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P R A H A  A  S T Ř E D N Í  Č E C H Y

NOVÉ PASIVNÍ DOMY U KLÁNOVICKÉHO LESA II  www.vyladenedomy.cz  

RD nové generace s důrazem na úsporný provoz a příjemné prostředí domova

číslo 14 od 4. 11. do 24. 11. 2019





Jak dobře koupit 
nemovitost? 

N a  t u t o  o t á z k u  n e n í  j e d n o d u c h á  o d -
pově . V době, kdy je nemovitostí ne-
dostatek, tak podmínky hry v podstat-
né většině případů určuje prodávající. 
Zejména u atraktivních nemovitostí to 
pak vypadá tak, že je kupující vůbec 
rád, když mu prodávající nemovitost 
prodá.

Co může tedy kupující v rámci svých 
příprav na koupi nemovitosti udělat? 

Vy ledejte i nab dky na někte-
rém z realitních serverů. ednoznačně 
doporučuji sreality.cz, které obsahují 

nepřeberné množství zakázek. Také 
preferuji časopis RE LCIT , který spolu 
s ebovým portálem realcity.cz, posky-
tuje bohatou škálu nabídek. eby, kde 
prezentují své zakázky přímo vlastníci 
bych vynechal, nebo  komunikace je 
obvykle velmi nesnadná. 

Po ovnejte v j v b  – leckdy se 
může stát, že jednu nemovitost inze-
ruje více zprostředkovatelů s různými 
údaji. Rozdíly bývají nejen v uvedené 
ceně, ale také v podlaží, výměře nemo-
vitost a dalších parametrech.

ojednejte i p o l dk  a přij te 
včas. Projděte se nemovitostí a zbyteč-
ně neprojednávejte detaily obchodu 
s vlastníkem (pokud je přítomen). Efek-
tivní je vést veškerá jednání přes zpro-
středkovatele. 

o odn te e rychle. Případné ná-
vrhy smluvních dokumentů si prostu-
dujte a zkonzultujte. Nedoporučuji za-
čít předělávat“ smluvní dokumentaci. 
Mohlo by se stát, že prodejce realizuje 
obchod s někým méně komplikova-
ným.

vejte na ov  inan n  p o
tředk  u advokáta. Naše kancelář vy-

užívá pro tyto účely prověřenou advo-
kátní kancelář.

Další články naleznete na
.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

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

7.900.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

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

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej 
rekreační chaty  2+kk. CP pozemku 383 m2

(pozemek v první řadě). IS: elektřina a voda 
(zavedena). Velmi dobrý stav..  

849.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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.

800.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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

249.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G



INZERENTI:

ABF, a.s.

ARK ČR - Asociace realitních 
kanceláří České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Commco

EXAFIN one, s.r.o.

Horizon Holding – Čámovka

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

JRD Development s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Kateřina Nová – OMEGA REALITY

LEXXUS – Nové Chabry

Luxent s.r.o.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

RealExpert Success

Real-Treuhand

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Trigema a. s.

V Invest – QUARTA REZIDENCE

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 14 od 4. 11. do 24. 11. 2019

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

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

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

Jak si stojí realitní trh ve světě?
Co odhalila zpráva společnosti RERC

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

Předseda představenstva 
a generální ředitel: Vít Nantl
Ředitelka divize časopisů: Jitka Afsahi
Ředitelka inzerce divize časopisů: Zuzana Tylčerová
Ředitelka marketingu: Lenka Stejskalová
Vedoucí výroby: Tomáš Hrubý

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 

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

Příští vydání vychází:  25. 11. 2019
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Dávky na bydlení. Změní se?
Od roku 2021 může být vše jinak než dnes!



WWW.REALCITY.CZ

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

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

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výji-
mečném 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 nej-
širší 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 tepel-
nými čerpadly vzduch/voda, které jsou umís-
těny na  střeše domu. Toto moderní řešení 
je výhodné nejen z  důvodu nezávislosti 
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora pro-
vozních nákladů. Samozřejmostí je podlaho-
vé topení ve všech bytech. Ke každé bytové 
jednotce přináleží balkón nebo terasa.

V  bytovém domě MATYÁŠ se nachá-
zí 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

POSLEDNÍ 2 BYTY

www.chcimaklere.czSuccess Brokers, Španělská 770/2, 120 00  Praha 2 – Vinohrady 
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

 Prodej chalupy, 300m2 
Pelíkovice, Rychnov u Jablonce n. N.

Prodej rodinného domu 152 m2 
Tuklaty - Tlustovousy

Prodej rodinného domu 3+1, 185 m2 
Tehov u Říčan

Prodej mezonetového bytu 3+kk 
Praha 4 - Nusle

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

Prodej zajímavé nemovitosti, UP 1140 m2 
Čisovice, Praha - západ

Pronájem 3+kk/Terasa + balkón, 90 m2 
Praha 9 - Zakšínská

Pronájem zrekonstr. kanceláře, 110 m2 
Praha 10 - Vršovice

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.

Novostavba rodinného domu o dispozici 4+kk,  
s UP 152 m2 a obytnou plochou 130 m2. Jedná se 
o nízkoenergetickou jednopodlažní dřevostavbu 

kolaudovanou na konci roku 2010. Velký obývací pokoj 
s kuchyňským koutem (48 m2), 3 ložnice (12+13+15 m2), 

šatna, 2x koupelna, technická místnost, dílna/sklad, 
krytá terasa za domem a kryté garážové stání.

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.

Budova k rekonstrukci či přestavbě, o CP cca 1 140 m2  
a pozemkem o výměře 918 m2. Dům je vhodný  

k výstavbě stylové restaurace, penzionu, bytového 
domu, ubytovny, administrativní budovy, výrobny apod. 

Možnost spojení rodinného bydlení s podnikáním. 
Výměra – přízemí 357 m2, suterén + sklep 397 m2, 

půda 357 m2. 

Cena 4 190 000 Kč Cena Informace v RKCena 7 666 000 Kč Cena Informace v RK

Pěkný rodinný dům o dispozici 3+1, patrový, zasazený 
do krásně upravené zahrady. OP 159 m2. V přízemí velký 
obývací pokoj s krbem spojený s jídelnou a kuchyňským 

koutem, technická místnost, toaleta, vstupní chodba  
a garáž pro 2 auta. V patře velký obývací pokoj, ložnice 

se šatnou, pracovna, koupelna s vanou vybavenou 
masážními tryskami a samostatná toaleta. 

Zařízený mezonetový byt 3+kk o ploše 95 m2  
v 1. a 2. patře bytového domu z roku 2014. Ve spodní 

části bytu je prost. chodba s vestavěnou skříní, obývací 
pokoj, luxusní a moderní kuchyňský kout, ložnice, 

koupelna se sprchovým koutem, samostatná toaleta  
s umyvadlem, komora/šatna. V patře je ložnice, koupelna 

s vanou, toaletou a pračkou. Nízké měsíční náklady. 

Nadstandartní byt o dispozici 3+kk s terasou, 
balkónem a garážovým stáním o CP 90 m2, ve 2. patře 
novostavby. Byt se skládá ze vstupní haly, prostorného 

obývacího pokoje s jídelním a kuchyňským koutem,  
2 ložnic, koupelny s vanou, samostatné toalety  

a komory. Byt je kompletně zařízen italským nábytkem. 
K bytu náleží terasa a zasklená lodžie. 

Pronájem zrekonstruované, část. zařízené kanceláře 
o výměře 110 m2, v ulici Nad Vinným potokem, ve 

druhém patře cihlové budovy bez výtahu, která se 
nachází v zabezpečeném areálu. Jedná se o jednu 

prostornou místnost s klimatizací, která nabízí širokou 
škálu využití. Dobrá dopravní dostupnost. Ceny 

uvedeny bez DPH. Volná ihned, doporučuji prohlídku!

Cena Informace v RK Cena 9 499 000 KčCena 25 990 Kč + služby Cena 24 000 Kč + 4 000 Kč služby

T: 733 400 592 T: 733 532 252

T: 733 532 252 T: 733 400 598 

T: 733 400 592   T: 739 017 888

T: 739 017 888 T: 739 748 722
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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

ZKOLAUDOVÁNO

IH
NED K

 N
ASTĚHOVÁNÍ



116 m2, dřevěná střešní okna a podlaha, klimatizace, střešní sdílená 
terasa, podkrovní mezonetový byt z roku 2009 v 5.NP renovovaného 
činžovního domu s výtahem

127 + 38 m2, dřevěná podlaha, okna „od podlahy ke stropu“, multifunkční 
místnost, přízemní byt se západní terasou, zahrádkou a garáží v projektu 
Central Park Praha

89 + 12 m2, lodžie, dřevěné plovoucí podlahy a velkoformátová izolační 
eurookna, parkovací stání, sklep, světlý byt s výhledem do zeleně v Re-
zidenci Aurum

Byt 3+kk Byt 2+kk Byt 3+kk
PRAHA 5 - SMÍCHOV | HOLEČKOVA PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KE KAPSLOVNĚ PRAHA 5 - SMÍCHOV | NA PLÁNI

www.realcity.cz/rc/E7AZ www.realcity.cz/rc/E7B5 www.realcity.cz/rc/E7B4

  10 500 000 Kč   9 500 000 Kč   10 200 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
31823 33484 33290

D C G

191 + 4 m2, balkon, arkýř, parkety, původní dvoukřídlé dveře, repasovaná 
špaletová okna, zrekonstruovaný byt s výhledy na Národní muzeum ve 
3.NP domu z počátku 20. století 

117 m2, dřevěné podlahy, střešní okna, vyhřívaná dlažba, klimatizace, krb, 
podkrovní byt ve 4.NP s výhledy na Malou Stranu a Hradčany v historické 
budově

97 + 2 m2, balkon, zrenovované parkety, dřevěná špaletová okna, 
zařízený světlý byt na investici po precizní rekonstrukci nedaleko Anděla 
a Janáčkova nábřeží 

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 3+1
PRAHA 2 - VINOHRADY | ČELAKOVSKÉHO SADY PRAHA 1 - MALÁ STRANA | VALDŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA 5 - SMÍCHOV | LIDICKÁ

www.realcity.cz/rc/E7B7 www.realcity.cz/rc/E7B3 www.realcity.cz/rc/E7B1

Informace v RK   22 000 000 Kč   9 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
33730 33838 33518

G G G

561 + 818 m2, střešní terasa, velké prosklené plochy, výhledy, nadstan-
dardní novostavba Air Villa Prague v původní historické zástavbě se snad-
nou dostupností

225 + 2005 m2, jihovýchodní zahrada, výhledy na kostel. Sv. Matěje, 
garáž, dům s možností dispozičních úprav dle vlastních představ na 
velkém pozemku nedaleko centra

495 + 1396 m2, dřevěně podlahy, pec, krb na dřevo, studna, dvojgaráž, 
zrekonstruovaná unikátní nemovitost bývalého hostince upravená pro 
potřeby rodinného bydlení

Dům 7+kk Dům 5+1 Dům 6+1
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE | LEDKOVSKÁ PRAHA 6 - DEJVICE | V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ PRAHA-ZÁPAD - DOLNÍ BŘEŽANY | LHOTECKÁ

www.realcity.cz/rc/E7B8 www.realcity.cz/rc/E7BB www.realcity.cz/rc/E7B9

Informace v RK   26 500 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
31260 33545 32825

G G G

CD G

177 + 3 m2, terasa, dřevěné parkety, krb, zabudovaná klimatizace, sklep, 
mezonetový byt s výhledem na Pražský hrad v 5. a 6. NP domu s výtahem 
nedaleko centra

115 + 12 m2, balkon, dřevěné podlahy, 2 garážová stání, 2 sklepy: vin-
ný a úložný, mezonetový byt s výhledy v polyfunkčním bytovém domě 
L´Ocelot od SEA Architect

431 + 1310 m2, velkoplošná dřevěná okna, krbová kamna, terasa s 
bazénem, dvojgaráž, novostavba vily v blízkosti lesa v nové rezidenční 
zástavbě nedaleko Prahy

Byt 4+kk Byt 4+kk Dům 6+1
PRAHA 6 - DEJVICE | VELFLÍKOVA PRAHA 9 - VYSOČANY | OCELÁŘSKÁ PRAHA-ZÁPAD - TUCHOMĚŘICE

www.realcity.cz/rc/E7B6 www.realcity.cz/rc/E7B2 www.realcity.cz/rc/E7BA

  17 500 000 Kč   12 600 000 Kč   29 000 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
33582 24784 33665



Již dříve jsme vás informovali o tom, jak získat dávky na bydlení a zda na ně vůbec 
máte nárok a kdy. Nyní přicházíme s informací, že by se dávky na bydlení mohly 
od roku 2021 úplně změnit. Nárok by na ně měli mít pouze nemajetní. Dávky by 
měly být dvě. Jedna pro ty, co bydlí v bytech, a druhá pro ty, co bydlí na ubytovnách. 
Výše podpory od státu by měla odpovídat obvyklému nájemnému v daném místě.

Dávky na bydlení. Změní se?
Od roku 2021 může být vše jinak než dnes!

Ministryně poukázala 
na to, že v současnosti 
jsou dávky jedinou 
pomocí, kterou stát 
v bydlení poskytuje. 
Stejně tak zmínila i vysoké 
ceny bytů i nájmů. 
A připomněla, že problém 
s bydlením zasahuje dnes 
i střední třídu, nikoli jen 
tu nejnižší. Zdůraznila, 
že je třeba udělat všechno 
proto, aby stát investoval 
do výstavby a podporoval 
družstevnictví. V tomto 
směru by podle Jany 
Maláčové měl být 
podstatný zákon 
o dostupném bydlení. 
Do konce února by mělo 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj připravit návrhy, 
jak by měla norma 
vypadat. Samotný návrh 
zákona o dostupném 
bydlení by měl být 
vyhotoven do konce 
tohoto roku.

Připravované změny 
by ministerstvo chtělo 
zakomponovat do návrhu 
novel, který by měl být 
hotov do 6 týdnů. Politici 
i zástupci úřadů společně 
s odborníky budou v jejich 
průběhu ještě o změnách 
jednat a ladit je. Budou 
tedy předmětem obecné 
diskuse.

O plánovaných změnách informovala veřej-
nost na začátku února ministryně práce Jana 
Maláčová. Se změnami se počítá v rámci no-
vely zákonů, kterou chce ministryně předložit 
do několika týdnů. V současné době provádí 
ministerstvo revizi dávkového systému. Poža-
davky, které zákonodárci řeší, jsou následov-
né. „V tuto chvíli čelím čtyřem různým poža-
davkům. Za prvé je to požadavek na úsporu, 
za druhé zastavení zneužívání, třetím cílem je 
zastavit obchod s chudobou a čtvrtým neu-
blížit těm, kteří nemohou pracovat, a to jsou 
zejména senioři a děti,“ řekla Maláčová na tis-
kové konferenci. 

Jak je to dnes
Jak jsme vás informovali, v současnosti stát 
poskytuje dvě dávky na bydlení. První z nich 
je příspěvek a druhá doplatek. Na příspěvek 
na bydlení mohou dosáhnout lidé, kterým 
na přiměřené bydlení nestačí 30 procent 
příjmu. V hlavním městě je to 35 procent. 
Druhou dávku, doplatek jako dávku hmot-
né nouze mohou získat ti, kteří mají nárok 
na příspěvek na bydlení. Příspěvek jim tak má 
dorovnat výdaje za bydlení tak, aby těmto li-
dem zbyla i určitá částka na živobytí.

Plány ministryně
I když jde zatím jen o plány, jejich realizace 
není tak nereálná. Ministryně má představu, 
že příspěvek by měl po zavedení změn a no-
vel zákona putovat do zkolaudovaných bytů 
a doplatek do nebytových prostor. Myšleno 
tedy do ubytoven nebo chatek. A další pod-
mínkou je, že by příspěvek dostali pouze lidé 
bez majetku. Jak tohle zkontrolovat? Podle 
ministerstva by se zavedl tzv.  „test majetku“. 
I sama ministryně přiznala, že by v praxi exis-
tovala celá řada výjimek. Ministerstvo po ni-
kom nechce, aby prodával auto nebo senior 
třeba chalupu. Co z toho nakonec vzejde, je 
však zatím ještě předčasné hodnotit. 

Ministerstvo má šest týdnů
Další změnou by pak mohla být výše dávek. 
Ta by se neměla řídit cenovými mapami s běž-
ným nájemným, jako tomu je dosud. Energie 
a služby by se měly posuzovat podle cen do-
davatelů a běžné spotřeby průměrné rodiny. 
A stát by na tyto služby přispíval. Zpřísnily by 
se i podmínky pro dlouhodobě nezaměstnané 
nebo třeba pachatele opakovaných přestupků. 
Ti by, pokud by dávky chtěli, museli spolu-
pracovat se sociálními pracovníky. 

8
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Praha 1-Nové Město

G

www.realcity.cz/rc/E6UB

47 775 Kč/měs.770 189 189

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. 

Poděbrady

G

www.realcity.cz/rc/E67F

Informace v RK770 189 189

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.

Praha 14-Hloubětín

G

www.realcity.cz/rc/E6KY

385 000 Kč/měs.775 285 285

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 vlast-
ním showroomem, nebo také jako sklady. Lze dělit dle libosti. 

Praha 1-Nové Město

G

www.realcity.cz/rc/E76Y

60 997 Kč/měs.775 285 285

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).

G

Praha-Klánovice www.realcity.cz/rc/E7BN

19 000 Kč/měs.720 310 300

Kancelářské prostory 98 m², v 1. patře samostatného domu nedaleko 
železniční stanice Klánovice. V přízemí budovy je funkční restaurace. 
Pronájem jednotky zahrnuje prostornou kancelář, sociální zařízení  
a kuchyňku. Kancelář je částečně vybavená.

G

Praha 2-Nové Město www.realcity.cz/rc/E7BM

46 815 Kč/měs.734 445 445

Reprezentativní, zrenovovaná kancelář 173 m2 v historické budově 
na náměstí I. P. Pavlova, 7 místností + vstupní chodba. Ideální pro 
sídlo firmy. Dům je ve velice dobrém stavu s výtahem a se vstupem 
na čipové karty. Před domem placené parkovací stání.

G

Praha-Klánovice www.realcity.cz/rc/ E6UD

15 000 Kč/měs.720 310 300

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.

G

Okřesaneč www.realcity.cz/rc/E5RZ

Informace v RK770 189 189

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.

G

Praha 5-Hlubočepy www.realcity.cz/rc/E7BL

28 531 Kč/měs.775 285 285

Pronájem kanceláře 86,1 m² ve 2. NP. Budova nabízí zázemí a prostor 
pro velké i menší společnosti s flexibilním uspořádáním pro open 
space i individuální kanceláře. Možnost dispozičních úprav Zvýhod-
něné nájemné po dobu 1 měsíce z důvodu zabydlení 13 049 Kč.

G

Praha 5-Jinonice www.realcity.cz/rc/E5D4 

86 500 Kč/měs.775 285 285

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

G

Praha 3-Žižkov www.realcity.cz/rc/E7BK

29 000 Kč/měs.775 285 285

K pronájmu jedinečné kancelářské prostory, které byly doposud 
využívány pro terapii, koučování a seberozvojové programy. Prostory 
o celkové velikosti 84,4 m², dispozičně řešeny jako 3+1, jsou umístěny 
ve zvýšeném přízemí historické budovy.

Praha 6-Vokovice

G

www.realcity.cz/rc/E6UC

Informace v RK775 285 285

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 obchod-
ní jednotky. Celková pronajímatelná plocha je 657 m².

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

www.luxent-commercial.cz



G

Praha 1- taré Město www.realcity.cz/rc/E7AT

12 890 000 Kč734 445 445

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního 
domu, v ulici V Kolkovně, minutu pěšky ze Staroměstského náměstí. 
Interiér i dispozice bytu jsou příjemné, elegantní design s vysokými 
stropy a arkýřovým oknem v obývacím pokoji.

G 

Praha 1- taré Město www.realcity.cz/rc/E6N7

Informace v RK720 310 300

Stylový zařízený byt 3+kk, 105 m2, ve 3. patře zrekonstr. domu s výta-
hem. Zařízení bytu ve vysokém standardu. Lukrativní lokalita nedale-
ko Staroměstského náměstí, Pařížské ulice a  historického centra  
s veškerou občanskou vybaveností a dopravní dostupností.

Statenice, Praha-západ www.realcity.cz/rc/E6U7

8 660 000 Kč731 300 400

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

Na Meandru  ež u Prahy

B

www.realcity.cz/rc/E76T

Informace v RK734 445 445

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). 

Praha 1-Malá Strana

G

www.realcity.cz/rc/E7AU

Informace v RK773 769 769

Byt 3+kk o užitné ploše 109 m², který prošel důkladnou a perfektní 
rekonstrukcí ve 3. NP činžovního domu. Byt je velmi světlý díky ok-
nům orientovaným do tří světových stran. Dům prošel rekonstrukcí 
fasády, společných prostor, střechy a byl instalován nový výtah.

Praha 6-Dejvice

C

www.realcity.cz/rc/E71U

Informace v RK770 181 181

Luxusní vila zasazená do  krásné lokality Šáreckého údolí, v  uza-
vřeném areálu ulice Pod Meliškou. Kompletně zrekonstruovaná vila 
o zastavěné ploše 177 m², s užitnou plochou 554 m² se dvěma terasa-
mi o celkové velikosti 182 m², stojí na pozemku o velikosti 1.727 m².

G

Praha 2- inohrady www.realcity.cz/rc/E71S

24 900 000 Kč720 310 300

Luxusní a částečně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² ve zrekonstruo-
vaném 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.

G

Praha 5- íchov www.realcity.cz/rc/E6KR

23 800 000 Kč734 445 445

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. 

C

Praha 7-Hole ovice www.realcity.cz/rc/E76S

14 900 000 Kč720 310 300

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.

G

Praha 1-Nové Město www.realcity.cz/rc/E7BJ

12 860 000 Kč773 769 769

Byt 2+kk po důkladné a perfektní rekonstrukci, o celkové výměře 
90 m², v přízemí domu postaveného těsně po roce 1900 na Rašínově 
nábřeží v samém centru Prahy. Z obývací části je výhled na nábřeží 
Vltavy. Dům byl také celkově zrekonstruován.

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

www.luxent.cz

G

obřichovice  Praha-západ www.realcity.cz/rc/E7AV

Informace v RK773 769 769

Velkoryse řešený rodinný dům 6+kk/T v rezidenční čtvrti poblíž cen-
tra obce. Dům o celkové výměře 310 m² je uspořádaný ve dvou pa-
trech. Pozemek 1.250 m². Venkovní terasa vytváří příjemnou privátní 
zónu. Zahrada s venkovním bazénem, garáž pro dva vozy, posilovna.

Praha 4-Krč www.realcity.cz/rc/E7AY

55 000 000 Kč770 181 181

Třípodlažní rodinný dům 6+1/T/B s kompletním vybavením. Moderní 
stavba domu se nachází v krásné klidné lokalitě a nabízí výhledy i 
soukromí. Z přední strany nemá žádná okna. Dům o rozloze 558 m² je 
vybaven nadstand. designovými materiály a prvky. Pozemek 565 m².



Star Group láká potenciální 
zákazníky do lokality 
nejen na skvělou dopravní 
dostupnost do centra Prahy 
(za sedm minut se autobusem 
dostanete ke stanici metra C 
Kobylisy), množství zeleně 
a blízkost přírodních parků. 

Klíčový je podle 
Groznerových slov také 
přístup k samotným bytům. 
Například nezapomínat 
na balkon, terasu či 
předzahrádku. „Jdeme jinou 
cestou než konkurence, jsme 
více zaměřeni na mladé, 
aktivní rodiny a je pro nás 
důležité nabízet zajímavé 
a trendy bydlení, a tak 
promýšlíme každou maličkost,“
řekl Tal Grozner. I díky 
těmto krokům je standard 
bydlení v Nových Chabrech 
na vysoké úrovni.

O společnosti Star Group
Star Group Ltd. je společnost 
investorů se širokými 
odbornými znalostmi 
mezinárodního realitního 
trhu. Nové koncepty bydlení 
v České republice představuje 
společnost Star Group 
od roku 2003. Do dnešního 
dne dokončila a předala 
1040 nových bytů ve čtyřech 
různých pražských lokalitách 
a více než 840 nových bytů 
je v současné době v různém 
stadiu přípravy či výstavby. 
Mezi aktuální projekty 
bydlení společnosti Star 
Group patří Nové Chabry.

„Zájem veřejnosti nás velmi těší, popravdě řečeno 
překročil naše nejodvážnější představy. Je pro nás 
především tou nejlepší zpětnou vazbou na naši 
dosavadní práci. Vždy bylo naším záměrem budovat 
domovy, příjemné místo, kde život nekončí zdmi 
a dveřmi bytu. Bez reklam a před zahájením prodeje 
jsme rezervovali více než 50 bytových jednotek,“
vysvětlil Tal Grozner, šéf české pobočky společnosti 
Star Group.

Star Group staví pod názvem Nové Chabry Vily 
velkorysé rodinné domy o dispozicích 4+kk 
a 5+kk, přičemž už devět z nich zná svého majitele. 
Sedm se prodalo už v předprodeji, bez inzerce.  

Dále pak odstartovaly etapy F a G rozsáhlého 
projektu Nové Chabry, v němž bylo v minulosti 
zkolaudováno 397 bytových jednotek. 
„Nízkopodlažní bytové domy nabídnou svým 
majitelům široký výběr bytových jednotek, 
od jednopokojových bytů po rodinné bydlení 

v dispozicích 4+kk se zahradou, balkonem či velkou 
terasou. Každý si tak může vybrat dle svého vkusu 
a potřeby,“ popsal Tal Grozner.

Celkem se v časovém horizontu dvou let postaví 
více než dvě stě bytů. Na ofi ciálním webu 
novechabry.cz se množí předrezervace a rezervace, 
zbývá 136 volných bytových jednotek. 

Design bytových domů se drží stylu, který Star 
Group na okraji Dolních Chaber už dříve nastolil. 
„Je to logická volba. Naší ambicí je vytvořit kompaktní 
,městečko‘ s širokou občanskou vybaveností,“ přiblížil 
Tal Grozner fi lozofi i společnosti Star Group. 
V rámci projektu Nové Chabry vybudovala 
developerská společnost malé komerční centrum 
včetně vinotéky či restaurace i mateřskou školu pro 
72 dětí, atraktivitu lokality dlouhodobě zvyšuje 
i cyklostezkami, parkem pro amatérské běžce nebo 
širokou sítí dětských hřišť.

„Zájem veřejnosti nás velmi těší, popravdě řečeno v dispozicích 4+kk se zahradou, balkonem či velkou 

V Praze 8 vznikne přes dvě stě nových bytů, 
Star Group začal na začátku října stavět
PRAHA, 17. října 2019 – Star Group začal zkraje října opět stavět v Praze 8, o další bytové 
domy rozšíří úspěšný a oceňovaný projekt Nové Chabry. Vznikne přes dvě stě bytů, přičemž 
známý developer registruje velký zájem veřejnosti. Padesátka bytových jednotek už je rezer-
vována. Zároveň začala výstavba rodinných domů pod názvem Nové Chabry Vily. Celková 
investice přesáhne miliardu korun.

12

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Trendy letošních Vánoc
Do jakých barev obléknout dekorace?

Skleněné baňky, bílá 
barva a LED osvětlení

Chcete-li držet krok 
s trendy, pak tohle je 
návod. Barvou roku pro 
letošní Vánoce 2019 
bude jednoznačně bílá. 
Už několik let panuje 
také trend skleněných 
ozdob, které tak slaví svůj 
návrat po časech plných 
nejrůznějších trendy 
záležitostí. Třetím tipem 
jsou věnce s ledovým 
nádechem, k teré doplní 
osvětlení s bílými LED 
diodami. Budete-li se 
řídit heslem: méně je 
více, pak také dodržíte 
i trendy v designu, které 
přijdou následující rok. 
Nejdůležitější ovšem je 
atmosféra, která bude 
u vás doma panovat. A tu 
žádná ozdoba nenahradí. 
Ani ta nejtrendovější.

Trendy tipem jsou 
i kostkované punčochy. 
Mohou být kdekoli 
v interiéru, na krbové 
římse, dokonce 
i na stromečku, pokud 
se umíte odvázat. 
Kostkované punčochy 
vnesou do vašeho domova 
vřelý, měkký i rustikální 
vánek. Kostka by měla 
být v kombinaci zelené 
a černé barvy.

Co zůstává a co se mění
Češi, jak víme, jsou národ tradiční, a tak o Vá-
nocích vždy najde svůj prostor a místo kla-
sická červená, zlatá i zelená barva, stejně jako 
na štědrovečerním menu se u většiny z nás 
asi nic moc nezmění. Přesto trendy někam 
směřují a ukazují nové možnosti. Třeba právě 
letos uděláte u vás doma změnu a budete se 
jimi řídit. 

Doba se mění, a tak proč se neposunout 
i v tomto směru a ozdobám i svým domovům 
nedopřát nějaký ten svěží vítr. 

Vánoční dekorační trendy 2019
Vánoce jsou geniální v tom, že jde o jeden 
z mála svátku, kdy lidé s oblibou popouštějí 
uzdu své kreativity a s chutí se pouští do vy-
tváření nejrůznějších dekorací. Návodů, jak si 
vytvořit doma to pravé osobní kouzlo Vánoc, 
je tolik, co pomalu lidí na této planetě. Vy-
tvořit tedy můžete prakticky cokoli, co zkrášlí 
váš domov a udělá vám radost. Pokud se pře-
ci jen chcete držet nějaké linie, můžete dát 

na designérské tipy a vyhlášení trendy. Nejpr-
ve zmiňme barvy. Letos určitě neprohloupíte 
s tradiční bílou, k té se přidá černá i lahvo-
vě zelená. Stromeček krásně doplní ozdoby 
v pastelových barvách, které už se objevily 
v loňských trendech. Výhodou je jednoznač-
ně fakt, že k sobě pastelové tóny barev dobře 
ladí, a tak si můžete vybrat ty, které se vám 
líbí. Není třeba přemýšlet, zda k sobě padnou. 
Jejich jemné tóny vás určitě o letošních Váno-
cích rozněžní. 

Minimalistický stromeček
Máte-li moderně zařízenou domácnost, ur-
čitě vám do ní padne minimalisticky laděný 
vánoční stromeček. Zvolte si řidší nebo štíhlý 
a dolaďte jej neutrálně barevnými ozdobami. 
Neutrální v tomto případě znamená, že deko-
race na stromečku budou ladit s dekoracemi 
v interiéru. Respektujte tedy interiérové bar-
vy a styl. Ideální je pak bílá barva, šedá nebo 
béžová. Nebojte se, jistě je na trhu či v obcho-
dech bez problému seženete.

Zdá se vám, že hovořit o Vánocích je trochu brzy? Ne tak úplně. Nové trendy už jsou 
známé, představil je i nedávný veletrh FOR DECOR HOME v Praze v Letňanech, 
a ani se nenadějete, a budou i v nedalekém nákupním centru. Vánoce v obchodech 
totiž začínají už v říjnu. Na to už jsme si také pomalu zvykli, i když je to trochu před-
časné. Na co se tedy letos můžeme těšit?

14

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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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 16.09.19   16:28

Rádi byste prodali, pronajali nebo vyměnili nemovitost a hledáte seriózního, 100% spolehlivého, zkušeného 
partnera v realitách? Máte zájem o přímý výkup nemovitosti nebo je Vaše nemovitost v exekuci? Mohu 
nabídnout více jak 20 LET ZKUŠENOSTÍ, tisíce spokojených klientů, individuální a zcela jiný přístup. Získejte 
vyšší kupní cenu, profesionální, lidský přístup a odborné rady zdarma. 

„Moje práce není být obyčejným.“(Paul McCartney)

Starší dáma hledá ke koupi byt 2+kk a větší (40-70m2) se zahrádkou ve Středočeském kraji. Pod-
mínkou přímé spojení do Prahy.  Cena do 2,9 mil.

Veterinář koupí byt v Praze, velikost 1+kk-2+1, OV, DV, Praha 8 nebo 9. Platba hotově, rychlé 
jednání. Ceny stouply, využijte možnosti prodat nyní byt za vyšší cenu.  Cena do 3,5 mil. 

Studentka koupí byt v Praze a okolí. Může být novostavba i starší zástavba, ideálně 2+1(kk). Pod-
mínkou je zeleň a metro v blízkosti. Platba hotově.  Cena do 3,8 mil.                                                                                                

Majitel zahraniční firmy hledá pro svou rodinu byt v Praze, 2+1-3+1 a větší, lokalita nerozhoduje. 
Min.plocha 75m2, slušné jednání, novostavba nebo i byt před rekonstrukcí. Cena do 4 mil.                                                                                                                        

Rodina s dětmi hledá ke koupi byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně Pankrác, Budě-
jovická, Chodov, Opatov, Háje, případně i na Praze 10, panel nebo cihla. Stav i před rekonstrukcí. 
Hezké prostředí, park, hřiště. Peníze ihned v hotovosti. Cena do 4,1 mil. 

Mladí manželé koupí byt 2+kk - 4+1 v Praze 4,7,8,9, v blízkosti školy, školky, zeleně. Ne přízemí, 
slušný stav, balkon vítán. Platba hotově.  Cena do 4,2 mil.

Mladý pár z Brna koupí byt v Praze. Velikost 2+kk, 2+1 až 3+1. Ideálně OV, stav nerozhoduje. 
Preferují Prahu 3,7,8,9,10. Cena do 4,3 mil. 

Pilot koupí byt v Praze, velikost 2+1 a větší, OV, DV, Praha 5,6, ale není podmínkou. Platba hotově, 
rychlé jednání. Ceny stouply, využijte možnosti prodat nyní byt za vyšší cenu. Cena do 4,5 mil. 

Seniorský pár koupí menší byt na Praze 1,2,3,7,10 nebo i na Praze 4,5,6. Cihla podmínkou. Stav 
nerozhoduje, platba hotově. Cena do 5,5 mil. 

Lékař hledá byt na Praze 2,3,4,5 nebo 6,10, min.50m2, 2+k až 4+1. DV nebo OV, panel, cihla. 
Terasa, balkon, garáž výhodou. MHD v blízkosti. Hezký výhled. Cena do 5,7 mil.

Stavař koupí RD, chalupu v celém Středočeském kraji, stav nerozhoduje, může být i samota, i k de-
molici. Platba hotově. Cena do 1,5 mil. 

Přímý zájemce koupí RD v okolí Prahy do 40km. Velikost ani stav nerozhoduje, PID nebo vlak v mís-
tě. Více informací v kanceláři, volejte.  Cena do 2,5 mil.                                                                                               

Starší manželé koupí příjemný dům nebo byt za Prahou, přímé spojení s Prahou, menší zahrada 
vítána.  Cena do 2,7 mil.

Rodina s dětmi koupí menší  RD v Kolíně, Mělníku, Rakovníku, Benešově (či jiném větším městě) 
2+1 až 4+1, ideálně ihned k bydlení bez nutnosti úprav, ale i starší dům k rekonstrukci. Platba 
hotově, nespěcháme. Cena  do 2,9 mil. 

Rodina s dětmi hledá příjemný dům za Prahou, s hezkou zahradou, do 40km od Prahy, stav domu 
a velikost nerozhoduje. Preferujeme místo s dobrou dostupností  Cena do 4 mil.

Pilot hledá dům ve Středočeském kraji, v blízkosti Prahy 6 nebo 5. Platba hotově.                                                                            
 Cena do 5,2 mil. 

Starší manželé hledají RD v okolí Praha – Středočeský kraj, s přímým spojením na Prahu, může být 
i před kompletní rekonstrukcí apod. Prosím nabídněte.   Cena  do 5,5 mil. 

Majitel stavební firmy koupí RD nebo pozemek, chatu v Praze 4,5,8,9,10 a případně i na jiném 
zajímavém místě, může být i před rekonstrukcí, 2 +1 a větší. Cena do 6 mil.                                                                                                             

Manželé středního věku koupí RD v Praze, může být i zařízený (nevyklizený), stav ani lokalita neroz-
hoduje. Slušné jednání a vyřízení veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování, pomůžeme s koupí 
jiné nemovitosti. Cena do 6,5 mil.

Velvyslanec koupí RD v Praze, v klidné ulici, preferuje starší zástavbu. Cena do 10 mil.

Kateřina Nová
ředitelka společnosti

Volejte 604 231 509
info@katkanova.cz

Poptávka byty Volejte 604 231 509 Volejte 604 231 509Poptávka domy
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PRODEJ RD 7+KK  
s pozemky 104 532 m2, Senešnice, Praha-západ

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

G

11. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

12.–15. 12. 2019
www.vanocnidny.cz OFICIÁLNÍ VOZY

VD_19_98,5x131.indd   1 15.10.19   15:44
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www.quarta-rezidence.cz     
+420 702 216 216     info@vinvest.cz

E x k l u z i v n í  b y t o v ý  p r o j e k t  n a  P r a z e 5

P R O D Á N O  J I Ž  50%  B Y T Ů

VINV_INZ_Q_200x265_GrandREALCity.indd   2 05/10/19   23:58
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Zdroj: 

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

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

Značka HYPOASISTENT 
vznikla v roce 2010 jakožto 
prémiová značka v oboru 
hypotečního fi nancování. 
Klienti i obchodní 
partneři oceňují zejména 
odbornost a profesionalitu 
makléřského týmu, který má 
více než 15 let zkušeností 
s fi nancováním rezidenčních 
nemovitostí.

HYPOASISTENT  je dnes 
oceňovanou makléřskou 
společností specializující 
se na oblast hypotečního 
fi nancování pro českou 
i zahraniční klientelu 
a na hypoteční servis pro 
klienty developerských 
projektů.

HYPOASISTENT  je 
smluvním partnerem 
všech hypotečních bank 
a spolupracuje i se stavebními 
spořitelnami. Díky tomu 
může klientům nabídnout 
zcela objektivní srovnání 
hypoték jednotlivých bank 
a představit optimální 
varianty fi nancování.

Díky kvalitnímu portfoliu, 
vysokému objemu produkce 
a úrovni zpracování 
úvěrových složek jsou pro 
klienty HYPOASISTENT 
připravené speciální 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 fi xace 
úrokové sazby, kdy pomůže 
s bankou dojednat výhodné 
podmínky i pro další fi xační 
období.

HYPOASISTENT je členem 
Asociace hypotečních 
makléřů ČR a hrdým 
nositelem certifi kátu „FÉR 
Hypotéka“.

Můžeme je najít na webových stránkách jednotli-
vých bank a hypotečních makléřů. Do hypoteční 
kalkulačky se zadají vstupní parametry a kalkulačka 
okamžitě spočítá výši měsíčních splátek. Prvním 
z parametrů je požadovaná výše hypotéky – mu-
síme si udělat představu o celkové potřebné sumě 
a rozmyslet si, kolik jsme schopni dát z vlastních 
zdrojů a kolik bude činit výše hypotečního úvěru. 
Abychom zjistili výši měsíční splátky, musíme také 
zadat požadovanou dobu splatnosti – tu můžeme 
volit v různých délkách od 5 do 30 let. Při delší 
době splatnosti je platba měsíční splátky nižší, ale 
musíme si uvědomit, že při této variantě zaplatí-
me bance více na úrocích než při kratší době splat-
nosti. Poslední potřebný parametr pro výpočet je 
úroková sazba. Různá banka nám může nabídnout 
odlišnou úrokovou sazbu. Výsledná úroková sazba 
závisí na vybraném hypotečním produktu, ale pro 
orientační výpočet si vystačíme se sazbou, která 
v kalkulačkách bývá přednastavená.

Některé složitější hypoteční kalkulačky úrokovou 
sazbu počítají automaticky samy, ale v takovém 
případě bývá potřeba vyplnit další parametry, jako 
je výše kupní ceny dané nemovitosti nebo rozpo-
čet na investiční záměr, výše vlastních zdrojů a po-
sledním důležitým údajem je doba fi xace úrokové 
sazby. Tu je později potřeba důkladně promyslet, 
protože banky nabízejí pro různé fi xace jiné úro-
kové sazby. Zvýhodňují se většinou delší doby fi -
xace, abyste u dané banky zůstali déle. Krátká doba 
fi xace může být zajímavá pro ty, kteří chtějí celý 
úvěr nebo nadměrnou část splatit ve velice krátkém 
čase. V dnešní době může klient ze zákona vkládat 
mimořádné splátky i v době fi xace, a to ve výši až 

25 % jednou ročně. Zvolíte-li si delší dobu fi xace, 
např. 7letou, můžete vkládat mimořádné splátky 
i během této doby a nemusíte čekat na konec fi xa-
ce, jak tomu bylo dříve. Fixační období si můžete 
volit od 1 roku až do 20 let. Když takto zadáme 
všechny uvedené parametry, hypoteční kalkulačka 
nám spočítá výši měsíční splátky. 

Některé kalkulačky kromě výše splátky počítají 
také RPSN. RPSN znamená roční procentní sazba 
nákladů. V tomto procentu se promítne úroková 
sazba a veškeré roční náklady spojené s hypoteč-
ním úvěrem, jeho zřízením a čerpáním, jako je na-
příklad poplatek za zpracování hypotéky, náklady 
spojené s vyřízením odhadu nemovitosti, správa 
hypotéky a podobně. Pro výběr nejlevnější hypo-
téky by proto mělo být směrodatnější právě po-
rovnání RPSN, ale ani to není tak jednoduché. Ne 
vždy bývají do kalkulace RPSN zahrnuty opravdu 
všechny související náklady. Někdy prostě proto, že 
všechny související náklady nejsou zpočátku bance 
známy. 

Kromě dvou výše zmíněných hodnot můžeme po-
mocí některých hypotečních kalkulátorů spočítat 
i celkovou částku, kterou za danou dobu splatnos-
ti zaplatíme. Na internetových stránkách lze najít 
i hypoteční kalkulačky, které se zaměřují na pří-
jmovou stránku klienta, tedy spočítají na základě 
čistého příjmu maximální výši měsíční splátky 
a maximální výši úvěru. Nikdy ale nespoléhejme 
jen na orientační internetové propočty. „Pokud 
chceme mít jistotu, že výpočet je správný, vždy je lepší 
navštívit hypotečního specialistu, který nám vytvoří 
profesionální kalkulaci na míru,“ dodává Pavel Bul-
tas ze společnosti HYPOASISTENT.

Můžeme je najít na webových stránkách jednotli- 25 % jednou ročně. Zvolíte-li si delší dobu fi xace, 

Hypoteční kalkulačka
Co všechno nám prozradí?

Hypoteční kalkulačka nám poslouží nejvíce ve chvíli, kdy uvažujeme o své první 
hypotéce a přitom zatím nemáme ani orientační představu, jaké splátky nás budou 
čekat. Například, když si budeme chtít půjčit 2 350 000 Kč na 25 let, kolik vlastně 
budeme muset splácet. A právě v tom okamžiku nám hypoteční kalkulačky pomo-
hou.
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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
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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!

CENA: 11 990 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz

C

www.instinkt-reality.cz
Více nabídek a informací na 

1.869.000 Kč

Chata 3+kk/G (410 m2)

Pyšely - okr. Benešov 
Dvoupodlažní zděná chata 
na vlastní parcele o 410 m2, 

studna, jímka, připraveno    
k okamžitému užívání.          
Po zateplení možnost 

užívat celoročně.

2+kk/B/G (70m2)

Jesenice, ul. Cedrová           
Prostorný byt v OV                   
ve 4.NP novostavby 

bytového domu v moderní 
zástavbě s veškerou 

občanskou vybaveností. 
Doporučujeme prohlídku! 

4.499.000 Kč

Exkluzivní nabídka

4.799.000 Kč

3+1/L (80m2)

Praha 4 - Hodkovičky, ulice 
Pod Lysinami. Byt (OV) ve 

3.NP panelového 
domu,výborná dostupnost 
do centra - autobusová a 

tramvajová zastávka v pěší 
dostupnosti.

Skvělá dispozice DC

59.000.000 Kč

Vila na Bořislavce, Praha

Evropská, Praha 6
 Prvorepubliková vila v 

Dejvicích, celkem 6 bytů      
a 2 nebytové prostory (vše 
po rekonstrukci), velikost 
parcely 1184 m2. Zajímavá 

investiční příležitost!

Lukrativní lokalita GKrásné místo

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Využijte našich služeb!

Na našich webových portálech 
naleznete kompletní souhrn 

informací, které vám pomohou.
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„Návrh zakotvuje zákaz 
zprostředkovatelům 
nabízet v rámci 
zprostředkovávané 
záležitosti úschovu 
za účelem zajištění 
plnění z realitní smlouvy, 
stejně jako zákaz 
nabízení zprostředkování 
poskytnutí takové 
úschovy jinou osobou než 
bankou, notářem nebo 
advokátem.“

Mgr. Alena Psarová
advokátka 
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

Návrh zákona reaguje především na nespoko-
jenost veřejnosti s kvalitou realitních služeb, 
četnost soudních sporů i negativní kritiky 
a zkušenosti občanů s realitními makléři. 

Při současné absenci jasných pravidel posky-
tování realitních služeb lze zákonnou regulaci 
jistě jen přivítat, nicméně skutečně bude nový 
realitní zákon takovým přínosem?

Vítanou je určitě snaha vymezit jasná pravidla 
v oblasti odbornosti, kdy nově bude realitní 
činnost vázanou živností a její provozování 
tak bude podmíněno potřebnou kvalifi kací, 
a to vzděláním, kombinací vzdělání a dosaže-
né praxe v oboru, případně určitou profesní 
kvalifi kací, přičemž tyto podmínky budou 
platit jak pro podnikatele, tak i pro všechny 
osoby, které tuto činnost budou vykonávat.

Vždyť právě pro klienty – prodávajícího i ku-
pujícího je prodej jejich nemovitosti často 
největší a nejemocionálnější transakcí vůbec, 
obzvlášť za situace, že v domě celý život 
bydleli, nebo se dědí z generace na genera-
ci, v případě kupujících pak zejména pokud 
do koupě vlastního bydlení vkládají své celo-
životní úspory. Za takové situace je zde poža-
davek vyšší odbornosti poskytovaných služeb 
jistě přínosem a zárukou pro klienty, že svou 
záležitost vkládají do těch správných rukou.

Kritici zákona a jeho znění však namítají, že 
podmínka vzdělání je i přes takové stanovení 
příliš vágní, kdy budou muset realitní makléři 
čelit nutnosti prokazování praxe bez stanove-
ní jasných kritérií pro hodnocení. Rovněž se 
pak objevují názory, že vysokoškolské vzdě-
lání nezaručuje automatickou kvalifi kaci ma-
kléře.

Ačkoliv s výše uvedenými názory nelze 
po přečtení návrhu zákona nesouhlasit, přes-
to však lze snahu o regulaci a nastavení pod-
mínek poskytování služeb hodnotit pozitiv-
ně, neboť v současné době je realitní činnost 
stále živností volnou a může ji tak vykonávat 
prakticky kdokoliv bez jakýchkoliv zkuše-
ností i dosaženého vzdělání. Za nedostatek 
lze možná považovat absenci veřejného se-
znamu, aby bylo možné si kdykoliv ověřit, 
že makléř je skutečně osobou s oprávněním 
dané služby poskytovat, jak je to například 
u advokátů či notářů. 

Další ochranu klientů bude poskytovat nut-
nost profesního pojištění odpovědnosti, ne-
boť aktuálně tato podmínka nikde stanovena 
není a lze se setkat s realitním kancelářemi, 
které mají ve formě společnosti s ručením 
omezeným základní kapitál v řádech něko-
lika tisíc korun, přičemž je zřejmé, že přes 

Regulace zprostředkovatelských služeb 
– pročištění realitního trhu?

Světem realitních kanceláří a makléřů hýbe v současné době nový zákon o realit-
ním zprostředkování, který v minulém týdnu prošel v Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR již druhým čtením. Hovoří se o velké revoluci v oblasti realitního zpro-
středkování, jež má přispět ke zkvalitnění služeb na realitním trhu, vymezit vztahy 
mezi účastníky obchodu a především posílit ochranu klientů – spotřebitelů. 
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.



„Dle návrhu zákona 
realitní zprostředkovatel 
bude muset být po celou 
dobu výkonu své činnosti 
pojištěn pro případ 
povinnosti nahradit 
zájemci újmu způsobenou 
výkonem realitního 
zprostředkování, 
s limitem pojistného 
plnění nejméně ve výši 
1 750 000 Kč na jednu 
pojistnou událost 
a nejméně ve výši 
3 500 000 Kč pro případ 
souběhu více pojistných 
událostí v 1 roce.“
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„Aktuálně na českém 
realitním trhu působí přes 
2500 realitních kanceláří 
a přes 20000 realitních 
zprostředkovatelů.“

kancelář se běžně uskutečňují obchody i v řá-
dech miliónů korun, a tyto transakce tak ne-
jsou nijak právně chráněny. Klient realitního 
zprostředkovatele tak bude mít alespoň ně-
jakou jistotu, že v případě způsobené újmy 
v rámci realitního obchodu mu bude plněno 
prostřednictvím pojištění zprostředkovatele. 
S profesní odpovědností se samozřejmě pojí 
i v návrhu zákona vymezené povinnosti zpro-
středkovatele, jako je informační povinnost 
vůči klientům, a další, ač ty by jistě měly býti 
samozřejmostí.

Za nejvíce diskutovanou otázku je pak mož-
né označit provádění úschov finančních pro-
středků realitními kancelářemi. V současné 
době často realitní kanceláře či zprostředko-
vatelé nabízejí úschovy finančních prostředků 
při prodeji, nicméně vzhledem ke skutečnos-
ti, že realitní činnost, a tedy ani činnost týka-
jící se úschov není právně regulována, není 
zde záruka pojištění ani povinnost vedení 
odděleného účtu, a hrozí tedy riziko, že do-
jde ke smísení peněžních prostředků zájemce 
o úschovu s peněžními prostředky realitního 
zprostředkovatele a ke krytí jeho provozních 
nákladů těmito svěřenými prostředky. V ná-
vaznosti pak lze zmínit i velké riziko možné 
zpronevěry finančních prostředků klienta, či 
riziko exekuce nebo insolvence samotné rea-
litní kanceláře. Zárukou bezpečného průběhu 
prodeje a koupě nemovitých věcí je využití 
služeb advokáta či notáře a rovněž jím vy-
pracovaná kupní smlouva a jím provedená 
úschova finančních prostředků, neboť právě 
ten je oprávněn dle zákona poskytovat tako-
véto služby. Advokát nebo notář je povinně 
profesně pojištěn a řídí se právními předpisy 
upravujícími povinnosti při úschově finanč-
ních prostředků, jako je například jejich evi-
dence a vedení oddělených účtu úschov, pod-

léhajícími pravidelným kontrolám ze strany 
profesních komor i ministerstva spravedlnosti.

Zákonodárci vzali výše uvedené v potaz 
a na předchozím jednání ústavněprávního vý-
boru projednávali otázku bezpečnosti úschov 
finančních prostředků, zazněly požadavky 
na administrativní zpřísnění pravidel pro ta-
kové nakládání s prostředky klientů i ozna-
mování provádění úschov živnostenskému 
úřadu.  Návrh zákona totiž uvádí, že realitní 
kanceláře sice nemohou úschovy přímo na-
bízet, pokud o ni však klient přímo požádá, 
poskytnout ji mohou. Jak však bude s tímto 
ustanovením nakládáno v praxi, zda nebude 
skrytou reklamou nabízeno i zprostředkování 
úschovy v rámci celé transakce, či jakým způ-
sobem bude ověřováno, zda klient skutečně 
o úschovu požádal, můžeme jen předvídat. 
O těchto i dalších jednotlivých námětech 
na další úpravu vládního návrhu zákona 
rozhodne sněmovna ve třetím čtení. Za pod-
mínek současných i dle navrhované úpravy 
lze nicméně stále považovat zajištění sepsání 
kupní smlouvy i úschovy kupní ceny u dů-
věryhodné třetí osoby odlišné od realitního 
zprostředkovatele – advokáta, notáře či ban-
ky, za základ bezpečné a transparentní realitní 
transakce.

S účinností zákona se počítalo od začátku 
příštího roku. Je otázkou, zda schvalovací 
proces tento horizont naplní, jistě však lze 
uzavřít, že pro slušné a poctivé realitní zpro-
středkovatele nyní spolupracujícími s pro-
věřenými advokátními kancelářemi nebude 
nový zákon překážkou, ale jen přínosem pro 
vyzdvihnutí jimi poskytovaných služeb, zkva-
litnění služeb na realitním trhu a zlepšení po-
věsti všech realitních makléřů vykonávajících 
svou činnost v nejlepším zájmu klientů.



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

PRONÁJMY

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 pro-
najmout garážové stání za 1500,- Kč/měs. Vratná
jistota 30 000,- Kč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

15 200 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 40 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6U1
Provize pouze 50%! Nabízíme 1+kk/B - 32m² 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.

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.

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 pro-
najmout gar. st. za 1500,- Kč/měs. Vratná jistota 30
000,- Kč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

16 200 Kč/měs.

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 te-
rasami 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. tel.: 731 973 289

30 200 Kč/měs.

PRAHA 4

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

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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 5

BYT 4+KK S TERASOU A KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Nádherný, slunný 4+kk s terasou, 126 m² + terasa
+ sklep. Perfektní dostupnost centra, klidné pro-
středí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence
Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

14 670 000 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5DF
Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

14 670 000 Kč

PRAHA 8

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 pří-
ležitost. Orientace JV. Kompletní nabídka bytů na:
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

4 873 910 Kč

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

Prostorných 89 m² poskytne zázemí pro 3-
4člennou rodinu, která si užije společný čas v roz-
lehlém ob. pokoji nebo terase s výměrou téměř 12
m². Orientace J, Z.
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

7 474 575 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, PRAHA 8 - ČIMICE
www.realcity.cz/rc/E7BI

Byt pro 4člennou rodinu jako dělaný! Rozloha 114
m², zahrádka 343 m², orientace jih, západ. Klidné
prostředí plné zeleně. Cena vč. DPH.
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

9 640 664 Kč

PRAHA 10

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spo-
jením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu no-
vých bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 510 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spoje-
ním do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 510 000 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.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

7 160 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

POLOVINA 2RD, 150 M², ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5FD
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.: 737 289 996

9 200 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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

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 Je-
senici u Prahy.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

5 080 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E76L

Byt Horoměřice, 3. NP, A302, 4kk s UP 97,3 m², bal-
kon 5,8 m², parkety, Eurookna, výtah, EN ”B”, cena
vč. DPH, terasy, garážového stání a sklepa, hypo-
téka možná.
Commco tel.: 724 270 852

7 088 025 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!
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NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E76M

Byt Horoměřice 4. NP, A403, 4kk s UP 117,3 m², te-
rasa 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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

OSTATNÍ ČR

CHATA 2+KK, 28 M², PERUC, U LOUN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E721
Prodej chaty, 50mod 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

POZEMKY

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

PRODEJ SP 1081 M², KOZMICE U
BENEŠOVA

www.realcity.cz/rc/E76P
Prodej zasíťované parcely (voda, kanalizace,
elektřina), v Kozmicích u Benešova. Rovinný
pozemek v, na u lesa, v zástavbě RD. Benešov 15
min.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

2 775 000 Kč

KOMERCE

ATELIÉR SE ZAHRÁDKOU, P3, ŽIŽKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BO
Ateliér v OV, o výměře 15,83 m². K ateliéru za-
hrádka ve vnitrobloku 79 m², dále komora 0,98 m²
na chodbě a sklep 3,48 m². Okamžitě volné.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 186 034

2 300 000 Kč

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

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 podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

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.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

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 Středo-
český kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

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

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klid-
ném 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.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

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

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

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popří-
padě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání, 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. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze při-
praveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné na-
bídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není roz-
hodující, 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, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Ka-
mýk, 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, Ja-
hodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha - východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 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 ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra (stavba jednoho domku), anebo i větší plo-
chu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

o velikosti 2+kk - 3+1, OV nebo DV. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla. Za cenově přiměřenou
nabídku platím peníze ihned, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

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@omega-
reality.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 Popo-
vice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, nova@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

LETUŠKA HLEDÁ BYT
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Kč. Vo-
lejte 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 ne-
rozhoduje, hezké místo. Platba hotově. E-mail:
nova@omega-reality.cz, GSM: 724 375 751, 724 370
102.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

KOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/E59H

na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo 8
a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou 
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní 
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou 
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

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

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

Více na www.becpraha.cz

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?



VZDĚLÁVÁNÍ 
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifi kační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu 
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty 
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona 
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí 
MMR ČR)  oprávněná 
pořádat tyto zkoušky 
a vydávat osvědčení 
se státním znakem 
České republiky.

Bližší informace 
na www.arkcr.cz.

Čas od času jsme svědky reklamní kampaně, 
ze které vyplývá, že jedině bez realitní kance-
láře můžete dobře a levně nakoupit nemovi-
tost, pronajmout svůj byt či zahradu. Nelze 
nic namítat proti tomu, když si jako v minu-
losti, na začátku 90. let, někdo zadá inzerát 
např. do inzertních novin a hledá kupce či 
nájemce svého bytu. Dnes tak činí nejčastě-
ji prostřednictvím internetu. Doba se však 
podstatně změnila. Jednak je v současnosti 
na trhu k dispozici mnohem více kvalifi kova-
ných – certifi kovaných - realitních makléřů, 
než tomu bylo dříve, ale tím nejzásadnějším 
je, že realitní kancelář má odpovědnost vůči 
svému klientovi. Nejde o pouhou formula-
ci. Vyplývá to z příslušných ustanovení ob-
čanského zákoníku (zejména § 5), zákona 
o ochraně spotřebitele a dalších právních 
předpisů.  Řada lidí, kteří se spolehli na inze-
rát, který byl realizován bez zprostředkovate-
le, nyní čelí žalobám z hlediska předsmluvní 
odpovědnosti. Stručně řečeno, jednali tak, že 
druhá strana (ta, co četla inzerát) měla důvod 
se domnívat, že obchod „dopadne“. Když 
z důvodu, že inzerujícímu někdo nabídl vyšší 
cenu, z obchodu sešlo, inzerující začal čelit 
žalobě a v důsledku obdržel daleko méně, než 
čekal. A to není jediné riziko. Pětiletá záruční 
lhůta u nemovitostí znamená, že se objevily 
společnosti, které pro kupující zajistí kom-
plexní detailní prohlídku právního i faktické-
ho stavu nemovitosti. Nemáš revize? Zapla-
tíš. Nemáš stavební dokumentaci? Zaplatíš! 

Nemáš stavební dokumentaci v souladu se 
skutečným stavem, protože jsi provedl drob-
nou stavební úpravu a zapomněl ji nahlásit? 
Zaplatíš! A toho, za co může takový majitel 
nemovitosti zaplatit, se dá během pěti let na-
jít opravdu hodně. Jistě, dobrý advokát rizika 
eliminuje smlouvou. Ale to může být pozdě. 
Jsou komodity, které se po internetu prodáva-
jí dobře -  krmění pro domácí zvířata, nabíječ-
ky na mobily, dnes už i oděvy, či potraviny. 
Jestliže však internet slouží jako pomůcka pro 
nabídku  nemovitosti, nemůže jít o komplex-
ní službu pro klienty. Pokud koupím přes in-
ternet špatné krmivo pro psy, tak ho mohu 
vyhodit. Pokud koupím přes internet špatně 
nemovitost, půjde to už jenom přes soudy 
a dobrého advokáta.

Asociace realitních kanceláří České republiky 
se proti nikomu nevymezuje. Vítáme všechny 
seriózní způsoby, které spotřebitelům umož-
ní hladký a dobrý obchod s nemovitostmi. 
Jenom upozorňujeme, že  nemusíte být tak 
bohatí, abyste kupovali levné věci. Asociace 
realitních kanceláří nazývá věci pravým jmé-
nem. Pokud někdo chce ušetřit s rizikem, je 
to jeho právo a volba. 

Pro všechny, kteří chtějí své rozhodnutí, zda 
při realitním obchodě využijí služeb realit-
ní kanceláře, opřít o nějaká PRO či PRO-
TI, připravila Asociace realitních kanceláří 
České republiky na internetu stránky se vše-
mi podstatnými informacemi.
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Čas od času jsme svědky reklamní kampaně, Nemáš stavební dokumentaci v souladu se 

Reality bez rizik
Nemovitý majetek je z materiálních statků většinou to nejcennější, co máme a jeho 
koupě nebo prodej je pro nás životní událostí. Koupit si byt nebo dům k bydlení, 
znamená učinit významné rozhodnutí, které souvisí s dlouhodobým fi nančním zá-
vazkem. V následujících řádcích se dozvíte užitečné rady pro ty z vás, kteří potřebují 
koupit, prodat, najmout či pronajmout nemovitost zejména pro uspokojení potřeby 
bydlení.  



Z těchto informačních stránek, které najdete 
na adrese: http://www.realitybezrizik.org/, 
přinášíme malou ukázku.

Koupě bytu
Nejčastějším případem koupě nemovitosti 
jednotlivci, je u nás koupě bytu. A to zejména 
pro vlastní bydlení. V dnešní době však stá-
le více kupujících o koupi uvažuje z tohoto 
důvodu, protože se dlouhodobá investice jeví 
oprávněně výhodnou. Vždyť za posledních 
deset let stoupá cena nemovitostí trvale.

Nejčastější chybou kupujících, zejména těch, 
kteří nemají s koupí žádnou zkušenost, je 
správná orientace v aktuálních cenách bytů 
na trhu.

Pamatujte si, že ceny na realitních serverech 
konečným cenám většinou neodpovídají.

Jen odborník s letitou zkušeností dokáže tržní 
cenu stanovit. Nebojte se proto zeptat, v pří-
padě spolupráce s realitním makléřem, jak 
dlouho již zprostředkovává, jaké má reference 
a podobně. Koupit předraženou nemovitost 
není žádné umění a už vůbec ne „vítězství“. 
Se zkušeným a prověřeným makléřem se vám 
to nestane. Nebojte se požádat realitní kance-
lář, aby vám podle vašich požadavků vybrala 
nabídky, vyjednala kupní cenu. Ušetříte čas 
i peníze.

Prodej bytu
Prodej bytu není v žádném případě pou-
hé jeho nabídnutí v inzerci. Dnes nejčastěji 
na internetovém inzertním serveru (ať už se 
jmenuje jakkoli). Přesto, že v bytě bydlíte 
(třeba již od malička), neznamená to, že jej 
z pohledu trhu nemovitostí znáte. Byt správ-
ně ocenit, připravit k prodeji, ať už po vizuál-
ní stránce, ale také v rámci platné legislativy, 
není pro laika snadnou záležitostí. Přesto, že 
se vám to dnes snaží kdejaký mediální spot 
namluvit. Přeneste tuto činnost a hlavně od-
povědnost na realitní kancelář.

Každá odborně způsobilá realitní kancelář 
vám nabídne přinejmenším následující po-
stup:

Nábor zakázky:
•   vstupní prohlídka nemovitosti vč. návrhu 

dalšího postupu
•  sepsání zprostředkovatelské smlouvy
•  posouzení reálné tržní ceny
•   převzetí podkladů potřebných k prodeji 

od klienta

Příprava zakázky:
•  prověření podkladů předaných klientem
•   zpracování textových a grafických výstupů 

(exposé, podklady pro inzerce)

Realizace zakázky
•   nabídka nemovitosti
•   organizace prohlídky nemovitostí
•   průběžná komunikace s klientem
•   blokace nabídky nemovitosti
•   příprava podkladů pro kupní smlouvu 

nebo smlouvu jí obdobnou
•   asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy 

jí obdobné sepsané k takovému úkonu 
oprávněnou osobou

•   vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
•   doručování smluv na katastrální úřad 

(vklad), je-li tak sjednáno

Je mnoho klientů, kteří nechtějí využít služeb 
realitní kanceláře, protože nechtějí za kom-
plexní službu platit a dokonce si část úkonů 
zajistí sami. I v jiných profesích to tak bývá. 
Stavíme svépomocí, stříháme si vlasy sami, 
opravujeme si auta apod. Někteří lidé prostě 
nechtějí, aby někdo za ně prováděl prohlídky 
nemovitostí, jednal s úřady, sháněl chybějící 
dokumenty, vyjednával o ceně a podmínkách 
koupě, projednal odstranění různých bře-
men, zápis či odstranění zástavních práv, či 
dokonce zajistil sepis smluvní dokumentace. 
Dcera nebo známý je právník, zajistím si to 
sám. Toto je přesně profil klienta, který vyu-
žije elektronické realitní kanceláře. Prakticky 
mu jde jen o zajištění jistého přísunu zájemců 
o jeho nabízenou nemovitost. Komunikace 
s virtuální realitkou probíhá anonymně, pro-
střednictvím monitoru počítače, maximálně 
telefonátů se zájemci. Na straně prostředníka 
není konkrétní člověk, firma s odpovědností 
za celý nabídkový a realizační proces. Je tam 
jen jakási virtuální inzertní realitní kancelář. 
Pokud jsem zdatný vyjednavač, mám do-
statek odborných znalostí a mám i dostatek 
času se celému procesu osobně věnovat, pak 
je tato služba tím, co hledám. Pokud mám 
zájem, dostanu nabídku i na další služby. Ty 
samozřejmě také musím zaplatit. Nic není za-
darmo a z bez realitky se stává realitka.

Prohlídky nemovitostí
Prohlídky nemovitostí jsou náročným pro-
cesem. Nikdo si nemůže myslet, že se jedná 
pouze o čas strávený se zájemci o prodávaný 
byt. Nejde jen o nemovitost, ale také o právní 
bezvadnost.

Prodej
Provádět po bytě nebo domku desítky nejrůz-
nějších zájemců, není opravdu žádný med. Již 
včasná selekce na ty „vážné“ zájemce a pou-
hé „realitní turisty“, je práce pro zkušené. 
O čase, který souvisí s vlastními prohlídkami, 
s přípravou nemovitosti na prohlídku apod. 
nemluvě… Co se má zájemcům o nemovi-
tosti říkat, aby je např. neodradilo nevhodné 
vystupování, se na realitních kurzech vyučuje 
hodiny. Nelze se domnívat, že budete lepší 
než školený makléř.

Koupě
Na nemovitost, kterou si kupujete, se asi po-
dívat budete chtít osobně. Ale…

Několik typů:
•   Pokud to jde, vždy si s sebou vezměte 

odborníka!
•   Nechoďte na prohlídku, když je tma
•   Dívejte se i tam, kam není vidět
•   Nezapomínejte na prohlídku okolí
•   A rada nakonec – NESPĚCHEJTE

Koupě nemovitosti je investicí v řádech sta-
tisíců a častěji dnes milionů. Nenechte se ni-
kým tlačit do ukvapeného rozhodnutí.

Rozsah služeb  
realitní kanceláře – 
člena ARK ČR při 
zprostředkování prodeje

a)  Nábor zakázky 
 -  vstupní prohlídka 

nemovitosti  
 -  sepsání 

zprostředkovatelské 
smlouvy  

 -  posouzení reálné tržní 
ceny

 -  převzetí podkladů 
potřebných k prodeji 
od klienta 

b)  Příprava zakázky 
 -  prověření  podkladů 

předaných klientem 
z běžně dostupných 
zdrojů

 -  zpracování textových 
a grafických výstupů 
(exposé, podklady pro 
inzerce)

c)  Realizace zakázky 
 -  nabídka nemovitosti 
 -  organizace prohlídky 

nemovitostí 
 -  průběžná  

komunikace 
s klientem

 -  blokace nabídky 
nemovitosti

 -  příprava podkladů pro 
kupní smlouvu nebo 
smlouvu jí obdobnou

 -  asistence u  kupní 
smlouvy nebo 
smlouvy jí obdobné 
sepsané k takovému 
úkonu oprávněnou 
osobou

 -  vypořádání kupní 
ceny, je-li tak 
sjednáno

 -  doručování smluv 
na katastrální úřad, 
je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci 
sjednané provize u tzv. 
„exkluzivních zakázek“.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR
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NEUSTUPOV
www.realcity.cz/rc/E7BP

Pozemek, 568 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
399 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E5VU

Pozemek, 800 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
690 000 Kč

ŘENDĚJOV
www.realcity.cz/rc/E7BQ

Pozemek, 1540 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
450 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E7BR

Pozemek, 567 m²
Aktivreality

tel.: 602 338 469
700 000 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/E62T

Pozemek, 920 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 777 163 141
545 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E5VV

Pozemek, 699 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
735 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E58A

Pozemek, 1221 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
810 500 Kč

TÝNEC NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E2MT

Pozemek, 1053 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
1 050 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E7BS

Pozemek, 858 m², tř. G
EVROPA RK HRADEC KRÁL.

tel.: 734 261 016
990 000 Kč

LEŠANY
www.realcity.cz/rc/E6FK

Pozemek, 1044 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 090 000 Kč

ZÁHORNICE
www.realcity.cz/rc/E5X4

Pozemek, 844 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 000 000 Kč

DUBENEC
www.realcity.cz/rc/E6F9

Pozemek, 645 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 777 561 402
1 092 630 Kč

DRHOVY
www.realcity.cz/rc/E7BT

Pozemek, 900 m²
CENTURY 21 FairTrade

tel.: 775 098 880
1 100 000 Kč

KOŠÍK
www.realcity.cz/rc/E5X7

Pozemek, 19300 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 725 882 617
1 200 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2AX

Pozemek, 1600 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
1 140 000 Kč

LÁZNĚ TOUŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E7BU

Pozemek, 3823 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
1 490 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E5X6

Pozemek, 1662 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
1 190 000 Kč

MISKOVICE
www.realcity.cz/rc/E7BV

Pozemek, 1685 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 570 000 Kč

HRUBÝ JESENÍK
www.realcity.cz/rc/E6GE

Pozemek, 2146 m²
RE/MAX Ivy

tel.: 777 746 932
2 125 000 Kč

TUPADLY
www.realcity.cz/rc/E7BZ

Pozemek, 3674 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
2 821 800 Kč

ONDŘEJOV
www.realcity.cz/rc/E7BX

Pozemek, 2765 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 607 189 281
2 750 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E7C1

Pozemek, 1714 m²
Duna House

tel.: 721 527 567
3 250 000 Kč

STUDENĚVES
www.realcity.cz/rc/E7BY

Pozemek, 1209 m²
CENTURY 21 FairTrade

tel.: 775 098 880
2 799 900 Kč

ŽILINA
www.realcity.cz/rc/E75S

Pozemek, 1255 m²
Duna House

tel.: 720 328 117
3 780 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6QV

Pozemek, 2059 m²
Zafix s.r.o.

tel.: 777 255 444
6 500 000 Kč

ČERNOŠICE
www.realcity.cz/rc/E7C9

Pozemek, 1303 m²
Duna House

tel.: 774 793 221
11 000 000 Kč

CHÝNĚ
www.realcity.cz/rc/E7C7

Pozemek, 1174 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
6 990 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E2N5

Pozemek, 2080 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
12 480 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7C8

Pozemek, 2178 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
9 800 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7CA

Pozemek, 2349 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
24 000 000 Kč

LÍBEZNICE
www.realcity.cz/rc/E7C2

Pozemek, 820 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 990 000 Kč

CHYŇAVA
www.realcity.cz/rc/E7C5

Pozemek, 3583 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 500 000 Kč

ZLONÍN
www.realcity.cz/rc/E7C3

Pozemek, 807 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
4 231 101 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E6QR

Pozemek, 1277 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
4 666 500 Kč

PSÁRY
www.realcity.cz/rc/E7C4

Pozemek, 2979 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 490 000 Kč

SVĚTICE
www.realcity.cz/rc/E7C6

Pozemek, 986 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
5 423 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků



31

ČÁSLAV
www.realcity.cz/rc/E7CB

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
6 500 Kč/měs.

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7CE

Byt, 1+1, 36 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
7 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7CC

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 605 283 338
7 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7CF

Byt, 1+kk, 28 m², tř. D
Reality Vodenka

tel.: 608 981 561
8 950 Kč/měs.

HOŘESEDLY
www.realcity.cz/rc/E7CD

Byt, 1+1, 42 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 774 335 510
7 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7CG

Byt, 1+kk, 21 m²
Reality5

tel.: 724 769 497
9 000 Kč/měs.

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E7CH

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
9 000 Kč/měs.

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E7CK

Byt, 1+kk, 39 m², tř. B
EVROPA RK KLADNO

tel.: 608 611 830
9 900 Kč/měs.

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E7CI

Byt, 1+kk, 25 m²
Reality Vodenka

tel.: 602 958 223
9 000 Kč/měs.

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E7CL

Byt, 2+1, 68 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
10 000 Kč/měs.

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E7CJ

Byt, 1+1, 30 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
9 500 Kč/měs.

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E7CM

Byt, 2+kk, 36 m²
Reality Vodenka

tel.: 601 371 478
10 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7CN

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
10 000 Kč/měs.

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E7CQ

Byt, 1+1, 42 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 500 Kč/měs.

ODOLENA VODA
www.realcity.cz/rc/E7CO

Byt, 1+1, 35 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 763
10 300 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7CR

Byt, 1+1, 38 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
10 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7CP

Byt, 1+kk, 25 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
10 500 Kč/měs.

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E7CS

Byt, 1+1, 54 m²
Reality Vodenka

tel.: 602 958 223
11 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7CT

Byt, 1+kk, 30 m², tř. C
ASTONE REALITY

tel.: 608 333 876
11 300 Kč/měs.

KOZOJEDY
www.realcity.cz/rc/E7CX

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7CU

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 037
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7CY

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
12 000 Kč/měs.

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E7CV

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
iRealitka.cz

tel.: 602 285 543
11 500 Kč/měs.

ÚVALY
www.realcity.cz/rc/E7CZ

Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
12 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E7D7

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
18 900 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E7DA

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
21 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E7D8

Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
Reality5

tel.: 724 769 497
19 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7DB

Byt, 2+1, 76 m², tř. E
RE/MAX ANDĚL

tel.: 733 599 959
21 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E7D9

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
19 900 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E7DC

Byt, 2+kk, 61 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 605 172 214
21 500 Kč/měs.

ČÁSLAV
www.realcity.cz/rc/E7D1

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7D4

Byt, 2+kk, 54 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 734 799 331
18 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7D2

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
14 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7D5

Byt, 1+kk, 31 m²
CENTURY 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
18 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E7D3

Byt, 2+kk, 42 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
15 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7D6

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 605 283 338
18 300 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1



Trendy
Vánoce 2019 
Barvy, ozdoby i dekorace 
pro tento rok

Vánoce se nezadržitelně blíží. A to je 
nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, 
jaké si je uděláme. Takové totiž i bu-
dou. Pokud vás zajímá, jakým smě-
rem se ubírají letošní vánoční trendy, 
určitě jste na správné adrese. Velké 
inovace nehledejte, i když i letošní 
Vánoce budou svým způsobem své 
a originální. Hlavním trendem, kte-
rý se šíří po celém světě, je pohoda 
a celkový návrat k tradicím a starým 
zvykům. Co nás ještě čeká?

Příroda je nejlepší inspirací
Celým rokem nás provází obecný trend, 
kterým je návrat k přírodě. A aby ne. Stá-
le častěji si uvědomujeme, jak je příroda 
křehká a inspirativní, uklidňující a vše-
obsahující. A tak nám spolu s tím i do-
chází, že bychom ji měli chránit. Čím 
více se přírodou zabýváme, tím více nás 
neustále fascinuje. A tak se jí obklopuje-
me. Příroda je tedy hlavní múzou roku 
2019. Měla by na nás dýchnout nejen 
ze slavnostního prostírání, ale celkově 
i z další výzdoby interiéru. Neznamená 
to, že se musíte nutně vzdát všech ba-
revných a blýskavých dekorací, které jste 
využili v předchozích letech. Zkuste je 
recyklovat. Vložit mezi ně šišky, klacíky, 
dřevěnou kůru, kterou najdete spadlou 
v lese, nebo další plody a usušené ovoce. 
Místo prostírání můžete letos zkusit po-
užít dřevěné kulatiny nejen pod talíře, 
ale třeba i pod vázu se suchými větve-
mi ozdobenými čímkoli, co vás trkne 
na podzimní procházce do nosu.

Modrá je dobrá
Zpívá se ve známé písni. A letos bude 
úplně nej, tedy podle trendů, které se 

ofi ciálně objevují ze zahraničí. Opět to 
neznamená, že z vašeho domu zmizí 
tradiční vánoční barvy jako zelená, čer-
vená nebo zlatá. Barvou vánoc je ovšem 
modrá, která se k nim připojí. Dalším 
tipem je kombinace několika odstínů 
a vytvoření tónu v tónu. Překvapí vás, 
jak tohle vypadá v interiéru dobře. 
A v doprovodu bílé a stříbrné nebo zlaté 
barvy nebude třeba dalších zvláštností. 
Stejně tak je klidně doplňte opět něja-
kou přírodní dekorací nebo je položte 
na surové dřevo apod. Máte-li rádi do-
mácí pohodu a společné tvoření, klidně 
si kupte modrou barvu ve spreji a obar-

věte si nějaké starší ozdoby namodro. 
Čeho byste se měli ovšem vyvarovat, 
jsou složité ornamenty. Stále platí, že 
v jednoduchosti je krása. Jasnější pravi-
dlo snad ani neexistuje.

Jaké vzory budou in?

Navzdory předchozímu sdělení, přeci 
jen existují i linie a vzory, které se přede-
pisují pro Vánoce 2019. Letos frčí tečky 
a čárky. Mohou mít libovolnou velikost. 
Hovoří se o tom, že posilují vibrace 
letošních svátků. Opět vás vybízíme 
k tomu, abyste usedli v kruhu rodinném 
a strávili pár společných chvil i přípra-

Jídlo podle kraje i peněz
Co se jídla týče, to záleželo na kraji. Jiný kraj, jiný mrav. Hospodyňka 
většinou po večeři přinesla vánočku a cukroví. K tomu se popíjela 
káva, čaj, víno i pálenka nebo pivo. Pod talířem pak nechyběla šupina 
z kapra. Ty na místo ukrývala hospodyňka, protože měly přinést pení-
ze do domu i jednotlivým členům rodiny.

Štědrovečerní večeře našich předků byla obecně paradoxně chudší 
i bohatší zároveň. Obvykle se podávalo pět až sedm chodů, jejichž slo-
žení se odvíjelo od fi nančních možností rodiny. Takže někde si užívali 
pečených šneků nebo raků, zatímco jinde museli vystačit s hrachem, 
houbami a sušeným ovocem. Klasickým českým vánočním jídlem byl 
houbový kuba. Podle tradice se podává jako polední jídlo na Štědrý 
den, naši předci jej často ale jedli i mimo sváteční časy. Má mnoho 
krajových variant – někde se do něj přidává sádlo, jinde škvarky, jinde 
ho zapékají.
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vou ozdob. Uvidíte, jak to rodinu pěkně 
stmelí dohromady. Tečky a čárky navíc 
zvládnou i malé děti. Zkuste je namo-
tivovat správným způsobem a užijte si 
společné tvoření. 

K vánočním svátkům patří světýlka
Tady dochází k velké změně. V posled-
ních letech totiž bylo in bílé ostré světlo 
LED žárovek. A s tím je poměrně radi-
kální konec. Uvidíme ale až v ulicích, 
do jaké míry trendy ovlivňují naše poči-
ny. Nicméně bílé ostré světlo je na ústu-
pu a do popředí se začíná dostávat přiro-
zené teplé od svíček a luceren. Dává to 
logiku při návratu k tradicím. 

Tradice jsou hitem
A jsme u toho hlavního. Tradice jako 
před léty. To je velký trend. Návrat 
ke kořenům, uctívání předků a jejich 
rituálů. Připomínání si lásky, sounále-
žitosti, chvilek pohody, to jsou důležité 
faktory, které lidé na celém světě stále 
častěji vyhledávají. Uspěchaná doba si 
jednoznačně žádá zastavit se a chvilku 
pobýt v přítomném okamžiku bez vel-

kých technických vymožeností. Spíše 
ve skromnosti, lásce, poklidu a v kruhu 
rodinném. Nebojte se proto zavzpo-
mínat na zvyky, které znáte z dětství, 
a klidně přidejte i nějaké nové. Zkuste 
si zazpívat koledy a zaposlouchat se 
do slov. Obklopte se vánoční magií, 
jak nejvíc to jen jde. Uvidíte, že pak se 
teprve začnou dít zázraky. Takové, kte-
rých si v našem životě často přes všední 
starosti ani nevšimneme.

Vánoční zvyky, které volají po obno-
vení – co jde zjistit z jablka
Nejznámějším a technicky naprosto ne-
náročným vánočním obyčejem je kráje-
ní jablíček. To asi známe všichni. Jablko 
se překrojí příčně v půli. Pozor, ne jinak. 
Pak se podrobí důkladnému zkoumání. 
Pokud je ve středu hvězdička, znamená 
to zdraví v následujícím roce. Tedy ale-
spoň podle tradice. Neblahým zname-
ním je červ nebo jádřinec ve tvaru kří-

že. Z jablečných jadérek se také věštilo 
počasí v následujícím roce. Jak? Celkem 
12 jadérek z jablka dejte do misky s vo-
dou. Kolik jich následně vyplave na hla-
dinu, tolik bude suchých měsíců v dal-
ším roce. A pozor. Jablíčka by měla být 
ta od nás. Tedy tuzemská. 

Ořechy. Co nám prozradí?
Oblíbené jsou o Vánocích i ořechy. 
Nejen jejich pojídání, ale i věštění 
z nich. Víte, že lodičky z ořechů nás do-
vezou k rodinné pohodě? Do skořápek 
od vlašských ořechů přilepte tekutým 
voskem malé svíčky. Počet lodiček by 
měl odpovídat počtu členů rodiny. Pak 
svíčky o vánocích zapalte a lodičky dejte 
do umyvadla s vodou. Když se budou 
držet u sebe, bude rodina pohroma-
dě. Pokud se nějaká vzdálí, vydá se její 
vlastník na cesty. Z vlašských ořechů se 
také věštilo, jako z jablíček. Udělejte to 
následovně. Každý člen rodiny si vez-
me jeden ořech a rozlouskne ho. Černý 
vnitřek předznamenává neštěstí a smu-
tek, zdravý oříšek naopak štěstí a radost. 

Do vánočky zapečte štěstí
Co to znamená? Vánočka 
ke svátkům nepochybně patří.
Až ji budete péct, nezapo-
meňte do ní zapéct zrnko su-
chého hrášku. Ten, kdo ho při 
jedení najde, bude mít celý 
rok štěstí.
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Tradice při stolování

Nesměl chybět pecen chleba. Ten se vždy 
pokládal na jeden roh, aby měla rodina 
i další rok co do úst. V dalším rohu byly 
peníze, které rodině slibovaly blahobyt. 
Ve třetím rohu byla miska s jídlem pro do-
bytek a slepice. Někde tuhle misku pokláda-
li na zem pod stůl. 

Stůl obepínal řetěz, který chránil rodinu 
před zloději. Společně s tím také zajišťoval 
rodinnou soudržnost i fakt, že se rodina zase 
sejde. Další tradicí byl sudý počet lidí. Ten 
by u vánočního stolu měl být vždy. Pokud 
se tak nestalo, musela hospodyňka prostřít 
o jeden talíř více. Pověry pravily, že  kolem 
domů prochází smrt a nahlíží do oken. Kde 
vidí lichý počet, tam se příští rok pro něko-
ho vrátí. 

Na vánoce bylo zvykem 
vzpomínat

To asi víme všichni a také to 
děláme. V dávných dobách 
ovšem před samotnou 
večeří  nechybělo pomodlení 
a vzpomínání jednotlivých 
členů rodiny, co dobrého 
a špatného je v uplynulém 
roce potkalo. Tedy ne pouze 
vzpomínat na ty, kteří již 
s rodinou být nemohou. 
Symbolicky pak působil 
položený hrách na talíři, který 
spojoval přítomné stolovníky 
v dobrém i zlém.
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