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NOVÉ PASIVNÍ DOMY U KLÁNOVICKÉHO LESA II

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

www.vyladenedomy.cz
RD nové generace s důrazem na úsporný provoz a příjemné prostředí domova
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EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Srbce, okres Chrudim. Prodej samostatného
RD 3+1, pozemek 712 m2. IS: elektřina, voda.
Volný půdní prostor, na pozemku hospodářské
budovy.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

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.

849.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

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

EXKLUZIVNĚ

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Proč prodávat
přes realitku?
Tuto otázku si klade většina prodávajících. Je to přeci tak jednoduché,
vyfotí nemovitost „na mobil“ a spolu
s krátkým textem umístí na některý
z bezplatných internetových portálů.
Samoprodejce si však neuvědomuje
další úskalí, se kterými se při prodeji
své nemovitosti může setkat. Počínaje nutností komunikovat se zájemci
o prohlídku v téměř kteroukoliv denní
(i noční dobu), po realizaci samotných
prohlídek (zpoždění zájemců v řádu

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

849.000 Kč

16.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

půl hodiny není žádný problém), až
po „dohadování se“ nad textem smluvní dokumentace (což bývá nejnáročnější část celého případu). Pohybuji
se v realitním prostředí od roku 1997
a čím déle „to“ dělám, tím více bych se
rozhodl pro prodej prostřednictvím solidního zprostředkovatele. Došel jsem
dokonce tak daleko, že i některé vlastní
nemovitosti prodáváme prostřednictvím realitních kanceláří. Ušetříme tak
spoustu času, který bychom strávili při
prohlídkách. Prodávat prostřednictvím
realitky má ale i další výhodu – řada kupujících „tlačí“ na snížení ceny a vyjednávání prostřednictvím zprostředkovatele obchodu je více efektivní, než když
jedná prodávající a kupující napřímo.
Poslední dobou se setkávám i s prodávajícími, kteří umístili svoji nabídku
na internet a tu pak rozhořčeně stahují
a dávají nemovitosti do nabídky naší
společnosti. Důvodem je výrazně horší
kvalita poptávajících, kteří požadují až
nesmyslně vysoké slevy (výjimkou není
ani požadavek na snížení kupní ceny
o polovinu).
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Pyšely, okr. Benešov. Prodej samostatného RD,
4+1+terasa, garáž. Podsklepeno. Pozemek
1.351 m2. IS: voda, elektřina, kanalizace a plyn.
Velmi pěkný místo.

849.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

6.499.000 Kč

G

G

Osnice - Jesenice, Praha - západ. Prodej
dvoupodlažní rodinné vily 6+1+terasa a garáží
pro dvě vozidla. Okrasná zahrada 1.422m2
s jezírkem a potůčkem. Přímo u Průhonického
parku.
24.990.000 Kč

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

724 370 102

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

G

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

8.836.000 Kč

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

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.

849.000 Kč

G

G

EXKLUZIVNĚ

G

724 370 102

Vokovice, Praha 6. PProdej bytu v OV, 50,6m2,
2+1/zasklená lodžie, panelový dům s výtahem.
Zděné jádro, nové podlahy, plastová okna.
Lze hypo.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

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

4.799.000 Kč

5.980.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

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).

REALCITY 12/2019

Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema. Do konce roku
2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový komplex se 146 jednotkami.
Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com
nebo na lince 800 340 350. PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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www.hodkovickygreen.cz

LUXUSNÍ PENTHAUS

S VÝHLEDEM NA VLTAVU NEDALEKO CENTRA
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DATUM VYDÁNÍ:

11/IV/18

DVĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ V CENĚ BYTU
DESIGNOVÝ STANDART
MOŽNOST KLIENTSKÝCH ZMĚN

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

4

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.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 m2 do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

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

WWW.JURISREAL.CZ
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INZERENTI:

Realitní trh se mění
Skončí prodej předražených nemovitostí?

ABF, a.s.
ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Commco
CRESTYL – Vysoký Újezd
EXAFIN one, s.r.o.
Geosan Development
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
14

JURIS REAL spol. s r.o.
Luxent s.r.o.
Metrostav Development
– Byty na Vackově
Moravská stavební - INVEST, a.s.
Natland Real Estate
– Lipenecký park
Natland Real Estate
– Rezidence Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
RealExpert Success
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.

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

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.
V Invest
– LOOX Prosek Apartments

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

www.realcity.cz/magazin

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,
MK ČR E 22925, www.realcity.cz
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst
náklad 40 000 ks
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
For Interior 2019
Co všechno nabídne?

Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 14. 10. 2019

B

PRAHA 6 - BŘEVNOV | NA PETŘINÁCH

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E719
120 + 33 m2, terasa, dubové podlahy, vysoké stropy, 2 garážová stání,
bezbariérový byt s předzahrádkou v nově vznikajícím komorním viladomě
30037
Na Petřinách 7
724 551 238
14 390 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV | NA HŘEBENKÁCH

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E714
43 + 8 m2, terasa s výhledem do zeleně, klimatizace, garážové stání,
sklep, byt ve 2.NP menšího bytového domu v prestižní lokalitě prvorepub32827
likové vilové čtvrti
724 551 238
6 150 000 Kč
G

PRAHA 10 - VRŠOVICE | ORELSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E71A
47 m2, byt v 1.NP kompletně zrekonstruovaného secesního domu z roku
1911 se zachovanými původními architektonickými prvky v klidné lokalitě
30850
blízko centra
724 551 238
4 520 000 Kč
G

PRAHA-ZÁPAD - JESENICE | VOLAVKOVÁ

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E71B
330 + 1080 m2, dřevěná okna, klimatizace, krb, zahradní terasa, vinný
sklípek, dvojgaráž, rodinný dům v rychle se rozvíjející obci v těsném
33386
sousedství Prahy
724 551 238
17 000 000 Kč

G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | KOZÍ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E718
41 m2, dřevěné podlahy, nová špaletová okna, západní zrekonstruovaný
byt ve 3.NP upraveného domu stojícího na klidném místě v lokalitě
31605
s mnoha památkami
724 551 238
8 000 000 Kč
B

PRAHA 5 - SMÍCHOV | U NIKOLAJKY

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E713
62 + 12, jihovýchodní lodžie, dřevěná eurookna, garážové stání, sklep,
byt ve 3.NP budovy z roku 2014, situované na klidném a zeleném místě
33440
kousek od Anděla
724 551 238
8 990 000 Kč
C

PRAHA 6 - BŘEVNOV

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E71C
268 + 171 m2, kvalitní vybavení, zahrada, garáž pro 3 auta, řadový rodinný dům, kolaudovaný v roce 2011, v klidné lukrativní lokalitě nedaleko
26596
Pražského hradu
724 551 238
27 980 000 Kč
C

PRAHA 5 - STODŮLKY

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E71D
290 + 877 m2, masivní podlahy, hliníková okna, udržovaná zahrada,
dvojgaráž, novostavba rodinné vily se špičkovým vybavením v klidné vilové
33109
čtvrti nedaleko centra i letiště
724 551 238
32 000 000 Kč

B

PRAHA 4 - MICHLE | U MICHELSKÉHO MLÝNA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E712
95 + 39 m2, terasa, dřevěné podlahy, velkoformátová dřevěná okna,
2 garážová stání, sklep, byt ve 3.NP rezidenčního projektu vedle říčky
33358
Botič a nedaleko centra
724 551 238
13 205 107 Kč
B

PRAHA 9 - HRDLOŘEZY | MEZITRAŤOVÁ

Byt 6+kk
www.realcity.cz/rc/E715
190 + 23 m2, lodžie, 2 balkony, velkoplošná okna, klimatizace, dřevěné
podlahy, 3 garážová stání, 3 sklepy, 2 bytové jednotky ve 3.NP komorního
33313
projektu Azalea
724 551 238
21 500 000 Kč
G

PRAHA 5 - JINONICE | BARVITIOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E717
96 + 82 m2, terasy, dřevěné dvouvrstvé podlahy, 2 garážová stání, nový
byt ve 4.NP domu v Rezidenci Waltrovka se širokou nabídkou služeb
33269
u stanice metra
724 551 238
14 800 000 Kč
B

SEMILY - HARRACHOV

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E716
31 m2, dřevěná podlaha, parkovací stání, jihozápadní byt ve 3.NP
s krásným výhledem je součástí právě vznikajícího komplexu horských
33250
apartmánů TRIO Harrachov
724 551 238
2 942 000 Kč
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Pařížská 131/28, Praha 1 – Josefov
+420 731 300 400, info@luxent.cz

www.luxent.cz

Pokrokové technologie a energetická nezávislost

Nový projekt vil
NA MEANDRU
Počet domácností, které si pořizují svou vlastní fotovoltaickou
elektrárnu roste každým rokem. Mnohdy nedoceněný dar
přírody – obnovitelné zdroje energie – totiž šetří v dlouhodobém
časovém horizontu nejen životní prostředí, ale i naši peněženku,
a to především díky zvýšení energetické efektivity. Pokud je
tedy vaším snem dosáhnout co největší nezávislosti na vnějších
dodavatelích energie, mohl by být projekt NA MEANDRU
to pravé pro vás.

Projekt rodinných domů je uceleným souborem patnácti staveb. Každý dům
je unikátní svým vzhledem i dispozicemi, nicméně celá vilová čtvrť působí
jednotně. Projekt počítá s inteligentními technologiemi, které obyvatele osvobodí
od starostí o teplo v zimě i chlad a v horkých dnech, zajistí větrání, vytápění i další
infrastrukturu. Vše směřuje k nízké spotřebě energie díky umístění zelených stěn
a fotovoltaických panelů nejen na střechy ale i na stěny objektů. Pamatováno je
i na hospodaření s dešťovou i odpadní vodou. Zjistěte více v naší nabídce
na www.luxent.cz.

731 300 400
info@luxent.cz

Pařížská 131/28, Praha 1 – Josefov
+420 731 300 400, info@luxent.cz

www.luxent.cz

C

G

Praha 6-Dejvice

www.realcity.cz/rc/E71U

Luxusní vila zasazená do krásné lokality Šáreckého údolí, v uzavřeném areálu ulice Pod Meliškou. Kompletně zrekonstruovaná vila
o zastavěné ploše 177 m², s užitnou plochou 554 m² se dvěma terasami o celkové velikosti 182 m², stojí na pozemku o velikosti 1.727 m².
770 181 181

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E71P

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního
domu v centrální lokalitě Prahy 1, v ulici V Kolkovně, minutu pěšky ze
Staroměstského náměstí. Dům je ve velmi dobrém stavu, po opravě
fasád a před renovací společných prostor a výstavbou výtahu.
734 445 445

Informace v RK

Praha 5-Košíře

www.realcity.cz/rc/E71Q

Dvojúrovňový loftový byt 4+kk s příjemnou dispozicí, s balkonem,
lodžií a střešní terasou (67 m²) s panoramatickým výhledem na Prahu. Byt se nachází se ve 3. a 4. NP komorního bytového domu, UP je
205 m². Náleží k němu dvě parkovací stání v garáži a sklep.
734 445 445

G

www.realcity.cz/rc/E6N8

Bytová vila navržená ing. arch. Parmou: dva velké byty, dvě garsonky,
fitness se saunou, bazén, sklady a garáže. Nabízí využití jako rodinná
vila nebo kombinované bydlení (až 4 byty) plus kanceláře a sklady,
případně jako sídlo společnosti. Celková UP domu 770 m², poz. 604 m².
734 445 445

www.realcity.cz/rc/E6KR

Mezonet 4+kk s obytnou střešní terasou (45 m2), lodžií (8,5 m2)
a panoramatickým výhledem na Prahu v rezidenci Sacre Coeur I se
stálou recepcí. Byt prošel kompletní interiérovou rekonstrukcí, patří
k němu 2 velká park. stání v podzemí a prostorný sklep.
734 445 445

www.realcity.cz/rc/E6N7

Stylový zařízený byt 3+kk, 105 m2, ve 3. patře zrekonstr. domu s výtahem. Zařízení bytu ve vysokém standardu. Lukrativní lokalita nedaleko Staroměstského náměstí, Pařížské ulice a historického centra
s veškerou občanskou vybaveností a dopravní dostupností.
720 310 300

Praha 2-Vinohrady

www.realcity.cz/rc/E71S

Luxusní a částečně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² ve zrekonstruovaném činžovním domě s výtahem, blízko zastávky metra a parku
Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt s rekuperační jednotkou
je situován samostatně v 6. patře. Společná zahrada ve vnitrobloku.
720 310 300

24 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E71R

Světlý byt 3+kk s lodžií, 104 m2, v Rezidenci Sacre Coeur u Petřínských
sadů. Předností bytu je kvalitní interiér s moderní kuchyní a zázemí
klidné, skvěle spravované rezidence se stálou recepcí. Byt je ve 2. NP
a orientován do ulice Švédská, s okny na východ.
734 445 445

Praha 1 - Malá Strana

9 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6U9

Mimořádná nemovitost na pražském Újezdu, přímo pod Petřínskými
sady. Za dobovými dřevěnými vraty se nachází malé nádvoří. Vnitřní
interiér vhodný k rekonstrukci. Hodí se jak na reprezentativní sídlo
firmy, tak k rodinnému bydlení. Budova ve velmi dobrém stavu.
770 181 181

Informace v RK

29 000 000 Kč

G

G

G

8 770 000 Kč

G

Praha 1-Staré Město

24 800 000 Kč

Praha 5-Smíchov

Informace v RK

G

Praha 5-Smíchov

731 300 400

G

Praha 4-Braník

19 800 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6U7

Stavební pozemek 3.662 m². Pozemek je kompletně zasíťován, je
situován v jihozápadním svahu s výhledem na protější les. S pozemkem hraničí zeleň ze dvou stran, tudíž se zde již stavět nebude.

13 500 000 Kč

G

G

Statenice, Praha-západ

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.
734 445 445

Informace v RK

Černošice - Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E71T

Kompletně zrekonstr. RD se zápražím, terasou a velkou zahradou
u zátočiny Berounky. Dům v příjemném, přírodním kvalitním standardu. UP domu 338,5 m², garáž pro dva vozy + parking na pozemku.
Pozemek celkem 1.175 m². Vzdušné bydlení v přírodě nedaleko Prahy.
734 445 445

18 500 000 Kč

REALCITY 12/2019
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Pro nenahraditelné
chvíle s rodinou.

5 + kk | 124 m2 | od 6,3 mil Kč
Dokončení 2019

www.Vysoky Ujezd u Prahy.cz
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Realitní trh se mění

Skončí prodej předražených nemovitostí?
Tento rok je pro realitní trh trochu zlomový. Krize žádná zatím nepřišla, ale jinak se
toho dočkal až až. Podle názoru odborníků se začíná otáčet doslova o 180°. V první
řadě začal boj o ceny nemovitostí. Co to znamená v praxi? Je to poslední šance pro
prodávající, jak utržit víc peněz, než jaká je skutečná hodnota nemovitosti?
Na jedné straně stojí mazaní prodávající,
na druhé nevědoucí kupující. Tenhle mustr
funguje teď, a tak se za některé domy platil
doslova nesmysl. Po prázdninách se ale situace vrací do rovnováhy a pro kupující přichází
konečně šance, jak ušetřit i stovky tisíc korun
oproti situaci asi před 6 měsíci. Co rozhoduje?
Jednoznačně informovanost, a to, jak s informacemi umíte zacházet.
Pokles zájmu
Na první pohled by se mohlo zdát, že k poklesu zájmu o nemovitosti, který se aktuálně dostavil, dochází zejména kvůli bankám. To ale
není úplně pravda. Banky pomalu opět uvolňují úvěry, jejichž získávání poměrně striktně
omezily. I bankéř musí být totiž z něčeho živ,
což víme. A tak se úvěry znovu rozvolňují.
Kupující jsou opatrní
Další zaznamenanou změnou je zvýšená opatrnost kupujících. Ti, pod vlivem všech nejrůznějších okolností, se snaží být rozvážnější,
více se ptají a zjišťují. V praxi to vypadá tak, že
kupující nejenom shání podrobné informace
o lokalitě i dané nemovitosti, ale také se umí
zeptat i na poměrně drahou nemovitost, zda se
nedá získat i za přijatelnější nebo přiměřenou
cenu. Jde o trend, který je v západních zemích
běžný. Lidé zde hledají nejrůznější odborníky

a pomocníky, kteří by jim poradili a pomohli
vybrat vhodnou nemovitost ke koupi.
Realitní makléř o chleba nepřijde
Příznivé je, že si kupující začínají také uvědomovat, že potřebují realitního makléře na své
straně, který jim pomůže vybrat nemovitost
odpovídající kvalitou a cenou jejich požadavkům. Dá se tedy říci, že možná přišel konec
prodeje předražených nemovitostí. Zároveň je
to zásadní zpráva pro prodávající. Neboť mají
jednu z posledních šancí prodat svou nemovitost co nejdráž. Tou je prodej nemovitosti
zbytku „neopatrných“ kupců, které ke koupi
nemovitosti tlačí zpravidla čas nebo jejich nastalá životní situace.
Klesající ceny
Pokles cen se úplně nejvíce týká velkých bytů,
pro které je dnes už těžké najít odpovídajícího
kupce, protože velké množství bytů s dobrým
poměrem (dispozice, lokalita, cena) bylo prodáno v předchozích měsících.
Podle Prahy se soudit nedá. Tam jdou prodeje
stále dobře a ceny se drží, někde i ještě mírně
rostou. Jak je na tom Brno? V moravské metropoli a jejím okolí rostla u bytů průměrná cena
metru čtverečního o zhruba jedno procento.
U rodinných domů cena klesla o 5 procent.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Hypotéky zaznamenaly
letos prudký pokles
Jak si vede realitní trh, je
patrné i podle statistik.
Od ledna do května
v tomto roce klesl
počet poskytnutých
hypotečních úvěrů o 26
procent v rámci celé
České republiky. Objem
se pak statisticky snížil
o zhruba 21 procent. Tato
fakta ukazují na to, jak
přísná dnes panují kritéria
schvalování hypoték
a jak se stává bydlení
ve vlastním pro mnohé
nedostupnou záležitostí.
Tedy alespoň prozatím.
Ve druhé polovině roku se
situace trochu stabilizovala
a po prudkém jarním
propadu následuje opět
mírný růst. Uvidíme
ve výsledku na konci roku
při souhrnném posouzení.

Ceny nemovitostí
v krajích, kde je
velká poptávka
po nemovitostech, pomalu
klesají nebo dokonce
stagnují. Objevil se nový
jev. Majitelé začali více
než nesmyslnou cenu
preferovat bezproblémový
a rychlý prodej.

Alena Petržílková
realitní makléř
RealExpert Success

Co všechno se skrývá pod profesí
realitního makléře?

Co by pro vás realitní kancelář měla udělat
Leckterý laik si myslí, že práce realitního makléře je brnkačka. Co všechno ale dělá realitní makléř, aby se v realitním oboru udržel a uživil? Na tyhle otázky nám odpověděla
realitní makléřka Alena Petržílková z realitní kanceláře RealExpert Success.
Jaký typ práce a v jakém rozsahu
by pro mě měl realitní makléř udělat?
Zjednodušeně vám realitní makléř ulehčí starosti s pronájmem či prodejem nemovitosti. Mnoho lidí si myslí, že makléř vystaví inzerát, udělá
prohlídku a shrábne provizi. Takhle by práce realitního makléře neměla vypadat. Makléř s vámi
probere veškeré specifikace vaší nemovitosti, určí
adekvátní tržní cenu, s čímž majitelé nemovitostí
často zápasí. Připraví profesionální prezentaci, kde
nezapomene zmínit lokalitu a výhody pro nového
majitele či nájemce. Kvalitní práce realitního makléře se pozná také podle typologie zájemců. Zkušený makléř dokáže podle telefonického rozhovoru
vyhodnotit, zda je zájemce o vaši nemovitost solventní. V budoucnosti se vyhnete starostem s neplacením nájemného nebo zničením nemovitosti.
Realitní makléř se vyzná v oblasti práva spojeného
s bydlením, vyřeší převody energií, dokáže se orientovat v technických záležitostech vaší nemovitosti. Velkou část práce makléře zabírá komunikace s klienty. Práce nekončí podpisem smlouvy ani

předáním nemovitosti. Správný realitní makléř se
s vámi spojí i po dokončení obchodu, aby zjistil,
zda jste ve svém novém bytě/domě spokojení, či
zda nájemníci fungují tak, jak slíbili. Makléř vám
ušetří čas, peníze, starosti i rodinné vztahy.
Kdybych uvažovala o práci realitního
makléře, jak dlouho mi zhruba bude trvat,
než se touto prací uživím?
Cesta začínajícího realitního makléře je o tvrdé
práci, trpělivosti a velké odvaze. Většina začínajících makléřů se ze začátku stydí za profesi, kterou
dělají. Je to obrovská škoda. Mnoha makléřům
trvá, než se oklepou a vykřičí do světa: Jsem makléř! Proto se čas, než makléři začnou opravdu vydělávat svou prací, výrazně prodlužuje. Málokterý
klient si uvědomí, že nejste živ pouze z obchodu
s ním. Zachovat tedy poměr osobního přístupu
a rozdělení času pro všechny obchodní případy,
může být složité. Budete-li tvrdě makat, navazovat
vztahy s klienty a neustále se vzdělávat, očekávejte
první výdělky po půl roce.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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K realitám si přičichla
tak trochu náhodou.
Z náhody se stala
profesní cesta a koníček
zároveň. V budoucnosti
se chce věnovat prodeji
chat a chalup, protože
pro ni samotnou je
spojení s přírodou
velice důležité. A proč
právě ona? Najdete
málo realitních
makléřů, kteří se
stejnou vážností
přistupují k pronájmu
garáže i k prodeji
vašeho rodinného sídla.

RealExpert Success
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10
tel.: +420 226 804 184
kodanska@real-expert.cz
www.chcimaklere.cz

WWW.REALCITY.CZ

www.chcimaklere.cz

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184
Prodej chalupy, 300m2
Pelíkovice, Rychnov u Jablonce n. N.

T: 733 400 592

Prodej patrové komerční budovy
Letovice

T: 733 532 252

Prodej restaurace, motorestu
Hodonín u Kunštátu

Prodej krásného bytu 3+kk, 70,5m2
Praha 9 – Letňany

T: 733 532 252

T: 733 400 592

Budova z konce 19. století, na náměstí v Letovicích,
městě na trase Blansko Svitavy. Hlavní budova má 2.NP,
nevyužívané podkroví a je celá podsklepená. V přízemí
se nachází restaurace a kavárna. V prvním patře kinosál
s předsálím a bytová jednotka. V přístavbě za hlavní
budovou je další komerční prostor a bytová jednotka.
Plocha pozemku 1928 m2, zastavěná plocha 1020 m2.

Objekt občanské vybavenosti - Motorest Májka, okraj
Hodonína, obce 8 km od Kunštátu, okres Blansko.
Přízemní stavba ve tvaru L. Objekt je zděný, sedlová
střecha s plech. krytinou, dř. okna. Opláštění budovy je
část. obložené dřevěným obkladem. Vytápění a ohřev
teplé vody plynovým kotlem. Parkoviště pro cca 15 aut
na vlastním pozemku.

Krásný nezař. byt 3+kk, OV, CP 70,5m2, s prost. terasou
37 m2, situovanou na východ a západ, v rezidenci
Lesopark Letňany, v Praze 9, v ulici Nepomuckých.
3. patro cihl. domu s výtahem, energ. třída B s vyšším
standardem. Velmi nízké poplatky včetně fondu oprav
2 900 Kč/měs. Vstup na terasu je ze všech tří pokojů.
Pouze z jedné strany sousedí terasa se sousedy.

Cena 4 500 000 Kč

Cena Informace v RK

Cena Informace v RK

Cena 7 890 000 Kč

Prodej rodinného domu
Třebovle u Kuřimi

Prodej luxusního patrového RD
Poděbrady

Prodej bytu 1+1/balkon
Praha 9 – Hloubětín

Prodej stavebního pozemku, 2 002 m2
Újezd nad Zbečnem, okr. Rakovník

Dům či chalupa o CP cca 300 m2, v Rychnově u Jablonce
nad Nisou, obec Pelíkovice. Dům možno využít k
trvalému bydlení, na prostorném pozemku CP 4.510 m2.
Z velké části pozemku je les a ovocný sad. Dům je zčásti
podsklepen s velkou spol. místností s kachlovými kamny,
která se nachází v přízemí, koupelna se sprch. koutem,
WC a dřevníkem. Možno rozšířit obytnou část.

T: 733 400 598

T: 739 017 888

T: 739 017 888

Patrový dům po rekonstrukci s prost. zahradním
domkem, udrž. zahradou a garáží. Podsklepený dům
z r. 1974 byl v roce 2011 rekonstruován pod dohledem
architekta. Přízemí: prost. obývací pokoj s KK a jídelnou,
ložnice, toaleta s umyvadlem a koupelna. V patře se
střešními okny: dvě prostorné ložnice, příprava na
koupelnu, toaletu, šatnu a kuchyňský kout.

T: 733 400 598
Rodinného sídlo v Poděbradech, části Polabec.
Patrový dům kolaudovaný v roce 2002 je napojený
na obecní vodovod, kanalizaci, plyn. Dům Je obklopen
zelení lesoparku, na okraji lázeňského města s úplným
občanským vybavením, necelý km od OC Tesco.
Do Prahy autem je to pouhých 30 minut. Dům má
velkorysou dispozici s užitnou plochou 595 m2.

Byt 1+1 s balkonem 1,5 m2, který je situovaný v 1. patře
cihl. domu, v Praze 9 - Hloubětín, v ulici Poděbradská.
Bytovou jednotku je možné okamžitě užívat, avšak
doporučuji rekonstrukci. V hlavní místnosti jsou původní
parkety a v kuchyni plovoucí podlaha. Kuchyňská linka
na míru, v chodbě vestavěná skříň. Koupelna s menší
vanou a wc. K bytu patří sklepní kóje.

Stav. parcela 2002 m2, situovaná v mírném svahu.
Pozemek je dle platného ÚP určen k výstavbě
rodinného domu. Na hranici pozemku se nachází
elektroměrný pilíř a přístup je zajištěn z obecní
komunikace. Do budoucna se plánuje rozšíření
obecního vodovodu a kanalizace. Aktuálně sousední
domy řeší pomocí vrtu, studny a jímky, či ČOV.

Cena 5 699 000 Kč

Cena Informace v RK

Cena 2 950 000 Kč

Cena 2 190 000 Kč

C

PRODEJ RD, 3+1/GARÁŽ
12. MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁBYTKU,
INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

www.forinterior.cz

10.–13. 10. 2019

OFICIÁLNÍ VOZY

Odolená Voda, okr. Praha-východ

Prodej kompletně zařízeného domu 3+1 o výměře 104 m2, s terasou 10 m2, garáží o výměře 25 m2,
sklepem 12 m2 a zahradou v Odolene Vodě, okr. Praha východ. Pozemek o celkové velikosti 315 m2.
Dům původně z r. 1900, v r. 1924 proběhla přístavba a v roce 1992 kompletní rekonstrukce (podlahy, elektřina v mědi, rozvody, izolace, plastová okna včetně předokenních rolet, střecha
- keramické tašky). V 1. podlaží domu obývací pokoj 20 m2 s přístupem na terasu s elektricky
ovládanou markýzou, dále předsíň a zádveří 7 m2, zařízená kuchyně s jídelním koutem 17,5 m2,
oknem prosvětlená koupelna 10 m2 se sprchovým koutem a samostatnou toaletou, úložné prostory
cca 12 m2 a do domu průchozí garáž s dílnou cca 25 m2. Ve druhém podlaží 2x ložnice 17 m2 a 11 m2,
toaleta a úložné prostory cca 6 m2. Vytápění v 1. podlaží domu zajišťují sálavé panely. V obývacím
pokoji navíc el. podlahové vytápění a falešný krb. Ve druhém podlaží el. přímotopy. Zaveden
obecní vodovod, kanalizace a el. 400 V. Navíc vlastní vrtaná studna cca 20 m, s čerpadlem a ruční
pumpou. Na pozemku další 2x venkovní parkovací stání. Vjezdová brána i garážová vrata jsou el.
dálkově ovládaná. V místě kompletní občanská vybavenost. Výborná dostupnost do Prahy busem
25 min. na metro Kobylisy, autem 18 min.. Kompletní zařízení domu v ceně. Možnost hypotéky.

CENA: 4 320 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz
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Jak získat hypotéku na koupi bytu?
Přinášíme vám návod krok za krokem.

Hypotéky doznaly v posledních letech výrazných změn. Pokud si plánujete pořídit vlastní
bydlení, řekneme vám, co vás čeká. Přiblížíme vám jednotlivé kroky, které vás úspěšně dovedou až do cíle.
1. Jak drahý byt si mohu dovolit?
Prvním předpokladem žádosti o hypoteční úvěr je
mít vybraný předmět financování, tedy nemovitost,
kterou budu hypotékou financovat. Řada klientů však
volí opačný postup: „Nejprve mi sdělte, kolik si maximálně mohu půjčit, a já si podle toho budu hledat
bydlení.“ V této situaci je neocenitelná pomoc hypotečních makléřů, kteří dokáží spočítat maximální výši
úvěru v různých bankách. „Rozdíly mezi jednotlivými
hypotečními produkty jsou v tomto ohledu obrovské,“ říká
Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Až
na výjimky ale platí, že maximální výše všech vašich
úvěrů se musí vejít do devítinásobku čistého ročního
příjmu a zároveň je potřeba na měsíční splátky všech
úvěrů vynaložit maximálně 45 % čistého měsíčního
příjmu.
2. Hledáme ideální bydlení
Jestliže již známe své finanční možnosti, hurá na výběr vysněného bytu. Pokud si vybereme novostavbu,
většinou si budeme muset kromě ceny za byt připočítat náklady na pořízení kuchyně. Nemusíme ale platit 4% daň z nabytí nemovité věci. Pořizovací cena
staršího bytu bude sice obvykle nižší, ale kromě daně
z nabytí nemovité věci počítejme s náklady na rekonstrukci. Při výběru bytu bývá kromě ceny, stavu nemovitosti a dispozice nejdůležitějším kritériem lokalita.
3. Již mám vybráno!
Vybrali a zarezervovali jsme si své vysněné bydlení
a nyní potřebujeme co nejrychleji vyřídit financování.
Hypotéku je dobré mít schválenou ještě předtím, než
podepíšeme kupní smlouvu. Může se totiž občas stát,
že banky nebudou chtít naši představu zafinancovat.
Hypotéky poskytuje na českém trhu více než desítka
bank. Pro urychlení a usnadnění výběru můžeme využít služeb hypotečních makléřů registrovaných u České národní banky. Zkušený makléř nám během chvíle
spočítá úrokové sazby a porovná nabídku celého trhu.
Pomůže také s kompletací potřebných podkladů.
4. Schvalování hypotéky trvá pár dnů, někdy i týdnů
Po podání žádosti o hypotéku do banky banka vyhodnotí, jsou-li příjmy dlouhodobě udržitelné a dosta-

tečné pro bezproblémové splácení úvěru. To probíhá
nyní mnohem pečlivěji, než tomu bylo dříve. Pokud
by banka při posuzování pochybila, klient by se toho
mohl později dovolávat. Hypotéky bez prokazování
příjmů jsou již minulostí, i když v některých případech je možné tzv. zjednodušené dokládání – to však
znamená pouze méně „papírování“. Dostatečnost příjmů dnes banky ověřují vždy.
Banka se také podívá do úvěrových registrů, zda klient
nemá negativní záznam – například, že v minulosti
špatně splácel jiné své úvěry nebo leasingy. Dále se
banka bude zajímat o pořizovanou nemovitost. Požádá znalce o provedení odhadu a výsledek je velice
důležitý i pro samotného klienta. Na základě odhadu
se totiž definitivně určí, jakou maximální částku bude
banka ochotna na nemovitost půjčit. Pokud vyjde
odhad příliš nízký, je potřeba tento rozdíl dofinancovat dalšími vlastními zdroji, nebo dozajistit úvěr
další jinou nemovitostí. Ačkoliv se proces může zdát
zdlouhavý, zpravidla jde vše vyřídit rychle. Schvalování trvá v některých bankách pár dnů, v jiných však
i několik týdnů. „Po schválení úvěru je pak důležité důkladně zkontrolovat, jestli podmínky čerpání hypotéky
odpovídají způsobu úhrady kupní ceny dle navrhované
kupní smlouvy. I v tomto je pomoc hypotečního specialisty
k nezaplacení, protože špatně schválený úvěr může celou
koupi nemovitosti zablokovat,“ dodává Pavel Bultas, ředitel společnosti HYPOASISTENT.
5. Úhrada kupní ceny
Než banka zašle peníze prodávajícímu, je potřeba
uhradit část ceny placenou z vlastních peněz, pojistit
nemovitost a podat na katastr nemovitostí zástavní
smlouvu. To je smlouva, která umožní bance v případě nesplácení úvěru zpeněžit zastavenou nemovitost.
Na klientův příkaz banka odešle peníze a teprve poté
nastává fáze postupného splácení úvěru. Hypotéku
splácíme v pravidelných měsíčních splátkách, jejich
výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění (pokud
neuděláme mimořádnou splátku).

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Pro schválení budeme pro
banku potřebovat zejména
tyto dokumenty:
1. Žádost o hypotéku
(na formuláři vybrané banky)
2. Dva doklady totožnosti
3. Potvrzení příjmu – výpisy
z účtu a potvrzení o příjmu
(na formuláři vybrané
banky) u zaměstnanců
nebo 2 daňová přiznání
u podnikatelů (započítat je
možné i například příjem
z pronájmu, rozdělení zisku
či příjem z rodičovské)
4. Doložení účelu úvěru –
nejčastěji návrh kupní
smlouvy ke kupovanému
bytu
5. Znalecký odhad – obvykle
zařizuje hypoteční makléř
nebo banka

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

PRODEJ BYTU | Praha 2 – Vinohrady

3 + kk s galerií a terasou
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2
Podlahová plocha – 130 m2
Cena - 15 490 000 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

WWW.REALCITY.CZ

REZIDENCE
U GRÉBOVKY
Poslední volné 2+kk.
www.ugrebovky.cz

ŽIŽKOVSKÉ
PAVLAČE
Moderní bydlení
v blízkosti parku Vítkov.
www.zizkovskepavlace.cz

DOMY
MALVAZINKY
Rodinné bydlení
v dosahu centra.
www.domy-malvazinky.cz

Moderní bydlení v atraktivních lokalitách Prahy
praha@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.ms-invest.cz
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Přímý odkup, záloha
anebo zprostředkování?
Každý si najde to svoje!
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka, majitel značky OMEGA REALITY.

V poslední době se s realitkami inzerujícími výkup
nemovitostí takřka roztrhl pytel. Čím to je?
Tento typ služby se v inzerci realitek objevuje již delší dobu. Historicky jsme byli
mezi prvními, kteří v roce 2004 takzvaný výkup nemovitostí rozjeli a začali inzerovat. Musím přiznat, že jsme se inspirovali u největšího autobazaru, který
tou dobou tuto službu propagoval snad v každém rádiu. Připadalo nám to jako
dobrý nápad. V dnešní době inzeruje přímý odkup každá druhá realitka, aniž by
měla dostatečný kapitál na realizaci samotného obchodu. Většinou se nakonec
snaží klienta přesvědčit na klasické zprostředkování. Pokud se zájemce dostane k nám, bývá často překvapen, když dostane skutečnou nabídku na odkupní
cenu podloženou zpracovanou analýzou.

Kdo je typickým zájemcem o přímý odkup?
Situace se stále mění, vývoj je poměrně dynamický. Ještě před několika lety tento typ služeb vyhledávali zadlužení klienti. Poslední dobou to bývají lidé, kteří
nechtějí absolvovat prohlídky se zájemci, vyjednávat o ceně a čekat až si kupující
vyřídí úvěr. Pro ně bývá výhodou skutečnost, že již od samého začátku obchodu
znají svého kupujícího, kterým je naše firma. V některých případech klientům
doporučuji zprostředkování a získání vyšší prodejní ceny, ale oni preferují tu
svoji jistotu a hlavně klid. Pro řadu lidí je stresující již jen představa, že jim po nemovitosti chodí zájemci o koupi a kladou zvídavé dotazy. Další skupina klientů
jsou ti, kteří urychleně potřebují hotovost na koupi jiné nemovitosti a nemají
čas čekat, až se vyřídí potřebné formality. Pro nás je však důležité, že  při tak
delikátních obchodech, jakými bezesporu přímé odkupy jsou, jsou naši klienti
šťastní a spokojení.

Pojďme od přímého odkupu k výplatě zálohy.
Co si máme pod tímto pojmem představit?
Nejedná se o nic složitého. Představte si prodávajícího, který chce získat z prodeje své nemovitosti co nejvyšší cenu, ale potřebuje část kupní ceny předem.
Pro toho je určena právě tato služba. Obvyklá výše zálohy bývá dvě stě tisíc
korun, ale výjimkou nebylo ani několik milionů. Klient získá tyto peníze před
samotným prodejem nemovitosti. Tím uspokojíme jeho potřebu získat rychle
hotovost a nemovitost pak nabízíme standardně ve formě výhradního zastoupení na trhu. Výhodou je, že na samotnou realizaci prodeje získáváme více času,
což se v praxi rovná většímu množství potenciálních zájemců a tím pádem i vyšší
prodejní ceně.  

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY | www.mirekhavelka.cz

Kdy se poskytnutá záloha vrací?
Většinou se poskytnuté finanční prostředky vrací z prodejní ceny, která bývá
složena v úschově notáře či advokáta. Nedaří-li se ve sjednaném termínu prodej uskutečnit, tak se s klientem snažíme  dohodnout na prodloužení smlouvy
o zprostředkování a tím pádem i lhůty pro vrácení.  

V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která
dnes nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Postupem času do svého portfolia přidal investiční čin-

Jaký se platí poplatek za poskytnutou zálohu?
Každý případ posuzujeme individuálně a poplatek stanovujeme dle atraktivnosti daného případu. Nepředstavujte si žádné závratné sumy, vnímáme požadavky
a potřeby klientů. Naší motivací je získat nemovitost do nabídky, realizovat prodej a získat provizi. Zájemcům zasíláme nabídku včetně smluvní dokumentace
vždy předem.

nost a v současnosti se orientuje na zprostředkování
prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý odkup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup v dražbách. I díky tomu, že se stále osobně podílí na chodu
společnosti, je v denním kontaktu s realitní problematikou a zná tak potřeby svých klientů. Průběžně
se v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní
změny v oblasti práva. Navíc je obklopen skvělými
advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

A co klasické zprostředkování,
není v dnešní době na ústupu?
Myslím si, že nikoliv. Jen se trochu změnilo uvažování klientů. Dlouhodobě sledují naší práci, a když se rozhodnou realizovat prodej či pronájem své nemovitosti, tak mají jasno, koho vybrat. Výrazně ubylo případů, kdy se při první schůzce potkáme na dané nemovitosti s více realitkami. Máme také štěstí, že velkou
skupinu klientů tvoří lidé, kteří s námi již v minulosti nějaký obchod realizovali,
byli spokojení a vrací se znovu do naší kanceláře. Roste i počet těch, kteří si nás
vyhledají na základě doporučení svých známých. Pro nás je to obrovský závazek
a jsme za to šťastní.  

WWW.REALCITY.CZ
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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
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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

WWW.REALCITY.CZ
PRONÁJEM 4+KK S TERASOU 127 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E71K

PRONÁJMY

Provize pouze 50%! Krásný a nový byt 4+kk 104 m²
s terasou 23 m², ze které je nádherný výhled. Byt se
nachází v předposl. patře, orientace oken východ a
sever.

EXAFIN one, s.r.o.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 40 M² PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6U1

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím REALCITY?

tel.: 731 973 289
30 200 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

Provize pouze 50%! Byt 1+kk/B, 32 m² a balkon 8
m². Byt vhodný pro jednu osobu.K bytu lze pronajmout garážové stání za 1500,- Kč/měs. Vratná
jistota 30 000,- Kč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
15 200 Kč/měs.

S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE

POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 4

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce v časopise
a na stránkách www.realcity.cz.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 40 M² PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6U1
Provize pouze 50%! Nabízíme 1+kk/B - 32 m² a balkon
8 m². Byt je vhodný pro jednu osobu. Lze pronajmout
gar. stání za 1500,- Kč/měs. Vratná jistota 30 000,- Kč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
15 200 Kč/měs.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR,
kteří hledají napříč všemi médii.

BYT 1KK/B/G, NOVOSTAVBA, PRAHA 4
Třída G
www.realcity.cz/rc/E71Y
Prodej bytu v OV,1+kk, 41,91 m² + 4,64 m² balkon,
gar. stání, v 7. p. novostavby z r. 2009, Praha 4 Kamýk. Světlý byt, okna na tři světové strany.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
3 990 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 1+KK/2+KK 66 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6U2

Společnost SPACE 4U s.r.o.

Provize pouze 50%! Nabízíme pronájem bytu
1+kk/B (2+kk) - plocha bytu 54 m² a balkon 12,5 m².
Dispozičně je řešen jako 2+kk s polopříčkou. Nízké
poplatky!!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
16 200 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/2+KK 66 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6U2
Byt 1+kk/B (2+kk) - 54 m² a balkon 12 m² - řešen
jako 2+kk s polopříčkou, se samost. vstupy. Lze pronajmout gar. st. za 1500,- Kč/měs. Vratná jistota 30
000,- Kč.

EXAFIN one, s.r.o.

BYT 2+1, CIHLA, 73 M², P-4, NUSLE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E722

Prodej bytu 2+1, 73 m² + sklep 4 m², OV, ve 4. patře
cihl. Domu. Byt po kompletní rekonstrukci ve vilové
zástavbě.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
6 950 000 Kč

tel.: 731 973 289
16 200 Kč/měs.

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.

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz
PRONÁJEM BYTU 3+KK/2XT,B 97 M²
PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E71I

BYT 3+KK, PRAHA 4, U M PANKRÁC

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6L4

Provize pouze 50%! Nový byt 3+kk se dvěma terasami a balkonem - plocha bytu 80 m² a terasy a
balkon 17 m² - předposlední patro. Vratná jistota 30
000,- Kč.

Prodej bytu 3+kk, 91,44 m² + 2x balkon 5,28 m², s
garážovým parkovacím stáním a sklepem. Byt ve 2
patře novostavby z r. 2013, v blízkosti M Pankrác.

EXAFIN one, s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 731 973 289
26 200 Kč/měs.

tel.: 603 872 485
10 500 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5

POLOVINA 2RD, 150 M², ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5FD

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

Dvojdomek 5+kk+garáž, 150 m². Celk. pl. pozemku
458 m². V ceně dokončení tzv. na klíč. Více info na
webu projektu Vyladene domy. Předpokl. dokončení
jaro 2021.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

HLEDÁTE

EXAFIN one, s.r.o.

NOVOSTAVBY?

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

POZEMKY

tel.: 737 289 996
9 200 000 Kč

PRAHA 10

STAVEBNÍ PARCELA A LES, PELHŘIMOV
www.realcity.cz/rc/E6UE

SAMOSTATNÝ RD 4KK/T, DOBŘEJOVICE
Třída C
www.realcity.cz/rc/E71Z
NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Prodej RD 4+kk, šatna, terasa, na klidném místě v
Dobřejovicích, okr. Praha východ. Plocha domu 130
m², plocha pozemku 790 m².

BLANÍK REALITY s.r.o.

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

S NÁMI
NAJDETE!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 603 872 485
12 800 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
460 000 Kč

KOMERCE

PRAHA - ZÁPAD

tel.: 730 895 595
4 510 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 510 000 Kč

NOVOSTAVBA 4+KK/2XB 103 M² PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E
Nové byty Praha 10 - v projektu Vyladěné byty Green Look. Byt 4+kk o užitné ploše 90,6 m² + 2x
balkon (2 x 6,3 m²) je velmi dobře řešen, s JV a SZ
orientací.

PRAHA 5

Ježov n. Želivkou, st. parc. 1.073 m² + les 891 m².
Na hranici parcely elektřina – v kapličce. Vydatná
kopaná studna. Rovinná a oplocená. V obci COOP
a BUS.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
7 160 000 Kč

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA
NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R8

Byt Horoměřice Praha západ,A304,3.NP, 2+kk,
UP 47,7 m²,parkety,Eurookna,výtah,EN ”B”, terasa
5,8 m², cena vč.DPH, terasy,garážového stání a
sklepa,hypo připraveno

Commco

tel.: 724 270 852
3 839 850 Kč

OSTATNÍ ČR

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

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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2PH
Pro naše klienty hledáme ke koupi činžovní dům v
lokalitě Praha 2, 3, 5. S dobrou dostupností do centra.

NOVOSTAVBA BYTU PRAHA 5-RADLICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5C8
Tetínská ul., nadstandardní byt č. 404, 4.NP, 3kk,
95,32 m², balkon 10,49 m², EN ”B”, garáž, sklep
v ceně, metro a MHD Radlická, výhled na Prahu,
hypo připraveno

Commco

tel.: 724 270 852
9 563 400 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

RealExpert Success

S NÁMI NAJDETE!
PRAHA - VÝCHOD

CHATA 2+KK, 28 M², PERUC, U LOUN
Třída G
www.realcity.cz/rc/E721
Prodej chaty, 50 m od zámecké zahrady! Zavedena
el. a voda. Možnost výstavby nové jednopodlažní
chaty s obytným podkrovím o zastavěné pl. 40 m².
Parcela 712 m².

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 721 676 015
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

tel.: 739 406 126
650 000 Kč

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. 1 000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

BYT 4+KK S TERASOU A KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

RD PANSKÁ POLE PŘEZLETICE Č.59

Nádherný, slunný 4+kk s terasou, 126 m² + terasa
+ sklep. Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence
Malvazinky.

Novostavba RD č.59,patrový samostatný, 5+kk,
UP120 m², garáž 21 m²,3xWC,2xkoupelna,
dubové
parkety,dřevěná
eurookna,EN
”B”,1xpark.stání,cena s DPH,hypo připraveno

EXAFIN one, s.r.o.

Commco

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF
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tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6KP

tel.: 724 270 852
8 740 000 Kč

RealExpert Success
RD, NOVÝ, 6+2X KK, HOJSOVA STRÁŽ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DA
Podl. pl. 210 m², parc. 392 m², terasa, velká okna max. světlost. 2x Krb. kamna, elektrokotel příprava.
2 garáže + před dom. na 8 aut, El., voda, kanal.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
3 890 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

POSKYTNEME PENÍZE NA ODKUP
www.realcity.cz/rc/E6D3

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

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.

bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. E-mail: info@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI
Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům 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

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.
PENÍZE IHNED

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E
Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, 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.: 724 370 102
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

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov,
Háje, Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany). OV
nebo DV. Nabídky zasílejte na e-mail nova@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ KE KOUPI RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, nova@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A
Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není rozhodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97
v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, 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

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 8 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 (stavba jednoho domku), anebo i větší plochu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

LETUŠKA HLEDÁ BYT

www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Kč. Volejte GSM: 724 375 751, 724 370 102 nebo pište na
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY
Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk. DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. GSM: 724
375 751, 724 370 102. E-mail: nova@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

MLADÁ RODINA HLEDÁ

www.realcity.cz/rc/E2I7

rodinný dům v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké místo. Platba hotově. E-mail:
nova@omega-reality.cz, GSM: 724 375 751, 724 370
102.

OMEGA ESTATE s.r.o.
KOUPÍME BYT

tel.: 724 375 751
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E59H

na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo 8
a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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.
IHNED VYKOUPÍME

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5
v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. E-mail:
havelka@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

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

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.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413
byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419
s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. 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.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414
a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci 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.

tel.: 800 737 303
informace v RK

TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU
Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

Vaší nemovitost a necháme vás v ní dále bydlet (zřídíme věcné břemeno doživotního užívání). Bližší informace na info@omega-reality.cz.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

S NÁMI NAJDETE!

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

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E6D2

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

tel.: 800 737 303
informace v RK

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D
v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
informace v RK

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C
ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

Nezávazně nabídněte

tel.: 734 319 300
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E2HX
ke koupi RD v Praze, preferuje P 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena
do 20 mil. Kč. Stav nerozhoduje, platba hotově. GSM:
724 375 751, 724 370 102, nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ FIRMY HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E6MK
ke koupi RD ve Středočeském kraji. Cena do 3 mil.
Kč. Stav nerozhoduje, platba hotově. GSM: 724 375
751, 724 370 102. E-mail:nova@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE KANADSKÉ
SPOLEČNOSTI
www.realcity.cz/rc/E6ML
hledáme menší byty na sídlišti. Cena dle velikosti a
lokality. Slušné a přímé jednání. GSM: 724 375 751,
724 370 102. E-mail:nova@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
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 5 000 000 Kč

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 9 000 000 Kč

MLADÍ ARCHITEKTI HLEDAJÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E6MJ
Velikost min 100 m² s terasou a pěkným výhledem.
1+1, 2+1 či 3+1, OV. Rychlé a přímé jednání. E-mail:
nova@omega-reality.cz, GSM: 724 375 751, 724 370
102.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
do 10 000 000 Kč

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1
RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde, nova@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
do 25 000 000 Kč
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Vybíráme si
sedací soupravu

Co všechno vzít v potaz a čím začít?

Určitě se shodneme na tom, že sedací souprava je základem obývacího pokoje a obecně i určité domácí
pohody. Je proto důležité vybrat si
takovou, která vám poslouží nejen
na příjemnou relaxaci po náročném dni, ale která zároveň bude
i v centru všeho společenského
dění. Všichni chceme, aby nám sedačka sloužila roky a měli jsme z ní
stále stejně příjemný pocit. Na co
všechno se při jejím výběru zaměřit
a proč je to tak důležité?

Pro kolik členů rodiny bude
Určitě bude rozdíl mezi požadavky
na sedací soupravu mladého páru a rodinnou sedačku pro několik osob. Mladí
lidé, kteří si zařizují své první bydlení, asi
velmi pravděpodobně zatouží po menší,
ale pohodlné sedačce. Rodina zase bude
vybírat podle počtu a věku svých členů.
V prvním případě je velmi častou a praktickou variantou možnost rozložení. Ať
už pro případ nečekané návštěvy, která
by chtěla přenocovat, nebo proto, že
zkrátka hledají možnost, jak se v obývacím pokoji i pohodlně vyspat. Početnější rodinu zase zajímá, kolik lidí se
na sedačku usadí a až tolik se už neřeší
její možnost rozložení. I když úložné
prostory mohou být v obou případech
velmi užitečné. Odkládacích prostorů
není totiž nikdy dost. Pak je tu ještě jeden aspekt, a to zda v domácnosti pobývá i nějaký čtyřnohý domácí mazlíček.
Tady se volí i varianta pratelného nebo
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Trendy v sedacích soupravách
Ty tam jsou doby, kdy se sedačka přirazila ke zdi a sloužila jen pro
večerní pohodu u televize. Moderní trend velí přesunout sedačku
do prostoru a vytvořit tak místo pro posezení s rodinou a přáteli.
Léta byly také v oblibě hranaté tvary. Rok 2019 přináší změny.
V kurzu jsou zaoblené tvary, kulaté sedačky i oválné. Prostoru dodají
dynamiku a nový rozměr. Barva je až to poslední, co byste měli řešit.
Tady jsou trendy sice dané, ale vždy záleží na tom, jak vypadá váš
obývací pokoj. Laďte barvu podle stěn i okolního nábytku. Pokud
nepatříte k vyznavačům aktuálních designových trendů, budete
možná volit klasiku, která nezklame.

snadno udržitelného materiálu či potahu. V tomto případě se vyplatí vsadit
na co největší odolnost proti poškození,
abyste brzy svého výběru nelitovali.
Jak na správnou velikost
Ať už holdujete trendům nebo ne, je
důležitá velikost sedačky, tvar vyberete podle možností prostoru, kde bude
umístěna. Sedačka už nemusí být jen
u zdi či v rohu, dnes je běžné, že se
umisťuje volně do prostoru. Pokud zvolíte tuto variantu, bude sedačka tvořit
dominantu obývacího pokoje, kterou
nikdo nepřehlédne. Před koupí ale zvažte, jaká velikost bude adekvátní. I když
toužíte po velké sedačce, mějte na paměti, že v příliš malém pokoji bude

působit těžkopádně, i když se vám tam
třeba vejde. Kolem sedací soupravy by
mělo být místo na svobodné a pohodlné procházení. Takže začněte určitě
možnostmi prostoru a měřením. Než se
vypravíte do obchodu, klidně si načrtněte, jak prostor vypadá a kde je rozmístěný dosavadní nábytek. Tento plánek se
vám bude hodit.
Proč a kdy rozkládací souprava
Rozkládací sedací souprava má své výhody. Dobře si poradí s místem. O něco
náročnější jsou v tomto ohledu sestavy,
které se skládají z několika dílů. Rozkládací souprava mívá, jak jsme naznačili,
úložný prostor a poslouží i v případě, že
dorazí návštěvník, který se zdrží přes noc.

Konstrukce
Mysleli jste si, že už jsme u konce?
Omyl. Pak je tu konstrukce. I na té záleží. Ta totiž drží celou sedačku pohromadě a určuje její životnost. Nejčastěji
se konstrukce sedacích souprav vyrábí
z dřevotřísky, která je cenově velmi dostupná. Bohužel její životnost je vzhledem k použitému materiálu nižší. Kvalitnější, ale také dražší, je konstrukce ze
dřeva. Sedačky, které opravdu dlouho
vydrží, disponují kovovou konstrukcí.

Do obývacího pokoje, nebo jinam?
Co když chcete sedačku umístit jinam
než do obývacího pokoje? Výběr
sedačky do pokoje pro hosty bude
určitě méně náročný. V případě,
že chcete sedací soupravu používat
výjimečně, nemusí být tak pohodlná
ani kvalitní. Pro návštěvy se hodí
pohovky s rovnějším tvarem a tvrdší
výplní. U pohovek pro denní lenošení
nešetřete na materiálu ani výplni
a sáhněte po měkkém a hlubokém
sedáku se šikmým opěradlem. Hledáte-li sedačku do dětského pokoje, dejte
přednost praktičnosti a vzorovanému
potahu. A jestli rádi sledujete ze
sedačky televizi, hledejte pohovky
s opěrkami hlavy. Čím přesněji si
definujete své požadavky, tím lépe vám
bude nová pohovka sloužit.

Tyto sedačky ovšem bývají dražší. Cena
se projevuje nejen na kvalitě materiálu,
ale i na tomto aspektu.
L, U nebo s křeslem
U prostoru ještě chvilku zůstaneme.
Tvar je totiž také pro umístění zásadní.
Oblíbené jsou sedačky do L. Do větších
prostorů se klidně nebojte umístit sedačku do tvaru U. Kam sedačku umístíte, je
třeba vědět předem, neboť k tomu jsou
přizpůsobená čela a čalounění. Pokud
bude sedačka v prostoru, měla by mít
pěkná záda s potahem. Některé sedačky
se dělají přímo pro umístění ke zdi. Ty
tento potah vzadu nemají. V prostoru
by tedy nevypadaly hezky a museli byste volit náhradní řešení, jak tento neduh
zakrýt. V poslední době jsou v oblibě
i sedací soupravy s křesly. Ty vhodně
a vkusně doplňují například menší dvojmístné pohovky.

Potahový materiál
Barva je věcí vkusu. U výběru materiálu,
ze kterého je potah sedačky, už je třeba
přemýšlet. V současné době si můžete
vybírat z mnoha materiálů – od přírodních až po syntetické. Nejčastěji narazíte
na sedačky potažené mikroplyšem. Má
pevný tkaný podklad a odolný horní
vlas. Tento potah je odolný a snadno se
čistí. Podobně je na tom i potah z mikrovlákna, který je velmi oblíbený. Tento
materiál totiž odpuzuje vlhkost, a proto
je jeho údržba snadná a rychlá. Kromě toho je i na dotek velmi příjemný.
Jeho struktura připomíná semiš. Přesto
se není třeba bát, když dojde k nějaké
drobné nehodě a na sedačku se něco vylije. A pak je tu kůže. Nestárnoucí a dodávající interiéru punc luxusu. Je velmi
odolná. Nevýhodou je rozhodně vyšší
pořizovací cena a také speciální údržba.
Někomu se kůže zdá studená na dotek.
V létě je to příjemné, v zimě to některým lidem není po vůli. Může být problém i s domácími mazlíčky. Záleží, jak
budou na sedačku reagovat a zda máte
doma škrabadla (v případě kočiček). Tato
specifika je třeba zvážit individuálně.
Stejně jako čtyřnozí mazlíčci dokážou
i malé děti dát sedací soupravě co proto.

Když chcete něco jako kůži
Levnější variantou kůže je ekokůže. Je
rovněž velmi kvalitní a snadno se čistí.
Na rozdíl od pravé kůže jsou koženkové sedací soupravy prodyšné. Je to také
vhodná volba pro alergiky. Jistý boom
zažívá i další materiál – carabu. Ten je
podobný kůži a je prodyšný. Současně
je i extrémně pevný a odpuzuje vodu.
Díky tomu na něm neulpívají nečistoty
a snadno se udržuje.
Ještě závěrem
Obecně platí, že čím méně švů, tím větší hrozí nebezpečí deformace tkaniny
jejím vytažením. I nekvalitně provedené
švy se mohou časem potrhat. Dívejte se
tedy opravdu dobře. Jak poznat kvalitu?
Buď se zeptejte odborníka v daném oddělení, nebo se řiďte pravidlem, že kvalitní potahová látka je pevná, má vysokou hustotu a dobré údržbové vlastnosti.

Hloubka sedáku a opěrky
Lidé často přes prioritu výběru
vhodného designu zapomínají
na pohodlí. Kromě toho,
že je nezbytné, abyste si
na sedačku alespoň na chvíli
sedli, byste se měli zamyslet
nad hloubkou sedáku. Aby
se vám dobře sedělo či
relaxovalo, vybírejte sedačky
s dostatečnou hloubkou
sedáku. Samotnou hloubku
jde také regulovat polštáři.
Pokud dáváte přednost
zanoření se do sedačky, pak si
vyberte hlubší sedák a měkčí
a nižší pohovky. Preferujete-li
pohodlné vstávání a sedání,
jsou ideálním řešením
sedačky s tvrdším sedákem
a s výškou ke kolenům či
vyšší. Svou pozornost zaměřte
i na různé doplňky. Určitě
oceníte sklopný stolek, nebo
zabudovaný chladicí box.
Dnes už se dělají nejrůznější
doplňky, které vás jistě
překvapí.
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 3+1

JINCE

www.realcity.cz/rc/E74H

ZRUČ NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E74I

UHLÍŘSKÉ JANOVICE

www.realcity.cz/rc/E74J

KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E74K

KLOBUKY

www.realcity.cz/rc/E74L

PŘEHVOZDÍ

www.realcity.cz/rc/E74M

Byt, 3+1, 66 m², tř. D
Byt, 2+1, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 42 m², tř. G
Byt, 1+1, 36 m², tř. G
Byt, 3+1, 74 m², tř. E
Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
ERA Garancia
ERA Garancia
EVROPA RK KOLÍN
Reality MINOR s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 775 577
tel.: 606 129 138
tel.: 606 129 138
tel.: 731 536 534
tel.: 606 865 998
tel.: 800 100 446
19 000 Kč/m²
1 239 000 Kč
1 250 000 Kč
1 250 000 Kč
1 270 000 Kč
1 300 000 Kč

PŘÍBRAM

www.realcity.cz/rc/E74N

CHLÍSTOVICE

www.realcity.cz/rc/E74O

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E74P

RAKOVNÍK

www.realcity.cz/rc/E74Q

MĚLNICKÉ VTELNO

www.realcity.cz/rc/E6LL

HOSTOMICE

www.realcity.cz/rc/E6O6

Byt, 1+1, 43 m², tř. G
Byt, 3+1, 85 m², tř. G
Byt, 1+1, 29 m², tř. F
Byt, 1+1, 38 m², tř. G
Byt, 3+1, 80 m²
Byt, 2+kk, 45 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.
Aktivreality
CENTURY 21 My Home
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 608 145 249
tel.: 739 628 801
1 371 000 Kč
1 390 000 Kč
1 420 000 Kč
1 560 000 Kč
1 590 000 Kč
1 600 000 Kč

BAKOV NAD JIZEROU

www.realcity.cz/rc/E6O5

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E74R

ROZTOKY

www.realcity.cz/rc/E74S

JESENICE

www.realcity.cz/rc/E74T

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6LS

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E74U

Byt, 1+kk, 31 m², tř. E
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 3+kk, 85 m²
Byt, 1+kk, 36 m²
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 Coloseum Praha
CENTURY 21 FairTrade
exdrazby.cz
Broker Consulting a.s.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 800 775 577
tel.: 607 000 021
tel.: 775 098 880
tel.: 774 740 636
tel.: 800 100 164
tel.: 725 716 502
1 748 000 Kč
1 790 000 Kč
1 799 900 Kč
1 818 000 Kč
1 900 000 Kč
1 991 000 Kč

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E6OD

Byt, 1+kk, 42 m²
Aktivreality

KLADNO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6OE

STŘEMY

www.realcity.cz/rc/E6OY

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E6OI

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6P2

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E74V

Byt, 1+kk, 16 m², tř. G
Byt, 3+1, 77 m², tř. G
Byt, 2+kk, 67 m², tř. E
Byt, 3+1, 70 m²
Byt, 2+1, 50 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.
EVROPA RK Praha 4 Kamýk
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 605 416 363
tel.: 730 641 149
tel.: 775 919 163
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
2 100 000 Kč
2 113 000 Kč
2 350 000 Kč
2 490 000 Kč
2 590 000 Kč
2 599 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6P7

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E74X

KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E74Y

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E74Z

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E751

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E752

Byt, 3+1, 64 m², tř. C
Byt, 1+1, 38 m², tř. C
Byt, 3+1, 111 m², tř. E
Byt, 3+kk, 72 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 3+1, 75 m²
Moovido s.r.o.
RE/MAX ANDĚL
RK STING
Aktivreality
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 - Coloseum
tel.: 277 010 710
tel.: 725 293 037
tel.: 800 103 010
tel.: 724 133 824
tel.: 774 110 007
tel.: 732 600 100
2 880 000 Kč
2 890 000 Kč
2 900 000 Kč
3 400 000 Kč
3 690 000 Kč
3 690 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E753

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E754

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E755

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E756

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E757

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E758

Byt, 2+kk, 58 m², tř. C
Byt, 2+kk, 64 m²
Byt, 3+kk, 75 m², tř. G
Byt, 2+kk, 73 m², tř. G
Byt, 3+kk, 135 m², tř. G
Byt, 3+kk, 112 m², tř. G
PSN s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
Duna House
ERA ALKA Reality s.r.o.
Moovido s.r.o.
tel.: 702 296 405
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 602 308 670
tel.: 608 809 880
tel.: 277 010 710
5 050 000 Kč
5 445 000 Kč
5 990 000 Kč
8 700 000 Kč
11 290 000 Kč
12 950 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej pozemků

TIŠICE

www.realcity.cz/rc/E759

ČERVENÉ PEČKY

www.realcity.cz/rc/E62T

ČEJKOVICE

www.realcity.cz/rc/E6QF

ZALUŽANY

www.realcity.cz/rc/E75A

VRBIČANY

www.realcity.cz/rc/E6QG

VELKÉ VŠELISY

www.realcity.cz/rc/E1UM

Pozemek, 5289 m²
Pozemek, 920 m², tř. G
Pozemek, 4027 m²
Pozemek, 6204 m²
Pozemek, 575 m²
Pozemek, 1182 m²
M&M reality holding a.s.
EVROPA RK KOLÍN
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
RSČS (Kladno)
ERA ALKA Reality s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 777 163 141
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 602 478 589
tel.: 725 153 353
518 000 Kč
545 000 Kč
549 000 Kč
550 000 Kč
590 000 Kč
650 000 Kč

ONDŘEJOV

www.realcity.cz/rc/E75B

HLÁSNÁ TŘEBAŇ

www.realcity.cz/rc/E75C

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E5VU

SLABCE

www.realcity.cz/rc/E75D

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E75E

JÍLOVÉ U PRAHY

www.realcity.cz/rc/E1V3

Zemědělská půda, 19710 m²
Zahrada, 344 m²
Pozemek, 800 m²
Pozemek, 1072 m²
Pozemek, 270 m²
Pozemek, 567 m²
CENTURY 21 Harmony
CENTURY 21 Ruby
JURIS REAL spol. s r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
CENTURY 21 FairTrade
Aktivreality
tel.: 607 189 281
tel.: 602 208 910
tel.: 601 587 147
tel.: 800 775 577
tel.: 605 075 636
tel.: 602 338 469
650 430 Kč
690 000 Kč
690 000 Kč
695 728 Kč
699 000 Kč
700 000 Kč

BÍLÉ PODOLÍ

www.realcity.cz/rc/E75F

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E5VV

CHOTĚŠICE

www.realcity.cz/rc/E638

STŘEZIMÍŘ

www.realcity.cz/rc/E75G

NOVÉ STRAŠECÍ

www.realcity.cz/rc/E75H

SENEC

www.realcity.cz/rc/E1V8

Pozemek, 6339 m², tř. G
Pozemek, 699 m², tř. G
Pozemek, 5395 m²
Zemědělská půda, 20314 m²
Pozemek, 853 m²
Pozemek, 733 m²
EVROPA RK KOLÍN
BIDLI reality, a.s.
Soccer Reality s.r.o.
CENTURY 21 Bonus Brno
iRealitka.cz
EVROPA RK RAKOVNÍK
tel.: 774 493 939
tel.: 774 110 007
tel.: 777 275 457
tel.: 777 674 530
tel.: 605 115 700
tel.: 778 475 638
720 000 Kč
735 000 Kč
750 000 Kč
751 618 Kč
759 170 Kč
770 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E5VX

DOLNÍ CHVATLINY

www.realcity.cz/rc/E3EI

VRÁŽ

www.realcity.cz/rc/E6FV

LYSÁ NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E75I

ÚŽICE

www.realcity.cz/rc/E75J

NOVÁ VES

www.realcity.cz/rc/E75K

Pozemek, 784 m², tř. G
Pozemek, 1211 m²
Pozemek, 1378 m²
Pozemek, 372 m²
Louka, 5451 m²
Zahrada, 2009 m²
BIDLI reality, a.s.
EVROPA RK KOLÍN
RE/MAX ANDĚL
OMEGA ESTATE s.r.o.
Duna House
ERA ALKA Reality s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 731 596 516
tel.: 602 325 777
tel.: 724 349 770
tel.: 602 752 973
tel.: 777 709 402
795 000 Kč
798 400 Kč
826 800 Kč
849 000 Kč
880 000 Kč
899 000 Kč

ŘEHENICE

www.realcity.cz/rc/E6QN

ŽDÁNICE

www.realcity.cz/rc/E75L

MILEŠOV

www.realcity.cz/rc/E75M

TŘEBOVLE

www.realcity.cz/rc/E75N

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E6FR

ŽEBRÁK

www.realcity.cz/rc/E75O

Pozemek, 515 m²
Pozemek, 1700 m²
Les, 29688 m²
Pozemek, 1446 m², tř. G
Pozemek, 500 m²
Pozemek, 1142 m²
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Molík reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
1.Real - Invest , s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 777 090 011
tel.: 800 100 164
tel.: 608 148 897
tel.: 774 110 007
990 000 Kč
1 080 000 Kč
1 099 000 Kč
1 595 000 Kč
1 600 000 Kč
1 650 000 Kč

ZLATÁ

www.realcity.cz/rc/E75P

DOUBRAVČICE

www.realcity.cz/rc/E75Q

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E75R

ŽILINA

www.realcity.cz/rc/E75S

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E75T

KOZOMÍN

www.realcity.cz/rc/E75U

Pozemek, 1099 m²
Pozemek, 1178 m²
Pozemek, 1953 m²
Pozemek, 1255 m²
Pozemek, 553 m²
Pozemek, 5626 m²
CENTURY 21 FairTrade
CENTURY 21 Premium
Gaute a.s
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
CENTURY 21 - Finem
tel.: 775 098 880
tel.: 602 278 512
tel.: 739 003 015
tel.: 720 328 117
tel.: 605 227 006
tel.: 725 293 763
3 248 000 Kč
3 268 000 Kč
3 500 000 Kč
3 780 000 Kč
5 499 000 Kč
5 800 000 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty
realitní činnosti
Prodej nemovitostí
v exekuci a insolvenci

Úschova peněz

při koupi nemovitosti
Úschova peněz u tzv. třetí osoby nebo, chcete-li, u tzv. nezávislého subjektu,
vždy byla diskutovaným tématem. Nejedná se tedy pouze o diskuse posledních
dní. Jde o takříkajíc ožehavé téma, protože zavdává příčinu k nejrůznějším spekulacím, zejména je-li, nebo může-li být, v této záležitosti něco v nepořádku…
Je zajímavé, jak se v této otázce nedokáže
zcela sjednotit ani odborná veřejnost. Jedni
volají po radikálním zákazu, druhým je to
v zásadě jedno a třetí za možnost úschov v realitní kanceláři bojují na všech frontách. Když
se nad touto problematikou rozvine diskuse,
bývá vždy zajímavá. Každá ze stran přichází
s argumenty, se kterými nelze jednoznačně
nesouhlasit, ale mají zároveň, a to si každý
z diskutujících táborů jen těžko přiznává, své
trhlinky…
Problematika úschovy peněz
a realitní zákon
Je nabíledni, že se tato problematika dostává
do popředí diskusí také v rámci chystaného realitního zákona. Otázka, zda má, či nemá být
realitní kancelář oprávněna nabízet úschovu
finančních prostředků, je často skloňovaným
tématem. Proč? To je celkem jednoduché.
Navržený zákon o realitním zprostředková-

ní jistě neudělá přítrž zmíněným diskusím,
ale dozajista má možnost v této záležitosti
– na nějaký ten čas – udělat pořádek. Tedy
pořádek možná není ten správný výraz, ale to
uvidíme až podle toho, v jaké verzi vlastně
bude tato problematika schválena.
Současně navržený text (jsme na začátku září
2019, kdy má být návrh teprve projednáván
Ústavně právním výborem PSP ČR) si zřejmě vzal příklad z pohádky o Chytré horákyni. Všichni víme, jak si poradila s příkazem:
„Když je tak chytrá, ať přijde zítra ke mně, ale
ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze.“ A tak si
v realitních kancelářích budou muset poradit
s § 4, který říká, že: „Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není
oprávněn nabízet za a) úschovu za účelem
zajištění plnění z realitní smlouvy, a za b)
zprostředkování poskytnutí takové úschovy

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník
s realitami (dle zákona
č. 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům
vaši profesionalitu
i Osvědčením o odborné
způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí
MMR ČR) oprávněná
pořádat tyto zkoušky
a vydávat osvědčení
se státním znakem
České republiky.
Bližší informace
na www.arkcr.cz.

někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.“
Tak nějak automaticky se podle dikce návrhu
předpokládá, že pro klienta bude vhodnější úschova bankovní, advokátní či notářská.
Není zcela jasné, proč tomu tak je. Navrhovatel zákona říká, že chce chránit spotřebitele.
A řekněme, že se mu to v řadě paragrafů navrhovaného zákona i daří. Má-li však chránit
proti zpronevěře anebo neoprávněnému nakládání s cizími finančními prostředky, a o to
mu zřejmě jde též, pak to předložený návrh
neřeší, ani řešit nemůže. Na to totiž existují
zcela jiné právní předpisy. Mohl by se pokusit nastavit podmínky, jak mají být tyto
finanční prostředky (klientské peníze) ochráněny proti případnému konkurznímu řízení
na schovatele, ale o to se navrhovatel nepokusil. Kdyby kupující, jako složitel kupní ceny
u realitní kanceláře, byl právně ochráněn,
aby jeho peníze v případě konkurzního řízení na příslušnou realitní kanceláře nespadaly
do konkurzní podstaty, byla by tak hlavní
obava při uložení peněz u realitní kanceláře
odstraněna.
Zpět k diskusím
A tak se dostáváme zpět k výše zmíněným, ať
už faktickým, nebo hypotetickým diskusím,
jak by se vlastně měl s touto problematikou
zákon vypořádat. Lépe možná bude říct, proč
by se měl tak, či jinak s tím vším vypořádat.
Ti, kteří volají po zákazu úschov v realitní
kanceláři jsou vedeni oprávněnou snahou,
aby se neocitli ve „stejném pytli“, pokud některý z realitních makléřů nedej bože svěřené
klientské prostředky zpronevěří nebo s nimi
neoprávněně nakládá, což je prakticky totéž.
Tomu se nelze divit. V třicetileté české realitní historii se několik málo takových případů
stalo. Ale stejně se tak stalo s penězi uloženými u „povedených“ advokátů. Tak kde máme
vlastně jistoty?
Při podrobnějším nastudování této problematiky také vyvstává řada argumentů proti omezení úschov u realitních kanceláří. Ptáte se
proč? Ono totiž omezovat realizaci úschov
pouze některým subjektům (v tomto případě
realitním kancelářím), jak to naznačuje, nikoli
zcela přikazuje návrh zákona, na trhu může
totiž vést ke zvýhodňování subjektů jiných.
Pokud navrhovatel nedokáže navrhnout přesný postup, jak realizovat úschovy, pak ať to
raději neřeší vůbec nebo raději zůstane u návrhu z pera Boženina...
Realitní kanceláře, které již desetiletí bez jakéhokoli problému úschovy finančních prostředků svým klientům nabízí, tak činí bez-

úplatně a nutno říct, že je to jeden z bonusů,
který pro své klienty v rámci svých služeb přinášejí. Pokud využívají oddělené účty, s klientskými penězi nijak protiprávně nenakládají, je to pro klienty úspora. Tak jsme se dostali
k argumentaci, která je proti zákazu úschov
v realitní kanceláři.
A ti ostatní? Ti povětšinou využívají služeb
advokátních kanceláří, se kterými dlouhodobě spolupracují i na sepisu kupních smluv,
a s kupními cenami „nechtějí mít nic společného“. Zodpovědnost přenesou na advokátní
kancelář nebo banku, pokud si to žádá klient.
Na trhu působí řada dalších firem
Nejen obchod s nemovitostmi souvisí s nakládáním s peněžními prostředky. I v jiných
oborech, k jejichž činnosti také logicky patří
nakládání s velkými finančními obnosy klientů. Tak třeba prodejci automobilů, stavební společnosti, ale i další subjekty. Začněme
třeba velkými developery. Ti mají většinou
na účtech peníze klientů dříve, než začnou
stavět. A v jejich případě se někdy jedná
o stamiliony i miliardy. Ale zmiňme třeba
i cestovní kanceláře, které vybírají zálohy,
mnohdy na velmi drahé zájezdy. Nebo internetové obchody, které motivují klienty, aby
zboží zaplatili dříve, než je odesláno ze skladu. Opravdu si přejeme, aby veškeré podobné
transakce byly striktně regulovány?
Realitní kanceláře nejsou tedy jedinými firmami na trhu, k jejichž činnosti logicky patří
nakládání s penězi klientů. Proč by se měly
restrikce vztahovat pouze na ně? Spotřebiteli
by to nijak zásadně neprospělo. Anebo možná ano, nemusel by přemýšlet, vybírat…
Klient má mít právo se sám rozhodnout,
komu své peníze svěří
Žijeme ve svobodné zemi. Přejeme si, aby
za nás stát plošně rozhodoval v otázkách typu
úschovy finančních prostředků? Z jakého
důvodu? I dnes může každý zájemce využít
bankovní, advokátní či notářskou úschovu.
Nepromyšlená změna by zřejmě neznamenala zlepšení, nýbrž pro některé také omezení.
Každý klient se přece dokáže rozhodnout sám,
komu svěří své peníze, a je to i jeho právo!
A tak z čistě praktických důvodů je nakonec
navržené znění v zákoně v pořádku. Spotřebitele by mělo vést k větší ostražitosti při výběru realitní kanceláře, potažmo způsobu, jak
bude řešena úschova peněz, které s realizací
realitní transakce souvisí.

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- v stupní prohlídka
nemovitosti
- s epsání
zprostředkovatelské
smlouvy
-p
 osouzení reálné tržní
ceny
-p
 řevzetí podkladů
potřebných k prodeji
od klienta
b) Příprava zakázky
-p
 rověření podkladů
předaných klientem
z běžně dostupných
zdrojů
- z pracování textových
a grafických výstupů
(exposé, podklady pro
inzerce)
c) Realizace zakázky
-n
 abídka nemovitosti
-o
 rganizace prohlídky
nemovitostí
-p
 růběžná
komunikace
s klientem
-b
 lokace nabídky
nemovitosti
-p
 říprava podkladů pro
kupní smlouvu nebo
smlouvu jí obdobnou
- a sistence u kupní
smlouvy nebo
smlouvy jí obdobné
sepsané k takovému
úkonu oprávněnou
osobou
- v ypořádání kupní
ceny, je-li tak
sjednáno
-d
 oručování 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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SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze
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REALITNÍ
SOFTWARE

34

WEBOVÉ
STRÁNKY

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

A jak se bydlí vašemu nájemníkovi?
Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

OBLÍBENÉ

MAX

PREMIUM

K

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

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

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
K NASTĚHOVÁNÍ PODZIM 2019
3+kk, 67 m2, 5,4 mil. Kč
2+kk, 54 m2, 4,4 mil. Kč

www.element-letnany.cz

stavba
zahájena
Prodáno 50%

www.rezidence-neklanka.cz

Les za okny, město za dveřmi

