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EXKLUZIVNĚ 724 370 102

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

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.

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

Radvanec, okres Česká Lípa. Prodej
samostatného RD 4+1, pozemek 1.263 m2.
Ve velmi dobrém stavu. Čistička odpadní
vody, elektřina, voda. Pěkné místo.

799.000 Kč

G

849.000 Kč

G

2.999.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

Libeň, Praha 8. PProdej bytu v OV, 2+kk/
lodžie, 47 m2 + 10 m2 lodžie + 3 m2 sklep,
ulice Přádova. Metro Kobylisy 3 min. pěšky.
Nízký revitalizovaný panelák.

Pyšely, okr. Benešov. Prodej samostatného
RD, 3+1+terasa, garáž. Podsklepeno.
Pozemek 1.351 m2. IS: voda, elektřina,
kanalizace a plyn. Velmi pěkný místo.

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

3.999.000 Kč

7.499.000 Kč

7.900.000 Kč

Nešetřete na provizi realitní kanceláře. Kdo by nechtěl ušetřit na provizi? V tomto případě však doporučuji
ponechat spoření stranou a hledat zejména v nabídkách realitních kanceláří.
Máme zkušenosti, že dohoda s pronajímateli bez stmelujícího prvku zprostředkovatele bývá často nesnadná.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Jak si dobře najmout byt?
Nemovitostí k pronájmu, zejména
pak bytů ve velkých městech či jejich
blízkosti je značný nedostatek. Pokud
zadáme nabídku bytu k pronájmu do
inzerce, tak v průběhu jediného dne
reaguje leckdy až deset zájemců. Ano,
majitelé si často mohou vybírat z více
uchazečů.

Vyhledejte si nabídky. Nejseriózněji
se mi jeví server sreality.cz. Nabídky zde
jsou přehledně uspořádány a inzeruje
na něm minimum přímých vlastníků
nemovitostí.
Porovnejte vybrané nabídky – leckdy se může stát, že jednu nemovitost
inzeruje více zprostředkovatelů s různými údaji. Doporučuji upřednostňovat nabídky, které nabízí pouze jedna
realitní kanceláře na základě exkluzivní
smlouvy.
Dojednejte si prohlídku a přijďte
včas. Ano, zpozdit se může každý. Pokud se však zpozdíte s příchodem na
prohlídku, tak nevzbudíte seriózní dojem.

Jelikož OMEGA REALITY zastupuje
vlastníky na základě výhradní smlouvy
o zprostředkování, tak předvýběr nájemce (leckdy i samotný výběr) bývá
ponechán na našem uvážení.

Rozhodujte se rychle. Vezměte
v úvahu, že vlastník i realitní kancelář
chtějí vyhledat nového nájemce v přiměřeně rychlém termínu. Pokud budete příliš otálet s rozhodnutím, mohou
uzavřít dohodu s dalším zájemcem.

Co tedy může zájemce o pronájem
bytu udělat, aby vysněný byt získal?

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz
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PRAHA 10 - VINOHRADY | HRADEŠÍNSKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E7GS
212 m2, dubové masivní parkety, velkoformátová dřevěná okna s
akusticko-izolačními trojskly, byt ve 2.NP energeticky úsporného bytové29484
ho domu s recepcí, výtahem a kamerovým systémem
724 551 238
Informace v RK
G

PRAHA 10 - VRŠOVICE | ČERNOMOŘSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E7GO
63 m2, nová dřevěná špaletová okna, repasované parkety, zrenovovaný
přízemní byt v rohovém domě v klidné ulici na rozhraní Vinohrad a Vršovic
33562
a v blízkosti Havlíčkových sadů
724 551 238
6 400 000 Kč
G

PRAHA 10 - VRŠOVICE | SLOVINSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E7GR
102 + 18 m2, terasa, zimní zahrada, dřevěná okna, klimatizovaný mezonetový byt v 6.NP novogotického rohového domu v místě se snadným
33525
dopravním spojením a bohatou nabídkou služeb
724 551 238
9 500 000 Kč

G

PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO | NA HRÁDKU

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E7GL
60 m2, vysoké stropy, dřevěná okna, nově zrenovovaný světlý byt ve 4.NP
rohového domu s výtahem, na klidném místě vedle Botanické zahrady a
33325
v pěším dosahu Vltavy
724 551 238
7 200 000 Kč
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KE KAPSLOVNĚ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E7GM
163 + 92 m2, 2 terasy, střešní zahrada, dřevěné podlahy, designový italský
nábytek, 2 garážová stání, privátní park, byt ve 4.NP rezidence Central
33960
Park Praha od studia A69 architekti
724 551 238
19 950 000 Kč
A

B

PRAHA 6 - BŘEVNOV | NA PETŘINÁCH

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E7GN
113 + 11 m2, balkon, téměř třímetrová výška stropů, velkoplošná okna,
podlahové vytápění, prvotřídní bezbariérový byt v nově vznikajícím ko30074
morním viladomě Na Petřinách 7
724 551 238
13 990 000 Kč
C

PRAHA 6 - VELESLAVÍN | NA OKRAJI

Byt 6+kk
www.realcity.cz/rc/E7GQ
262 + 114 m2, 4 terasy, dřevěné podlahy, sauna, zimní zahrada, mezonetový byt s unikátními výhledy ve 3 nejvyšších podlažích domu v Areálu
33849
Hvězda od architekta Vlada Miluniće
724 551 238
27 490 000 Kč
D

BEROUN - VYSOKÝ ÚJEZD

PRAHA 5 - MALÁ STRANA | MĚLNICKÁ

PRAHA-ZÁPAD - JESENICE

PRAHA 5 - STODŮLKY | K FIALCE

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E7GK
115 + 27 m2, terasa, velká zahrada, velkoformátová okna, podlahové
vytápění, byt v právě dokončeném komorním domě u vyhlášeného golfo31084
vého resortu blízko Prahy
724 551 238
8 640 000 Kč

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E7GP
128 + 8 m2, terasa, francouzská okna, parkety, mezonetový podkrovní
byt v 6. a 7.NP činžovního domu v klidné boční ulici mezi Janáčkovým
33391
nábřežím a Petřínskými sady
724 551 238
19 900 000 Kč

G

PRAHA-VÝCHOD - ŘÍČANY | LIPANSKÁ

Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E7GT
359 + 632 m2, dřevěné masivní podlahy, podlahové vytápění, krbová
kamna, bazén, studna, dům s výhledem na romantickou zříceninu hradu v
33672
rezidenční lokalitě Říčan nedaleko Prahy
724 551 238
14 900 000 Kč

Dům 7+kk
www.realcity.cz/rc/E7HZ
279 + 1 441 m2, krb, jacuzzi, klimatizace, podlahové vytápění, bazén,
velká garáž, jižní zahrada, dům se 2 samostatnými jednotkami v místě se
33842
snadnou dostupností Prahy
724 551 238
25 990 000 Kč

Dům 7+kk
www.realcity.cz/rc/E7GU
183 + 817 m2, terasa, podlahové vytápění, hliníková okna, 4 parkovací
místa, novostavba domu se zahradou na velkém pozemku v klidné vilové
33363
čtvrti poblíž parku Košíře-Motol
724 551 238
19 850 000 Kč
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INZERENTI:
ABF, a.s.
ARK ČR - Asociace realitních kanceláří
České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
CRESTYL
EXAFIN one, s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
JRD Development s.r.o.
LEXXUS – Nové Chabry
Luxent s.r.o.
Natland Real Estate – Lipenecký park
Natland Real Estate – Rezidence
Sedmikráska
OMEGA ESTATE s.r.o.
Pavlína Musilová, Century21
PSN s.r.o.
RealExpert Success
Realitní kancelář Donna s.r.o.
Realitní kancelář Honzík s.r.o
Realitní společnost České spořitelny
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.
Trigema a. s.
V Invest – Jinonický Dvůr

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
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Klára Břízová, +420 739 571 988
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Metrem C 5 minut?
www.NoveChabry.cz

Cyklostezkou?

www.NoveChabry.cz

Kavárnou?

www.NoveChabry.cz

Školkou?

www.NoveChabry.cz

Fitkem?

www.NoveChabry.cz

www.NoveChabry.cz

Lesoparkem?

www.NoveChabry.cz

Restaurací?

www.NoveChabry.cz

Garáží?

Hledáte nové
bydlení s...

Nové Chabry

Praha 8

Vinárnou?

www.NoveChabry.cz

Sklepem?

www.NoveChabry.cz

Kulturním centrem?
www.NoveChabry.cz

Bistrem?

www.NoveChabry.cz

Sklepem?

www.NoveChabry.cz

Školkou?

www.NoveChabry.cz

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

Nejdřív jistou hypotéku,
až pak hledat byt!

Chcete koupit byt, ale máte obavy, abyste nepřišli o rezervační poplatek, kdyby vám
hypotéka nevyšla? Je zde jedno řešení. Nechte si nejdříve schválit hypotéku a až pak
hledejte vysněný byt.
Jak to funguje?
„Ještě před tím, než si vyberete nemovitost, vyřídíme
společně hypotéku,“ říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT a dodává: „Sepíšeme žádost
a doložíme podklady k posouzení příjmu.“ U zaměstnanců se dokládají výpisy z účtu s příchozí mzdou
a potvrzení o příjmu na formuláři banky, u podnikatelů se doloží daňové přiznání. V této fázi se však
nemovitost vůbec neřeší. Důležité je si pouze spočítat, kolik máte vlastních peněz a dle toho nastavit
variantu hypotéky. Na výběr máte hypotéku 90 %,
80 % a 70 % – podle toho, jaký podíl očekávané
ceny plánujete financovat z vlastních prostředků.
Banka vám následně schválí požadovanou výši hypotéky na základě vašeho příjmu. Poté máte rok
na to, abyste si nemovitost vybrali a peníze z hypotéky vyčerpali. Jakmile si tedy vyberete svůj vysněný byt nebo dům – doložíte návrh kupní smlouvy
a nechá se udělat odhad hodnoty této nemovitosti.
Banka vyhotoví zástavní smlouvy a již je vše jako
u klasické hypotéky, avšak s tím rozdílem, že hypotéka byla dopředu schválená a nic tedy neriskujete.
Dokládám po výběru nemovitosti opět příjmy?
Ne, banka již po vás opětovné doložení příjmu nepožaduje. Ale pozor, je tu jedna výjimka.
Od schválení do vyčerpání hypotéky je potřeba
nepořizovat si další úvěr, jinak by bylo potřeba
příjem znovu doložit. Banka se totiž před čerpáním podívá do úvěrového registru a pokud byste
si pořídili nový úvěr (stačí i jen kontokorent nebo
kreditní karta), bude banka požadovat aktualizaci
vaší bonity. „Z toho důvodu doporučujeme počkat
s dalšími případnými úvěry, anebo si je vzít ještě před
schválením hypotéky,“ říká Anna Kendíková.

Co když potřebuji méně peněz, než je schváleno?
V tomto případě se nemáte čeho obávat. Banka
dává možnost až 50 % z výše schválené částky
zdarma nevyužít (nevyčerpané peníze nelze použít
na jiný účel). Tyto nepoužité peníze samozřejmě
splácet nebudete, vše se přepočítá na částku, kterou
skutečně potřebujete. Pozdější navyšování hypotéky ale není možné, musel by se připravit nový úvěr.
Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si schválit
raději vyšší částku, aby pak hypotéka byla dostatečná. 50 % je dostatečně vysoká částka, abyste měli
rezervu.
Co se stane, když za rok hypotéku nevyužiji,
jaké jsou tam poplatky?
Poplatek za schválení je standardně ve výši
4 900 Kč, ale je možná výjimka. Pokud se vám
za rok nepodaří najít nemovitost, pak zaplatíte storno poplatek 9 900 Kč. Celé vás to tedy bude stát
14 800 Kč. Je to samozřejmě na zvážení, ale výhodou je, že hypotéku máte okamžitě k dispozici a že
je již schválená a tedy 100% jistá. Nemusíte se tak
obávat, že byste přišli o rezervační poplatek (což
by stálo podstatně víc), nebo že by vám vysněnou
nemovitost „vyfoukl“ někdo rychlejší.
Na co všechno můžu použít tuto hypotéku?
Tuto hypotéku je možné získat na koupi nemovitosti (bytu nebo domu) určené k bydlení. Nelze ji
použít na rekonstrukci, ani na výstavbu. V případě
koupě novostavby by se mělo jednat o takový byt
nebo dům, který už je dokončený nebo těsně před
dokončením – aby hypotéku bylo možné vyčerpat
do roka od schválení úvěru.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
8

HYPOASISTENT je
smluvním partnerem
všech hypotečních bank
a spolupracuje i se stavebními
spořitelnami. Díky tomu
může klientům nabídnout
zcela objektivní srovnání
hypoték jednotlivých bank
a představit optimální
varianty financování.
Díky kvalitnímu portfoliu,
vysokému objemu produkce
a úrovni zpracování
úvěrových složek jsou pro
klienty HYPOASISTENT
připravené 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 fixace
úrokové sazby, kdy pomůže
s bankou dojednat výhodné
podmínky i pro další fixační
období.
HYPOASISTENT je členem
Asociace hypotečních
makléřů ČR a hrdým
nositelem certifikátu „FÉR
Hypotéka“.

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

WWW.REALCITY.CZ

Drahá
Praho!
Měníme tvůj nájem
za vlastní byt.

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

berounskabrana.cz

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

www.luxent-commercial.cz

G

G

řesaneč

www.realcity.cz/rc/ 5R

Prodej multifunkčního objektu, který je umístěn při silnici první
třídy mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Od obou měst je vzdálen
cca 30 minut cesty. Disponuje 8 pokoji. Kapacita restaurace je 120
míst a v letních měsících lze rozšířit na 200 míst.
770 18 18

Praha 3- i

ov

www.realcity.cz/rc/E7BK

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.
775 285 285

17 000 000 Kč

G

G

www.realcity.cz/rc/E7HN

Pronájem kanceláře 250 m² v moderní administrativní budově po
kompletní rekonstrukci. Kanceláře je možné přizpůsobit dle vlastních potřeb, jelikož jsou v současnosti ve stavu shell & core. Ke každé
nájemní jednotce je tak možnost vlastní kuchyňky.
775 285 285

G

www.realcity.cz/rc/E7I5

Prodej Komerčního parku Jesenice s pronajímatelnou plochou
3.055 m², na poz. 5.482 m2, možnost výnosu až 7,5 % ročně. Nájemné
činí celkem 7.391.000 Kč ročně + DPH. V současnosti jsou zde v nájmu
celkem čtyři subjekty, z toho tři spadají pod úřad města Jesenice.
775 285 285

www.realcity.cz/rc/E6UC

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

G

www.realcity.cz/rc/E7I6

Prodej specifické exkluzivní nemovitosti - vodárenské věže jako sídla
firmy, 814 m², s komerčními prostory a garáží ve stavu shell & core,
na pozemku 1.268 m². Unikátní mezonetový prostor 3+kk o velikosti
223 m² s výhledem 360° skýtá pohled na celou Prahu.
02 108 88

www.realcity.cz/rc/E5D4

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

8 500 Kč m

www.realcity.cz/rc/E76V

Pronájem kanceláře o velikosti 300 m² v jedinečném kancelářském
projektu Kotelna II, který se nachází v Radlicích a bude k dispozici od
dubna 2020. Projekt je citlivě začleněn do Radlického údolí a nabízí
celkem 12.000 m² kancelářských prostor.
770 18 18

Praha 4-Braník

111 381 Kč m

www.realcity.cz/rc/E7I7

Prodej bytové vily navržené Ing. arch. Parmou: dva velké byty, dvě
garsonky, fitness se saunou, bazén, sklady a garáže. Celková užitná
plocha domu je 770 m² (365 m² bytové plochy/kanceláří, 84 m² teras a
balkonů a 194 m² skladových prostor). Pozemek 604 m².
734 445 445

Informace v RK

Informace v RK

G

G

Praha 5-Jinonice

77 000 Kč m

D

Praha 8- ibe

Informace v RK

Praha 5-Jinonice

Informace v RK

G

Praha -Vo ovice

775 285 285

C

Jesenice, Praha-západ

81 250 Kč m

www.realcity.cz/rc/E53U

Pronájem obchodní jednotky 38,5 m² v hotelu Intercontinental, vhodné pro butik značkové módy, luxusní doplňky, obchod se suvenýry,
květinami nebo jiným sortimentem. Jednotka má vlastní vchody jak
z venkovní části, tak i z vnitřní části hotelu a je plně prosklená.

29 000 Kč m

G

Praha 10-Strašnice

Praha 1-Staré Město

Praha 1- ové Město

www.realcity.cz/rc/E7HS

Nebytový prostor 90 m², který prošel důkladnou a perfektní rekonstrukcí, v přízemí domu postaveném těsně po roce 1900 na Rašínově
nábřeží v samém centru Prahy. Prostor je ideální pro provoz vzorkové
prodejny či kanceláří. V okolí veškerá občanská vybavenost a MHD.
773 7

7

12 8 0 000 Kč

Poděbrady

www.realcity.cz/rc/E67F

Pronájem komerčního objektu v atraktivní lokalitě pro polyfunkční
komerční využití. Dům s UP 244 m² se nachází na frekventovaném
místě nedaleko nákupního centra v blízkosti dálnice D11 na hlavní
přístupové silnici do lázeňského města Poděbrad ze směru od Prahy.
770 18 18

Informace v RK

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

www.luxent.cz

G

G

C

Praha 1-Josefov

www.realcity.cz/rc/E7HQ

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

Praha 4-Krč

Třípodlažní rodinný dům 6+1/T/B s kompletním vybavením. Moderní
stavba domu se nachází v klidné lokalitě Prahy 4 a nabízí výhledy
i soukromí. Nemovitost s ob. plochou 450 m² je vybavena nadstandardními designovými materiály a prvky. Pozemek 565 m².
770 181 181

19 900 000 Kč

G

www.realcity.cz/rc/E7HR

www.realcity.cz/rc/E6KR

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

G

www.realcity.cz/rc/E7AU

Byt 3+kk o užitné ploše 109 m², který prošel důkladnou a perfektní
rekonstrukcí ve 3. NP činžovního domu. Byt je velmi světlý díky oknům orientovaným do tří světových stran. Dům prošel rekonstrukcí
fasády, společných prostor, střechy a byl instalován nový výtah.
773 769 769

www.realcity.cz/rc/E71T

Kompletně zrekonstruovaný rodinný dům 4+1 se zápražím, terasou
a velkou zahradou, asi 200 m od zátočiny Berounky. Dům se nabízí
v příjemném, přírodním kvalitním standardu. UP domu je 338,5 m²,
garáž pro dva vozy + parking na pozemku. Pozemek 1.175 m².
734 445 445

C

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E7AT

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.
734 445 445

12 890 000 Kč

G

Praha 2-Vinohrady

www.realcity.cz/rc/E71S

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

18 500 000 Kč

Praha 1-Staré Město

Informace v RK

G

Černošice, Praha-západ

773 769 769

G

Praha 1-Malá Strana

23 800 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5H7

Velmi zajímavý byt 3+kk poblíž Staroměstského náměstí, v činžovním
domě s novým výtahem, ve třetím, posledním patře. Celková obytná
plocha bytu je 178 m² a velkorysá částečně zastřešená terasa 22 m2
s výhledem na Pražský hrad. Byt je zařízený starožitným nábytkem.

55 000 000 Kč

G

Praha 5-Smíchov

Praha 1-Staré Město

24 900 000 Kč

Praha 6-Dejvice

www.realcity.cz/rc/E7I1

Velkorysá vila v Šáreckém údolí, kompletně zrekonstruována a pravidelně renovována, třípodlažní, celková dispozice 9+1 s balkonem.
Obytná plocha má rozlohu 271 m². Pozemek 1.346 m² se skládá z rovinaté části kolem domu a svažité upravené zahrady.
734 445 445

Informace v RK

G

Praha 6-Dejvice

www.realcity.cz/rc/E71U

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

78 000 000 Kč

Dobřichovice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E7AV

Velkoryse řešený rodinný dům 6+kk/T v rezidenční čtvrti poblíž centra obce. Dům o celkové výměře 310 m² je uspořádaný ve dvou patrech. Pozemek 1.250 m². Venkovní terasa vytváří příjemnou privátní
zónu. Zahrada s venkovním bazénem, garáž pro dva vozy, posilovna.
773 769 769

Informace v RK

Statenice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E6U7

Stavební pozemek 3.662 m². Pozemek je kompletně zasíťován, je
situován v jihozápadním svahu s výhledem na protější les. S pozemkem hraničí zeleň ze dvou stran, tudíž se zde již stavět nebude.
731 300 400

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

www.chcimaklere.cz
Prodej rodinného domu 3+1
185 m2 - Tehov u Říčan

G

Prodej luxusního patrového RD
Poděbrady

T: 733 532 252

T: 733 400 598

Pěkný rodinný dům o dispozici 3+1, patrový,
zasazený do krásně upravené zahrady.
Obytná plocha 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.

Exkluzivní prodej výjimečného rodinného sídla
v Poděbradech, části Polabec. Patrový dům
s užitnou plochou 595 m2 kolaudovaný
v roce 2002 je napojený na obecní vodovod,
kanalizaci, plyn. Dům Je obklopen zelení lesoparku,
na okraji lázeňského města s úplným občanským
vybavením, necelý km od OC Tesco.
Do Prahy autem je to pouhých 30 minut.

Cena: Informace u makléře

Cena: Informace u makléře

Prodej atypického bytu 3+kk
Praha - Stodůlky

Prodej chalupy 4+1
Lučany nad Nisou

PRODEJ BYTU 1+KK/B

47 m2, garážové stání, Praha 4 – Kamýk
T: 739 017 888

Prodej prostorného bytu 1+kk, 41,91 m2 + 4,64 m2 balkon, garážové stání, v 7. patře novostavby
z roku 2009, v lokalitě Praha 4 - Kamýk. Velice světlý byt, orientace oken na tři světové strany. V bytě
kuch. linka s pračkou, troubou a sklokeramickou deskou, koupelna se sprchovým koutem, topným
žebříkem a toaletou. Plastová okna, na podlahách PVC - imitace plovoucí podlahy. Zavedeno UPC.
Výborná dostupnost. Autobusová zastávka přímo u domu - 5 min. busem na metro Kačerov. Pěkné
okolí, v blízkosti nákupní centrum Novodvorská Plaza, přírodní koupaliště biotop Lhotka, les Velký
háj. V domě Žabka. V místě kompletní občanská vybavenost. Možnost hypotéky.

T: 739 017 888

Atypický byt 3+kk, o ploše 81 m2 + 21 m2 balkon,
situovaný ve 2. patře cihlového domu s výtahem,
v žádané lokalitě Prahy 13 - Stodůlek, v ul. Petržílkova.
Byt má dvě sam. ložnice a obývací pokoj s kuchyň.
koutem a zabudovanými spotřebiči. Orientace bytu je
na jih a východ. Součástí prodeje je sklep a garážové
stání ve 2. podzemním podlaží suterénu domu.

Nabízíme Vám ke koupi malebnou chalupu
o dispozici 4+1 s pozemkem 2 145 m2
v Lučanech nad Nisou. Obytná plocha cca 180 m2,
kuchyň s kachlovými kamny, obývací pokoj s pecí,
2x koupelna, 2x šatna, kamenný sklep,
kamenná stodola, rekonstrukce
provedena z 90 %.

Cena: Informace u makléře

Cena: Informace u makléře

CENA: 3 840 000 Kč

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

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

www.honzik.cz
G

C

D

v centru Štěchovic, Praha-západ

PRAHA 10, RUSKÁ

Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E67T
28 m2, sklep, OV, zvýšené přízemí,
cihla, před rekonstrukcí, okna do
N02445
vnitrobloku - zahrady
724 593 303 2 850 000 Kč

 vlastní dům se zahradou
za cenu bytu

 oblíbená rekreační oblast
s přírodou

 3 až 4+kk s garáží
s UP 150 m2

 Praha 20 minut,
Slapy 15 minut

 veškerá občanská
vybavenost v pěší
vzdálenosti

 financování
výhodně zajistíme

Ceny od 5

 dokončení 12/2020

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

D

PRAHA 10, JABLOŇOVÁ

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E7ID
77 m2, balkon, komora a sklep, OV,
3.p., panel, dům po rekonstrukci,
zeleň, dobré parkování N02514
724 593 303 4 390 000 Kč

PRAHA 11, BENKOVA

Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E7IB
29 m2, OV, 2.p., panel, byt
udržovaný, dům po revitalizaci,
N02520
přilehlý park
724 593 303 2 700 000 Kč

PRAHA 10, LVOVSKÁ

Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/E7IC
65 m2 + sklep 1,2 m2, OV, 1.p., cihla, u centra Eden, parkování bez
N02523
zón, hypotéka lze
724 593 303 4 790 000 Kč

G

KLADNO

Obch. prost. www.realcity.cz/rc/DTLM
Komerční/bytový dům, 600 m2,
pěší zóna T.G.Masaryka, obchody,
N01839
dvůr, investice
724 593 303 11 990 000 Kč

PRAHA 11, HÁJE

Pozemek www.realcity.cz/rc/DOQA
17 738 m2 u Hostivařské přehrady,
území ke sportu a oddechu, v ochr.
N01517
pásmu vodního díla
724 593 303 14 200 000 Kč

BYTY | DOMY | CHATY | POZEMKY | KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
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Zajistěte si financování nákupu nemovitosti dopředu
díky spolupráci s Realitní společností České spořitelny

Většina lidí prodává či kupuje nemovitost pouze jedenkrát za život a postrádá tak potřebné znalosti a zkušenosti v této
oblasti. Přesně proto jsme tu my, Realitní společnost České spořitelny, a.s., kteří se staráme o to, aby prodej nebo koupě
nemovitosti proběhla bez komplikací a především s minimem starostí. Spokojenost klientů je pro nás na prvním místě.

V tuto chvíli, kdy jsou ceny nemovitostí vysoké, poptávka převyšuje nabídku a množství nemovitostí na trhu klesá, mají kupující větší problém nalézt nemovitost, která by odpovídala jejich
představám a zároveň i finančním možnostem. Když už takovou
nemovitost najdou, tak prodávající preferuje zájemce s vyřešeným financováním, a ten, kdo je ochoten co nejrychleji složit zálohu na koupi, ten také v drtivé většině získá danou nemovitost.
Ale ne každý je ochoten složit zálohu, když nemá potvrzené financování do 100 % kupní ceny. To je logické.

Nově lze sjednat Hypoúvěr od Buřinky GARANT nejen na koupi
rodinného domu nebo bytu, a to i v rámci developerského projektu, ale i na koupi stavebního pozemku (bez výstavby).
Finanční poradci Buřinky s klientem na základě jeho představ
projdou možnosti, připraví nejlepší řešení pro financování a naši
realitní makléři klientovi pomohou s výběrem nemovitosti a realizací její koupě.

Proto jsme rádi, že mohou makléři RSČS ve spolupráci s Buřinkou (Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s.) našim klientům
poskytnout novinku v podobě Hypoúvěru GARANT, který jim tuto
jistotu dofinancování garantuje.
GARANT je předem schválený hypoúvěr nabízející jistotu finančních prostředků těm, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, ale
prozatím ho ještě nenašli.
Tento speciální produkt umožňuje sjednat úvěr na základě
prověření příjmů klienta, aniž by měl v okamžiku podání žádosti o úvěr již vyhlédnutou nemovitost, kterou bude kupovat.
Unikátnost Hypoúvěru GARANT spočívá především ve sjednané době 12 měsíců, během které může hledat své bydlení
a následně kdykoliv zahájit čerpání úvěru. Eliminuje tak riziko,
že by propásl nabídku, která se už nemusí opakovat.

E: info@rscs.cz ⅼ T: 956 715 684

www.rscs.cz/kontakty

WWW.REALCITY.CZ
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11. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

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.

www.vanocnidny.cz

CENA: 27 000 000 Kč

OFICIÁLNÍ VOZY

12.–15. 12. 2019
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Chata 3+kk/G (410 m2)

15.10.19

Restaurace a pension,
Horní Malá Úpa

2+kk/B/G (70m2)

Krásné místo

Prostorný byt

Pyšely - okr. Benešov
Dvoupodlažní zděná chata
na vlastní parcele o 410 m2,
studna, jímka, připraveno
k okamžitému užívání.
Po zateplení možnost
užívat celoročně.

Jesenice, ul. Cedrová
Prostorný byt v OV
ve 4.NP novostavby
bytového domu v moderní
zástavbě s veškerou
občanskou vybaveností.
Doporučujeme prohlídku!

Pomezní Boudy, okres
Trutnov. Multifunkční
objekt (2047m2) po
rozsáhlé rekonstrukci,
celkem 19 lůžek, 4 bowl.
dráhy, 3 koupací sudy,
sjezdovka 5 min. pěšky.

Evropská, Praha 6
Prvorepubliková vila v
Dejvicích, celkem 6 bytů
a 2 nebytové prostory (vše
po rekonstrukci), velikost
parcely 1184 m2. Zajímavá
investiční příležitost!

1.869.000 Kč

4.299.000 Kč

22.500.000 Kč

59.000.000 Kč

C

Po rekonstrukci

Vila na Bořislavce, Praha

Více nabídek a informací na

www.instinkt-reality.cz

G

Lukrativní lokalita

G

Jaké příjmy banky akceptují
při žádosti o hypotéku?

Již rok platí přísné pravidlo stanovené Českou národní bankou, kterým se hypoteční banky řídí: maximální možný součet všech úvěrových splátek je 45 % čistého
měsíčního příjmu a zároveň maximální výše všech úvěrů je devítinásobek čistého
ročního příjmu. Splnit je potřeba oba tyto parametry. Pokud je vás více, příjmy se
sečtou. Pokud již máte nějaké úvěry, odečtěte je od výsledku. Počítají se i kreditní
karty a kontokorenty.
Banky akceptují velké množství příjmů, ale ne zcela
všechny a v plné míře. Se kterými příjmy tedy můžeme počítat a se kterými nikoliv?
Příjem ze zaměstnání
Jedná se o nejobvyklejší příjem. Je zapotřebí, abyste
pracovali minimálně 3 měsíce a nebyli ve zkušební ani výpovědní době. Pokud máte smlouvu na
dobu určitou, lze to také v některých případech akceptovat. Příjem má chodit pravidelně a nejlépe na
váš běžný účet. Banky chtějí doložit výpisy z účtu
s viditelnou příchozí mzdou. Pokud tomu tak není,
je potřeba příjem individuálně posoudit.
Příjem z podnikání na základě
živnostenského listu
Druhým nejobvyklejším příjmem je příjem vypočítaný z vlastního podnikání. Je zapotřebí obvykle doložit daňové přiznání za poslední dva roky.
V tomto případě si lze těžko příjem spočítat doma,
protože každá banka počítá akceptovatelný příjem
jinak. Minimálně jedno daňové přiznání již musí
být podané. Výjimkou může být to, že jste byli
ve stejné firmě zaměstnáni a přešli jste na živnost.
Náplň práce a odesílatel peněz se v tomto případě
nesmí změnit.
Příjem z vlastní společnosti
Tyto příjmy se posuzují individuálně. Vždy je zapotřebí doložit daňová přiznání firmy za poslední

dva roky včetně všech příloh. „V tomto případě je
nejlepší obrátit se na hypotečního specialistu, který spočítá možné varianty v různých bankách,“ říká Anna
Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Banky mohou vzít v úvahu různé možnosti příjmu:
výplatu mzdy z vlastní společnosti, rozdělený zisk,
ale existují i další varianty.
Příjem z pronájmu
Tento příjem banky uznávají v určité procentuální
výši. Je zapotřebí doložit nájemní smlouvy a daňová přiznání. Pokud vám tento příjem nechodí ještě
rok, a tedy jste nepodávali daňové přiznání, lze nájem akceptovat také, ale banky započítají nižší procento z tohoto příjmu a budou chtít vidět výpisy
z účtu s tímto příjmem.
Příjem z budoucího pronájmu
Pokud si kupujete nemovitost na investici a budete
ji pronajímat, lze tento příjem rovněž počítat. Banky ale uznávají nižší částku a maximální úvěr bude
do 60 % hodnoty nemovitosti.
Příjem ze zahraničí
Banky tento příjem počítají individuálně. Rozhodující je, ze které země tento příjem máte. Banky
odečtou 15 % až 20 % z příjmu za kurzovní riziko. Posouzení je individuální a příjem se akceptuje
častěji jen ze zaměstnání, výjimečně i z podnikání.
Příjem z pronájmu ze zahraničí banky neakceptují.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Příjem z rodičovského
příspěvku a další příjmy
Banky tyto příjmy akceptují,
často však v limitované výši.
Může se jednat například
o výživné, invalidní, sirotčí,
starobní či vdovský důchod,
příspěvek na bydlení pro
vojáky a výsluhový příspěvek,
příspěvek na péči, trvalé
náhrady za ztrátu výdělku,
cestovní náhrady, příjem
z dohody o provedení práce
nebo z dohody o pracovní
činnosti, dále se může jednat
o odměnu pěstouna či příjmy
z kapitálového majetku.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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Práce s osobními údaji v realitních
kancelářích – praktická příručka,
na co si dávat pozor
Data a osobní údaje - zlato 21. století. Skoro každá profesní činnost dnes obsahuje
práci s daty a osobními údaji. Činnost realitních kanceláři na tom není jinak. Kdejaké zpravodajské a odborné weby se již zabývaly otázkou ochrany osobních údajů
v oblasti realitních kanceláří. Často se však jedná o články teoretické, zaměřené
pouze na pojmy a představení problémů bez nabídky řešení. Tento článek tak představí řešení nejtypičtějších situací, se kterými se realitní kancelář v oblasti osobních
údajů a ochrany dat setká.
Zasílání obchodních sdělení
Základem fungování realitní kanceláře je práce s klienty. Tato práce bude spočívat rovněž
v práci s osobními údaji. Realitní kanceláře
velmi často vytvářejí databáze potenciálních
klientů, stávajících klientů, klientů, „u kterých to nevyšlo“, a s těmito daty následně
pracují. Jako první praktické doporučení je
vhodné zmínit, že by v žádném případě nemělo docházet k nákupu databází a následné
inzerci těmto potenciálním klientům. Zaslání
obchodního sdělení osobě umístěné v zakoupené databázi je velmi problematické, neboť
daný subjekt s velkou pravděpodobností

neudělil souhlas se zasíláním obchodních
sdělení, tudíž zaslání může být v rozporu se
zásadou zákonnosti zpracování dle GDPR. Je
potřeba také zmínit, že kromě GDPR je úprava zasílání obchodních sdělení obsažena rovněž zákoně o některých službách informační
společnosti.
V případě, že se jedná o klienty realitní kanceláře, nebude pro zasílání reklamních (obchodních) sdělení potřeba souhlas a v rozumné míře bude moci realitní kancelář zasílat
tato sdělení na základě oprávněného zájmu.
U potenciálních subjektů, kteří například bu-

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Rodná čísla mají svůj
speciální zákon
Využití rodných čísel
je obsaženo v zákoně
o evidenci obyvatel.
Ta lze využívat pouze
v některých případech –
stanoví-li tak zákon, pro
vymáhání pohledávek,
či se souhlasem nositele
rodného čísla.

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

dou chtít odebírat obchodní sdělení na základě přístupu z webové stránky, však bude potřeba získat souhlas se zasíláním obchodních
sdělení.
Realitní kancelář nesmí zapomínat ani na skutečnost, že obchodní sdělení mají zákonem
předepsanou formu. Z názvu musí být patrné, že se jedná o obchodní sdělení, musí být
patrné, kdo obchodní sdělení zasílá, a rovněž
ve sdělení musí být uveden způsob, jakým se
„odhlásit“ od zasílání obchodních sdělení.
Co uvádět do rezervační či zprostředkovatelské smlouvy?
„Pro jistotu do smlouvy uvedeme i rodné číslo
a číslo občanského průkazu klienta.“
Údajů „pro jistotu“ se může ve smlouvě objevit velké množství. Realitní kancelář však
nesmí zapomínat, že jako správce osobních
údajů musí dodržovat zásadu minimalizace
osobních údajů. Zásadu, jež říká, že smějí
být zpracovávány pouze údaje, které jsou nezbytné pro určený účel. Pro splnění smluvní
povinnosti postačí identifikace smluvní strany, tedy postačí údaje jako jméno, příjmení,
datum narození a adresa bydliště. K těmto
údajům nebude realitní kancelář potřebovat
souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť jsou zpracovávány na základě právního
důvodu plnění smlouvy. Je potřeba rozlišovat mezi rezervační či zprostředkovatelskou
smlouvou a smlouvou, na základě které bude
docházet k převodu nemovitostí (např. kupní
smlouva). V kupní smlouvě bude pro splnění
smlouvy potřeba rovněž rodné číslo, neboť
dokument bude sloužit jako příloha návrhu
na vklad do Katastru nemovitostí.
V praxi se také stává, že se o jednu nemovitost přihlásí několik zájemců, ovšem smlouva

bude uzavřena pouze s jedním. Údaje o ostatních zájemcích, se kterými nedošlo k uzavření
smlouvy, nebudou zpracovávány na základě
důvodu plnění smluvních povinností a realitní kancelář se bude muset spoléhat pouze na
tzv. oprávněný zájem. V takovém případě je
doporučeno ponechat pouze údaje v rozsahu
jméno, příjmení a například e-mail či telefonní číslo z důvodu pozdějšího kontaktování.
I v takovém případě je však potřeba upozornit zájemce na možnosti kdykoliv odmítnout
zasílání obchodních sdělení.
Jak zabezpečit dokumenty?
GDPR obsahuje obecná ustanovení o technických a organizačních opatřeních, ovšem
v konkrétních způsobech zabezpečení mlčí.
Při zabezpečení dokumentů je potřeba vycházet z obecného pravidla – čím více údajů
o subjektech mám, tím je doporučeno vyšší
zabezpečení. Realitní kancelář si vždy musí
odpovědět, jaká rizika hrozí subjektům údajů
v různých situacích. Co se stane, když osobní
údaje uniknou? Co se stane, když se k těmto údajům dostane v kanceláři osoba, která
k nim nemá mít přístup? Pokud odpověď na
takové otázky obsahuje negativní dopady pro
subjekty údajů, je potřeba hledat řešení, která
negativní dopady minimalizují.
Realitní kancelář nesmí zapomínat ani na
včasnou likvidaci dokumentů. V některých
případech stanovuje dobu uchování zákon
(účetní dokumenty, daňová dokumentace),
v jiných je potřeba stanovit dobu uchování
individuálně. Smlouvy je vhodné uchovávat
po dobu smluvního vztahu a následně po
dobu, kdy se může klient obrátit na realitní
kancelář s potenciálním problémem, reklamací či jiným nárokem.

Úřad pro ochranu
osobních údajů obchodní
sdělení rád kontroluje
Zasílání obchodních
sdělení je velmi často
kontrolováno ze strany
Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Mezi
nejčastější problémy patří
nezákonnost zaslaných
obchodních sdělení.
Jinými slovy, zasílatel
posílá sdělení osobám,
které nejsou jeho
zákazníky a nemá pro
zasílání souhlas. Jiným
častým porušením je
nedostatečná identifikace
odesílatele obchodního
sdělení a nemožnost
odhlášení. Ze sdělení
tedy nelze poznat, kdo
jej zaslal a jak lze zasílání
odmítnout. Pokuty
za nedodržení těchto
povinností se pohybují
v desítkách tisíc korun.

Záznamy o činnostech
zpracování
Realitní kanceláře
jako správci osobních
údajů mají rovněž
povinnost vést tzv.
záznamy o činnostech
zpracování. Jedná se
o dokument (může
být i elektronický), ve
kterém realitní kancelář
vede jednotlivé druhy
zpracování, jejich účely,
kategorie osobních údajů
a subjektů údajů, způsob
zabezpečení a další
technická a organizační
zabezpečení, dobu
uchování či předávání
údajů dalším externím
subjektům. Na žádost
musí správce osobních
údajů tyto záznamy
poskytnout Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Povinnost vést záznamy
vyplývá z čl. 30 GDPR.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 5

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
15 000 Kč/měs.

PRAHA - VÝCHOD

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

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

POLOVINA 2RD, 150 M², ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5FD
Dvojdomek 5+kk+garáž, 150 m². Celk. pl. pozemku
466 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
9 600 000 Kč

RODINNÝ DŮM 6+KK V TĚPTÍNĚ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7IA

K prodeji RD v obci Těptín - Kamenice, Praha východ.
Dům se nachází ve slepé, klidné ulici, obklopen přírodou a rodinnými domy. Pozemek o rozloze 1194 m²

S NÁMI NAJDETE!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
9 690 000 Kč

PRAHA 3

BYT 4+KK S TERASOU A KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

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

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

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

EXAFIN one, s.r.o.

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

tel.: 731 973 289
15 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 62 M² PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7I9
Provize pouze 50%! Nabízíme pronájem bytu 1+kk/B
- plocha bytu 58 m² a balkon 4 m². Byt se nachází ve
3.NP/4.NP. K bytu lze pronajmout gar. stání za 1500,Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
16 500 Kč/měs.

EXAFIN one, s.r.o.

ATELIÉR SE ZAHRÁDKOU, P3, ŽIŽKOV
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7BO
Ateliér v OV, o výměře 15,83 m². K ateliéru zahrádka 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

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

RODINNÝ DŮM 6+KK V TĚPTÍNĚ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7IA

K prodeji pěkný RD v obci Těptín - Kamenice, Praha
východ. Dům se nachází ve slepé, klidné ulici, obklopen přírodou a rodinnými domy. Pozemek o rozloze 1194 m²

PRAHA 8
PRODEJ BYTU 2+KK/L, PRAHA 8 LIBEŇ
Třída C
www.realcity.cz/rc/E7HF

EXAFIN one, s.r.o.

Prodej nové nástavby, 55 m² + lodžie 4,8 m², OV, 5.
patro činžovního domu, ulice Chlumčanského.

tel.: 730 895 595
9 690 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 775 077 771
5 500 000 Kč

PRAHA 9
PRODEJ BYTU 2+KK/B, P9 - HOSTAVICE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HG
Prodej bytu 2+kk, 50 m² + balkon 5 m², 1.patro cihlového novostavby, ulice U Hostavického potoka,
Praha 9 - Hostavice, garáž, sklep.

Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 775 077 771
3 999 999 Kč
PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 62 M² PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7I9
Provize 50%! Nabízíme pronájem bytu 1+kk/B - plocha bytu 58 m² a balkon 4 m². Byt se nachází ve
3.NP/4.NP K bytu lze pronajmout garážové stání za
1500,- Kč/měs.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 731 973 289
16 500 Kč/měs.

BYT 4+KK, ŽIŽKOV, PRAHA 3

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7H3

Krásný a slunný byt v srdci Žižkova s výhledem na
Žižkovskou věž. Mezonetový byt 4+kk, 87 m² je
vybaven moderní kuch. linkou, vybavenou koupelnou a klimatizací.

Pavlína Musilová, Century21
tel.: 739 561 239
8 885 000 Kč

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

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE C305
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7HD
Novostavba výjimečného bytu C305,2kk,3.NP,
39,7m,parkety,Eurookna,výtahy,bezpečnostní
dveře, EN B,cena vč. DPH, garážového stání a
sklepa,WEB.EREFIN.CZ,MHD,hypo

Commco

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

tel.: 724 270 852
3 079 125 Kč

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 590 000 Kč

HLEDÁTE
DRAŽBY?

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
PRAHA 4

S NÁMI NAJDETE!

PRONÁJEM BYTU 2KK/T/ZZ/G, PRAHA 6
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7I8
NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Pronájem krásného, zařízeného bytu 2kk, 94 m²
včetně terasy a zimní zahrady, ve 4. p. projektu
Nová Liboc. V ceně garážové stání a sklep. Poplatky 4 000 Kč/měs.

BLANÍK REALITY s.r.o.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

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

tel.: 603 872 485
18 500 Kč/měs.

EXAFIN one, s.r.o.

PRAHA 2

tel.: 730 895 595
4 590 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, 82 M², PRAHA 2
NUSLE

BYT 2+1, CIHLA, 73 M², P-4, NUSLE

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

Prodej bytu 3+kk, plocha 82 m², v přízemí udržovaného činžovního domu v ulici Nezamyslova, na hranici Vinohrad a Nuslí, Praha 2.

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

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.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HB

Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 607 956 072
6 500 000 Kč
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Třída G
www.realcity.cz/rc/E722

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
6 950 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
7 160 000 Kč

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE C304
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7HC
Novostavba bytu C304,2kk,3.NP,39,8m, balkon
5,8
m²,parkety,Eurookna,výtahy,bezpečnostní
dveře,EN B,cena vč. DPH, garážového stání a
sklepa,web EREFIN.CZ,MHD,hypo

Commco

tel.: 724 270 852
3 221 150 Kč

TEXTOVÁ INZERCE
KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI
Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.

RealExpert Success

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

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
5 080 000 Kč

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

OSTATNÍ ČR

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.
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 exekucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz.

tel.: 724 370 102
informace v RK

Commco

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 724 270 852
6 500 Kč/měs.

tel.: 739 406 126
13 990 000 Kč

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

Prodej chaty, 50 m od zámecké zahrady! Zavedena
el. a voda. Možnost výstavby nové jednopodlažní
chaty s obytným podkrovím o zastavěné pl. 40 m².
Parcela 712 m².

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
650 000 Kč

POZEMKY

RealExpert Success

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

tel.: 226 804 184
informace v RK

Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov,
Háje, Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany). OV
nebo DV. Nabídky zasílejte na e-mail nova@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y
v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.
LETUŠKA HLEDÁ BYT

tel.: 724 375 751
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HT

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

MLADÁ RODINA HLEDÁ

www.realcity.cz/rc/E2I7

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

OMEGA ESTATE s.r.o.
KOUPÍME BYT

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I
I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

IHNED VYKOUPÍME

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

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra (stavba jednoho domku), anebo i větší plochu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omegareality.cz.

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

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

tel.: 739 406 126
460 000 Kč

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

RealExpert Success

BLANÍK REALITY s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98

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

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 739 391 550
informace v RK

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

RealExpert Success

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, nova@omegareality.cz

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klidném místě.

tel.: 724 370 102
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ KE KOUPI RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ

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

RealExpert Success

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz.

1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

tel.: 739 391 550
informace v RK

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středočeský kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není rozhodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

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

CHATA 2+KK, 28 M², PERUC, U LOUN
Třída G
www.realcity.cz/rc/E721

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

tel.: 739 391 550
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

POPTÁVKA

RealExpert Success

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.

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmínkou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.

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

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

OMEGA ESTATE s.r.o.

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HE

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

Pronájem bytu ve Svatém Jáně nad Malší, okr.
České Budějovice, v 1. poschodí, 3+1,UP cca
100 m², vybavená kuchyně, samostatné WC,
el.ústřední topení, od 1/1/2019

tel.: 724 370 102
informace v RK

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5QT

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

NÁJEM BYTU V JIŽNÍCH ČECHÁCH

v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, info@omega-reality.cz.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

KOMERCE

tel.: 739 391 550
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92

RealExpert Success

tel.: 739 391 550
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E6D2

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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

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

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.

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

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9
tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK
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pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268
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STRÁNKY
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 3+1

NERATOVICE
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Aktivreality

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E7IE
tel.: 608 145 249
1 050 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7II

Byt, 1+kk, 24 m²
CENTURY 21 Top Home

MĚLNÍK
Byt, 2+1, 48 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

SLANÝ
Byt, 3+kk, 64 m², tř. D
Reality MINOR s.r.o.

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E7IL
tel.: 737 441 453
2 300 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IN
tel.: 606 865 998
2 850 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IR

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

28

tel.: 721 606 487
1 549 000 Kč

tel.: 800 100 446
3 220 000 Kč

HOSPOZÍN

www.realcity.cz/rc/E7IF

Byt, 2+1, 64 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 080 000 Kč

HOSTOMICE

www.realcity.cz/rc/E7IG

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

KRALUPY NAD VLTAVOU

MILOVICE

Byt, 1+1, 34 m²
BIDLI reality, a.s.

Byt, 3+1, 63 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

PRAHA
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Duna House

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E7IJ
tel.: 774 110 007
1 890 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IM
tel.: 608 119 912
2 380 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IO

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

KLADNO

tel.: 800 100 446
2 891 200 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IS

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 490 000 Kč

SLANÝ
Byt, 3+kk, 72 m², tř. E
Reality MINOR s.r.o.

PRAHA
Byt, 1+kk, 33 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

MLADÁ BOLESLAV
Byt, 3+1, 85 m², tř. C
Molík reality s.r.o.

tel.: 604 761 554
1 300 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IK
tel.: 800 775 577
2 199 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6P6
tel.: 606 865 998
2 770 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IP
tel.: 774 110 007
3 200 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IT
tel.: 721 819 441
3 500 000 Kč

VELIM
Byt, 3+1, 88 m², tř. G
ERA Garancia

NOVÉ STRAŠECÍ
Byt, 2+1, 51 m²
Reality Vodenka

NERATOVICE
Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Burdareality

TACHLOVICE

www.realcity.cz/rc/E7IH
tel.: 724 992 629
1 499 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E77B
tel.: 774 349 565
2 290 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E77E
tel.: 608 958 634
2 790 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IQ

Byt, 2+1, 65 m², tř. D
M&M reality holding a.s.

PRAHA 6

tel.: 800 100 446
3 200 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IU

Byt, 3+kk, 65 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 033
4 169 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 3+1

PRAHA 3
Byt, 1+kk, 44 m², tř. C
Reality Vodenka

PRAHA 6
Byt, 1+kk, 44 m², tř. G
Duna House

PRAHA 10
Byt, 2+kk, 48 m², tř. C
Molík reality s.r.o.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E7IV
tel.: 778 140 505
4 300 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J1
tel.: 721 527 567
4 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J4
tel.: 721 819 441
5 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J8

Byt, 2+kk, 64 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

PRAHA 2

tel.: 605 227 042
6 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JC

Byt, 3+kk, 100 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
9 490 000 Kč

PRAHA 3
Byt, 1+kk, 49 m², tř. G
iReality, s.r.o.

ROZTOKY
Byt, 2+kk, 80 m², tř. C
REALITYSPOLU

PRAHA 4
Byt, 3+kk, 85 m², tř. G
Aktivreality

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E7IX
tel.: 773 548 537
4 450 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J2
tel.: 800 100 164
4 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J5
tel.: 602 616 627
5 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J9

Byt, 3+kk, 85 m²
CENTURY 21 Premium

PRAHA 9
Byt, 3+kk, 84 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 725 293 154
6 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JD
tel.: 724 133 824
11 499 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E7IY

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E7IZ

Byt, 3+kk, 79 m²
CENTURY 21 Coloseum Praha
tel.: 607 000 021
4 690 000 Kč

Byt, 3+kk, 75 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

PRAHA 9

PRAHA 3

Byt, 2+kk, 64 m²
BIDLI reality, a.s.

ČELÁKOVICE
Byt, 3+kk, 90 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

PRAHA 8
Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
iRealitka.cz

PRAHA 2
Byt, 3+kk, 97 m², tř. G
TIDE REALITY s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E754
tel.: 774 110 007
5 195 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J6
tel.: 774 110 007
6 190 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JA
tel.: 605 115 700
7 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JE
tel.: 728 235 358
13 300 000 Kč

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Duna House

PRAHA 5
Byt, 3+kk, 87 m², tř. C
REALITYSPOLU

PRAHA 8
Byt, 3+kk, 77 m², tř. G
REALITYSPOLU

PRAHA 7

tel.: 605 227 019
4 770 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J3
tel.: 777 069 377
5 240 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7J7
tel.: 800 100 164
6 300 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JB
tel.: 800 100 164
8 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7JF

Byt, 3+1, 122 m², tř. D
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 736 631 667
19 690 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem kancelářských prostor

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E7JG

Kanceláře, 18 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

SEDLČANY

www.realcity.cz/rc/E7JK

Kanceláře, 24 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

PRAHA 9
Kanceláře, 22 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

PRAHA 4

tel.: 720 310 300
5 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JS
tel.: 734 441 400
8 210 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JV

Kanceláře, 70 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.
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tel.: 800 100 446
3 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JO

Kanceláře, 60 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

PRAHA 5

tel.: 800 100 446
150 Kč/m²/měs.

tel.: 734 441 400
17 890 Kč/měs.

PRAHA 6
Kanceláře, 15 m², tř. C
Ponte reality s.r.o.

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E7JH
tel.: 734 204 301
285 Kč/m²/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JL

Kanceláře, 36 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 9

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E7JP

Kanceláře, 18 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

PRAHA

tel.: 800 775 577
6 210 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JT

Kanceláře, 24 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

PRAHA 1

tel.: 730 553 356
3 420 Kč/měs.

tel.: 800 775 577
8 280 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JX

Kanceláře, 141 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
61 900 Kč/měs.

KLADNO
Kanceláře, 12 m², tř. C
EVROPA RK KLADNO

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E7JI

www.realcity.cz/rc/E7JM

Kanceláře, 70 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

ČESKÝ BROD

PRAHA 10
Kanceláře, 22 m², tř. G
Reality5

tel.: 604 761 554
4 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JQ

Kanceláře, 25 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

PRAHA 1

tel.: 730 575 150
2 160 Kč/měs.

tel.: 800 100 446
6 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JU
tel.: 606 716 810
9 300 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E67I

Kanceláře, 260 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 775 285 285
93 860 Kč/měs.

PRAHA 2
Kanceláře, 20 m², tř. E
PSN s.r.o.

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E7JJ
tel.: 605 083 611
2 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JN

Kanceláře, 20 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

SEDLČANY

www.realcity.cz/rc/E7JR

Kanceláře, 85 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

PRAHA 5
Kanceláře, 53 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

PRAHA 2

tel.: 777 345 346
4 500 Kč/měs.

tel.: 800 100 446
8 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E76X
tel.: 775 285 285
17 405 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7JY

Kanceláře, 357 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
99 000 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

TUCHORAZ
Dům, 284 m²
exdrazby.cz

HOBŠOVICE
Dům, 80 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E7JZ
tel.: 774 740 636
1 090 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E5OS
tel.: 734 204 301
1 800 000 Kč

SLOVEČ
Dům, 100 m², tř. G
REALITYSPOLU

MILIČÍN

HRDLOŘEZY

Dům, 150 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

Dům, 124 m², tř. G
Aktivreality

ČEČELICE
Dům, 129 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

KUNICE
Dům, 170 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 800 100 446
2 590 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KA
tel.: 774 110 007
4 350 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KE
tel.: 777 948 131
7 990 000 Kč

tel.: 800 100 164
1 450 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7K3

Dům, 2033 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

LIBICE NAD CIDLINOU

www.realcity.cz/rc/E7K6

www.realcity.cz/rc/E7K1

TŘEBESTOVICE

www.realcity.cz/rc/E7K7
tel.: 732 776 658
3 650 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KB

Řadový dům, 130 m², tř. G
Jiří Šimon

LÍBEZNICE

tel.: 800 100 446
1 850 000 Kč

tel.: 773 227 889
4 400 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KF

Dům, 332 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 036
12 124 710 Kč

KRAKOVANY

www.realcity.cz/rc/E7K2

Dům, 373 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

LUŽNÁ

www.realcity.cz/rc/E7K4

Dům, 195 m²
CENTURY 21 FairTrade

DOBROVICE

Dům, 103 m², tř. B
Duna House

PRAHA 4

tel.: 775 098 880
2 099 900 Kč

www.realcity.cz/rc/E7K8

Dům, 571 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

POSTŘIŽÍN

tel.: 800 100 446
1 499 000 Kč

tel.: 800 100 446
3 690 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KC
tel.: 720 328 117
5 699 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KG

Řadový dům, 199 m², tř. C
PINK REALITY, s. r. o.

tel.: 800 400 900
16 950 000 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E6UY

Dům, 514 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

SÁZAVA
Dům, 70 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL

tel.: 800 100 446
1 590 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7K5
tel.: 725 293 026
2 300 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
Dům, 233 m², tř. F
BIDLI reality, a.s.

SVÉMYSLICE
Dům, 125 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E7K9
tel.: 774 110 007
3 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KD
tel.: 774 110 007
7 590 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7KH

Dům, 460 m², tř. D
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
36 200 000 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty
realitní činnosti
Prodej nemovitostí
v exekuci a insolvenci

Zákon o realitním
zprostředkování míří do Senátu!
Kdo se alespoň trochu zajímá o dění kolem realitního businessu, nemohl přehlédnout listopadovou tiskovou zprávu Asociace realitních kanceláří České republiky
„Vítáme přijetí zákona o realitním zprostředkování Poslaneckou sněmovnou. Sen
všech slušných realitních kanceláří tak již má reálné obrysy. Asociace realitních
kanceláří České republiky za vznik 'realitního zákona' bojuje již od svého založení
v roce 1991.“
Co bude znamenat přijetí dlouho očekávaného
zákona pro realitní kanceláře? Co přinese realitním makléřům? A v neposlední řadě, posílí pozici této profese v očích spotřebitele? Tyto a řadu
dalších otázek si nyní klade mnoho lidí, kterých
se bude nová zákonná úprava týkat. Je to logické
a správné. Bude-li zákon opravdu přijat (ještě musí
proběhnout schvalovacími procesy v Senátu a opět
v Poslanecké sněmovně a také se k němu bude vyjadřovat prezident), bude naprosto nezbytné, aby
všichni aktéři realitního zprostředkování svoji činnost podle nového zákona přizpůsobili. Poměrně
dost času (6 měsíců od zveřejnění ve Sbírce) budou mít na získání nového oprávnění k činnosti,
tedy vázané živnosti. Ovšem všechno ostatní bude
muset každý zprostředkovatel realizovat podstatně rychleji. Takříkajíc okamžitě. On totiž zákon
začne ke schválenému (zatím však neznámému)

datu platit. Nechci teď nikoho strašit. Jen varuji
ty, kteří „do včerejška“ měli dost času. Slyšel jsem
řadu komentářů typu: když to počkalo pětadvacet
let, nebude to tak žhavé. Ale chyba lávky! Pokud
zákon bude opravdu definitivně přijat, pak nastane
to, po čem všichni volali, prakticky okamžitě. Jenom se nyní tak trochu ukazuje, že ne všichni volali po tomtéž nebo, a to je ještě častější případ, nevěděli, po čem volali. Nyní se musejí „probudit“.
Asociace je tu pro všechny a bude pomáhat a poskytovat pokyny takové, aby přechod na novou
úpravu byl co nejjednodušší. Čtěte proto naše
články, sledujte náš web www.arkcr.cz .
Realitním zprostředkovatelem by již neměl být
každý. Pouze ten, kdo prokáže odbornou způsobilost. To se ovšem řadě kritiků zákona včera ještě
líbilo, nyní s tím mají problémy. A tak tu máme

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

první paradox. Jedni poukazují na to, že kritéria
pro prokázání odborné způsobilosti jsou příliš
měkká, druzí si najednou myslí, že by měla být
tato pravidla nastavena jinak. Paradoxně, a to platí
o kritice prakticky všeho, co se v zákoně objevilo, nikdy nedokážou říci, jak by to, či ono, mělo
vypadat. Prezident ARK ČR Ing. Jaroslav Novotný k navrhované úpravě řekl: „Činnost slušným
zprostředkovatelům zákon komplikovat nebude,
ti ostatní budou muset změnit svůj postoj k profesi i spotřebiteli. Zákon by měl posílit postavení
profese na společenském žebříčku a posílit důvěru
spotřebitele v poskytované služby.“ To vystihuje
současnou situaci. Zprostředkovatelé, a nejedná
se pouze o „velké“ společnosti, nýbrž všechny,
kteří na trhu poctivě slouží realitnímu řemeslu, ti
v převážné většině nové povinnosti již dávno naplňují. Jsou pojištěni na profesní odpovědnost. Ve
své profesi se vzdělávají. Ve smluvním vztahu s klienty používají písemné smlouvy, a protože jim je
vypracovali spolupracující advokáti, mají všechny
náležitosti, které zákon popisuje. Do katastru mají
zřízen dálkový přístup, aby pro své klienty zajistili
ty nejaktuálnější informace. Většina realitních kanceláří na trhu využívá pro úschovy kupních cen
advokátních či jiných úschov, které zákon dnes
chce upřednostňovat, a tak bych mohl pokračovat.
Současná varianta zákona přijatá v PSP ČR v podstatě vyhovuje zadání dříve schváleného Věcného
záměru zákona. Řeší odbornou způsobilost, povinné pojištění profesní odpovědnosti, písemné
smlouvy se spotřebiteli včetně těch tzv. exkluzivních, zabývá se úschovami, kdy chce ochránit
klientské peníze proti případné insolvenci. Při
podrobném zkoumání jednotlivých paragrafů zákona lze o jejich formulaci diskutovat. Asociace
realitních kanceláří České republiky se podílela

na řadě změn, které přispěly k nápravě posledního vládního návrhu. To, co se nepodařilo, z části
řešily některé pozměňovací návrhy. Výsledek není
stoprocentní, vždy bude do čeho se „navážet“.
Viceprezident ARK ČR, JUDr. Miroslav Duda, to
komentoval slovy: „Ze zkušenosti mohu říct, se
dá předpokládat, že to vyvolá vznik nejrůznějších
skupin, komor či asociací, které se budou na tomto
aktu chtít zviditelňovat. Realitní makléři, kteří nás
sledují, však bezpochyby vědí, že Asociace realitních kanceláří České republiky vždy zcela nezávisle a trvale usilovala o prospěch realitních kanceláří
napříč realitním trhem. I nadále se vždy jako první
bude snažit o to, aby spotřebitel využíval služeb
realitních kanceláří a neměl žádné opodstatněné
důvody přicházet o peníze bez využití realitních
kanceláří.“
Shrňme si na závěr, co patřilo mezi nejdůležitější
Sněmovnou přijaté pozměňovací návrhy. Je to určitě regulace úschov včetně jejich evidence a zároveň zlepšení postavení ochrany úschovy klientů na
účtech bank proti krachu banky na stejnou úroveň
jako mají advokáti či notáři. Dále byla schválena
změna v pojištění, a to ve formě sníženého pojištění na úrovni 50% pro franšízanty, či jiné osoby,
které vykonávají zprostředkovatelskou činnost na
účet firmy, jejímž logem či značkou disponují.
Kvalifikační možnosti se pak díky jinému přijatému návrhu rozšiřují o kurzy MBA a byla také přijata změna, kdy pro vztahy zprostředkovatele s podnikateli se umožňuje libovolná výpovědní lhůta.
Návrh zákona nyní bude odeslán Senátu. Očekávaná účinnost k 1. lednu 2020 zřejmě není reálná.
Reálnější se jeví obecná účinnost, tedy 15 dní po
jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- vstupní prohlídka
nemovitosti
- sepsání
zprostředkovatelské
smlouvy
- posouzení reálné tržní
ceny
- převzetí podkladů
potřebných k prodeji
od klienta
b) Příprava zakázky
- prověření podkladů
předaných klientem
z běžně dostupných
zdrojů
- zpracování textových
a grafických výstupů
(exposé, podklady pro
inzerce)
c) Realizace zakázky
- nabídka nemovitosti
- organizace prohlídky
nemovitostí
- průběžná
komunikace
s klientem
- blokace nabídky
nemovitosti
- příprava podkladů pro
kupní smlouvu nebo
smlouvu jí obdobnou
- asistence u kupní
smlouvy nebo
smlouvy jí obdobné
sepsané k takovému
úkonu oprávněnou
osobou
- vypořádání kupní
ceny, je-li tak
sjednáno
- doručování smluv
na katastrální úřad,
je-li tak sjednáno
Týká se úkonů RK v rámci
sjednané provize u tzv.
„exkluzivních zakázek“.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR
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Smart cities – chytrá města

Zásadní důvody, proč je podporovat
Chytrá města jsou trendem budoucnosti. Stejně jako mohou lidstvo obohatit, mohou mu i významně uškodit. Pokud by se vycházelo ze skutečných potřeb lidí, na
základě čehož by se následně zaváděly digitální nástroje, které tyto potřeby mohou
uspokojit, pak by mohly být přínosem. Stejný názor má i Australan Chris Vejn, který se plánováním inteligentních měst po celém světě zabývá již desítky let. Zaměřili
jsme se na důvody, proč chytrá města potřebujeme.
Kvalitní infrastruktura
Pokud se problematikou zabýváte, jistě víte, že
jedním z hlavních cílů výstavby je vytvořit pro
lidi skvělou infrastrukturu. Ta zahrnuje vodovodní
a kanalizační služby, dodávky elektřiny a další. Informace z infrastruktury jsou v takových případech
shromažďovány prostřednictvím detektorů například plynu či elektřiny a dalších analytik, které jsou
pečlivě zapracovávány do malých sítí a zaváděny
do počítačů.
Chytrá řešení
Chytrá města - to jsou především chytrá řešení,
která nabízejí. Patří sem jednoznačně zpřístupnění
údajů, ke kterým bychom se dříve jen stěží dostali.
Tato data zpracovávají a na základě vyhodnocení
a s pomocí speciálních programů se následně starají
o bezchybné zabezpečení mnoha služeb, například
o zpracování odpadních vod, sledují kvalitu vody
apod.
Podpora rozvoje aktivit
Dalším pozitivním důvodem je fakt, že chytrá města zvyšují rozvojové aktivity daného regionu. To se
týká například výstavby nových škol, nákupních,
zábavních, sportovních a dalších center. Veškeré

podobné činnosti jsou považované za prospěšné,
a to lidem, vládě a nakonec i životnímu prostředí.
Zajištění bydlení
Jedním z hlavních cílů chytrých měst je zajistit
všem bydlení. Obecně panuje celosvětový trend,
že se lidé přesouvají z vesnic do aglomerací. Těm
ovšem díky tomu začíná docházet životní prostor,
stejně jako volné bytové jednotky a parcely pro výstavbu dalších domů a bytů. I v tomto ohledu mohou být chytrá města řešením. Díky nim vznikají
velmi individuální modely udržitelného bydlení,
které mají naději na přežití a do budoucna slibují
dokonce dlouhodobý úspěch.
Podpora a zvyšování zaměstnanosti
Ačkoli u nás problém nezaměstnanosti v současné
době není, ve světě je tomu jinak. Z tohoto úhlu
pohledu nabízejí chytrá města všem svým obyvatelům mnoho výhod a také nových příležitostí. Díky
nim vznikají i nová pracovní místa a uvolňují se
ta stará. Zvyšuje se poptávka po práci a klesá nezaměstnanost. Už jen projektování nebo třeba samotná výstavba smart cities vyžaduje mnoho chytrých
mozků a šikovných rukou.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Sám Chris Vejn tvrdí, že
lidstvo jako celek potřebuje
provést změny v systémech,
infrastruktuře a postojích,
aby si uvědomilo výhody,
které jsou klíčové pro
udržitelnost měst. Aby
k tomu mohlo dojít, je třeba
ještě nějaký čas, neboť musí
společně spolupracovat
prvotně vlády, průmysl
a společnost. Jedině tak lze
zajistit inteligentní přechod
na inteligentní města.
V případě, že se díváme
na koncept smart cities
z tohoto úhlu pohledu,
může se jejich plánování
a výstavba stát významným
nástrojem ke stmelování
současné roztříštěné
společnosti.

Smart cities jdou ruku
v ruce s urbanizací.
Lidem zajistí vyšší životní
úroveň. Jednotlivé kroky
a procesy vedou
k zefektivnění funkčnosti
města a zvýšení
dostupnosti pro jeho
obyvatele.
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Vyberte si balíček služeb enta365
přesně podle vašich představ.

OBLÍBENÉ

MAX

PREMIUM

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