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tel.: 222 242 233
G

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Habry, okres Havlíčkův Brod. Prodej
samostatného RD v rekonstrukci. Plocha pozemku
241 m2. Možno využít půdní prostor a stodolu.
Vhodné k rekreaci i bydlení.

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

249.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

799.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ

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

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

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.

5.980.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

majitel OMEGA REALITY
Výplata zálohy
před prodejem
Akci výplata zálohy předem rozjela
naše ﬁrma zhruba před deseti lety.
Na nápad nás přivedl klient, který
hodlal za peníze utržené z prodeje svého rodinného domku pořídit
byt v Praze. Developer u kterého si
byt vyhlédl, logicky požadoval rezervační poplatek. Zájemce nedisponoval vlastními ﬁnančními prostředky
a vzhledem k tomu, že prodejní cena
jeho nemovitosti měla pokrýt celkové

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

849.000 Kč

G

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

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

7.499.000 Kč

náklady na koupi bytu, nebylo kde
na rezervační poplatek brát. Abychom
zakázku získali, tak jsme vymysleli obchodní model, na jehož počátku bylo
poskytnutí zálohy ve výši 150 000 Kč,
kterou bylo možno použít na cokoliv,
třeba i na rezervaci bytu.

Miroslav Havelka

724 349 770

849.000 Kč

800.000 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

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.

724 370 102

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

7.900.000 Kč

8.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

V průběhu let se potřeby klientů vyvíjeli a tím se i přizpůsobovala naše koncepce. V období realitní krize (20092013) bývaly zálohy často používány
na úhradu exekucí či jiných závazků
žadatelů. Po mírném poklesu poptávky po této službě (2015-2016) začínáme opět pozorovat zvyšující zájem
klientů.
Z podrobného průzkumu trhu jsme
však získali poznatek, že určitá část
zprostředkovatelů prezentujících výplatu zálohy ji vyplácí až v okamžiku,
kdy vyhledá zájemce o koupi. U nás
vyplácíme ﬁnanční prostředky před
samotným zahájením prodeje nemovitosti. Záloha se však vždy vyplácí pouze v souvislosti s následným prodejem
nemovitosti klienta.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

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

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).
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INZERENTI:
ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky

Pronájem nemovitosti
Co byste měli vědět, než začnete pronajímat

BLANÍK REALITY s.r.o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Commco
EXAFIN one, s.r.o.
H&B Group s.r.o.
Horizon Holding – Čámovka
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
LEXXUS – Nové Chabry
Luxent s.r.o.
22

MAXIMA REALITY, s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
Natland Real Estate – Lipenecký park
Natland Real Estate
– Rezidence Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
Real-Treuhand
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.

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

TipCars
Trigema a. s.
V Invest – LOOX Prosek Apartments
V Invest – QUARTA REZIDENCE

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
Majitelé nemovitostí jsou tolerantní, ale…
Co všechno po vás budou chtít a kdy můžete dostat slevu z nájmu?

Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 4. 11. 2019

WWW.REALCITY.CZ

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.

20190916_NSL_RealCity_200x131.indd 1

Domov
v náruči zeleně
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www.camovka.cz

2. etapa úspěšného projektu

BYTY 1+KK – 5+KK
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Není důvod prodávat nemovitosti pod cenou
rozhovor s novým majitelem přední pražské realitní kanceláře
Jak to děláte?
Klíčem k úspěchu je perfektní prezentace nemovitosti – prodávajícímu vždy
plně hradíme tzv. foto staging, na přípravě inzerátu pracují naši grafici, textaři
a další marketingoví specialisté, investujeme i do topování, tedy posunování
inzerátu nahoru mezi aktuální. V průměru takto dokážeme prodat byt nejen
rychleji, ale ještě navýšíme prodejní
cenu nemovitosti oproti standardnímu
odhadu o cca 180 tisíc Kč. Nezbytným
doplňkem těchto našich služeb je potom finanční poradenství pro kupující,
kdy jim dokážeme výrazně pomoci s přípravou žádosti a získáním hypotečního
úvěru.

Ing. Vladimír Zuzák
ředitel MAXIMA REALITY

Vladimír Zuzák je majitelem
a ředitelem realitní kanceláře
MAXIMA REALITY, která
působí na pražském realitním
trhu už 22 let. Vedl ji již
v letech 2014 – 2017, kdy ještě
patřila do developerské skupiny
FINEP. V roce 2019 se stal jejím
výhradním vlastníkem.

Jakou přidanou hodnotu může
nabídnout realitní kancelář v době,
kdy ceny jsou na historickém maximu
a byty se prodávají samy?
Máte pravdu, že se byty v Praze ještě
nikdy neprodávaly za tak vysoké ceny,
ale rozhodně se neprodávají samy. Nezapomeňte, že více než polovina kupujících nemá našetřeno dost, aby si
koupili nové bydlení. Jsou závislí na hypotečních úvěrech, které jsou teď těžko
dostupné. Je čím dál těžší najít někoho,
kdo si vysoké ceny bydlení může dovolit. Průměrná doba prodeje bytu v Praze
dnes činí 96 dní, to je více než tři měsíce čekání. Aktuální skóre u bytů, které
se prodávají přes Maximu a dostanou
od nás veškerý servis, je pouze 40 dní.

Letos na podzim přišla Maxima
s originální nabídkou – půlku z ceny
nemovitosti prý od vás může každý
dostat hned, zbytek po prodeji.
Komu je ta služba určená?
Naše zkušenosti ukazují, že skoro polovina lidí více či méně spěchá na peníze
z prodeje. Většinou nepotřebují předem
celou částku, ale něco mezi třetinou
a polovinou. Typická je situace, kdy
z prodeje financujete koupi nového
bydlení a potřebujete předem doplatit
hypotéku nebo složit zálohu u developera. Často taky jde o majetkové vyrovnání po rozvodu nebo dědické řízení.
Až dosud neměly takové situace jiné řešení než rychlý výkup, kdy ovšem tratíte
až 30 % z běžné tržní ceny. To podle mě
není fér. Díky spolupráci s naším partnerem, MONETA Money Bank, teď nabízíme možnost prodat za plnou tržní
cenu a přitom dostat půlku peněz ihned.
A máme skvělé ohlasy, hodně lidem
jsme již ušetřili spoustu peněz.
Prodávající lákáte na to, že všechny
vaše služby mají zdarma. Jak to,
že se u vás provize neplatí?
Je to jednoduché – provizi za naše služby zaplatí kupující. Musím se přiznat, že
tento model jsem si vypůjčil z Brna, kde
takto fungují realitní kanceláře už dlouho. Je to transparentní – prodávající má
od začátku ve smlouvě jasnou prodejní
cenu své nemovitosti. Po prodeji dostane celou tuto částku a nemusí odečítat

žádná procenta. Kupující zase dopředu
ví, jakou provizi pro realitní kancelář
uhradí. Obě strany tak od začátku přesně vědí, na čem jsou.
Když si člověk srovná realitní
kanceláře mezi sebou, je zřejmé,
že za provizi ve stejné výši dostanou
klienti úplně jiné služby. Čím to je?
Tak zvané síťové realitní kanceláře se
často nesoustředí tolik na klienty. Jde
jim o to, aby nabraly co nejvíc makléřů.
Ti jim pak platí paušál za to, že za svým
jménem mohou používat značku známé
realitky. Za kvalitu odpovídají makléři,
kteří pracují na vlastní pěst, tedy veškeré služby pro své klienty musí uhradit
ze své provize. Logicky se potom snaží
co nejvíc ušetřit pro sebe. Projeví se to
například na nízké prodejní ceně nemovitosti, zdlouhavém prodeji anebo
na kvalitě právních služeb. Setkal jsem
se i s realitními makléři, kteří si píší kupní smlouvy sami, aby ušetřili na právnících. To je opravdu hazard.
V čem je odlišný přístup Maximy?
Maxima ručí za kvalitu všech služeb
od začátku až do konce. Nemáme žádné franšízy, fungujeme jako klasická firma. Na prodeji každé nemovitosti u nás
pracuje celý tým odborníků, nevěříme
na makléře-všeuměly. Proto zaměstnáváme fotografy, grafiky a textaře pro perfektní prezentaci nemovitosti. Naši realitní specialisté se zaměřují na odhady
tržní ceny a prohlídky, tedy mají za úkol
sehnat kupce. Hned poté vše přebírá náš
právník, který zajistí smlouvy i převod
na katastru. Finální předání nemovitosti
má na starosti náš technik.
Jaké máte na tento postup
reakce od klientů?
Všichni oceňují naši profesionalitu. Díky
tomu, že u nás jsou v kontaktu s právníky, realitními specialisty, finančními poradci a dalšími odborníky, mohou projít celým procesem prodeje maximálně
bezpečně a v klidu, což je pro mnohé
z nich priorita. Více než polovina našich
klientů se k nám vrací, když potřebují
znovu prodat nebo koupit nemovitost.
A to je myslím po 22 letech na pražském
realitním trhu velmi dobrá vizitka.

G

PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E75Y
97 m2, světlý designově vybavený byt po rekonstrukci ve 4.NP je tvořen
dvěmi samostatnými částmi a umístěn v samém centru Prahy kousek od
27891
metra i tramvaje
724 551 238
13 900 000 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | NA ŠVIHANCE

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E763
161 + 3 m2, balkon, nová špaletová okna, jihozápadně orientovaný
byt v 5.NP secesního domu v ulici lemované třešněmi jen pár kroků od
28552
Riegrových sadů
724 551 238
20 665 000 Kč
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | ŘEHOŘOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E75X
98 + 9 m2, balkon, dřevěné podlahy a špaletová okna, designový byt od renomovaného interiérového studia ve 3.NP rekonstruovaného činžovního
26488
domu s výtahem
724 551 238
12 900 000 Kč
G

PRAHA 9 - DOLNÍ POČERNICE | NAD RYBNÍKEM

Dům 6+1
www.realcity.cz/rc/E768
223 + 808 m2, špaletová okna, podlahy z masivních prken, zabezpečovací
zařízení, studna, vila po kompletní rekonstrukci v klidné ulici přímo u
33560
Počernického rybníka
724 551 238
Cena na vyžádání

E

PRAHA 2 - VINOHRADY | LUŽICKÁ

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E761
59 m2, dřevěná špaletová okna, dubové parkety, nadstandardní materiály,
moderní technologie, rekonstruovaný byt ve 4.NP činžovního domu s vý33366
tahem blízko centra
724 551 238
9 750 000 Kč
C

PRAHA 5 - SMÍCHOV | MALÁTOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E764
119 m2, dřevěné podlahy, repasované interiérové dveře, repliky původních
vstupních dveří a špaletových oken, podlahové topení, mezonetový byt v
22085
6.NP domu blízko centra
724 551 238
18 700 000 Kč
C

PRAHA 5 - KOŠÍŘE | U VOJANKY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E75V
100 + 6 m2, terasa, dřevěné podlahy a okna, podlahové vytápění, byt v
6.NP s garážovým stáním v domě z roku 2012 v klidné části s veškerou
31805
občanskou vybaveností
724 551 238
11 950 000 Kč
C

PRAHA 6 - NEBUŠICE | V ULIČKÁCH

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E767
283 + 1014 m2, 2 terasy, francouzská dřevohliníková okna, celoskleněné
stěny, podlahové vytápění, dvojgaráž, vila se zahradou v rezidenční
31008
lokalitě blízko letiště
724 551 238
28 750 000 Kč

G

PRAHA 1 - MALÁ STRANA | NERUDOVA

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E762
93 m2, původní parkety, špaletová okna, moderní kuchyně, byt ve 3.NP
zrekonstruovaného domu z roku 1938 s 10 jednotkami a společnou tera33295
sou s panoramatickým výhledem
724 551 238
18 000 000 Kč
C

PRAHA 5 - HLUBOČEPY | BARRANDOVSKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E75Z
178 + 40 m2, 2 terasy, velkoformátová okna, nový venkovní bazén, japonská zahrada, dvojgaráž, byt ve 3.NP moderního viladomu se 3 bytovými
33507
jednotkami
724 551 238
23 900 000 Kč
G

PRAHA 6 - RUZYNĚ

Dům 5+1
www.realcity.cz/rc/E766
158 + 633 m2, původní parkety, kvalitní akustická izolace, studna, garáž,
samostatně stojící prvorepubliková vilka se 2 terasami, arkýři a zahradou
33512
blízko letiště
724 551 238
11 500 000 Kč
B

PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE | LEDKOVSKÁ

Dům 7+kk
www.realcity.cz/rc/E765
561 + 818 m2, střešní terasa, velké prosklené plochy, výhledy, nadstandardní novostavba Air Villa Prague v původní historické zástavbě se snad31260
nou dostupností
724 551 238
Cena na vyžádání
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PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

C

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

Byt 2+kk, 55,2 m2
www.realcity.cz/rc/E76E
Zařízený byt v domě po celk. reko, Vinohrady. Obýv.
pokoj s moderní KL (myčka, lednice, sporák), ložnice.
Koup. se sprch. koutem a pračkou. Plyn. ET. CER1
224 817 803
26 500 Kč/měs.

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

Kom. prostor 248 m2
www.realcity.cz/rc/E6KJ
Nebyt. prost. se vstupem z ulice, Vinohrady. Vhodný
jako prodejna, kavárna, fitness. Staveb. dokonč. prostoru na nákl. pronajímatele, dle účelu nájmu. cer np
224 817 803
44 760 Kč/měs.

PRAHA 2, UL. ČERMÁKOVA

Byt 2+kk, 67,4 m2
www.realcity.cz/rc/E76F
Zařízený byt v domě po celk. reko, Vinohrady. Obýv.
pokoj s moderní KL (myčka, lednice, sporák), ložnice.
Koup. se sprch. koutem a pračkou. Plyn. ET. CER 4
224 817 803
33 500 Kč/měs.

PRODEJ SAMOSTATNÉHO RD
Dobřejovice, Praha východ, 12 min. na Chodov

Prodej krásného samostatného rodinného domu 4+kk + šatna, půda, terasa, na klidném místě
v Dobřejovicích, okr. Praha východ. UP domu 130 m2, CP pozemku 790 m2. Dům je velice dobře
řešen, světlé pokoje vč. dřevěných plovoucích podlah, velká koupelna s vanou, sprchovým koutem
a toaletou, kuchyně včetně linky a spotřebičů Miele, prostorný obývací pokoj s krbem a vstupem
na dřevěnou terasu s elektrickými žaluziemi, samostatná prostorná šatna, samostatná toaleta
s umyvadlem. Vytápění a ohřev vody plynovým kotlem v kombinaci se solárním systémem na střeše,
podlahové vytápění v obývacím pokoji, kuchyni, chodbách a koupelně. Přípojky na TV a PC
rozvedeny do všech pokojů. Prostorná půda s možností vestavby pokoje - projekt připraven. Okna
plastová, vč. žaluzií. Vestavěné skříně v předsíni. Zavedeny všechny sítě: obecní vodovod, kanalizace,
el. 220/380 V, plyn, (objednána vrtaná studna). Na zahradě jímka na dešťovou vodu 6 m3 - napojena
na čerpadlo - na zalévání. Brána s el. pohonem. Pěkná, velká, upravená zahrada s ovocnými stromy
a dostatkem soukromí. Krásné okolí, Průhonický park, Aquapalace Praha Čestlice, nákupní centrum
Čestlice, cyklostezky. Výborná dostupnost do Prahy - 12 min. autem na Chodov. Možnost hypotéky!

PRAHA 1, UL, PETRSKÁ

Kom. prostor 149 m2
www.realcity.cz/rc/E6KK
Dvoupodlažní nebytový prostor s výlohami v centru
Prahy. Kolaudován pro fitness, masáže, rehab, beauty salon atd. Plynové ET, 3x sprcha, 3x WC, sauna.
224 817 803
75 000 Kč/měs.

CENA: 11 990 000 Kč

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

724 593 303, honzik@honzik.cz
14 řadových rodinných domů

www.honzik.cz
G

G

v centru Štěchovic, Praha-západ

PRAHA 10, RUSKÁ

PRAHA 4, MILEVSKÁ

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E67T Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6NP
28 m2, sklep, OV, zvýšené přízemí, cihla, před rekon- 55 m2, lodžie, OV, 7.p., panel, nová okna, komora na
patře, u metra Pankrác
strukcí, okna do vnitrobloku - zahrady
N02445
N02461
724 593 303
724 593 303
2 850 000 Kč
4 550 000 Kč

 vlastní dům se zahradou
za cenu bytu

 oblíbená rekreační oblast
s přírodou

 3 až 4+kk s garáží
s UP 150 m2

 Praha 20 minut,
Slapy 15 minut

 veškerá občanská
vybavenost v pěší
vzdálenosti

 financování
výhodně zajistíme

Ceny od 5

 dokončení 12/2020

582 100 Kč do 6 097 300 Kč vč. pozemku a DPH

G

KLADNO

PRAHA 11, HÁJE

Obchodní prostory
www.realcity.cz/rc/DTLM Pozemek
www.realcity.cz/rc/DOQA
Komerční/bytový dům, 600 m2, pěší zóna T. G. Ma- pozemek 17 738 m2 u Hostivařské přehrady, území ke
sportu a oddechu, v ochr. pásmu vodního díla
saryka, obchody, dvůr, investice
N01839
N01517
724 593 303
724 593 303
12 600 000 Kč
14 200 000 Kč

BYTY | DOMY | CHATY | POZEMKY | KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
8
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PRODÁNO JIŽ

50 %

BYTŮ

Exkluzivní bytový projekt na Praze 5

www.quarta-rezidence.cz
+420 702 216 216
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info@vinvest.cz

9

05/10/19 23:58

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

www.luxent-commercial.cz

G

G

Okřesaneč

www.realcity.cz/rc/E5RZ

Prodej multifunkčního objektu, který je umístěn při silnici první
třídy mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Od obou měst je vzdálen
cca 30 minut cesty. Disponuje 8 pokoji. Kapacita restaurace je 120
míst a v letních měsících lze rozšířit na 200 míst.
770 189 189

Praha 4-Pankrác

www.realcity.cz/rc/E58P

Pronájem kanceláří 380 m² ve vyhledávané lokalitě v moderní kanc.
budově s recepcí 24/7, bezbar. přístupem, 24h ostrahou, kolárnou se
sprchami, sdílenou střešní terasou a skladovými prostory. Součástí
budovy je obchodní jednotka v přízemí a podzemní garáže.
775 285 285

Informace v RK

G

G

www.realcity.cz/rc/E76X

Pronájem kanceláře o celkové velikosti 52,5 m² ve 3. NP. Zvýhodněné
nájemné po dobu 1 měsíce z důvodu zabydlení činí 8 000 Kč. Každý
nájemce má vlastní odpočtový elektroměr, služby činí 130 CZK/m².
Budova nabízí zázemí a prostor pro velké i menší společnosti.
775 285 285

G

www.realcity.cz/rc/E6NM

Historické a nákladně zrekonstr. venkovské sídlo na Vysočině. Vhodné
pro podnikání či bydlení, nebo kombinaci obojího. Umožňuje aktivity na vysoké úrovni, vzdělávací či rekreační centrum. Lze vybudovat
bazén, rozšířit stávající fitness, přistavět luxusní pokoje či apartmány.
734 445 445

www.realcity.cz/rc/E6UC

Prodej jedinečné vily o celkové podlahové ploše 691 m² na pozemku
935 m² se dvěma parkovišti pro celkem 13 vozů. Dům v současnosti
slouží ke komerčním účelům - k pronájmu kanceláří a jedné obchodní jednotky. Celková pronajímatelná plocha je 657 m².
775 285 285

G

www.realcity.cz/rc/E6KY

Pronájem moderních, dobře viditelných prostor, 1.100 m², v přízemí
multifunkční třípatrové budovy, s možností rozšíření do dalších pater
až na 3.000 m². Lze využít jako obchodní jednotku, kanceláře s vlastním showroomem, nebo také jako sklady. Lze dělit dle libosti.
775 285 285

www.realcity.cz/rc/E5D4

Pronájem jednotky 250 m² ve 2. patře v moderních prostorách. Každá
jednotka lze dělit a přizpůsobit potřebám. Business park má výhodnou polohu jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i z pohledu volnočasových aktivit a to díky nákupní Galerii Nové Butovice.
775 285 285

86 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E6UB

Pronájem kanceláře 136 m2 v historické budově na rohu ulic
Palackého a Jungmannova nad kavárnou Café Colore. Kancelář je
částečně vybavena, po rekonstrukci, skládá se z chodby a čtyř menších
kanceláří. Vstup přes společnou halu sdílenou s advokátní kanceláří.
770 189 189

Poděbrady

47 775 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E67F

Pronájem komerčního objektu v atraktivní lokalitě pro polyfunkční
komerční využití. Dům s UP 244 m² se nachází na frekventovaném
místě nedaleko nákupního centra v blízkosti dálnice D11 na hlavní
přístupové silnici do lázeňského města Poděbrad ze směru od Prahy.

385 000 Kč/měs.

770 189 189

Informace v RK

G

C

Praha 5-Jinonice

15 000 Kč/měs.

G

Praha 14-Hloubětín

Informace v RK

Praha 1-Nové Město

Informace v RK

G

Praha 6-Vokovice

720 310 300

G

Mnich

17 405 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/ E6UD

Pronájem kancelářských prostor 75 m², v prvním patře samostatného
domu nedaleko železniční stanice Klánovice. V přízemí budovy je
funkční restaurace. Pronájem zahrnuje prostorné kanceláře, sociální
zařízení a kuchyňku. Kanceláře jsou částečně vybavené.

145 540 Kč/měs.

G

Praha 5-Hlubočepy

Praha-Klánovice

Praha 5-Jinonice

www.realcity.cz/rc/E76V

Pronájem kancelářské jednotky 300 m² v jedinečném kancelářském
projektu Kotelna II a bude k dispozici od dubna 2020. Projekt poskytne nájemcům nejvyšší standardy, jednotlivá patra budou mít vlastní
terasu a všichni nájemci mohou využít rozlehlou zahradu pro relaxaci.
770 189 189

111 381 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E76Y

Pronájem kanceláře orientované do vnitrobloku, bez vybavení.
Nachází se ve 2. patře moderní kancelářské budovy s výtahem
a vlastní recepcí 24/7. Jedná se celkem o 8 místností o velikosti 181 m²
(vč. příslušenství, chodby, sociální zařízení a kuchyňky).
775 285 285

60 997 Kč/měs.

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

www.luxent.cz

C

B

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 5-Smíchov

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

G

www.realcity.cz/rc/E5H6

Na Meandru, Řež u Prahy

www.realcity.cz/rc/E76T

Luxusní rodinná vila 5+kk s komplexní energetikou, s terasami,
saunou a bazénem, vysoko na skále nad Vltavou, s výhledem na
nádherný vltavský meandr. Pozemek 1.398 m2, užitná plocha vily
417,4 m². K domu náleží garáž pro dva vozy (43,3 m²).
734 445 445

Informace v RK

Informace v RK

C

Praha 1-Staré Město

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 5- Smíchov

www.realcity.cz/rc/E6KS

Příjemně řešený přízemní byt 3+kk o velikosti 309 m2 v klidné
zóně Praha 5-Malvazinky. Z J a V strany je obklopen zahradou o velikosti 198 m². K bytu patří samostatná komora na chodbě domu.
Součástí prodeje je jedno parkovací stání v suterénu bytového domu.
602 108 889

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

C

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/E76S

Klimatizovaný a kompletně zařízený byt 3+kk o obytné ploše
100,4 m² v rezidenci Jubileum House. Součástí jsou 3 terasy o celkové
vel. 138 m², z nichž jedna je střešní a disponuje vířivkou, barem
a grilem. K bytu náleží park. stání v podzemních garážích a sklep.
720 310 300

15 900 000 Kč

Praha 1-Josefov

8 770 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E76U

Nově zrekonstruovaný byt 3+kk o užitné pl. 84 m², v ulici Široká, v
těsném sousedství prestižní Pařížské ulice a nedaleko Staroměstského
náměstí. Byt se dvěma koupelnami a balkonem o velikosti 1,5 m² je
situován ve druhém patře historického secesního domu s výtahem.
720 310 300

23 800 000 Kč

19 900 000 Kč

G

G

Praha 7-Holešovice

731 300 400

G

Praha 5-Smíchov

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.

14 510 000 Kč

G

G

Statenice, Praha-západ

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

Praha 1 - Malá Strana

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

29 000 000 Kč

WWW.REALCITY.CZ
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Značka HYPOASISTENT
vznikla v roce 2010 jakožto
prémiová značka v oboru
hypotečního financování.
Klienti i obchodní partneři
oceňují zejména odbornost
a profesionalitu makléřského
týmu, který má více než 15 let
zkušeností s financováním
rezidenčních nemovitostí.
HYPOASISTENT je dnes
oceňovanou makléřskou
společností specializující se na
oblast hypotečního financování
pro českou i zahraniční
klientelu a na hypoteční servis
pro klienty developerských
projektů.

Vše, co jste chtěli vědět

o manželství a hypotéce, ale báli jste se zeptat
Je lepší žádat o hypotéku v manželském páru,
nebo samostatně?
Uzavřením manželství vzniká obvykle automaticky
společné jmění manželů (SJM). V jeho rámci pak nabýváte majetky i dluhy dohromady. Pokud si proto
berete hypotéku, banky budou vyžadovat, aby žadatelem o úvěr byl celý pár. V případě, že oba manželé
pracují, mohou díky tomu bance prokázat dvojitý příjem a získat tak snáze vyšší hypotéku. Banka bude ale
také započítávat případné existující závazky obou, což
bude možnou výši hypotéky naopak snižovat. Také
v případě, kdy by měl některý z manželů historicky
negativní záznamy v úvěrovém registru, při žádosti
o hypotéku vyvstane problém. Starý nesplácený úvěr
jednoho z manželů se může snadno stát překážkou
pro celou rodinu.
Jak může požádat o hypotéku jen jeden z manželů?
Aby bylo možné o hypotéku požádat samostatně, je
potřeba mít nejprve upravený majetkový režim manželů. To je možné ještě před vstupem do manželství
nebo i v jeho průběhu. V době trvání manželství lze
zúžit společné jmění manželů sepsáním notářského
zápisu a tento zápis doložit bance ještě před schválením úvěru. V takovém případě pak druhý z manželů
nemusí být účastníkem úvěrové smlouvy a hypotékou
nebude vázán.
Bez upraveného majetkového režimu budou banky
vždy vyžadovat podpis žádosti o hypotéku i úvěrové
smlouvy obou manželů. Oba manželé takto budou
zavázáni splácet hypotéku společně.
Co dělat, když máme společnou hypotéku
a druhý z manželů přestane splácet?
Pokud je hypotéka společným závazkem, oba manželé
mají stejnou povinnost ji splácet v celé výši splátky.
Jestliže by došlo k opoždění splátek, vznikl by problém oběma. A to nejen v podobě negativního zázna-

mu do úvěrového registru, ale i v povinnosti hradit
následné sankce.
Vždy však platí, že v případě problémů je dobré kontaktovat banku, vysvětlit situaci a společně s ní dospět
k řešení. Takovým řešením může být například odložení splátek, než se situace zlepší, nebo snížení splátek
prodloužením splatnosti úvěru.
Co dělat v případě rozvodu?
Vlastníte společně nemovitost, ale život přinesl nepříjemnou skutečnost rozvodu. Jednou z možností, jak se
s touto situací vypořádat, je, že si nemovitost ponechá
jeden z manželů a druhého pomocí hypotéky vyplatí.
K získání hypotéky bude potřeba, aby manželé byli již
pravomocně rozvedeni a měli dohodu o vypořádání
společného jmění manželů. V případě, že ještě manželství trvá, bude potřeba notářským zápisem společné
jmění manželů nejprve zúžit. Díky tomu pak může
o hypotéku žádat jen jeden z manželů samostatně
a druhého penězi z hypotéky vyplatí.
Pokud měli manželé společně nejen nemovitost, ale
také hypotéku, je možné se souhlasem banky převést
nemovitost i hypotéku na jednoho z nich. Před vyvázáním druhého manžela z hypotéky bude i v tomto
případě potřeba nejdříve pravomocný rozvod nebo
notářský zápis zužující SJM. Splácení hypotéky pak
bude povinností jen jednoho z manželů, a proto bude
potřeba nejprve bance prokázat, že tato osoba bude
mít dostatečné příjmy. Banky dnes obvykle požadují,
aby splátka všech úvěrů činila maximálně 45 % čistých
měsíčních příjmů a aby celková výše všech úvěrů byla
maximálně devítinásobkem čistého ročního příjmu.
Pokud samostatné příjmy ani jednoho z manželů nestačí na splácení hypotéky, může být řešením prodej
nemovitosti. Prodat je možné i nemovitost zatíženou
hypotékou. V takovém případě se hypotéka splatí
z prodeje nemovitosti a banka uvolní svoji zástavu.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
14

HYPOASISTENT je smluvním
partnerem všech hypotečních
bank a spolupracuje i se
stavebními spořitelnami.
Díky tomu může klientům
nabídnout zcela objektivní
srovnání hypoték jednotlivých
bank a představit optimální
varianty financování.
Díky kvalitnímu portfoliu,
vysokému objemu produkce
a úrovni zpracování
úvěrových složek jsou pro
klienty HYPOASISTENT
připravené sleciální slevy
na úrokových sazbách
a poplatcích. Klienti se
nemusí starat ani o potřebné
„papírování“, maximum
vyřídí hypoteční specialista
samostatně. Ten je klientovi
k dispozici i při čerpání úvěru
a na konci fixace úrokové
sazby, kdy pomůže s bankou
dojednat výhodné podmínky
i pro další fixační období.
HYPOASISTENT je členem
Asociace hypotečních makléřů
ČR a hrdým nositelem
certifikátu „FÉR Hypotéka“.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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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 chalupy, 300 m2
Rychnov u Jablonce nad Nisou

Prodej hotelu
Závrší, Olešnice, okr. Blansko

T: 733 400 592

T: 733 532 252

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.

Ideální polovina hotelu Závrší na Náměstí Míru
v Olešnici, okr. Blansko. Hotel má dvě podzemní
a tři nadzemní podlaží. Celková kapacita je
46 lůžek v šesti dvou a třílůžkových pokojích.
V přízemí se nachází restaurace s dětským koutkem
a venkovní zastřešenou terasou. V roce 2005 došlo
k rekonstrukci budovy a přístavbě, ve které jsou
umístěny 2 bowlingové dráhy a bar se 45 místy.

Cena: 4 490 000 Kč

Cena: Informace u makléře

Prodej rodinného domu 152 m
Tuklaty - Tlustovousy

2

Rodinný dům a chalupa, 350 m2
Petrovice II

G

PRODEJ RD 7+KK

s pozemky 104 532 m2, Senešnice, Praha-západ

T: 733 532 252

T: 739 017 888

Novostavba domu 4+kk s UP 152 m2 a OP 130 m2.
Jedná se o nízkoenergetickou jednopodlažní
dřevostavbu kolaudovanou roku 2010. Velký obývací
pokoj s kuchyňským koutem (48 m2), 3 ložnice
(12+13+15 m2), šatna, 2x koupelna (1x vana + sprch.
kout, 1x sprch. kout) s toaletou, tech. místnost, dílna/
sklad, krytá terasa za domem a kryté garážové stání.

Rodinný dům a historická chalupa/usedlost, které jsou
vhodné k trvalému bydlení i rekreaci. Nemovitosti
stojí na slunné, udržované parcele o výměře 1 282 m2.
Příslušenství staveb dále tvoří menší zahradní
domek se seníkem a dílnou. Rodinný dům nabízí
250 m2 užitné plochy. Dům je ve velmi zachovalém
stavu s možností okamžitého užívání.

Cena: 6 990 000 Kč

Cena: Informace u makléře

Prodej pasivního domu - nové moderní roubenky, s rozsáhlými pozemky (104 532 m2)!,
stodolou se stájemi, jízdárnou, sklepem a bazénem, v Senešnici, části obce Bojanovice. Dům je
vytápěn tepelným čerpadlem ovládaným mobilní aplikací, skelet stavby - 38 cm dřevěné trámy,
zatepleno 20 cm pěny, přízemní zdi z nepálených cihel. Skvělé izolační schopnosti (při vysokých
venkovních teplotách v domě 20°C). Vlastní studna s pitnou vodou + vlastní čistička odpadních
vod. Bazén napojen na tepelné čerpadlo. Do stodoly a stájí zavedena voda – vyhřívaná napáječka.
U stodoly přístavba pro menší zvířata. Na pozemcích el. ohradníky, jízdárna a přístřešky pro
koně. Výjimečné místo, absolutní klid a soukromí – Senešnici tvoří pozemky pouze 4 vlastníků.
Perfektní vzduch v místě a díky přírodním materiálům i v domě, v blízkosti Sanatorium pro
regeneraci plic. Výborná dostupnost 20 min. autem do Prahy. Krásné okolí – Brdské lesy.

CENA: 30 000 000 Kč

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

14.11.2019
Hotel Holiday Inn, Praha 4 - Vyšehrad

Svou účast prosím registrujte nejpozději do 07.11.2019
na bezplatné lince 800 888 957 nebo na stránkách www.realitni-ombudsman.cz
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nové byty

praha 10 - horní měcholupy

prodáno

50%

www.greenlook.cz ) 724 511 511

REEN L

více než kompromis

K

Publicis Groupe sestěhuje svoje agentury
do nového sídla v libeňském DOCKu
2. října 2019; Česká pobočka komunikační skupiny Publicis Groupe se na jaře 2020 přestěhuje do nových kanceláří v multifunkční čtvrti DOCK v pražské Libni. Do nového
sídla se přesune všech 450 zaměstnanců třinácti agentur skupiny, které dosud sídlily na dvou
adresách v Holešovicích a na Smíchově. Stěhování do společných prostor je dalším krokem
v dlouhodobé integraci Publicis Groupe, která má v duchu přístupu „Power of One“ usnadnit
spolupráci mezi specialisty napříč celou skupinou.
Větší část Publicis Groupe, konkrétně agentury
Zenith, Spark Foundry, Starcom, Starlink, Blue
449, Performics, PMX, Saatchi & Saatchi, Leo
Burnett, Publicis Praha a Newcast, dnes sídlí
v Jankovcově ulici v Holešovicích. Agentury
Kindred a Red Media, které se ke skupině
přičlenily loni po akvizici Kindred Group, dosud
zůstávaly v původních kancelářích v Drtinově ulici
na Smíchově. Sestěhování na společnou adresu
proběhne na přelomu května a června 2020.
„Omezená kapacita současných kanceláří nám
po akvizici Kindred Group nedovolila sestěhovat
všechny agentury na jednu adresu. Hledali jsme proto
nové sídlo, kde bychom mohli v duchu Power of One
naplno rozvinout potenciál integrované komunikační
skupiny a vytvářet tak pro klienty ucelená řešení
napříč disciplínami. Prostory v DOCKu jsme si mohli
přizpůsobit přesně podle našich potřeb, a tak zde bude
vedle kanceláří jednotlivých agentur také dostatek
pracovních zón pro agilní týmy sestavené na míru
jednotlivým klientům ze specialistů všech našich
týmů. Nové kanceláře mají díky jedinečné atmosféře
DOCKu a novým moderním prostorům všechny
předpoklady vytvořit skvělé podmínky pro práci,“ řekl

Tomáš Varga, CEO Publicis Groupe pro střední
Evropu.
Nové sídlo Publicis Groupe se bude nacházet
v nově vyrůstající multifunkční čtvrti DOCK
na pomezí Libně, Karlína a Holešovic. Společnost
zde bude největším nájemcem administrativní
budovy DOCK IN FOUR, kde obsadí dvě horní
patra o celkové ploše 5 000 m² s možností dalšího
růstu. Kromě unikátní atmosféry na břehu Vltavy
zaujmou nové kanceláře také množstvím balkonů
a teras, z nichž bude výhled na marinu a relaxační
zónu v oblasti slepých ramen řeky.
DOCK se nachází v atraktivní lokalitě v blízkosti
dvou slepých ramen Vltavy. Součástí projektu
jsou kromě komerčních a rezidenčních ploch také
restaurace, kavárny a velké množství relaxačních
zón. Vedle přístaviště s půjčovnou člunů a šlapadel
budou moci zaměstnanci zdejších firem využít přímé
napojení na cyklostezku, fitness centrum, přístup
do rozlehlých Thomayerových sadů a nový park,
který bude dokončen společně s budovou DOCK
IN FOUR. Kanceláře se navíc nacházejí v místě
s vynikající dostupností městské hromadné dopravy.

Developerem projektu
DOCK je skupina
CRESTYL. „Zájem
o DOCK IN potvrzuje, že se
nám daří vytvářet moderní
administrativní centrum se
skutečně příjemným pracovním
prostředím v blízkosti centra
metropole. Velice nás potěšilo,
že komunikační skupina
Publicis Groupe zvolila právě
DOCK,“ řekl Omar Koleilat,
generální ředitel
skupiny Crestyl.

Pronájem kanceláří nové
centrály zprostředkovala
společnost Procházka
& Partners, která také
projektově koordinuje
výstavbu kanceláří.
„Spolupráce s vizionářským
a inovativním generálním
ředitelem, jakým je Tomáš
Varga, byla velmi osvěžující.
Jsem rád, že po dvou letech
se podařilo zajistit jedny
z nejlepších prostor v rámci
nové čtvrti DOCK, kterou
realizuje silná developerská
skupina CRESTYL. Kvalita
a flexibilní přístup developera
společně s designovou
atraktivitou projektu sehrály
klíčovou roli při výběru. Naše
práce nekončí, jelikož řídíme
vlastní výstavbu, a již nyní je
jasné, že nové kanceláře budou
opravdu designově atraktivním
prostředím pro zaměstnance
této mediální skupiny,“ řekl
Radek Procházka,
Managing Partner,
Procházka & Partners.

Publicis Groupe je globální
komunikační skupina
působící v oblastech
marketingu, reklamy
a digitální transformace.
Společnost má zastoupení
ve víc než 100 zemích
a zaměstnává téměř
75 000 profesionálů. V ČR
tvoří Publicis Groupe
13 specializovaných agentur.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Metrem C 5 minut?
www.NoveChabry.cz

Cyklostezkou?

www.NoveChabry.cz

Kavárnou?

www.NoveChabry.cz

Školkou?

www.NoveChabry.cz

Fitkem?

www.NoveChabry.cz

www.NoveChabry.cz

Lesoparkem?

www.NoveChabry.cz

Restaurací?

www.NoveChabry.cz

Garáží?

Hledáte nové
bydlení s...

Nové Chabry

Praha 8

Vinárnou?

www.NoveChabry.cz

Sklepem?

www.NoveChabry.cz

Kulturním centrem?
www.NoveChabry.cz

Bistrem?

www.NoveChabry.cz

Sklepem?

www.NoveChabry.cz

Školkou?

www.NoveChabry.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

Pronájem nemovitosti

Co byste měli vědět, než začnete pronajímat
Vlastnit nemovitost je skvělá věc. Může být i zdrojem stálých pasivních příjmů, pokud se ji rozhodnete pronajímat. I to má ale svá úskalí a je třeba si vše dopředu promyslet a připravit. Říká se: dvakrát měř, jednou řež. A platí to i o pronájmech. Na co
byste se měli zaměřit? Co si ohlídat, než podepíšete s někým smlouvu?
Jak správně stanovit cenu za pronájem
Berme v úvahu, že máte vše připravené a nemovitost nafocenou. Před vámi je příprava
smlouvy a také inzerce nemovitosti. K tomu
potřebujete znát cenu, za kterou budete nemovitost nabízet. A tady je první důležitý
bod, u kterého byste se měli alespoň na chvilku zastavit. Správně nastavit cenu není úplně
snadné a závisí na tom i další fakta. Jak se určuje tržní cena pronájmu? Pokud se nechcete
obrátit na odborníka, realitního makléře, měli
byste minimálně kouknout na inzeráty v lokalitě, ve které je nemovitost umístěna. Střílet
od boku se určitě nevyplácí, neboť u investičních bytů je správně nastavená cena předpokladem pro dlouhodobý pasivní příjem bez
výpadku nájemníka a s tím i hrozící finanční
ztráty. V ceně za pronájem by se měl odrážet
i stav, lokalita a vybavení nemovitosti.
Kdo bude ve vaší nemovitosti bydlet?
Pokud ještě nemáte nemovitost úplně připravenou k pronájmu, je dobré zvážit i fakt,
komu vlastně vaše nemovitost bude sloužit
a zda ji vybavit nebo nikoli. Někteří zájemci
preferují nemovitosti nevybavené, jiní vybave-

né. Pokud chcete zařízení, pak je cílová skupina zásadní. Jiné požadavky na bydlení mají
současní studenti a jiné mladé rodiny s dětmi.
Pokud si nevíte rady, nebo je vám to jedno,
zařiďte jen to nejnutnější a zbytek nechte až
na nájemnících. Ti, kdo bydlí už v několikátém nájemním bytě, mají zpravidla řadu věcí
nakoupených.
Máte čas na prohlídky?
Určitě se také připravte na to, že vám budou
volat desítky lidí se zájmem o prohlídku. Měli
byste mít tedy připravené nějaké termíny, kdy
prohlídky uskutečníte. V lepší variantě svěříte
tuhle starost makléři, který se o to postará.
Peníze, které za to utratíte, se vyplatí, neboť
vám ušetří mnoho času a starostí. Makléř
navíc může lépe vyhodnotit, podle svých
zkušeností, kteří nájemci jsou vhodnější,
i jistou jejich „bonitu“, tedy schopnost platby
nájmu. Lépe také vyjedná podmínky a kauci,
kterou budete při sjednávání pravděpodobně
vyžadovat. Podle zákona máte nárok až
na 5 kaucí dopředu. V praxi se nejčastěji
domlouvá kauce v hodnotě dvou až tří
měsíčních nájmů.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Proč si vzít
na pomoc makléře
Už jsme naznačili, že
makléř může ušetřit řadu
starostí a ve výsledku
i peněz. Proč se vám ještě
vyplatí a s čím vám může
pomoci? Realitní makléř
je především profesionál
v realitním oboru. Jako
takový má přehled
o konkurenčních nebo
zrealizovaných nabídkách
a o celkové situaci na trhu
s nájemním bydlením.
Umí tedy velice přesně
stanovit vhodnou cenu.
V rámci služby přebere
veškerou komunikaci
a vyřizování na sebe, bude
vyjednávat s potenciálními
klienty a bude s nimi
absolvovat prohlídky.
Kromě toho vám pomůže
s inzercí, přípravou
nemovitosti, případně
s prověřením zájemců.

Výběr nájemníka je
víc než důležitý. Proč?
Současný zákon totiž
ochraňuje nájemníky více
než samotné majitele
bytů. Makléř má přístup
například k Centrální
evidenci exekucí
v Čechách i na Slovensku,
Insolvenčním rejstříku,
Úřední desce exekutorů,
hledaných osob Policií
ČR a dalším registrům, ze
kterých lze vyčíst případná
neserióznost budoucího
nájemníka.

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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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

Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a
tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz

P

www.klicovecentrum.cz
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Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost
mácnost

ev ři pře
dl
na a
ož
pr 1
e
od 0
% ní to
ej
ně
ho
KL na
to
v ÍČ O V
ku
ak
Pr V
á
p
az É
š
31 c e
H
e
. 1 p la
O
n onu
2. tí
CE á
k
20 d
N
TR u
19 o
A p

Nedejte zlodějům šanci!
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Interiérový
design...
...tapetování

Před tím, než se vrhnete do nekonečného listování mezi vzory tapet
v katalozích, měli byste mít jasno,
jaký typ tapety si vyberete. Pomůžeme vám lépe se zorientovat. Je nejen
užitečné znát rozdíly v materiálu, ale
také v technice lepení.

Papírové tapety už jsou pasé
Moderní doba si žádá moderní věci
i materiály. A jak čas pokročil, vytěsnily nové druhy tapet ty staré papírové.
Ne, že byste je na trhu už neobjevili, ale
setkáte se s nimi poměrně zřídka. Na výsluní se dostaly tzv. vliesové tapety. Ale
nejsou samy.
Vliesové tapety
Vliesové tapety hrají dnes možná nejvýznamnější roli. Materiál v sobě spojuje buničinu s textilními syntetickými
vlákny, tedy celulózu s viskózou. Jejich
nespornou výhodou je nejen snadná instalace, ale také je lze téměř beze zbytku
i po čase strhnout ze zdi, když se vám
okoukají. Při samotné instalaci, pokud
se vám nepovede ihned nasadit vzor
správně, stačí ho jednoduše odlepit a začít znovu.
Jen samotný způsob lepení umožňuje
opravit případné vzniklé nepřesnosti.
Vliesová tapeta se totiž lepí tzv. za sucha. To znamená, že se lepidlo nanese

26

Odborníci tvrdí, že vliesovou tapetou nic nezkazíte,
nemusí to být stoprocentně pravda
Třeba na vlhkou zeď v koupelně nebo špatně odizolovanou v ložnici
určitě nepatří. Zatímco v koupelně v takové případě můžete zkusit dát
ještě tapetu vinylovou, ale bez záruky úspěchu, na špatně odizolovanou
vlhkou stěnu nedávejte raději tapetu žádnou, neboť dokud nevyřešíte
problém s izolací, nebude tam držet nic.

na stěnu a suchou tapetu na něj přikládáte. Stejně tak platí, že tapetu nemusíte
překládat přes okraj nalepeného pásu.
Jen ji přiložte tak, aby vzor pokračoval.
Až vše dokončíte, nebudou jednotlivé
pásy téměř viditelné. Můžete při práci
také použít gumový váleček. Tím jednoduše přejeďte nalepený pás. Vytlačíte tak
případné vzduchové bubliny a tapeta
bude skvěle držet. Až budete měnit ráz
interiéru, není nic snazšího, než tapety
strhnout. Vlies můžete lepit na jakékoliv
vnitřní omítky, betonové panely, podkladové tapety, sádrokarton i dřevotřískové desky apod.
Vinylové tapety
S pokročilou technikou zpracování
umělé hmoty se na trhu objevily také
vinylové tapety. Rozdíl mezi vliesový-

mi a vinylovými tapetami je takový, že
vinylové si můžete dovolit instalovat
i do místností, kde je vlhko (kuchyně,
koupelna). Snadno se udržují, jsou omyvatelné, odolné proti poškrábání a také
částečně tepelně izolují. (Poznámka redakce: za vanu si ale raději dejte dlaždičky.) Čím vyšší je vrstva vinylu na papírovém podkladu tapety, tím odolnější
tapeta bude. Způsob lepení se od vliesových tapet také liší. Vinylové se lepí jako
papírové, tedy lepidlo nanesete přímo
na tapetu.
Textilní tapety
Jako třešničku na dortu si do vašeho
domova můžete dopřát tapety textilní.
Mimochodem tak to dělávala i šlechta
na starých zámcích. Patří totiž k nejstarším nástěnným dekoracím. Jen dnešní

JAK PŘIPRAVIT POVRCH
PŘED LEPENÍM
Odstranění nečistot
Asi by si každý z nás představoval, jak skvělé
by to bylo, jen přijít ke stěně a začít lepit.
To samozřejmě teoreticky můžete. Lepší
ovšem bude, když si podklad připravíte tak,
aby byl bez prachu a větších nerovností. To
všechno se může podepsat na nerovnostech
po nalepení nebo případném odlepování.
Měření
Pak přijde na řadu měření. Tapetu si naměřte dopředu tak, aby vám vzor navazoval.
K dokonalému výsledku můžete také použít
olovnici, abyste měli jistotu, že jste tapety
nalepili správně svisle.
Způsob lepení
Tapetové pásy lepíme vždy směrem
od okna nebo od zdroje světla. Po nalepení vyhlaďte tapetu gumovým válečkem,
abyste vytlačili zbytky lepidla a vzduchové
bubliny. Na zbytky lepidla je nejlepší mořská houba nebo suchý hadr. Přesahy tapet
u stropu a u podlahy odřežte ořezávačem
podle pravítka.
straně tapety. Ty vás navádějí, jak tapetu
lepit. Zda jde o tapetu, u které se jednotlivé tapetové vzory stříhají bez zohlednění vzoru, nebo naopak o tapetu,
u které je vzor daný a je třeba položit
vzor na vzor a pruhy střihat stejně.

nabídka vzorů je o poznání rozmanitější. Textilní tapety jsou mnohem těžší
než ostatní druhy, určitě je lepší mít při
lepení pomocníka. Složení textilních tapet je různé. Na lícové straně ale vždy
najdete textil (přírodní nebo syntetický).
Technika lepení závisí na tom, zda je
tapeta ještě navíc ošetřena nátěrem z vinylu. Když je to tak, budete lepit tapetu
způsobem, jako by celá byla z vinylu.
Když není ošetřena vinylem, je podklad
papírový a logicky tapetu lepíte stejně
jako papírovou.
Praktické rady pro domácí kutily
Asi většina z nás, která uvažuje o tapetách, touží po nějakém originálním vzoru, jinak bychom raději stěnu vymalovali. Máme pro vás praktické rady, které se
vám jistě budou hodit.
Tapety se vzorem.
Proč sledovat symboly?
Pro lepení tapet se složitějšími vzory
platí určitá pravidla. Na co si dát pozor?
Určitě se zaměřte na symboly na zadní

Kolik rolí budete potřebovat
Vzor, nevzor – tušíte, kolik je třeba rolí
pro váš vybraný prostor (stěnu, strop)?
Můžete si jednak změřit stěnu, na kterou tapety budete umisťovat, a nechat
na odborníkovi v prodejně, aby vám
poradil, kolik rolí potřebujete. Pokud ale
třeba kupujete tapety přes internet, nebo
nechcete odborníka či sebe při nákupu
zdržovat dotazy, je určitě fajn vědět, kolik je dost. Ušetříte tak i tisíce korun.
Standardní eurorole je 0,53 m široká
a 10,05 m dlouhá. Je proto jasné, že
jedna role vám vystačí na asi 5 metrů
čtverečních plochy. Spočítejte si obvod
místnosti krát výšku děleno 5 a vyjde
vám, kolik rolí budete potřebovat.
Do vzorce už jsou zahrnuté přídavky
na prostřih nebo práce se vzorem. Pozor
si dejte na zdrsněné tapety. Tam je role
0,53 m široká a 33 m dlouhá. Jedna taková role vystačí na 17 metrů čtverečních
plochy. Vzorec je v podstatě stejný, jen
na konci dělíte 17.
Výběr lepidla a jeho příprava
Při výběru vhodného lepidla se orientujte podle příbalového letáku. Vždy volte
takové, které je vhodné přímo pro vy-

braný druh tapety. Platí také pravidlo, že
čím je tapeta těžší a savější, tím silnější
vrstvu lepidla musíte použít při samotném tapetování. Lepidlo se zamíchá
do vody a nechá se odstát dostatečně
dlouhou dobu, než se stane tzv. homogenní a téměř průhledné. Pokud si nejste
postupem jistí, řiďte se návodem přiloženým k lepidlu. Při nanášení lepidla
dbejte na to, aby doba namáčení byla
u jednotlivých druhů tapet stejná. Stačí
trocha cviku a snadno dosáhnete stejnoměrného rytmu mezi nanášením lepidla
a samotným lepením.
Příprava stěny nebo stropu
Než se pustíte do tapetování, připravte
si správně povrch. Základem je odstranění prachu a nečistot. Pokud máte
na stěně staré tapety, beze zbytku je
odstraňte. Pokud to moc nejde, můžete
použít i speciální přípravek na odstraňování tapet. S tím vám to půjde mnohem
snáz. Pokud jsou na zdi drobné díry
nebo praskliny, vyspravte je plnicí stěrkou. Jestliže je stěna poškozená více, je
dobré ji spravit odborně nebo podle doporučeného postupu. Ještě jedna rada,
pokud jste si vybrali barevné textilní
tapety, měli byste stěnu nejprve ošetřit
penetračním nátěrem.
Jak na tapetování rohů
Asi největším oříškem jsou při tapetování hrany a rohy. Ale pokud znáte správný postup, bude i tohle hračka. V případě papírových tapet si ulehčíte práci
tak, že pruhy tapet v rohu ustřihnete tak,
aby přesahovaly na další stěnu pouze
dva centimetry. Přesah pak na několika
místech nastřihněte. Zbytek pruhu nebo
nový pruh se přiloží na přesah.
Pokud jste si koupili tapety se silnou
strukturou nebo textilní, tapetujte
do rohu s malým přesahem. Jestliže
máte v cestě dveře, pokračujte v tapetování pouze z jedné strany. V případě
tapet se vzorem se vůbec nepokoušejte
tapetovat z obou stran k rámům dveří.
Nepodařilo by se vám dosáhnout napojení vzoru.

Pravidla výběru tapet
Když už víte, jaký materiál
použijete, a vydáte se
do obchodu, měli byste vědět
i následující. Před samotným
nákupem si rozhodně důkladně
změřte stěnu. Odborník
v prodejně vám fundovaně
poradí, kolik rolí byste si měli
koupit. Nezáleží jen na velikosti
stěny, ale i na prostřihu tapety.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 4

PRONÁJMY

NOVOSTAVBA 4+KK/2XB 103 M² PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

PRAHA 8

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.

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.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
15 200 Kč/měs.

tel.: 730 895 595
7 160 000 Kč

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

PRODEJ BYTU 2+KK, PRAHA 8 - ČIMICE
www.realcity.cz/rc/E6UR
Byt o rozloze 56 m² + 9 m² balkon, ideální bydlení
pro mladý pár či jednotlivce. Vhodná investiční příležitost. Orientace jihovýchod. Kompletní nabídka
bytů na

www.camovka.cz

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.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 774 875 874
5 162 735 Kč

tel.: 737 289 996
9 200 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

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

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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.

tel.: 731 973 289
16 200 Kč/měs.

PRODEJ BYTU 3+KK, PRAHA 8 - ČIMICE
www.realcity.cz/rc/E6US

S NÁMI NAJDETE!

Byt s výměrou 89 m², ideální pro 3-4člennou rodinu, která si užije společný čas v prostorném obýv.
pokoji nebo terase (12 m²). Čámovka – Domov v
náruči zeleně!

www.camovka.cz

tel.: 774 875 874
7 474 575 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E66G

Horoměřice Praha západ, 2. NP, A204, 2+kk, UP
47,7 m², balkon 5,8 m², parkety, Eurookna, výtah,
EN ”B”, cena vč. DPH, garážového stání a sklepa,
hypotéka možná.

Commco

tel.: 724 270 852
3 779 475 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
BYT 2+1, CIHLA, 73 M², P-4, NUSLE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E722

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

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.

Prostorný byt s rozlohou 102 m² a balkonem 9 m²
situovaný v 5. NP, orientace ložnic sever, OP východ. Klidné prostředí plné zeleně. Cena vč. DPH.

www.camovka.cz

tel.: 774 875 874
8 621 188 Kč

tel.: 603 186 034
6 950 000 Kč

PRAHA 10

PRAHA 5
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.

PRODEJ BYTU 4+KK, PRAHA 8 - ČIMICE
www.realcity.cz/rc/E6UT

tel.: 737 289 996
14 670 000 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

ZAŘÍZENÝ BYT 3KK/B, 2X PARK.,JESENICE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E76Q
Prodej krásného, kompletně zařízeného bytu 3kk,
63,6 m², balkon 4,69 m², sklep 2 m² a 2x vlastní
venkovní park. stání před vchodem u domu, v Jesenici u Prahy.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
5 080 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 3+KK/2XT,B 97 M²
PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E71I

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.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
26 200 Kč/měs.

PRONÁJEM 4+KK S TERASOU 127 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E71K
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.
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tel.: 731 973 289
30 200 Kč/měs.

BYT 4+KK S TERASOU A KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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

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

Byt Horoměřice, 3. NP, A302, 4kk s UP 97,3 m², balkon 5,8 m², parkety, Eurookna, výtah, EN ”B”, cena
vč. DPH, terasy, garážového stání a sklepa, hypotéka možná.

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

Commco

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

tel.: 730 895 595
4 510 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E76L

tel.: 724 270 852
7 088 025 Kč

WWW.REALCITY.CZ
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

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E76M

Byt Horoměřice 4. NP, A403, 4kk s UP 117,3 m², terasa 73,3 m², parkety, Eurookna, výtah, EN ”B”, vč.
DPH, garážového stání a sklepa, hypotéka možná.

Commco

tel.: 724 270 852
9 476 000 Kč

tel.: 721 676 015
informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H
PRODEJ SP 1081 M², KOZMICE U
BENEŠOVA
www.realcity.cz/rc/E76P

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

Prodej zasíťované parcely (voda, kanalizace,
elektřina), v Kozmicích u Benešova. Rovinný
pozemek v, na u lesa, v zástavbě RD. Benešov 15
min.

PENÍZE IHNED

BLANÍK REALITY s.r.o.

OSTATNÍ ČR

tel.: 603 186 034
2 775 000 Kč

KOMERCE

OMEGA ESTATE s.r.o.

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.

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.: 739 406 126
650 000 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

POPTÁVKA

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.

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.

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.

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,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

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

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

RD, NOVÝ, 6+2X KK, HOJSOVA STRÁŽ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DA

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2PH

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.

RealExpert Success

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
3 890 000 Kč

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
POZEMKY

Pro naše klienty hledáme ke koupi činžovní dům v
lokalitě Praha 2, 3, 5. S dobrou dostupností do centra.

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.: 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

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.

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

RealExpert Success

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.

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

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
460 000 Kč

RealExpert Success

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

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK
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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

MLADÁ RODINA HLEDÁ

www.realcity.cz/rc/E2I7

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

v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Finanční prostředky ihned k dispozici, cena do 8 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz

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.

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

KOUPÍME BYT

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.

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 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

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.: 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.

www.realcity.cz/rc/E59H

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.
IHNED VYKOUPÍME

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

POSKYTNEME PENÍZE NA ODKUP
www.realcity.cz/rc/E6D3
bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. E-mail: info@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5

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

v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. E-mail:
havelka@omega-reality.cz.

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 ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A

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

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

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

NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
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.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418
solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

HLEDÁTE

tel.: 724 375 751
informace v RK

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY

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

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

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 KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX
RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena
do 20 mil. Kč. Stav nerozhoduje, platba hotově. GSM:
724 375 751, 724 370 102. E-mail:nova@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ FIRMY HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E6MK
hledá 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

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.

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

Ušetříme
vám čas
i námahu!

tel.: 800 737 303
informace v RK

MLADÍ ARCHITEKTI HLEDAJÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E6MJ

www.renta365.cz

HLEDÁTE
NOVÉ
BYDLENÍ?

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.

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.

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.
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tel.: 800 737 303
informace v RK

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

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

tel.: 724 375 751
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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz či volejte.

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

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.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

Využijte náš
dostupný
a přehledný
časopis.
Najděte si
bydlení
na míru!

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 3+1

MĚSTEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E775

PEČKY

www.realcity.cz/rc/E776

MILÍN

www.realcity.cz/rc/E777

UHLÍŘSKÉ JANOVICE

www.realcity.cz/rc/E74J

HOSTOMICE

www.realcity.cz/rc/E6O6

BAKOV NAD JIZEROU

www.realcity.cz/rc/E6O5

Byt, 1+kk, 37 m², tř. G
Byt, 1+1, 33 m², tř. G
Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
Byt, 2+1, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 1+kk, 31 m², tř. E
M&M reality holding a.s.
ERA Garancia
REALITYSPOLU
ERA Garancia
CENTURY 21 My Home
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 725 948 731
tel.: 800 100 164
tel.: 606 129 138
tel.: 739 628 801
tel.: 800 775 577
1 060 000 Kč
1 150 000 Kč
1 221 000 Kč
1 250 000 Kč
1 600 000 Kč
1 748 000 Kč

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E778

ZÁHORNICE

www.realcity.cz/rc/E779

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E77A

NOVÉ STRAŠECÍ

www.realcity.cz/rc/E77B

STŘÍBRNÁ SKALICE

www.realcity.cz/rc/E6OI

STŘEMY

www.realcity.cz/rc/E6OY

Byt, 2+kk, 33 m²
Byt, 3+1, 85 m², tř. G
Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
Byt, 2+1, 51 m²
Byt, 2+kk, 67 m², tř. E
Byt, 3+1, 77 m², tř. G
CENTURY 21 FairTrade
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Reality Vodenka
BIDLI reality, a.s.
EVROPA RK Praha 4 Kamýk
tel.: 775 098 880
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 774 349 565
tel.: 774 110 007
tel.: 775 919 163
1 899 000 Kč
1 990 000 Kč
1 991 000 Kč
2 290 000 Kč
2 290 000 Kč
2 350 000 Kč

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E5QF

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E77C

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E77D

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E77E

DOLNÍ BŘEŽANY

www.realcity.cz/rc/E77F

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E77G

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 3+1, 72 m², tř. G
Byt, 1+1, 29 m², tř. D
Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Byt, 1+kk, 40 m², tř. D
Byt, 3+1, 80 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
REALITYSPOLU
BIDLI reality, a.s.
Burdareality
HORREN s. r. o.
REALITYSPOLU
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 164
tel.: 774 110 007
tel.: 608 958 634
tel.: 777 949 757
tel.: 800 100 164
2 595 000 Kč
2 690 000 Kč
2 720 000 Kč
2 790 000 Kč
2 950 000 Kč
2 990 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E77H

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E77I

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E77J

VELKÉ PŘÍTOČNO

www.realcity.cz/rc/E6HJ

HOSTIVICE

www.realcity.cz/rc/E77K

ČESKÝ BROD

www.realcity.cz/rc/E77L

Byt, 1+1, 33 m², tř. D
Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
Byt, 3+1, 102 m²
Byt, 2+1, 66 m²
Byt, 3+kk, 81 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Duna House
PROFIT REALITY Ltd.
CENTURY 21 - Coloseum
CENTURY 21 - AZ Reality
ERA Garancia
tel.: 605 227 040
tel.: 777 966 627
tel.: 730 641 149
tel.: 732 600 100
tel.: 608 819 472
tel.: 725 948 731
3 150 000 Kč
3 190 000 Kč
3 209 000 Kč
3 250 000 Kč
3 350 000 Kč
3 398 250 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E77M

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E77N

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E77O

NEHVIZDY

www.realcity.cz/rc/E77P

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E77Q

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E77R

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 1+kk, 36 m², tř. C
Byt, 2+kk, 44 m²
Byt, 3+kk, 67 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 1+kk, 45 m², tř. C
Duna House
RK JUDr. Josef Křen
MAXIMA REALITY, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Reality Vodenka
tel.: 724 302 096
tel.: 734 740 755
tel.: 724 616 620
tel.: 774 110 007
tel.: 734 256 400
tel.: 778 140 505
3 480 000 Kč
3 630 000 Kč
3 890 000 Kč
3 990 000 Kč
4 190 000 Kč
4 300 000 Kč

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E77S

Byt, 1+kk, 45 m²
Reality Vodenka

tel.: 777 350 199
4 300 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E77T

Byt, 3+kk, 55 m²
Reality5

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E77U

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E77V

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E6PM

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E77X

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 3+kk, 73 m², tř. B
Byt, 3+kk, 109 m²
Byt, 3+kk, 89 m², tř. G
ERA Garancia
Aktivreality
CENTURY 21 General
Duna House
tel.: 776 707 718
tel.: 725 948 731
tel.: 777 990 554
tel.: 604 271 207
tel.: 777 069 377
4 650 000 Kč
5 232 165 Kč
6 780 000 Kč
10 202 648 Kč
12 300 000 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

Jak najít

solidní realitní kancelář?
Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Uveďme si
tedy ty nejdůležitější.
Důvěryhodné reference
Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe
samozřejmě od osob, které znáte a jejichž
úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně
měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny,
oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu.
Dalšími kritérii je určitě průkaz odborné zdatnosti (podrobněji v další části tohoto článku),
doba působení na trhu (odborná praxe), systém řízení kvality práce apod. Obecně platí,
že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje,
jaká rizika ho mohou potkat. To platí všude,
v jakékoli činnosti. Platí to tedy i pro realitní
praxi. Děláme proto vše, abychom chybám
v praxi realitních makléřů předcházeli. Proto průkaz odborné zdatnosti. V neposlední
řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá

návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová
reprezentant kanceláře na úvodní schůzce.
Členství v profesním spolku
Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení, jako je Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).
V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže
se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý
člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický
kodex realitního makléře – člena ARK ČR,
každý člen asociace je povinen absolvovat
vzdělávací program. Všichni členové jsou
povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění profesní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně
informováni o novinkách v legislativě a mají
možnost je konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem asociace.

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.

Nabídková cena prodávané
(pronajímané) nemovitosti
Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá
a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny
dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jejich nemovitost
lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru
odborníka reálné. A to i v současné situaci,
kdy zejména ve větších městech jsou ceny rezidenčních nemovitostí na historických maximech. Stejné platí i o cenách pronajímaných
bytů. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí
na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje.
Ani se nesnaží klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny. Hlavně z toho důvodu,
aby získala další nemovitost do své nabídky.
A to i za situace, kdy je makléř přesvědčen,
že za danou neúměrně vysokou cenu se
pravděpodobnost prodeje blíží nule. Solidní
realitní kancelář na přehnaně vysokou cenu
požadovanou klientem nepřistoupí, neboť
za takovou cenu oprávněně považuje nemovitost za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší
cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří
v určité lokalitě hledají takovou nemovitost
již po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují
a část z nich to považuje za varovný signál
a o nemovitost ztratí zájem.
Rozsah služeb
Realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní
silné konkurenci není možné zúžit činnost
zprostředkovatele na pouhé vyhledání zájemce o koupi nabízené nemovitosti. Zprostředkovatel musí zajistit celý průběh obchodu,
a to jak vlastními silami (v rámci provize),
tak jako subdodávku. V takových případech
se za úhradu pro dodavatele dané služby jedná například o zajištění znaleckého posudku,
průkazu energetické náročnosti budovy, statického posudku atp.
Profesionalita makléře
Přesto, že každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či
nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s právními předpisy, které souvisí s obchodováním
s nemovitostmi, neboť jinak by nemohl být
odborně fundovaným partnerem v komunikaci ani se svými klienty, ani s právníkem
připravujícím smlouvy. Jen namátkou vyberme takové věci, jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování,
změny v oblasti předkupního práva, či vedlej-

ší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě
celá řada dalších věcí.
Z předchozích řádků jasně vyplývá, že má-li
být realitní makléř schopen poskytovat svým
klientům služby na požadované vysoké úrovni, musí mít – mimo jiné i určité odborné
znalosti. Nejspolehlivějším dokladem takové
odborné úrovně makléře je osvědčení o odborné způsobilosti. Pro jeho získání musí
uchazeč projít náročnou zkouškou (písemnou, ústní i praktickou), jejíž obsah i forma je
dána příslušnými právními předpisy.
Osvědčení o odborné způsobilosti
Zkoušku odborné způsobilosti pro obor obchodník s realitami může provádět pouze tzv.
autorizovaná osoba. Asociace realitních kanceláří České republiky, respektive její 100%
dceřiná společnost – Informační centrum
ARK s.r.o., je takovou autorizovanou osobou
ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR
- 22281/2016. To znamená, že kdokoli bude
mít zájem složit zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci činnost obchodníka s realitami, může tak u nás učinit.
Co to je NSK a jak se řeší?
Naplňování Národní soustavy kvalifikací
(NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ty
se zaměřují na tvorbu profesních kvalifikací
jednak nižších úrovní, ale také úrovní vyšších,
zejména úrovně 4, odpovídající vzdělávání
v oborech vzdělání ukončených maturitní
zkouškou, mezi které patří právě činnost obchodníka s realitami.
Úspěšným absolvováním této zkoušky získá
realitní makléř (obchodník s realitami) doklad
profesní způsobilosti, který:
a)	slouží k prokázání profesní způsobilosti
pro klienty realitní kanceláře,
b)	splňuje kritéria povinné certifikace členů
ARK ČR,
c)	splňuje podmínku pro získání živnostenského oprávnění podle připravovaného
zákona o realitním zprostředkování.
Úspěšní absolventi této zkoušky odborné
způsobilosti pro obor obchodník s realitami
již nebudou muset při žádosti o vázanou živnost prokazovat praxi v oboru a své vzdělání.
Příprava na zkoušku
Jako důkladná příprava ke složení uvedené
zkoušky slouží stejnojmenný kurz Obchodník s realitami, který je vhodný nejen pro začínající makléře či makléřky, ale i pro osoby
s víceletou praxí v realitní činnosti. Termíny
kurzů i zkoušek i bližší informace na webu
ARK ČR: www.arkcr.cz.

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- 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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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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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.
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REZIDENCE PALATA
R E P R E Z E N TAT I V N Í B Y D L E N Í P O D S T R A H O V E M
Projekt Rezidence Palata je zasazen do Holečkovy ulice v těsné blízkosti centra Prahy. Jedná se
o tradiční rezidenční oblast s komplexní občanskou vybaveností v docházkové vzdálenosti. Rezidence
Palata je dalším úspěšným dílem společnosti Real-Treuhand Reality a nabízí jak byty s menší výměrou
pro bezpečné investice, tak bydlení ve velkorysejších prostorech. Nejvyšší patro budovy je celé
věnováno unikátnímu bytu 4-5 + KK pro milovníky nádherných výhledů z jižně orientované terasy.

WWW.REZIDENCEPALATA.CZ
PRAHA 5

