rodiny,“
dodává Pavel Bultas
z HYPOASISTENT.

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

WWW.REALCITY.CZ

PARK MILOVICE II

PRODEJ
ZAHÁJEN

Velmi
úsporná

B

1+kk za 1 302 900 Kč

V nab

ídce ta

3+kk

P. H . A . A KC I O V Á S P O L E Č N O S T

ké b

a 4+k yty
k!

2+kk za 2 158 600 Kč

Milovice, okr. Nymburk info@p-h-a.cz +420 602 365 485 www.park-milovice.cz

LUXUSNÍ VILA V PRAZE
NA PRODEJ
Marcel Dlouhý
Tel.: +420 720 031 621
dlouhy@exclusiverentals.cz
13

REALCITY 7/2019

NOVOSTAVBA BYTŮ
PRAHA 5-RADLICE

.cz

www.realcity.cz/rc/E5C8

B

PRODEJ BYTU 3+KK

Tetínská ul., nadstandardní byt č. 404, 4.NP, 3+kk,
95,32 m2, balkon 10,49 m2, cena vč. DPH, garáže
a sklepa,metro a MHD Radlická, výhled na Prahu,
ihned k nastěhování, hypotéka možná.

9 563 400 Kč vč. DPH, garáže a sklepa

POSLEDNÍ 2 BYTY K PRODEJI

Grand půlstrana nabídka nemovitostí 15.5.2019.pdf 1 14.05.2019 23:39:06

1+1 (53m2)

Centrum na dosah

Terronská 7, Praha 6 | josef.sedivy@commco.cz | +420 724 270 852

2+1 (58m2)

Skvělá cena

G

TOP lokalita

C

Skvělá dispozice

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

Praha 4 - Nusle, ulice
U Družstva Ideál. Byt (DV)
ve velmi dobrém stavu ve
3. NP cihlového domu,
který prochází rozsáhlou
rekonstrukcí - zajímavá
investiční příležitost!

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.

Praha 4 - Hodkovičky, ulice
Pod Lysinami. Byt (OV) ve
3.NP panelového
domu,výborná dostupnost
do centra - autobusová a
tramvajová zastávka v pěší
dostupnosti.

3.599.000 Kč

4.400.000 Kč

4.790.000 Kč

4.980.000 Kč

Více nabídek a informací na

www.instinkt-reality.cz
14

3+1/L (80m2)

3+1 (77m2)

D

WWW.REALCITY.CZ

Drahá
Praho!
Měníme tvůj nájem
za vlastní byt.

Nové byty
v centru Berouna
Dokončení 2019
35 minut vlakem na Smíchov

berounskabrana.cz
15

Prověřujeme nemovitost
Kde najít potřebné informace?

Rozhodli jste se, že koupíte nemovitost a vydali se hledat na realitních serverech tu
pravou. Pokud se vám některý inzerát zamlouvá, určitě by bylo skvělé si nemovitost
ještě před koupí trochu „proklepnout“. A to i v případě, že jej nabízí realitní kancelář nebo nějaký makléř. Kde najdete potřebné informace, když se nemůžete nebo
nechcete vypravit přímo na místo a zjišťovat si fakta v terénu?
Katastr nemovitostí je základ
Jedním z prvních míst, kam byste se měli
vypravit „on-line“, je web katastrálního úřadu, který spravuje Český úřad zeměměřičský
a katastrální. On-line do něj můžete nahlížet
už bez mála deset let. Takže nejde o nějakou
novinku. Ale věřte, že vám hodně ulehčí život
i práci. Dnešní verze je navíc uživatelsky přívětivější a nahlížení je rychlejší. Tedy dosáhlo
se i v tomto směru řady inovací. Předně zde
zjistíte majitele nemovitosti a zda na nemovitosti vázne nějaké zástavní právo. Trochu se
jen musíte zorientovat. Patrně vám také chvilku zabere, než najdete číslo parcely, pokud
není v inzerátu napsané. Zjistíte tam také, pod
který katastrální úřad spadá hledaná nemovitost nebo třeba i ceníky za služby poskytované na katastrálních úřadech. To pro případ, že
byste se přeci jen vydali na osobní obhlídku.
Nemusíte mít strach
Informace lze také získat s pomocí nejrůznějších aplikací. Ty však je dobré porovnat s informacemi uvedenými v katastru nemovitostí.
Tam se nemusíte bát, že by bylo uvedeno něco

špatně, neboť jde o zákonem stanovenou instituci, která zajišťuje správu katastru nemovitostí zahrnující zápisy věcných práv a dalších
služeb. Stačí navštívit stránku: nahlizenidokn.
cuzk.cz. Připravte se na to, že některé informace nejsou zdarma. Je na vás, zda za ně zaplatíte či nikoli.
Co najdete v nahlížení
do katastru nemovitostí?
Na těchto stránkách najdete jednak údaje
o vlastnictví parcel, staveb, bytů nebo nebytových prostor, pak také informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro
účely zápisu vlastnických a jiných práv, nebo
pro účely potvrzování geometrických plánů.
Pokud si chcete ověřit pouze majitele nemovitosti, stačí zajít na stránky iKatastr.cz a zadat
hledanou adresu. Je to o něco rychlejší než
hledat v katastru nemovitostí. Nemovitost si
také můžete najít i s pomocí čísla popisného,
pokud jej znáte. I to je možná rychlejší v aplikacích. Věcná břemena je určitě lepší kontrolovat přímo v katastru. Klidně v online verzi.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Další aplikace
a jejich využití
Dnešní doba nabízí i další
možnosti. Pokud máte
chytrý telefon, využijete
jistě nějaké aplikace,
která vám informace
nabídne. Kromě zmíněné
aplikace iKatastr, která
je propojena s webem
iKatastr.cz a poskytuje
z něj informace, jsou
tu i další. Dálkový
přístup je jednou z nich.
Po registraci je aplikace,
která umožňuje získat
elektronickou podobu
dokumentů z katastru
nemovitostí registrovaným
subjektům. Další aplikací
je například Veřejný
dálkový přístup RUIAN,
kde najdete i zajímavá
technická data, např.
datum dokončení stavby,
počet bytů, zastavěnou
a podlahovou plochu,
obestavěný prostor, počet
podlaží a vchodů, druh
svislé nosné konstrukce,
informace o napojení
stavby na jednotlivé
inženýrské sítě a způsobu
vytápění a informace
o vybavení stavby
výtahem.

Vždy veškeré informace
ověřujte v katastru
nemovitostí.

WWW.REALCITY.CZ

www.realkomplet.cz
BYT 122 m2

PRAHA 8 - KARLÍN

Byt 4+1
OV 4+1/2 lodžie, 5. patro, krásný rekonstruovaný dům, Metro Křižíkova.

+420 603 504 686
rk@realkomplet.cz
PRAHA 20 min.

KOSTELEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E5HY Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E5HZ
Krásný nový dům 4+kk, dvě koupelny s WC, zast. plocha 174 m2, zahrada 880 m2. Veškeré sítě! Hypotéka
možná.

Informace v RK

603 504 686

EXKLUZIVNĚ

603 504 686

exkluzivně

6 950 000 Kč

PRONÁJEM

K DĚDICKÉMU
ŘÍZENÍ
SPOLEHLIVÉ ZHOTOVENÍ
ODHADU

ZECHOVICE, OKRES STRAKONICE

PRAHA 4

Chalupa
www.realcity.cz/rc/E5I2 Dům
www.realcity.cz/rc/E667
Prodej chalupy s předzahrádkou, 3+1, vl. studna, koupelna, úpravy nutné. Pronájem domu 2x 100 m2 + podkroví 60 m2. Zahrada 1 000 m2
s přístěnkem.
603 504 686

950 000 Kč

603 504 686

T: 603 504 686

75 000 Kč / měs.
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PRODEJ BYTU | Praha 2 – Vinohrady

3 + kk s galerií a terasou
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2
Podlahová plocha – 130 m2
Cena k jednání - 16 690 000 Kč
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

REALCITY 7/2019

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE
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WEBOVÉ
STRÁNKY

WWW.REALCITY.CZ

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

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

www.exafin.cz
18-09-19-inzerce-Pozemky-200x131-01.indd 1

) 224 931 617
09.10.2018 10:18:11

... a stěhovat
se budeme
už příští rok
v létě

u klánovického lesa

II

dokončené
hrubé stavby Některých domů!

19-05-16-inzerce-uKlanovickehoLesa-200x131-01.indd 1

zdaRma!
ke každému
dvojdomu
akumulační nádrž
na dešťovku.

www.vyladenedomy.cz

infolinka

724 511 511

16.05.2019 7:46:29
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WWW.REALCITY.CZ

Proč investovat do seniorských domů ve Velké Británii?
•
•
•
•
•
•
•

Investiční nemovitosti

•
•

jednotky do vlastnictví již od necelých 2 mil Kč!
jistý čistý výnos 10 % ročně (žádné společné poplatky,
servisní poplatky apod. poplatky)
garantovaný zpětný odkup za vyšší cenu (roste s časem)
výnos se vyplácí měsíčně/kvartálně ihned po vašem zápisu
do katastru nemovitostí (vaše volba)
celková GARANTOVANÁ výnosnost investice 60 %
po 5 letech (tj. 12 % ročně)
celková GARANTOVANÁ výnosnost investice 125 %
po 10 letech (tj. 12,5 % ročně)
bezpečná investice = britský list vlastnictví, podkladové
aktivum je vaše
historicky výhodný směnný kurz nyní jen 29 Kč/GBP
ideální investice bez starostí

Všem klientům, zaměřeným na investiční nemovitosti, jsme jako novinku přinesli možnost koupě studia v seniorských domech ve Velké Británii. Tato země stejně jako další vyspělé země západní Evropy aktuálně
čelí nárůstu poptávky po kvalitních pečovatelských domech.
Ve Velké Británii je jiný systém veřejného zdravotnictví a existuje zde silná vrstva zámožných samoplátců, kteří očekávají vysoký standard služeb
v seniorských a pečovatelských domech. Vznikl zde obchodní model,
kdy developer koupí, zrenovuje a provozuje luxusní pečovatelský dům.
Úroveň a služby těchto většinou malých pečovatelských domů o deseti
až třiceti studiích odpovídají kvalitám 5* butikových hotelů.
Investiční model spočívá v tom, že investor koupí od developera studio a ten ho pronajímá a majiteli vyplácí garantovaný výnos. Provoz
seniorských pečovatelských domů je ve Velké Británii regulován státním
úřadem pro kontrolu kvality pečovatelských služeb. Představuje tak další
úroveň jistoty kvality provozovatele pro investory.

Pro více informací neváhejte zavolat na +420 606 686 912
nebo poslat email na info@alexandriareal.cz

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

www.realcity.cz/magazin
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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

Zákon o realitním zprostředkování
(dále jen „zákon“)

Asi jsem se stal obětí svého povolání. Když zahlédnu, byť jen zmínku o „zákonu“,
vždy si to přečtu. Podívám se CO, KDO, PROČ o tom diskutuje s větším zaujetím,
než na mnohé jiné zprávy v médiích... Proč ne. Každého něco zajímá. Někdo má rád
holky, jiný zase vdolky.
Na jednu stranu jsem rád, že toto téma
vzbouzí tolik emocí, a tady musím říci – KONEČNĚ! Na druhou stranu mne stále častěji
napadá, že by se někteří komentátoři mohli
držet osvědčeného „mlčeti zlato“…
Tak například jsem se nedávno zúčastnil
na Prima TV debaty v rámci pořadů „Názory bez cenzury“. Koho by to snad zajímalo,
může se pobavit na: https://prima.iprima.
cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-zakon-o-realitnim-zprostredkovani. Zajímavá zkušenost. Nikoli nová, ale zajímavá. Diskuze
se měla údajně zúčastnit paní ministryně
za předkladatele zákona. Ta se však omluvila.
Dá se to pochopit. Má toho moc. Náhradníkem se měl stát některý z poslanců ANO,
který však nakonec též absentoval. Jako protipól se hrdě postavil poslanec reprezentující
opozici. Já byl přizván jako zástupce odborné
veřejnosti za naši Asociaci.

Nemám a nechci mít politické ambice a je mi
opravdu jedno, která partaj zákon předkládá.
Pro mne je důležité, že je zákon – po 28 letech
našeho předkládání, pořádání konferencí, sepisování petic, obíhání poslanců, ministrů,
leštění klik, klepání na dveře, žádostí – v Poslanecké sněmovně.
Vládní návrh nám prošel prvním čtením.
„Nám“, rozuměj každému, koho toto téma
zajímá. A je opravdu s podivem, kolik se v posledních dnech vyrojilo expertů, kteří o něm
zasvěceně hovoří. Všichni vědí, jak by „TO“
mohlo, či přímo mělo být nastaveno lépe.
Přísněji, nebo zase měkčeji, radikálněji nebo
svobodněji, prostě radost si počíst, zaposlouchat se do debat. Natož se jich účastnit.
Jsme národ kverulantů, neodvažuji se napsat hospodských, ale ono je to dnes stejně
vlastně spíš o diskuzích internetových. Protože co jsem všechno již viděl a četl třeba

... 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.

na Facebooku, to by vydalo na pořádný seriál. Růžová zahrada nebo jak se ta nekonečná pitomost jmenuje, by zrudla. Ale většina
realitních diskutérů se ani nečervená. Nikdy.
Ani, když detailně neznají text zákona, o kterém vlastně mluví. Bohužel se to někdy týká
i nemovitostí, tedy vlastně nemovitých věcí,
aby mne někdo nechytal za slovo, ale teď
mluvím o zákoně.
Abych se vrátil zpět k avizované k televizní
diskuzi (bez cenzury). Vše začalo úvodníkem
moderátora pořadu, v jehož finále jsem se
dozvěděl, že administrativní a finanční zátěž
v zákoně může vést k dalšímu zdražení nemovitostí… A hned tu byl hozen rudý hadr
do ringu diskuze!
A záhy mi bylo jasné, že v debatě nepůjde
o věcnou diskuzi, jejíž předmětem měl být zákon, ale o to, že opozice musí vysvětlit předkladateli, že je to vše špatně. To mne poněkud
vykolejilo. Nechtě jsem se dostával do pozice
absentujícího zástupce předkladatele. Nejsem
jím totiž ani já, ani Asociace realitních kanceláří České republiky. Umožněna nám byla toliko účast v pracovní skupině v rámci přípravy
věcného záměru zákona. A vlastně také při
přípravě podkladů pro tzv. Analýzu současné
situace v oblasti podnikání realitních kanceláří a návrh řešení, která vlastně „otevřela cestu“
k současnému zákonu.
Ne, že bych nechtěl být tím, kdo zákon do detailů vypracoval. Snad by bylo dnes méně rozvášněných diskusí, ale pravděpodobně by to
bylo stejné. Ony ty diskuse totiž jsou opravdu
hlavně o vlivu než o věci samotné. Tak například přesto, že po projednání Analýzy byli poslanci napříč stranami, tedy zleva doprava, pro
vznik zákona, jde dnes o to, že když ho nepředložím já (rozuměj moje partaj), ať raději není.

Ale podobné rozpory panují i jinde, dokonce v odborné veřejnosti, tedy mezi realitními
kancelářemi. Veškeré průzkumy, ať už jsme je
dělali s naší Asociací, anebo je dělaly agentury, které se průzkumem trhu zabývají profesionálně, vyzněly ve prospěch zákona. Všichni
jej chtěli. Současní realitní experti, kultivátoři
trhu, či do jakých pozicí sami sebe většinou
pasují, se do práce na zákonu, když to šlo,
nezapojili. A vězte, že příležitostí bylo dost.
Ale o to více je některé slyšet nyní. A v tom
to vlastně je. Jde hlavně o to BÝT SLYŠEN.
Vždyť to se může hodit. Mohu tak na svoji
stranu přilákat klienty. Takže vlastně jde zase
jen o peníze na prvním místě. A kde že je
idea? Ta nám protéká pozvolna mezi prsty…
Tak si alespoň připomeňme, že jde o to, aby
klienti měli oprávněnou důvěru k realitním
kancelářím. Aby naráželi jen a pouze na kvalifikované a solidní realitní makléře. Aby jim
tito předkládali všichni (ne jen někteří) řádné dokumenty, smlouvy, informace, aby byli
pojištěni, pokud se náhodou spletou… Je to
samozřejmě smutné, ale bez zákonné pomoci se to realitním kancelářím u nás tak úplně
nepovedlo. Ta pověstná jedna to těm devíti
vždy pokazí…
Nastaví-li zákon nějaké povinnosti, které
v současnosti v legislativě i někdy i v praxi
absentují, půjde už jen o to, aby byla dodržována. Jestliže někteří odpůrci návrhu právě v dodržování, respektive v nedodržování
zákona vidí hlavní slabinu návrhu, pak je tu
naše Asociace, která bude plédovat za jeho
dodržování. A také za novelizace těch částí
zákona, které se v budoucnu neosvědčí. To
je totiž úloha profesního sdružení, kterým
Asociace je. Ne pouze kritizovat, ale pracovat
ve prospěch trhu nemovitostí.

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)

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

NOVÝ BYTU 1+KK/B 41,9 M² PRAHA 10

PRAHA 5

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.

PRONÁJMY

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?

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

PRONÁJEM 2+KK, VESTEC,
PRAHA-ZÁPAD

Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QU

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.: 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.

PRAHA 4

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

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

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.

S NÁMI
NAJDETE!

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

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

NOVÝ BYT 1+KK/T,ANTALA STAŠKA, P4
Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QV

EXAFIN one, s.r.o.

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.

tel.: 730 895 595
6 770 000 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.

tel.: 739 406 126
4 290 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

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.

PRODEJ BYTU OV 2+KK, P4 - HÁJE

Třída C
www.realcity.cz/rc/E67V

Prodej bytu 2+kk (původně 3+kk), byt 64 m² +
sklep, OV, novostavba s výtahem, 2.NP, s výhledem do zeleně a zahrádek RD. Velmi nízké poplatky a náklady.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 720 533 089
4 940 000 Kč

tel.: 603 186 034
4 322 600 Kč

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

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 garáží. 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

RD PANSKÁ POLE PŘEZLETICE Č.68

Třída B
www.realcity.cz/rc/E66E

PRAHA 10
PRAHA - VÝCHOD

Novostavba RD č.68, patrový samostatný 4+kk, UP
106 m², parc.622 m², 3xWC, 2xkoupelna,dubové
parkety,dřevěná eurookna s trojsklem,PENB
”B”,2xpark.stání,cena s DPH

Commco

tel.: 724 270 852
7 245 000 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. Celková plocha pozemku 385 m². V ceně dokončení tzv.
na klíč.

EXAFIN one, s.r.o.
BYT 4KK/L, PRAHA 4, UL. HODONÍNSKÁ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D8

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

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.

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

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

BLANÍK REALITY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.
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tel.: 603 872 485
5 200 000 Kč

tel.: 737 289 996
8 350 000 Kč

ŘADOVKA V ÚVALECH

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

HLEDÁTE

PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

WWW.REALCITY.CZ
PRAHA - ZÁPAD

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

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.

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.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

RealExpert Success
NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E66G

Horoměřice Praha západ, 2.NP, A204, 2+kk s UP
47,7 m², parkety, Eurookna, výtah,EN”B”, terasa
5,8 m²,cena 3,599.500,-Kč, vč.DPH, terasy, garážového stání a sklepa

Commco

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5QT

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

tel.: 724 270 852
3 599 500 Kč

tel.: 721 676 015
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

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E67N

Nově zrekonstruovaná budova sloužící jako sklad
a zpracování ovoce v zem. areálu bývalé odchovny
telat. K budově jsou zřízena věcná břemena příjezdu. Vyv. cena:

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
15 000 000 Kč

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

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/DZ9C

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

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.: 724 270 852
6 242 775 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

PENÍZE IHNED

Horoměřice Praha západ,zvýšené 1.NP, A101,3+kk,
UP 89,3 m²,parkety,Eurookna,výtah,EN”B”,terasa
15,3 m²,cena 6,242.775,-Kč vč.DPH,terasy, garážového stání a sklepa

Commco

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.
BUDOVA ŠEPETELY, TŘEBÍVLICE

Třída B
www.realcity.cz/rc/E66D

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.

tel.: 226 804 184
informace v RK

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.

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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

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

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97
v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KUTNÁ HORA

AREÁL ŠEPETELY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E67O

Areál bývalé odchovny telat je situovaný na kraji
obce Třebívlice, části Šepetely. Zemědělský areál
je v současné době částečně pronajatý. Vyvolávací
cena:

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
17 000 000 Kč

PRODEJ RD, ZRUČ NAD SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D6

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

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
4 900 000 Kč

KOMERCE

POPTÁVKA
PRODEJ BYTU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E24N
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmínkou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

Společnost SPACE 4U s.r.o.

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE
NA ROZVOZ ZÁSILEK.
POŽADUJEME:
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,
komunikativnost, zodpovědnost, časovou ﬂexibilitu.
NABÍZÍME:
Zajímavé ﬁnanční ohodnocení
a přátelský mladý kolektiv.

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

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1
Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středočeský kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.

RealExpert Success
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

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

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
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.

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.

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.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

KOUPÍME 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.

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

tel.: 724 370 102
informace v RK
KOUPÍME BYT

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

INSTINKT REALITY s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

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 schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

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.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

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.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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.

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.

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

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

www.renta365.cz

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

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.

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

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.

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

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

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.
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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

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?
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

Sezona na zahrádce už nám začala.
Abychom si to všichni patřičně užili, je třeba se zahrádce trochu věnovat. Zejména trávníku. Pokud to
chcete mít bez práce, povoláte si zahradníka. Ti ale mají v těchto měsících úplně plno. Pokud jste na to
nemysleli už na podzim, budete mít
problém někoho na úpravu zahrádky sehnat. Pokud se do práce pustíte vlastními silami, poradíme vám,
jak a s čím začít, i vám prozradíme
nějaké tipy, jak si práci usnadnit.
Myslete i na zahradní techniku, ta
vám práci ulehčí. I se zápůjčkami
to teď ale bude horší.

Příprava trávníku
na sezonu
S čím začít?
Na co všechno ještě myslet?

S trávníkem se začíná
ještě před sezonou
S přípravou zahrady je samozřejmě
třeba začít ještě před sezonou. Přípravné práce spočívají v úpravě půdy
a trávníku. Pokud byl váš pozemek
přes zimu rejdištěm krtka a dalších
drobných hlodavců, je důležité povrch nejprve srovnat. Kupičky zeminy
jednoduše rozhrneme hráběmi.
Trávník také mohl přes zimu utrpět
mrazu nebo přičiněním různých typů
travinných plísní. Tady je na místě použít vhodnou chemii určenou k ošetření trávníku. Kromě toho je dobré
použít i mechanický vertikutátor. Ten
svým vzhledem připomíná sekačku,
ale jeho účel je v podstatě opačný.
K čemu vertikutátor?
Provzdušněním pomocí rotujících
nožů dochází k oživení starých kořínků a podpoře růstu nových rostlinek. Moderní vertikutátory umožňují
nastavit hloubku a intenzitu prořezu.
Kdy použít jaké nastavení? Pokud jste
se trávníku výrazněji nevěnovali delší
dobu, nastavte si hlubší zásek a prokypříte drny důrazněji. Pokud jde
o menší úseky, můžete místo stroje
použít i rycí vidle. Stroj bude ale jistě
příjemnější a pohodlnější.
Co se stane? Díky prořezání drnů, suchých kořínků a prorostlého mechu
dojde k omlazení travinného koberce.
Vzniklá prázdná místa je následně potřeba doplnit novou travní směsí, nejlépe stejného typu, jako je zbytek trávníku. Nezapomeňte ani na vhodné
hnojivo. Živiny, které porost ztrácí při
sečení v hlavní sezoně, je třeba vhodně kompenzovat. Dokonce existují
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přímo vertikutační směsi, které svým
složením regeneraci porostu podpoří.
Když zakládáte nový trávník
Něco jiného je, když chcete zakládat
úplně nový trávník. Na ten je správný čas právě v dubnu nebo začátkem
května. Pokud ale nestíháte, počkejte
raději na pozdní letní měsíce (máme
na mysli konec července, srpen), a to
především z důvodu zajištění pravidelné závlahy. Ta je pro zakládání trávníku velmi důležitá.
Škůdci
Nepřítelem dokonalého trávníku jsou
zejména drobní škůdci. Pokud se
jich chcete zbavit na dobro, existuje
několik typů odpuzovačů a plašičů.
Na českém trhu jsou dostupné jak
elektronické, tak chemické, případně
kombinované. Velké oblibě se těší
například Deramax – Profi – Trio se
širokým dosahem. Zkusit můžete ale
jakýkoli další. Teď je vhodný čas k jejich použití, než si škůdci najdou svoje
nové teritorium, kde vyvedou mladé.

Bez pravidelného
sečení to nejde
Jak často sekat? To se nedá
říci. Nedá se určit interval,
neboť rychlost růstu trávníku
určuje hlavně počasí. Na jaře
a v brzkém létě obvykle
více prší, a když přijdou
teplé dny, pak tráva roste
velmi rychle. V tom případě
musíte vzít sekačku do ruky
alespoň jednou týdně. Při
častějším sekání nebudete
muset tak často vysypávat
sběrný koš, a tak vám sekání
zabere nakonec i méně času.
V srpnu obvykle přicházejí
největší vedra a prší málo.
Tehdy trávník moc neroste.
To stačí posekat i jednou
za dva týdny. Na podzim
zase jeho růst ustává, a proto
se frekvence sekání snižuje.
A ještě jeden tip: během
horkých a suchých dnů je
lepší nesekat trávník příliš
nízko. S větší listovou
plochou totiž lépe přijímá
vlhkost ze vzduchu a lépe
odolá extrémnímu počasí.

Jak vyživovat trávník
Aby trávník byl krásně zelený a zdravý,
potřebuje samozřejmě i svou specifickou
výživu. Ta je důležitá zejména v letním
období. Pro trávník je nejefektivnější
dodat živiny pomocí minerálních
hnojiv. Kvalitní hnojiva totiž obsahují
všechny potřebné mikroprvky a hořčík,
který trávníku zajistí sytě zelenou barvu,
a síru, která podporuje zdravý vzhled
travního pažitu. Aplikaci dělejte podle
návodu na obalu hnojiva. Rozhodně
dodržujte rovnoměrnost a správnou
dávku. Na menších plochách si vystačíte
s ručním rozhozem. Pokud máte doma
velkou plochu trávníku, pak se určitě
bude hodit posypový vozík. Může být
ruční nebo také tzv. tlačené rozmetadlo,
které zajistí rovnoměrnější a pohodlnější
aplikaci. Teprve pak je potřeba trávník
zavlažit. Ideální je pohnojit před deštěm,
protože voda uvolní živiny do půdy
a zpřístupní je pro rostliny.

Jak se o sekačku starat
Každý zahradní stroj vyžaduje jistou
péči. Zahradní sekačka musí být ideálně po každém použití důkladně očištěna vhodnými přípravky, které šetrně
odstraní zbytky posečené zeleně, ale
zároveň nenaruší kovové části žacího
systému.Tak nedojde ke zrezivění. Nedoporučuje se používat jinak účinné
přístroje, jako je tlaková myčka. Voda
by se v žádném případě neměla dostat
do ložisek ani do součástí motoru.
Nejlepším způsobem, jak při čištění
sekačky postupovat, je nejprve mechanicky odstranit usazeniny pomocí
dřevěné škrabky. Pokud je potřeba použít vodu, tak pouze v omezené míře.
Zaměřte se hlavně na očištění nože
a ochranného bubnu. Případné povrchové nečistoty odstraňte na sucho
smetáčkem, případně použitím vlhkého a suchého hadříku. To je naprosto
dostačující.

hybujete a zda vám náhodou v cestě
nepřekáží kabel. Můžete ovšem zvolit
variantu s akumulátorovými bateriemi. Toto provedení se ideálně hodí
na menší trávníky.
Další tipy
Vybíráme zahradní techniku
Při výběru zahradní techniky je třeba
dbát zejména na potřeby konkrétního pozemku a samotných uživatelů.
Je dobré vědět, kdo ji bude využívat,
zda muž nebo žena, i vzhledem k její
váze a obtížnosti manipulace. Skvělá
jsou výškově nastavitelná madla, nebo
snazší ovládání díky pojezdu, centrálně nastavitelná výška sečení – to jsou
nejčastěji vyhledávané vlastnosti například u zahradních sekaček. Výběr
tedy může být docela věda.
Vybírejte podle pozemku
Dalším kritériem při výběru techniky
je i samotný pozemek, který budete
obhospodařovat. Je třeba přihlédnout
na jeho velikost i druh terénu. A stejně
tak i jeho členitost. Podle toho se určuje druh pohonu. Elektrické sekačky se
zapojením do sítě sice umožňují snazší ovládání díky své nižší hmotnosti
v porovnání s benzinovým motorem,
ale dokážou být také nebezpečné při
neopatrné manipulaci v prostoru.
Je třeba hlídat, jakým směrem se po-

V případě sekačky se sběrným košem
vám správně nastavená výška sečení
navíc pomůže posbírat i odumřelé
kořínky a suchá stébla, která vám zůstanou na zahradě po použití vertikutátoru. Objem koše se také u jednotlivých typů a značek liší. Při výběru
zvažte praktičnost velkého objemu,
ale také následnou váhu při naplnění
celého koše.
Frekvence užívání
Dalším faktorem je frekvence využívání stroje. U sekačky je to docela jasné.
Pokud si ji vybíráte na sezonu na chalupě, je fajn kromě ceny ještě také zvážit možnosti náhradních dílů a jejich
dostupnost. U sekaček pro denní použití je třeba zvážit mnohem více faktorů, jak jsme již naznačovali. Sekačka si
také zaslouží jarní revizi. Jde si na toto
zavolat také odborníka, nebo si na jaře
dojít na revizi. Jak jste se o sekačku postarali při zazimování, tak vám bude
sloužit na jaře. A tolik péče zaslouží
i při revizi. Určitě se vyplatí zazimovat
ji dobře.

Jak zlikvidovat plevel
Jestliže se vám začnou plevele
v trávníku více objevovat,
pak je nutné zasáhnout,
a to použitím selektivního
herbicidu. Jde o přípravek,
který trávě neuškodí, ale
plevele likviduje. Aplikuje
se postřikem. Ten se
provádí minimálně 2–3
dny po sečení, protože
potřebujete, aby plevele
měly vytvořeny dostatečnou
listovou plochu, přes
kterou se přípravek
dostává. Další sečení pak
provádějte minimálně 3–7
dní po aplikaci. Tím dáte
přípravku dostatek času
prostoupit celou rostlinou
až do kořenů. Přípravek se
neaplikuje při teplotách nad
25 stupňů Celsia. Ideální také
je, aby zhruba 2–3 hodiny
po aplikaci nepršelo a účinná
látka se nesmyla.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 2+1

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5YM

Byt, 1+kk, 35 m²
iRealitka.cz

PRAHA 5

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5YN

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5YO

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E5YP

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E5Z3

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E51M

Byt, 1+kk, 17 m², tř. G
Byt, 1+kk, 19 m², tř. B
Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
PSN s.r.o.
GARTAL Management a.s.
M&M reality holding a.s.
Ponte reality s.r.o.
PROFIT REALITY Ltd.
tel.: 725 381 211
tel.: 602 496 989
tel.: 840 400 440
tel.: 800 100 446
tel.: 734 204 301
tel.: 730 641 149
1 500 000 Kč
1 775 000 Kč
1 993 640 Kč
2 191 000 Kč
2 286 000 Kč
2 291 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5YT

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E67X

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E67Y

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E51I

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5Z5

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5YY

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 1+kk, 14 m², tř. C
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 26 m², tř. C
Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
PSN s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
PSN s.r.o.
M&M reality holding a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
GARTAL Management a.s.
tel.: 724 933 999
tel.: 734 204 301
tel.: 602 138 080
tel.: 800 100 446
tel.: 226 257 929
tel.: 840 400 440
2 334 000 Kč
2 350 000 Kč
2 366 000 Kč
2 380 000 Kč
2 390 000 Kč
2 390 850 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E67Z

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E5YZ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E681

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5Z1

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5ZC

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E682

Byt, 1+1, 30 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 35 m²
Byt, 1+kk, 23 m²
Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
Byt, 1+1, 31 m², tř. C
Duna House
Duna House
CENTURY 21 Ruby
Duna House
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 720 188 258
tel.: 777 789 911
tel.: 773 983 826
tel.: 773 576 842
tel.: 800 100 164
tel.: 226 257 929
2 400 000 Kč
2 450 000 Kč
2 450 000 Kč
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
2 495 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E683

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5Z2

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5Z4

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5Z6

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5Z7

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E5Z9

Byt, 1+kk, 45 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 41 m²
Duna House
EVROPA RK KARLÍN
PSN s.r.o.
Reality5
M&M reality holding a.s.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 720 146 274
tel.: 770 121 407
tel.: 602 496 989
tel.: 730 823 304
tel.: 800 100 446
tel.: 777 275 457
2 499 000 Kč
2 499 000 Kč
2 516 000 Kč
2 600 000 Kč
2 621 000 Kč
2 640 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5Z8

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E684

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E5ZB

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E1BB

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E685

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5ZE

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 1+kk, 24 m², tř. G
Byt, 1+kk, 30 m²
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. C
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
PSN s.r.o.
KOVA Reality
Broker Consulting a.s.
Quantum reality
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 702 296 405
tel.: 605 200 200
tel.: 800 100 164
tel.: 606 294 909
2 640 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 750 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E686

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E687

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E688

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5ZG

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E689

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E68A

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 1+kk, 27 m², tř. D
Byt, 1+1, 39 m²
Byt, 1+1, 33 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
Byt, 1+kk, 29 m², tř. B
M&M reality holding a.s.
Ponte reality s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Broker Consulting a.s.
RSČS
GARTAL Management a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 734 204 301
tel.: 226 257 929
tel.: 800 100 164
tel.: 604 488 124
tel.: 840 400 440
2 790 000 Kč
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 830 716 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 2+1

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E5ZI

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E52J

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E5ZJ

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E5ZK

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E68B

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 35 m², tř. C
Byt, 1+1, 33 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 1+kk, 47 m², tř. E
RK STING
KUZO Partners s.r.o.
Broker Consulting a.s.
EVROPA RK PRAHA 9
Broker Consulting a.s.
PROKONZULTA, a.s.
tel.: 800 103 010
tel.: 724 900 159
tel.: 800 100 164
tel.: 608 122 021
tel.: 800 100 164
tel.: 608 718 040
2 850 000 Kč
2 885 000 Kč
2 890 000 Kč
2 895 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E5I8

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E5ZL

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E68C

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E68D

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E68E

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4Y2

Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 1+1, 33 m², tř. C
Byt, 1+1, 29 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 1+kk, 36 m², tř. B
Soccer Reality s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
CENTURY 21 Premium
RE/MAX ANDĚL
EXAFIN one, s.r.o.
tel.: 777 276 667
tel.: 734 204 301
tel.: 226 257 929
tel.: 725 293 154
tel.: 605 317 749
tel.: 730 895 595
2 900 000 Kč
2 950 000 Kč
2 950 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E68F

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E68G

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E5ZO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E68H

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5ZS

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E5ZU

Byt, 1+kk, 27 m²
Byt, 2+1, 42 m²
Byt, 1+kk, 36 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 1+1, 36 m², tř. G
Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
CENTURY 21 New Home
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 Premium
Ponte reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Quantum reality
tel.: 731 452 121
tel.: 774 110 007
tel.: 775 577 978
tel.: 734 204 301
tel.: 774 110 007
tel.: 605 805 925
2 999 000 Kč
2 999 000 Kč
2 999 000 Kč
3 000 000 Kč
3 050 000 Kč
3 050 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E68I

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E68J

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E68K

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E68L

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E68M

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E68N

Byt, 1+kk, 30 m², tř. B
Byt, 1+1, 38 m²
Byt, 1+1, 40 m², tř. G
Byt, 1+kk, 48 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 1+1, 39 m², tř. G
Aktivreality
CENTURY 21 Tandem
PROFIT REALITY Ltd.
BIDLI reality, a.s.
Duna House
Reality5
tel.: 608 145 249
tel.: 725 293 228
tel.: 730 641 149
tel.: 774 110 007
tel.: 777 022 957
tel.: 724 769 497
3 100 000 Kč
3 139 000 Kč
3 867 000 Kč
3 890 000 Kč
3 900 000 Kč
3 990 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E68O

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G8

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E68P

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E68Q

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E68R

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E68S

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 1+kk, 49 m²
Byt, 1+kk, 37 m², tř. B
Byt, 2+1, 66 m², tř. D
Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 Ruby
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Reality5
ERA ALKA Reality s.r.o.
tel.: 727 984 040
tel.: 774 110 007
tel.: 773 983 826
tel.: 800 707 444
tel.: 608 650 405
tel.: 777 077 673
3 990 000 Kč
3 995 000 Kč
3 995 000 Kč
4 050 000 Kč
4 190 000 Kč
4 200 000 Kč

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E68T

Byt, 2+1, 49 m²
Reality5

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E68U

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E57S

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E68V

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E68X

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E68Y

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m²
Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Byt, 2+1, 67 m², tř. G
Byt, 1+1, 44 m²
BLANÍK REALITY s.r.o.
CENTURY 21 Ruby
GARTAL Management a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 Ruby
tel.: 608 650 405
tel.: 603 186 034
tel.: 602 350 055
tel.: 840 400 440
tel.: 800 775 577
tel.: 777 561 402
4 290 000 Kč
4 322 600 Kč
4 390 000 Kč
4 398 073 Kč
4 800 000 Kč
4 850 000 Kč
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VLTAVA LABE MEDIA a.s., je vydavatelem nejvýznamnějších regionálních novin v České republice, lifestylových
i tradičních a televizních časopisů. Mezi ně patří např. Deník, Glanc, Story, Gurmet, National Geopraphic či Týdeník Květy,
TV magazín a mnoho dalších. Jsme druhý největší vydavatelský dům v České republice patřící do mediálního koncernu
společnosti Penta. Naše noviny a časopisy čtou více než 3 milióny lidí.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

MEDIÁLNÍ
PORADCE
PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
PROFIL
 Obchodní nadání, empatie
a silná orientace na zákazníka
 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky
 Zkušenosti s vedením obchodních jednání
a prezentací u klientů, s akvizicemi
 Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost
 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,
 Aktivní řidič

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST
 Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity
ve svěřené oblasti
 Identifikace potencionálních klientů
z oblasti realitního trhu
a rozvíjení nových obchodních vztahů
 Příprava optimálních komunikačních řešení
a jejich prezentace novým i stávajícím zákazníkům
 Odpovědnost za prodejní úspěšnost,
prohlubování dobrého jména společnosti
 Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME
 Motivující finanční ohodnocení (fix + provize)
 Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi
 Pozici ve stabilním profesionálním týmu
 Firemní automobil, notebook, telefon
 Možnost seberealizace

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profilu,
rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. Své strukturované
životopisy zasílejte na kariera@realcity.cz

nájem každý měsíc, celý rok

Z unavených pronajímatelů
děláme vysmáté rentiéry.
Zn. Na počkání...
C

M

Y

CM

MY

TOP

CY

MAX

MY

K

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek
bez potíží s nájemci.

PREMIUM

RD s pozemkem 700 m2 za 5,7 mil. Kč vč. DPH

777 261 262 www.pmax.cz
Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

