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ak u u e přímý odkup 
emovito tí  

Často hovořím s klienty, kteří mají 
v úmyslu nabídnout nemovitosti k pří
mému odkupu. Mylně očekávají, že 
za ni dostanou zlomek její skutečné 
ceny. Obvykle tomu však tak není. Poj
me se podívat na konkrétní příklad, kdy 
jsme prováděli odkup domu v obci Py
šely nedaleko Benešova. Prodávající se 
zastavil  u nás v kanceláři v listopadu 

minulého roku a téměř mezi dveřmi 
avizoval, že na jaře bude prodávat dům 
nedaleko Prahy. plynulo několik měsí
ců a v létě tohoto roku jsme se znovu 

potkali, přičemž obchod začal získávat 
konkrétní obrysy. Klienta jsem se snažil 
zpočátku přesvědčit, aby nám nabídku 
svěřil k výhradnímu zprostředkování. 
Tato varianta se mi jevila jako nejvhod
nější, neboť prodávající na uskuteč
nění obchodu nikterak nespěchal. Byť 
od nás obdržel cenové doporučení 
a nabídku na zprostředkování výhrad
ního prodeje, tak stále více pre eroval 
přímý odkup. Jedním z motivů moh
la být nevyřešená situace s pozemky. 
Ve skutečnosti byla oplocena větší část 
pozemku, než k nemovitosti náležela 
a přístup k objektu byl přes cestu cizí
ho vlastníka. Klient měl zřejmě obavy 
z možných potíží, které by mu tento 
právní vztah mohl přinést. Mé ujištění, 
že vše se dá po právní stránce ošetřit, 
případně situaci projednat s vlastníky 
dotčených pozemků a situaci narov
nat ho neuklidnilo. Prodávajícímu jsme 
tedy předložili nabídku na přímý odkup 
a ten ji bez sebemenšího zaváhání při
jal. V průběhu několika dní byla zpra
cována smluvní dokumentace a kupní 
cena složena do úschovy. Nyní je již 
v katastru jako vlastník zapsána naše 
společnost a situaci kolem pozemků 
dáváme postupně do pořádku. 

Další články naleznete na
.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

Štěpánská ul., Praha 1. Prodej 
samostatného bytu v OV, 3+1, 133 m2, 
5. patro s výtahem. Velmi dobrý stav, 
parkety. Prostorný sklep.

14.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102                                                 

G

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

799.000 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.

799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Bukovany, okr. Česká Lípa. Samostatný 
vícegenerační  RD 6+2 (byty 5+1 a 3+1), 
pozemek 5.015 m2.

3.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

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

2.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

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

6.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

G G
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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 1 BYT



INZERENTI:

ARK ČR - Asociace realitních  
kanceláří České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

Commco

EXAFIN one, s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

JRD Development s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Luxent s.r.o.

M&M reality holding a.s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

MP CZECH real

Natland Real Estate  
– Rezidence Harfistka

OMEGA ESTATE s.r.o.

PSN s.r.o.

RE/MAX ANDĚL

RealExpert s.r.o.

RealExpert Success

Realitní kancelář Donna s.r.o.

Real-Treuhand

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TIDE REALITY s.r.o.

Trigema a. s.

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 16 od 16. 12. 2019 do 26. 1. 2020

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

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin
VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,  
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,  
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,  
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

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:  27. 1. 2020

Zákon o realitním zprostředkování
Blíží se lepší časy a konec s nepoctivci?

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení

do nadcházejícího roku 2020.
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)724 511 511
www.vyladenedomy.cz

PASIVNÍ DOMY NOVINKA

70%
PRODÁNO

Ú V A LY  –  P R A H A  V Ý C H O D

19-11-19-inzerce-uKlanovickehoLesa-Pasivni-200x131-02.indd   1 19.11.2019   18:01:22

WWW.GREENLOOK.CZ

WWW.VYLADENEDOMY.CZ WWW.REZIDENCEMALVAZINKY.CZ

NOVÉ BYTY
RODINNÉ DOMY
RETAIL PARKY
DEVELOPERSKÉ 
PROJEKTY V OBLASTI REZIDENČNÍHO
A KOMERČNÍHO DEVELOPMENTU

WWW.EXAFIN.CZ ) 224 931 617

Malvazinky
REZIDENCE

L       KREEN
HORNÍ MĚCHOLUPY

IIu klánovického LESA

19-12-10-inzerce-Exafin-200x131-01.indd   1 10.12.2019   15:05:007
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Vyřízení hypotéky je relativně jednoduchá a rych-
lá záležitost. Je však potřeba být na vše připraven. 
Hypotéku si každý z nás může vyřídit sám, ale 
oběhnout více než 10 bank může být v předvánoč-
ním čase víc než obtížné. Existují proto hypoteční 
zprostředkovatelé, kteří nabídky různých bank za-
jistí za vás a vše urychlí. Schvalovací proces v ban-
ce, kterou si vyberete, může trvat několik dnů, ale 
někdy i několik týdnů. Hypoteční makléř dokáže 
často dobře odhadnout, kolik času na schválení 
bude potřeba. To je důležité zejména v případech, 
kdy chcete mít před podpisem závazných smluv 
s prodávajícím jistotu schválení hypotéky.  Pokud 
si například kupujete byt od developera a ve vy-
brané bance jsou již hotové hromadné odhady, 
ušetříte víc než týden času. Tyto odhady bývají 
pro klienty zdarma a navíc bez starostí o podklady  
k nemovitosti. Při koupi hotového již zkolaudova-
ného bytu se dá za určitých podmínek byt ocenit 
tzv. „online“. Takové ocenění je hotové okamžitě 
po zadání dat do systému. Odhad nemovitosti je 
jeden za základních podkladů, které se předkládají 
bance pro schválení hypotéky. Mezi další základní 
požadavky patří doklady totožnosti klienta, žádost 
o hypoteční úvěr, s jejímž vyplněním může hy-

poteční makléř rád poradit, návrh kupní smlouvy 
a podklady k příjmům. Každá banka musí ze zá-
kona pečlivě prověřit dostatečnost a stabilitu pří-
jmů žadatele o úvěr. Platí zde jednoduché pravidlo. 
Maximální výše všech úvěrů může být maximálně 
devítinásobek ročního čistého příjmu a zároveň 
maximální splátky všech úvěrů se musí vejít maxi-
málně do 45 % čistého měsíčního příjmu. 

Ve chvíli, kdy banka obdrží kompletní podklady 
(banky se mohou v dalších požadavcích lišit), jde 
hypotéka do schvalovacího procesu. Jestliže jsou 
všechny dokumenty správně a kompletně připrave-
né, a pokud se neobjeví nějaká nečekaná komplika-
ce, schválení může být do týdne hotové. Po schvá-
lení hypotéky a podpisu hypoteční dokumentace je 
potřeba hypotéku ještě vyčerpat. Jedná se o splnění 
určitých bodů v úvěrové smlouvě, po jejichž do-
ložení a odsouhlasení bankou se odesílají peníze 
z hypotéky na účet uvedený ve smlouvě o koupi. 
Obecně se jedná o podání zástavní smlouvy na ka-
tastr nemovitostí, uzavření pojistné smlouvy na za-
stavovanou nemovitost, úhradu části ceny placené 
z vlastních zdrojů a předložení podepsané smlouvy 
o koupi. Po zaplacení kupní ceny dojde k předání 
nemovitosti a stěhování může začít!

Vyřízení hypotéky je relativně jednoduchá a rych- poteční makléř rád poradit, návrh kupní smlouvy 

Jak najít pod stromečkem  
nový byt na hypotéku? 
Vánoce už pomalu klepou na dveře a vy přemýšlíte, co si nadělit pod stromeček? 
Mohl by to být i netradičně velký vánoční dárek v podobě klíčů od nového bydlení. 
Nemovitostí ke koupi je okolo nás na výběr dostatek. Ceny nemovitostí však vytr-
vale rostou a ne všichni máme dost vlastních zdrojů na zaplacení celé kupní ceny. 
K pořízení takového hezkého dárku proto pomůže hypoteční úvěr.

Zdroj: 

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

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“.
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Ateliéry 1+kk až 4+kk   

S komfortem bytových jednotek  

Balkony, terasy, předzahrádky

Podzemní garážová stání

Klidné místo v srdci Strašnic

Metro, tram, autobus – vše v blízkosti  

Škola, školka, sport, Gutovka 

 Zajímavá investice – odpočet 21 % DPH

602 104 100

www.atelierystrasnice.cz

200x131_ateliery_strasnice.indd   1 06.12.2019   10:46:45

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v časopise

a na stránkách www.realcity.cz.

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

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

prostřednictvím REALCITY?

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

www.chcimaklere.cz

Prodej bytu 3+kk 
Praha 3 – Žižkov 

Prodej rodinného domu 273 m2 
Borek u Jílového

Velmi pěkný byt po rekonstrukci o dispozici 3+kk 
s balkonem a sklepem, výměře 70 m2, který je 

situovaný ve zvýšeném přízemí činžovního domu, 
v ulici Domažlická. Byt v osobním vlastnictví nabízí 

příjemné bydlení. Součástí je sklep v suterénu domu. 
Udržovaný cihlový dům s výtahem prošel kompletní 

vnitřní revitalizací. V plánu je nová fasáda.

Velmi pěkný rodinný dům nedaleko Jílového 
u Prahy. Dům kolaudovaný v roce 1996 je postavený 

na svažitém pozemku o celkové výměře 1 753 m2. 
Zastavěná plocha 194 m2, plocha obytná 158 m2. 

Součástí domu je vnitřní bazén (3 x 6 m), dále tech. 
místnost, sklípek, velká garáž a pracovna v zadním 

traktu domu. Celková užitná plocha domu je 273 m2. 

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 739 017 888 T: 733 532 252

Prodej mezonetového bytu 3+kk 
Praha 4 - Nusle

Prodej pěkné chalupy 
Pelíkovice

Zařízený mezonetový byt 3+kk o ploše 95 m2  
v 1. a 2. patře bytového domu z roku 2014. Ve spodní 
části bytu je prostorná chodba s vestavěnou skříní, 
obývací pokoj, luxusní a moderní kuchyňský kout 
MIELE, ložnice, koupelna se sprchovým koutem, 
samostatná toaleta s umyvadlem, komora/šatna. 

V patře s přístupem po schodišti je ložnice, koupelna 
s vanou, toaletou a pračkou. 

Velmi pěkná, udržovaná chalupa o celkové  
užitné ploše cca 300 m2, která je situovaná  

na okraji obce, nedaleko Rychnova u Jablonce 
nad Nisou. Stavba se rozprostírá na krásné parcele 

s vzrostlými stromy o výměře 4510 m2. Dále  
se zde nachází menší ovocný sad s jabloněmi, 
malinami, apod. Dům je v udržovaném stavu,  

vhodný k okamžitému užívání. 

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 733 400 598 T: 733 400 592  

9



Luxusní rezidenční projekt nízkoenergetických vil Na Meandru 
obdržel dne 6. 11. 2019 stavební povolení. Na slunečné stráni 
v Řeži u Prahy tedy již brzy započne výstavba patnácti zcela 
ojedinělých vil s dechberoucím výhledem na řeku Vltavu. 
Vily vynikají neotřelým moderním designem v dokonalém 
souladu s přírodou i jedinečným umístěním vysoko nad řekou. 
Pozemek byl pečlivě zvolen s ohledem na orientaci, sluneční 
svit, prostornost zahrad kolem domů – aby vše odpovídalo 

optimálním podmínkám pro vytvoření krásného, ekologického bydlení s co 
nejnižšími provozními náklady. Inovativní design vil doplňuje hlavní záměr projektu 
směřující k energetické soběstačnosti. Na první pohled vás upoutají zelené stěny 
i vkusné a efektivní rozmístění fotovoltaických panelů. Prosvětlenost domů umožňují 
velkoformátová okna orientovaná převážně na jih, západ a východ. Nechybí ani 
prostorné venkovní terasy, které důmyslně propojují interiér se zahradou. 

Každá z vil bude vybavena inteligentním řízením, díky němuž budete mít pod 
kontrolou vytápění, chlazení, větrání, stínění či osvětlení. Nicméně developer 
samozřejmě nabízí i podporu při zacházení s energetikou domu i dále, po předání 
domu. Vaše domácnost bude z 80 % soběstačná, roční náklady jsou odhadnuty 
na 25.000 Kč. Ve všech domech bude aktivně využíván fotovoltaický a termický systém 
a v neposlední řadě i tepelné čerpadlo s vrtem zapuštěným do skalnatého podloží. 
Vily s vyšším standardem jsou vybaveny energetickým úložištěm.

Zjistěte více v naší nabídce na www.luxent.cz.

olo ic é vil  a Meandr  představ  inovativn  technolo ie 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
D

731 300 400
info@luxent.cz

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

www.luxent.cz



Praha 5-Malvazinky

C

www.realcity.cz/rc/E7OB

13 950 000 Kč602 108 889

Byt 3+kk, 309 m2, v klidné lokalitě vhodný pro rodinu s dětmi. Byt je 
přízemní a je orientován na JV stranu. Z J a V strany je obklopen zahra- 
dou 198 m². Rezidence disponuje 24hodinovou ostrahou s  recepcí. 
K bytu náleží komora na chodbě domu, park. stání v suterénu.

B

Praha 5-Smíchov www.realcity.cz/rc/E6KT

Informace v RK734 445 445

Exkluzivní byt 3+kk o OP 122,2 m² v projektu Viladům Děvín. Nová 
rezidence roste pod Dívčími hrady, ve  vilové čtvrti Prahy 5, v  sou-
sedství zelených údolí, jen pár minut od Metra B Anděl i Radlická. 
Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné.

C

Praha 4-Krč www.realcity.cz/rc/E7HR

55 000 000 Kč770 181 181

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 nadstan-
dardními designovými materiály a prvky.  Pozemek 565 m².

G 

Praha 6-Dejvice www.realcity.cz/rc/E7I1

Informace v RK734 445 445

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

Praha 7-Holešovice www.realcity.cz/rc/E7OA

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 gri-
lem. K bytu náleží park. stání v podzemních garážích a sklep.

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

85 000 000 Kč770 181 181

Luxusní vila zasazená do krásné lokality Šáreckého údolí, v uzavře-
ném areálu ulice Pod Meliškou. Kompletně zrekonstruovaná vila o za-
stavěné ploše 177 m², s užitnou plochou 554 m² se dvěma terasami 
o celkové velikosti 182 m², stojí na pozemku o velikosti 1.727 m².

G

Praha 2-Vinohrady 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 1-Josefov www.realcity.cz/rc/E7HQ

19 900 000 Kč720 310 300

Nově zrekonstruovaný byt 3+kk o  užitné pl. 84 m², v  ulici Širo-
ká, v  těsném sousedství prestižní Pařížské ulice a  nedaleko Sta-
roměstského náměstí. Byt se dvěma koupelnami a  balkónem  
1,5 m² je situován ve druhém patře hist. secesního domu s výtahem.

G

Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E5H7

Informace v RK773 769 769

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.

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

www.luxent.cz

G

Dobřichovice, 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 pat-
rech. Pozemek 1.250 m². Venkovní terasa vytváří příjemnou privátní 
zónu. Zahrada s venkovním bazénem, garáž pro dva vozy, posilovna.

G

Praha 1-Staré 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.

C
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Technologický pokrok
Kromě klimatických 
změn ale také žijeme 
v době technologického 
pokroku. A právě 
technologie jsou klíčem 
ke zlepšení života během 
globálního oteplování. 
Soběstačné domy, na vodě 
energeticky, domy 
připojené na internet 
a řídící život svých 
obyvatel tím nejlepším 
možným způsobem. 
Trendem tedy budou 
domy v pasivním módu 
s vlastním zdrojem 
elektrické energie 
i vlastním zdrojem vody. 
Takový dům může 
být úplně izolovaný 
od okolního světa. Patrně 
kromě internetu.

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

Ceny rostou v celé EU 
Trend, o kterém hovoříme, 
je patrný napříč celou 
Evropou. Od roku 2014 
ceny nemovitostí vytrvale 
rostou v celé EU. Jen 
za poslední rok cena domů 
vyrostla v průměru o 4,2 %. 
Jde o průměrnou hodnotu, 
ve velkých metropolích 
rostou ceny intenzivněji.

Ceny budou stoupat
Pokud jste měli dojem, že jsou ceny nemovitos-
tí na svém maximu, pak se mýlíte. Odborníci se 
shodují na tom, že zejména v hlavním městě, ale 
i v dalších velkých městech, budou ceny nadále 
stoupat. Je jisté, že realitní bublina jednoho dne 
splaskne, ale nikdo neví, kdy přesně to bude. Roz-
hodně se neočekává, že by ceny šly dolů. Spíše je 
pravděpodobné, že nárůst nebude vysoký nebo se 
v průběhu roku zarazí. Proti zlevňování je totiž 
stále velmi malá výstavba, která nedokáže pokrýt 
rostoucí poptávku po nemovitostech. Zmíněná po-
ptávka navíc roste stále více, protože lidé se stěhují 
za prací právě do velkých měst. 

Bydlení a venkov
Často se diskutuje o tom, že lidé, kteří nemají 
na bydlení ve velkých městech, se stěhují na ven-
kov. Bude tento trend patrný i v roce 2020? Ano. 
Lidé se budou nadále stěhovat za hranice metropo-
lí. Dalším faktem je, že populace stárne a starší lidé 
už dávno v centrech velkých měst nebydlí. Tento 
fakt by mohl zahýbat později s cenami nemovitostí 
ve velkých městech. Změna životního stylu mnoha 

lidí je patrná už několik let. Je celkem běžné, že lidé 
chtějí dožít v klidu a v přírodě. Město je neláká. 
Volí se samozřejmě místa s dobrou infrastrukturou 
a dopravní obslužností. 

Digitalizace a robotizace
Výše uvedenému nahrává i postupující digitalizace 
a robotizace lidských činností. Nebude to dlouho 
trvat a lidé už nebudou muset jezdit každý den 
na osm hodin do kanceláře. Přichází pomalu doba, 
kdy se do práce nebude muset každý den a tím se 
bude ztrácet i důvod bydlet v centru města. Lidé 
se tedy automaticky stěhují na venkov za nižšími 
nájmy, čistým vzduchem a přírodou. 

Roli sehrají i teploty vzduchu
Možná jste se nezamysleli do důsledku, ale je tu 
další vliv, který se promítne do podoby realitního 
trhu, a tím je změna klimatu. Podle studií se lidé 
budou v budoucnu stěhovat z jihu na sever stejně 
jako z měst do neměstských oblastí.  Proč? Ve měs-
tě je totiž teplo. Hodně teplo. Stejně tak se dá podle 
odborníků předpokládat, že se budeme více stěho-
vat do lesnatých oblastí, stejně jako do hor a výše 
položených míst.

Ceny budou stoupat lidí je patrná už několik let. Je celkem běžné, že lidé 

Realitní trh v roce 2020 
Jaké trendy nás čekají a neminou?
Kdo sleduje situaci na realitním trhu, dá nám jistě za pravdu, že bydlení a vůbec trh 
s nemovitostmi v současnosti v České republice nejvíc ovlivňují dva faktory: stále 
stoupající ceny nemovitostí a nedostatek především nových bytů a domů, o které 
bývá největší zájem. Už mnohokrát jsme upozorňovali na to, že bytová výstavba, ze-
jména ve větších městech, je naprosto nedostatečná. A to se projevuje nejen na trhu 
s nemovitostmi, ale postupně i v nájemním bydlení. Jaké trendy nás čekají v roce 
2020?



WWW.REALCITY.CZ

Nové trendy 
byty na Harfě

OBJEVTE GENIA
LOCI PRAŽSKÝCH
VYSOCAN.

800 350 111
rezidenceharfi stka.cz
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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.

V případě pojištění úvěru 
existuje několik variant 
pojistného krytí: smrt, 
invalidita, pracovní 
neschopnost a ztráta 
zaměstnání. Mezi pojistkami 
sjednávanými k hypotékám 
různých bank mohou 
být výrazné rozdíly. 
Například u hypotéky 
České spořitelny se plnívá 
při pracovní neschopnosti 
i z důvodu rizikového 
těhotenství. Nebo pokud 
přijdete o práci dohodou, 
stačí doložit dokument 
od bývalého zaměstnavatele, 
že šlo o ukončení z důvodů 
na jejich straně a pojistné 
plnění může nastat. Cena 
pojištění je nastavená dle 
výše splátky úvěru. Pojištění 
úvěru sjednávané k hypotéce 
u Hypoteční banky může 
vyjít levněji, ale za cenu 
krytí méně rizik. Výhodou je 
možnost, že si můžete vzít 
pojištění na 25 % - 100 %, 
tedy pojištění může nejenom 
zaplatit úvěr, ale ještě 
dostanete peníze na účet. 
Na rozdíl od jiných bank 
se můžete pojistit v úvěru 
všichni. Limit na pojištění 
úvěru je zde 5 mil. Kč. 
V případě pojištění hypotéky 
u Komerční banky vychází 
pojistné levněji u mladších 
žadatelů a kratších splatností.

Varianty pojištění úvěru je 
důležité pečlivě zvážit. Může 
se stát, že si vyberete banku, 
která sice má nejnižší sazbu, 
ale společně s poplatky 
za pojištění nebude tato 
banka tak výhodná jako 
banka se sazbou vyšší. Před 
fi nálním rozhodnutím je 
dobré vzít v úvahu i rozdíly 
v pojistném krytí.

„Znám případy, kdy to opravdu zachránilo lidem 
střechu nad hlavou. Nikdy dopředu nevíte, co se stane. 
Stačí vteřina a vše je jinak,“ říká ze zkušeností Anna 
Kendíková, hypoteční specialista ze společnosti 
HYPOASISTENT. Toto pojištění si můžete uza-
vřít spolu s hypotékou jen na nejkritičtější období, 
kdy jsou děti ještě malé a potom jej můžete zrušit, 
když budete chtít. Horší to je v případě opačného 
postupu, pokud budete chtít pojistku uzavřít poz-
ději. Tam je pojišťovna obezřetnější, jestli to nedě-
láte z důvodu spekulace, jelikož očekáváte, že by 
mohlo nastat plnění. Pojištění hypotéky je taková 
loterie s životem: čím dříve se něco stane, tím dříve 
a více peněz získáte, ale bohužel za krutou cenu. 
Pojištění úvěru totiž znamená, že vám pojišťovna 
splatí zůstatek úvěru, případně poměrnou část zů-
statku. Platíte sice stále stejnou cenu, ale za neustá-
le se snižující částku případného plnění. V případě 
pojištění i na pracovní neschopnost nebo ztrátu 
zaměstnání pojišťovna splácí po určitou dobu mě-
síční splátky. 

Jsou zde samozřejmě výjimky, na které se pojištění 
nevztahuje. Například pokud příčina vznikla ještě 
před dobou uzavření pojistky, pokud se neštěstí 
stalo z důvodu provádění rizikových adrenalino-
vých sportů, ale mezi výlukami může být i třeba 
jízda na motorce, braní drog nebo pracovní úrazy. 
Živnostníkům pojištění zase nepomůže v případě 
pojištění ztráty zaměstnání.

Před uzavřením pojištění úvěru pojišťovnu zajímá 
váš zdravotní stav. Někde vyplníte pouze zdravot-
ní dotazník, jinde bude zapotřebí navštívit lékaře 
a dokonce i podstoupit zdravotní testy. Pokud si 
vezmete pojištění hypotéky, většina bank vás zvý-
hodní ve formě snížení úrokové sazby. Rozdíl není 
sice tak vysoký, aby to pokrylo výši pojistného, ale 
je to alespoň částečná fi nanční úleva.

„Občas se mi stane, že přijdou klienti z banky, kde 
jim tvrdili, že si musí toto pojištění vzít a bez něj jim 
nebude hypotéka poskytnuta. Nevěřte tomu, pojištění 
je čistě dobrovolné a je na vás, zdali si ho vezmete či 
nikoliv. Je pouze jedna výjimka, a to u Hypoteční ban-
ky ve variantě 90% hypotéky. Zde bez pojištění úvěru 
90% hypotéku neposkytnou, avšak jakmile postup-
ným splácením úvěr snížíte na 80 %, můžete požádat 
o zrušení této pojistky,“ říká Anna Kendíková z HY-
POASISTENT. Jediné pojištění, které je povinné 
a které všechny banky vyžadují, je pojištění ne-
movitosti, kterou dáte do zástavy. Je to z důvodu, 
kdyby nastala nějaká zničující událost, snížila by se 
v tomto důsledku hodnota nemovitosti a banka by 
přišla o dostatečné zajištění úvěru. Z toho důvodu 
mají banky zástavu také na pojistce k nemovitosti 
a v případě vyššího pojistného plnění se proplacení 
pojistky řeší individuálně.

„Znám případy, kdy to opravdu zachránilo lidem Před uzavřením pojištění úvěru pojišťovnu zajímá 

Pojištění hypotéky 
dokáže zachránit střechu nad hlavou
Pojištění hypotéky, neboli pojištění schopnosti splácet hypotéku, může být v krizo-
vých situacích záchranou pro celou rodinu. Toto pojištění je vhodné zejména pro 
žadatele, kteří mají děti, kde jeden z rodičů vydělává a druhý je na rodičovské do-
volené. Pokud by se hlavnímu živiteli rodiny něco stalo, mohlo by to být pro rodinu 
bez pojištění úvěru přímo kritické. 
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praha@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.ms-invest.cz 

REZIDENCE 
U GRÉBOVKY

Poslední volné 2+kk.
www.ugrebovky.cz

ŽIŽKOVSKÉ 
PAVLAČE
Moderní bydlení 

v blízkosti parku Vítkov.
www.zizkovskepavlace.cz

DOMY 
MALVAZINKY

Rodinné bydlení 
v dosahu centra.

www.domy-malvazinky.cz

Moderní bydlení 
v atraktivních lokalitách Prahy

15
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RD, VINAŘICE OKR. KLADNO, 
5+kk, plyn, el., voda, nová střecha

RD 5+kk, 115 m2, na pozemku 246 m2, z toho ZP 74 m2. Dům 
po  reko 2005. Orientace oken na  západ a  východ. Zaveden 
plyn, obecní vodovod, el. 220/380 V, odpady svedeny do septi-
ku, možnost připojení na obecní kanalizaci. U domu uzavřený 
dvůr s vjezdem a možností parkování. Ve dvoře kolna. OP pří-
zemí cca (54 m2), podkroví cca (49 m2), sklep cca 12 m2. Cihlo-
vá stavba s  původní fasádou. Dům se prodává bez kuchyňské 
linky a  zařízení, probíhá výmalba. Klidná ulice, hezké místo, 
kompletní občanská vybavenost. Výborná dostupnost do Prahy  
- autem cca 20 min., krásné okolí. Možnost hypotéky. 

CENA: 3 595 000 Kč
tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz

G

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

24. ročník / listopad 2019 www.dumazahrada.cz
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ROSTLINY JAKO DEKORACE  �  ORIGINÁLNÍ KŘESLA  �  NÁVRAT JEDLÝCH ZAHRAD

JAK UŠETŘIT
na dodávce 
energií

Bydlení pro 21. století

STAVBA, MATERIÁLY
A VYBAVENÍ

Kuchyňská dvířka
podle nových trendů

CHYTRÉ
DOMY

ZIMNÍ ZAHRADY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

24. ročník / prosinec 2019 www.dumazahrada.cz

12/19

INTERIÉROVÉ TRENDY V DESIGNU � PRVNÍ ÚPRAVY ZAHRADY � EFEKTIVNÍ VYTÁPĚNÍ

196 stran

SPECIÁL O STAVBĚ
Materiály / povolení / fi nance / inspirace

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

UVNITŘ
NABÍDKA

TYPOVÝCH
DOMŮ

STAVBA DOMU

KROK ZA KROKEM

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

24. ročník / září 2019 www.dumazahrada.cz

9/19

IDEÁLNÍ POKOJ PRO ŠKOLÁKA  �  EFEKTNÍ OPĚRNÉ ZÍDKY  �  DOMA JAKO V GALERII

REKONSTRUKCE
Jak na úpravy podkroví

Ze starého 
domu

pasivní

Spotřebiče
úsporné na místopod střechou

KUCHYNĚ

O BYDLENÍ

MNOHA TVÁŘÍ
JIŘINY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

24. ročník / říjen 2019 www.dumazahrada.cz

10/19

BAREVNÝ PODZIM NA ZAHRADĚ  �  ODVÁŽNÝ EKLEKTICISMUS  �  PIKANTNÍ PAŽITKA

Architektka 
mrakodrapů

Eva Le Peutrec

JAK VYBRAT METEOSTANICI

Sprchy 
v úrovni podlahy

FOR ARCH

Čerstvé
stavební
novinky

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

www.dumazahrada.cz
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  ORIGINÁLNÍ KŘESLA  �  NÁVRAT JEDLÝCH ZAHRAD

STAVBA, MATERIÁLYSTAVBA, MATERIÁLY
A VYBAVENÍ

Kuchyňská dvířka
podle nových trendůpodle nových trendů
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Vysněné bydlení pro lidi v nouzi
M&M Reality partnerem Mise nový domov 

Pomoci lidem s pohnutým osudem proměnit jejich nevyhovující bydlení 
v místo jako stvořené pro nový začátek. Takové je poslání pořadu TV Nova 
Mise nový domov. Tíživou životní situaci ale většinou nespasí jen krásný 
byt či dům. Někde je potřeba vyřešit dluhy, jinde zajistit nadstandardní lé-
kařskou péči. Pro společnost M&M Reality v roli partnera projektu tak po-
moc zdaleka nekončí tím, že na místo pošle tým špičkových stavařů.

Hrdinové pořadu Mise nový domov se sta-
rají o opuštěné či osiřelé děti, čelí těm nej-
vážnějším nemocem a hendikepům, řeší ty 
nesložitější životní situace, a přes to všechno 
se nevzdávají. Všechny rekonstrukce jejich do-
movů realizovala v rekordních časech společ-
nost M&M Reality, která je hrdým partnerem 
tohoto projektu, a to již potřetí v řadě. „Za ce-
lou dobu spolupráce už se naše celková investice 
vyšplhala do řádu desítek milionů.  Jsme moc 
rádi, že i tentokrát můžeme být u toho a pomá-
hat tam, kde to má velký smysl, a lidem, kteří si 
to skutečně zaslouží,“ říká k tomu majitel spo-
lečnosti M&M Reality Petr Morcinek. 

I letos se jedná o osm velmi silných příbě-
hů. Jeden z nich žije například paní Jana, 
která se narodila s rozštěpem páteře a po po-
rodu čtvrtého dítěte přišla kvůli otravě krve 
o nohu. Její partner navíc propadl alkoholu 
a ona od něho musela s dětmi utéct do sta-
rého a zcela zdevastovaného bytu. Naději 
na nový začátek jí překazila další rána, on-
kologická diagnóza. Osudem těžce zkoušená 
žena, odkázaná na invalidní důchod, nejenže 

nedokázala dát byt do kupy, často neměla ani 
na obědy pro své děti. Na potraviny i léky 
si několikrát půjčila, tudíž ke všemu jejímu 
neštěstí přibyly dluhy v celkové výši 560 ti-
síc korun. Radost z perfektně zrekonstruo-
vaného bytu by tak byla okamžitě zmařena 
hrozící exekucí. Společnost M&M Reality se 
na odvrácení této hrozby podílela částkou 
300 tisíc korun, a navíc Janě věnovala do no-
vého důstojného začátku poukaz na dalších 
200 tisíc, který na konci tohoto dílu předá-
val ředitel pobočkové sítě Pavel Zámečník. 

Poslem dobrých zpráv byl v několika dílech 
také výkonný ředitel holdingu M&M Reality 

Zdeněk Václavek. Například když paní Kate-
řině, která trpí paralyzujícími záchvaty křečí, 
sděloval, že jí bude zaplacena nadstandard-
ní léčba ve špičkovém soukromém zařízení. 
Nebo když předával poukaz na 200 tisíc korun 
panu Milanovi, jenž se navzdory vlastní ne-

lehké fi nanční situaci ujal svých dvou neteří, 
jejichž maminka byla zavražděna. 

A protože v životě naštěstí není vše jen o pe-
nězích, občas bylo nutné přijít s dobrými ná-
pady, aby bylo každému z hrdinů do života 
vneseno trochu „obyčejné radosti“.  K tomu 
byly potřeba například taneční kurzy, jindy 
výlet do muzea kapely Queen či odpočinek 
v zábavním parku. Asi největší radost přinesl 
speciální počítač, který zcela ochrnutému Ka-
milovi umožňuje „mluvit“ s jeho ženou a dět-
mi.  O každém dárku, větším i menším, bylo 
nutné přemýšlet, aby splnil svůj účel. Také se 
závěrečným překvapením, které diváci uvidí 
ve středu 18. 12., pomáhala moderátorce Te-
reze Pergnerové společnost M&M Reality.

Čtyřiadvacetiletý František, který se snaží po-
stavit na vlastní nohy po opuštění dětského 
domova, v budoucnu posílí tým makléřů spo-
lečnosti M&M Reality. Zaměstnání, na které 
se nyní školí, mu osobně nabídl výkonný ře-
ditel největší realitní kanceláře v zemi Zdeněk 
Václavek. 







Mgr. Adam Tietz
advokátní koncipient
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

Základní defi nice a pojmy
Úvodem je potřebné správně defi novat sa-
motný pojem „nabytí“ ve smyslu daně z na-
bytí nemovitostí. Kromě obvyklého převodu 
a nabytí nemovitosti na základě kupní smlou-
vy se za nabytí považuje například také nabytí 
stavby, která byla neoprávněně zřízena na po-
zemku, či prodloužení doby, na kterou bylo 
zřízeno právo stavby.

Naopak za nabytí se nepovažuje nabytí ne-
movitostí v rámci provádění pozemkových 
úprav, přeměn právnických osob či v rámci 
nabytí nemovitostí jako náhrady za vyvlast-
nění (tzv. vyloučení z předmětu daně).

Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je 
obecně nabyvatel předmětné nemovitosti. 

Výsledná daň se vypočítává jako součin zákla-
du daně (zaokrouhleného na celé stokoruny 
nahoru) a sazby daně, která činí 4 %. Zákla-
dem daně je nabývací hodnota nemovitosti, 
snížená o uznatelné výdaje, přičemž za na-
bývací hodnotu se považuje sjednaná cena, 
zjištěná cena, srovnávací daňová hodnota či 

zvláštní cena. Daň následně tvoří příjem stát-
ního rozpočtu.

Osvobození od daně
Od daňové povinnosti jsou věcně osvobo-
zeny čtyři kategorie převodů nemovitostí 
– převod ve veřejnoprávní oblasti, nové stav-
by, jednotky a dále specifi cké případy (např. 
v rámci reorganizace při insolvenčním řízení 
apod.).

Poněkud zajímavě je upravena oblast no-
vých staveb. Nabytí pozemku, jehož součástí 
je stavba rodinného domu, či první nabytí 
dokončené nebo užívané stavby rodinného 
domu a bytu je osvobozeno od daňové po-
vinnosti v případě, kdy k němu dojde v době 
5 let ode dne dokončení nebo započetí uží-
vání rodinného domu, jednotky v bytovém 
nebo rodinném domě. 

Jak správně nastavit kupní smlouvu 
v případě novostaveb
Z výše uvedeného je tak znatelné, že v přípa-
dě převodu novostavby do 5 let od jejího do-
končení / započetí užívání (podle toho, která 

Daň z nabytí nemovitostí  
Kdy se uplatní a jak na daň 
v případě novostaveb 
Daň z nabytí nemovitostí vychází ze zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., 
o nabytí nemovitých věcí. Opatření upravuje jednak subjekt daně, jednak předmět 
daně, vč. osvobození a vynětí z předmětu daně a způsob jejího výpočtu. 
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Veřejnoprávní oblast 
se týká například 
nabytí vlastnického 
práva státem či územně 
samosprávným celkem. 
Od daňové povinnosti jsou 
osvobozeny také případy 
nabytí družstevního bytu 
nájemcem či nabytí bytu 
nájemcem jednotky či 
členem právnické osoby, jež 
bytový dům spravuje.
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Této dani nepodléhají 
veškeré převody 
vlastnického práva 
k nemovitostem, ale pouze 
ty, jež:

•  jsou úplatné. O úplatu 
se může jednat jak 
v případě peněžitých 
prostředků, tak v případě 
nepeněžitého plnění, 
jehož hodnota se určuje 
dle zákona o oceňování 
majetku;

•  se týkají převodu 
vlastnického práva 
k pozemku, stavbě 
nebo jednotce 
na území ČR, práva 
stavby, které zatěžuje 
pozemek na území 
ČR, či při převodu 
vlastnického práva 
k spoluvlastnickému 
podílu na výše uvedených 
nemovitostech;

•  nejsou předmětem 
vyloučení z předmětu 
daně či jsou od této daně 
osvobozeny.

skutečnost nastala dříve) je od daně osvobo-
zena samotná stavba a pozemek, jehož sou-
částí stavba je. V praxi se však společně s tím-
to pozemkem převádí také pozemek, jež tvoří 
například zahradu kolem domu. Tento poze-
mek však od daně z nabytí osvobozen již ne-
bude, na což je potřeba myslet již v samotné 
kupní smlouvě. Níže si uvedeme 3 základní 
scénáře, od nejvhodnějšího po ten nejméně 
vhodný.

Scénář číslo 1 (nejvhodnější varianta)
V kupní smlouvě bude vymezena kupní cena 
jak pro pozemek pod novostavbou, jehož 
součástí je samotná stavba rodinného domu, 
tak pro přilehlou zahradu. Tento postup je 
pro nabyvatele nejvhodnější, samotná smlou-
va stanoví základ daně pozemku tvořícího za-
hradu – nabývací hodnotu. V tomto případě 
bude nabývací hodnotou sjednaná cena. 

Scénář číslo 2 
Druhý scénář je vhodné využít tam, kde sa-
motná kupní smlouva nerozděluje kupní 
cenu na jednotlivé části a stanovuje pouze 
celkovou kupní cenu. V takovém případě je 
z hlediska výpočtu daně složité zjistit, která 
část kupní ceny se týká pozemku, jehož sou-
částí je samotná stavba rodinného domu, 
a která naopak přilehlé zahrady. 

V této situaci je nejvhodnější (v drtivé většině 
případů) nechat si zpracovat znalecký posu-
dek, kterým se určí cena jednotlivých nemo-
vitostí. Pro účely výpočtu výše daňové povin-
nosti se pak následně užije tzv. zjištěná cena. 

Jako nevýhodu tohoto postupu můžeme 
označit náklady na vypracování znaleckého 
posudku (tyto náklady je však možné uplatnit 

jako uznatelný výdaj, kterým lze snížit základ 
daně) či dobu zpracování takového znalecké-
ho posudku.

Scénář číslo 3 (nejméně vhodná varianta)
Poslední variantu můžeme označit za poten-
ciálně nejméně vhodnou. Nabyvatel daňové 
přiznání vůbec nepodá, neboť mu nebude 
zřejmé, s jakou hodnotou má v daném případě 
počítat (smlouva jednotlivé kupní ceny za ne-
movitosti neurčí, znalecký posudek nebude 
zpracován). V takovém případě bude daň vy-
počtena z tzv. směrné hodnoty. Ta vychází 
z cen nemovitostí v místě, ve kterém se nachá-
zí předmětná nemovitost, ve srovnatelném 
časovém období při zhodnocení druhu, polo-
hy, účelu, stavu, vybavení nemovitosti apod. 

Směrná hodnota bude ve většině případů 
(ve srovnání se scénářem 1 a 2) nejvyšší. 
Ve výsledku tak nabyvatel zaplatí nejvyšší daň 
z nabytí nemovitostí. 

Závěr
Daň z nabytí nemovitostí dopadá na větši-
nu úplatných převodů nemovitostí. Opatře-
ní Senátu upravuje situace, při které je jinak 
subjekt daně od této povinnosti osvobozen. 
Mezi tyto patří osvobození v případě nových 
staveb. V praxi dochází k převodu jak nové 
stavby, tak dalších pozemků (účelově vyme-
zených, např. jako zahrada). Z tohoto důvodu 
je pak potřeba již v samotné smlouvě vyme-
zit a rozdělit kupní cenu na jednotlivé části, 
případně nechat tyto části kupní ceny určit 
znalcem. V případě, kdy nedojde ani k jedno-
mu z výše uvedených způsobů určení základu 
daně, stanovuje se tzv. směrná hodnota, která 
je v drtivé většině případů pro nabyvatele nej-
méně výhodná. 

Za zmínku jistě stojí 
stránka Finanční správy 
ČR (http://smernahodnota.
financnisprava.cz), na které 
si sami můžete ověřit 
a zjistit směrnou hodnotu, 
ze které bude Finanční 
správa vycházet v případě, 
kdy neurčíte základ daně 
smlouvou (jako kupní cenu) 
či znaleckým posudkem 
(jako zjištěnou cenu). 

Daňové přiznání je 
třeba podat do konce 
třetího kalendářního 
měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, 
v němž byl v katastru 
nemovitostí proveden vklad 
vlastnického práva.

Pakliže budete potřebovat 
se správným nastavením 
smluvní dokumentace 
poradit, obraťte se 
na profesionály nebo 
na svého právníka.
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PRONÁJMY

NÁJEM BYTU V JIŽNÍCH ČECHÁCH
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7HE
Pronájem bytu ve Svatém Jáně nad Malší, okr.
České Budějovice, v 1. poschodí, 3+1,UP cca 100
m²,vybavená kuchyně, el.ústřední topení cca 3 500
Kč/měs,od 1/1/2019
Commco tel.: 724 270 852

6 500 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

15 900 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK/B 62 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7I9
Provize 50%! Nabízíme pronájem bytu 1+kk/B - plo-
cha 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.

NOVÝ 3+KK/FR. B, G, 77,4 M², P9-PROSEK
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7P6
Chotěšovská ul., 3.p., gar. st., 2x fr. balkon, kuch. l.
(myčka, lednice, skloker. deska, trouba, digestoř),
pračka. Ob. pokoj 29 m², šatna. Popl. 4 200 Kč+el.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

18 000 Kč/měs.

NÁJEM BYTU 4+KK/T,2XB 130 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7O3
Provize pouze 50%! Krásný a nový byt 4+kk 97 m²
s terasou a dvěma balkony o celkové výměře 33
m². Byt se nachází v předposledním patře, ul.Česká,
Praha 5 - Košíře
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

29 000 Kč/měs.

NÁJEM BYTU 4+KK/T,2XB 130 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7O3
Provize jen 50%! Krásný a nový byt 4+kk 97 m² s
terasou, 2x balkon o celk. výměře 33 m². Byt se
pronajímá zařízený luxusní kuchyňskou linkou vy-
bavenou spotřebiči
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

29 000 Kč/měs.

NÁJEM BYTU 4+KK/T,2XB 148 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7O4
Provize pouze 50%! Krásný a nový byt 4+kk 120 m²
s terasou a dvěma balkony o celkové výměře 28 m²,
ze kterých je nádherný výhled.Byt volný ihned!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

32 000 Kč/měs.

NÁJEM BYTU 4+KK/T,2XB 148 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7O4
Provize pouze 50%! Krásný a nový byt 4+kk 120
m² s terasou a dvěma balkony o celkové výměře
28 m², ze kterých je nádherný výhled. Byt je volný
ihned!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

32 000 Kč/měs.

PRAHA 2

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HB

Prodej bytu 3+kk, plocha 82 m², v přízemí udržova-
ného činžovního domu v ulici Nezamyslova, na hra-
nici Vinohrad a Nuslí, Praha 2.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 607 956 072

6 500 000 Kč

PRAHA 4

BYT 1KK/B/G, NOVOSTAVBA, PRAHA
Třída C

www.realcity.cz/rc/E7P2
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

3 840 000 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

PRAHA 5

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5
Třída B

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

14 670 000 Kč

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

PRAHA 8

PRODEJ BYTU 2+KK/L, PRAHA 8 LIBEŇ
Třída C

www.realcity.cz/rc/E7HF
Prodej nové nástavby, 55 m² + lodžie 4,8 m², OV, 5.
patro činžovního domu, ulice Chlumčanského.
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 cih-
lového novostavby, ulice U Hostavického potoka,
Praha 9 - Hostavice, garáž, sklep.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 775 077 771

3 999 999 Kč

PRAHA 10

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

4 590 000 Kč

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

4 590 000 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

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

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
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

PRAHA - ZÁPAD

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE C208
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7OE
Novostavba výjimečného bytu,C208,
2kk, 2.NP,57,3 m²,balkon 5,8
m²,parkety,Eurookna,výtah, bezpečnostní dveře,
cena vč. DPH, gar.stání a sklepa,MHD,hypo,web
EREFIN
Commco tel.: 724 270 852

4 250 400 Kč

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE C206
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7OD
Novostavba výjimečného bytu,C206,
2kk,2.NP, 62,9 m², balkon 5,8
m²,parkety,Eurookna,výtahy,bezpečnostní dveře,
cena vč.DPH, gar.stání,sklepa, MHD,hypo,web
EREFIN
Commco tel.: 724 270 852

4 817 925 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
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OV Z C

OSTATNÍ R

NA STAN AR NÍ A RNO E ĚTÍN
T a G

CP pozemku 2 m , P domu cca 00m . kvělá
lokalita, nadstandardní provedení interi ru, v . za-
řizovacích předmět , dvougaráž, terasa s udržova-
nou zahradou.
MP CZECH rea tel.: 73 1 1 7

informace v RK

CHATA KK M PERUC U OUN
T a G

www.realcity.cz/rc/ 721
Prodej chaty, 0mod zámeck zahrady Zavedena
el. a voda. Možnost výstav y nov jednopodlažní
chaty s o ytným podkrovím o zastavěn pl. 40 m .
Parcela 712 m .

ANÍK REA T s.r.o. tel.: 739 40 12
K

POZEMK

STA E NÍ PARCE A A ES PE H MO
www.realcity.cz/rc/

ežov n. elivkou, st. parc. 1.073 m + les 91 m .
a hranici parcely elektřina v kapli ce. Vydatná

kopaná studna. ovinná a oplocená. V o ci COOP
a B .

ANÍK REA T s.r.o. tel.: 739 40 12
K

PRO E SP M KOZM CE U
ENEŠO A

www.realcity.cz/rc/ 7 P
Prodej zasí ovan parcely (voda, kanalizace,
elektřina), v Kozmicích u Bene ova. ovinný
pozemek v, na u lesa, v zástav ě D. Bene ov 1
min.

ANÍK REA T s.r.o. tel.: 03 1 034
K

KOMERCE

PENZ ON PO REK. AZ N ŠUMA A
T a G

www.realcity.cz/rc/ 7P3
Podl. pl. 7 m , parcela 3.973 m , restaurace,
sauna, az n. Hojsova tráž. 1 pokoj (3 oso ).
Park. 10 aut. : vodovod, el., kanal., studna, nový
kotel.

ANÍK REA T s.r.o. tel.: 739 40 12
K

POPT KA

PRO E TU PRAZE
www.realcity.cz/rc/ 24

háníme ke koupi ytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostav u, ale není to podmín-
kou. M že ýt i na okraji Prahy, do rá dostupnost do
centra.
Rea E er S ccess tel.: 739 391 0

informace v RK

PRO E N O NÍHO OMU
www.realcity.cz/rc/ 2PH

Pro na e klienty hledáme ke koupi inžovní d m v
lokalitě Praha 2, 3, . do rou dostupností do centra.
Rea E er S ccess tel.: 739 391 0

informace v RK

RO NN M K PRON MU
www.realcity.cz/rc/ 2 1

Hledáme pro na e klienty rodinný d m k pronájmu v
Praze, m že ýt i na okraji Prahy, popřípadě tředo-
eský kraj. Do rá dostupnost do Prahy.
Rea E er S ccess tel.: 739 391 0

informace v RK

STA E NÍ POZEMEK PRO NAŠE K ENT
www.realcity.cz/rc/ 3C

Hledáme ke koupi stave ní pozemek pro na e kli-
enty. Plocha pozemku min. 1 000 m . deálně na klid-
n m místě.
Rea E er S ccess tel.: 22 04 1 4

informace v RK

PRO E TU OSTUPNOST NA METRO
www.realcity.cz/rc/ 3C7

háníme ke koupi ytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástav u, ale není to
podmínkou. deálně pě í dostupnost na metro.
Rea E er S ccess tel.: 22 04 1 4

informace v RK

PRON EM NE TO HO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/ 3C

Pro na eho klienta sháníme ne ytový prostor v Praze
a okolí.
Rea E er S ccess tel.: 739 391 0

informace v RK

TO E NOTKA K PRON MU PRAHA
www.realcity.cz/rc/ 3C9

Hledáme pro na e klienty yt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
Rea E er S ccess tel.: 22 04 1 4

informace v RK

KOUPĚ R PRAHA Z PA PRAHA CHO
www.realcity.cz/rc/ 3

Pro ověřen ho klienta sháníme rodinný d m popří-
padě řadový d m v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku je 1000 m . Preferujeme zástav u na
klidn m místě.
Rea E er S ccess tel.: 739 391 0

informace v RK

PENÍZE HNE
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup yt , D a pozemk v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem i e e-
kucí. ychl a solidní jednání, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MAN E E H E ME R
www.realcity.cz/rc/DZ97

v lokalitě Ko ylisy, Prosek, Kyje, Po ernice, Zdi y, a-
hodnice, irny, valy, eský Brod (a okolí). ychl
jednání, plat a ez věru, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MAN E SK P R H E ME KE KOUP
R

www.realcity.cz/rc/DZ9
v lokalitě Praha - východ, případně okres Mělník.. i-
nan ní prostředky ihned k dispozici, cena do mil.
K . a ídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO EKTANT H E R NE O KU
www.realcity.cz/rc/DZ

v zajímav ásti Prahy, ideálně v lízkosti MHD a o -
chod . M že ýt i star í ne o před rekonstrukcí. in.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POT E U ETE SE Z A T P EK
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám e ekuce. O ra te se na nás ne-
cháme vy íslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje sv nem.,
info@kredite pert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

P ÍMO O KOUPÍME T
www.realcity.cz/rc/DZ9D

arsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk i 2+1 v Praze. arantu-
jeme rychl jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumn na ídky s do rou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

H E ME T K P ÍM MU O KUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9

deálně pražská sídli tě, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klient , od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. lu n výkupní ceny a rychl jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HNE N EST NĚ O KOUPÍME T
www.realcity.cz/rc/DZ99

1+kk až 3+1 v lokalitě Praha i lízk okolí. Peníze při-
praveny ihned. ychl a solidní jednání. ozumn na-
ídky zasílejte na info@omega-reality.cz i volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102
informace v RK

POŽADUJEME: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou, 

komunikativnost, zodpovědnost, časovou fl exibilitu. 

NABÍZÍME: 
Zajímavé fi nanční ohodnocení 

a přátelský mladý kolektiv. 

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

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU 
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE 

NA ROZVOZ ZÁSILEK.

Společnost SPACE 4U s.r.o. 
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KOUPÍME STA E NÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ Z

v Praze ne o v okrajov ásti Prahy. Možno i men í
výměra (stav a jednoho domku), ane o i vět í plo-
chu pro výstav u více o jekt . -mail: info@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HNE O KOUPÍME T PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

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

informace v RK

MA TE STA E NÍ SPO E NOST H E
R

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Prahy a lízk ho okolí. M že ýt i před
rekonstrukcí i hor ím stavu. Kapacitu na opravu
máme, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PRO Ě EN K ENT H E ME
www.realcity.cz/rc/DZ93

D, pozemek v o lasti od val až po Kolín. a ízíme
rychl jednání a peníze ihned. a ídky zasílejte na
info@omega-reality.cz i volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO K ENTA H E ME T
www.realcity.cz/rc/DZ9

ars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. tav není roz-
hodující, případnou rekonstrukci zajistíme. ozumn
na ídky zasílejte na info@omega-reality.cz i 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
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

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

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

IHNED VYKOUPÍME
www.realcity.cz/rc/E6D2

Vaší nemovitost a necháme vás v ní dále bydlet (zří-
díme věcné břemeno doživotního užívání). Bližší in-
formace na info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. E-mail: info@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav ne-
rozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. E-mail:
havelka@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E7HI

Aktuálně hledáme k pronájmu RD 4-5+1, Praha 9 -
Kbely nebo Praha 4 - Háje, nájemné cca 40.000
Kč/měs.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

HLEDÁME K PRODEJI
www.realcity.cz/rc/E7HJ

Hledáme k prodeji byt 3+1 (kk), Praha 4 - Chodov,
Háje, panel, osobní vlastnictví, 4.500.000 Kč.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

HLEDÁME K PRODEJI
www.realcity.cz/rc/E7HK

Hledáme k prodeji byty v os. vlastnictví do 65 m²,
Praha 5, Stodůlky, rychlé jednání.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

HLEDÁME K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E7HL

Hledáme prostor k pronájmu otevřená místnost cca
60 - 80 m², možno i sklep, Praha 2, 3, 10, do 20.000
CZK.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

HLEDÁME K PRODEJI
www.realcity.cz/rc/E7HM

Hledáme k prodeji byt 2+kk - 3+1, os.vlastnictví, Praha
8, 9, 10, novostavba, cena do 6.200.000 Kč.
Realitní kancelář Donna s.r.o. tel.: 737 284 117

informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI

www.realcity.cz/rc/E2HX
RD v Praze, preferuje Prahu 4,5, 6, 8, 9, 10. Cena do
20 mil.Stav nerozhoduje, platba hotově. GSM: 724
375 751, 724 370 102. E-mail: nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

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

ke koupi RD ve Středočeském kraji. Cena do 3
mil.Stav nerozhoduje, platba hotově. GSM: 724 375
751, 724 370 102. E-mail: nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE KANADSKÉ
SPOLEČNOSTI

www.realcity.cz/rc/E6ML
hledáme menší byty na sídlišti. Cena dle velikosti a
lokality. Slušné a přímé jednání. GSM: 724 375 751,
724 370 102. E-mail: nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

KOUPÍME POZEMKY
www.realcity.cz/rc/E7P7

Ornou půdu, louky, lesní poz., travní porosty kdeko-
liv v ČR za nejvyšší možnou cenu. Pro nezávaznou
konzultaci a cen. nabídku volejte, pište info@real-
expert.cz
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

PRO ZAEVIDOVANÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E7P8

ke koupi nebytové prostory všech typů a velikostí
(obchodní, kancelářské, skladovací) po celé Praze a
blízkém okolí. Nabídněte.
RealExpert s.r.o. tel.: 222 516 123

informace v RK

POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE?
www.realcity.cz/rc/E7P9

Ve spolupráci s bankovními i nebankovními institu-
cemi pro Vás zajistíme půjčku proti zástavě nemovi-
tosti. Zajišťujeme financování i komplikovaných pří-
padů.
RealExpert s.r.o. tel.: 222 516 123

informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 10 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E7PA

za nejlepší možnou cenu, s kvalitním právním servi-
sem a bez starostí. Denně evidujeme desítky nových
zájemců o pronájmy po celé Praze a okolí.
RealExpert s.r.o. tel.: 222 516 123

informace v RK

ARCHITEKT HLEDÁ STAVENÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/E7PB

v Praze, pro výstavbu RD/Vilky. V klidné lokalitě s
dobrou dopravní dostupností a napojením na inže-
nýrské sítě.
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

POTŘEBUJETE SPLATIT PŮJČKY?
www.realcity.cz/rc/E7PC

Hrozí Vám exekuce? Vyčíslíme Vaše pohledávky, vše
za Vás projednáme a následně Vaše dluhy vyplatíme.
Poskytnuté peníze nám vrátíte z prodeje své nemo-
vitosti.
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

HLEDÁME BYTY
www.realcity.cz/rc/E7PD

1+1 až 4+1 kdekoliv v Praze k přímému odkupu. Peníze
vyplatíme do 48 hodin. info@real-expert.cz
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E7PE

rekreační chatu nebo chalupu ve Středočeském kraji.
Platba z vlastních zdrojů bez hypotéky.
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

IHNED KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/E7PF

komerční objekt s nebytovými, případně i bytovými
prostory kdekoliv v Praze.
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E7PG

V Praze 4 nebo 10 (může být i řadový), může být i
před rekonstrukcí nebo k demolici, cena dle lokality
a stavu nemovitosti.
RealExpert s.r.o. tel.: 737 284 118

informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
Lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 5 000 000 Kč

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

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 9 000 000 Kč

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

Velikost min 100 m² s terasou a pěkným výhledem.
1+1, 2+1 či 3+1, OV. Rychlé a přímé jednání. E-mail:
nova@omega-reality.cz, GSM: 724 375 751, 724 370
102.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

do 10 000 000 Kč

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde, nova@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

do 25 000 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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A co dražby? Zaslechl jsem, že se jedná  
o těžkou disciplínu.

Tak to vám mohu potvrdit. Dražby dělám už několik let a vydražit zají-
mavou nemovitost je čím dál tím obtížnější. Téměř každá druhá draž-
ba bývá odročena. Pokud již na samotnou dražbu dojde, tak vzhledem 
k velkému množství zájemců bývá konečná cena mnohdy nezajímavá. 

Troufnete si odhadnout vývoj na trhu realitních kanceláří?

Těžko odhadovat. Osobně si myslím, že bude pokračovat ústup klasic-
kého zprostředkování. Klienti budou požadovat vyšší míru specializace 
a odbornosti. Tím snad nemám ani na mysli různá školení či certifikace, 
ale dlouhodobou a poctivou realitní dřinu. Domnívám se, že k dobrým 
obchodům žádná zkratka nevede. 

Myslíte si, že klasickému zprostředkování odzvonilo?

To snad asi úplně ne. Nicméně bychom se měli čím dál tím méně potká-
vat s obchody, kdy realitka nabízí zakázku bezesmluvně. Dokonce bych 
očekával, že většina obchodů bude probíhat takzvaně exkluzivně, tedy 
že zakázku bude zajišťovat pouze jeden zprostředkovatel.

Miroslav Havelka 
majitel OMEGA REALITY  |  www.mirekhavelka.cz

V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která dnes nabízí 
komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. 

Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Postupem  času 
do svého portfolia přidal investiční činnost a v současnosti se ori-
entuje na zprostředkování prodeje a pronájmu bytů, domů, po-
zemků, přímý odkup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup 
v dražbách. I díky tomu, že se stále osobně podílí na chodu spo-
lečnosti, je v denním kontaktu s realitní problematikou a zná tak 
potřeby svých klientů. Průběžně se v oboru vzdělává a reaguje 
na časté legislativní změny v oblasti práva. Navíc je obklopen 
skvělými advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

V minulém rozhovoru jsme rozebírali služby realitních 
kanceláří. Říkal jste, že na vzestupu je zejména přímý 
odkup. Platí to stále?

Pozoruji, že tento trend i nadále trvá. Mám dojem, že lidé jsou ví-
ceméně unaveni situací, která panuje na realitním trhu. Často jsou 
oslovování realitkami, které jim nabízí téměř nemožné a výsledek, 
tedy realizace obchodu, se často ne a ne dostavit. To platí zejmé-
na ze strany vlastníků nemovitostí. Ono, když vám makléř naslibuje 
prodej nemovitosti a ten se nedostavuje, tak to je vcelku pochopi-
telné. Prodávající, a hlavně pak ti, kteří potřebují rychleji realizovat 
prodej, začnou hledat jiné alternativy a jednou z nich bývá i přímý 
odkup, anebo výplata zálohy.

Můžete prozradit jaké odkupy nemovitostí jste  
v poslední době realizovali?

Nákupů nemovitostí je celá řada. Je potřeba si uvědomit, že nemo-
vitosti kupujeme i od realitních kanceláří nebo v exekutorských draž-
bách. Pokud se však bavíme o přímém odkupu od klientů, kteří naši 
společnost oslovili, tak mi utkvěl v paměti odkup bytu na Karlově 
náměstí v Praze. Nejčerstvější je pak odkup velkometrážního bytu 
vedle Paláce Lucerna ve Štěpánské ulici. 

To zní zajímavě. Byty na nejlepších adresách v Praze.  
Můžete být trochu konkrétnější?

V prvním případě nás oslovil klient, kterému byl v rámci privatizace 
nabídnut byt ke koupi, ale neměl dostatek vlastních finančních pro-
středků. My jsme mu poskytli téměř pět milionů korun na samotnou 
privatizaci. Úskalí bylo však v tom, že nejprve musel peníze uhra-
dit na účet obce a teprve poté mohla být podána uzavřená kupní 
smlouva mezi ním a prodávajícím subjektem na katastr. Poté, co se 
stal majitelem, na nás nemovitost převedl a my mu uhradili dopla-
tek sjednané kupní ceny. Přiznám, že se jednalo o trochu riskantnější 
obchod, ale přistoupili jsme k němu díky vysoké míře důvěryhod-
nosti na straně klienta. Byt jsme následně zrekonstruovali a nyní je 
využíván ke krátkodobým pronájmům. Současně ale byt nabízíme 
i na trhu k prodeji jako zajímavou investiční příležitost. 

A druhý případ, byt u Paláce Lucerna?

Zde mohu být i konkrétnější. Jednalo se o byt ve Štěpánské ulici. 
Nádherný prostorný třípokojový byt v domě z 19. století. Bezmála 
140 m2. V tomto případě se klient dostal do svízelné situace, kdy 
si půjčil od soukromého subjektu finanční prostředky a dostal se 
do prodlení s jejich vrácením. Vztahy mezi klientem a jeho věřite-
lem byly velmi vypjaté a bylo téměř nemožné, aby se mezi sebou 
rozumně domluvili. V tento okamžik jsme do obchodu vstoupili my 
jako prostředník, dohodli podmínky úhrady dluhu a ten následně 
uhradili. Nyní je byt připravován k prodeji, přičemž ho v nejbližší 
době zařadíme do nabídky. 

V jedné z předchozích odpovědí jste zmínil i nákup 
nemovitostí od realitek. To je dost neobvyklé. 

Ano, v tom s vámi souhlasím. Ale nejedná se o nic nestandardního. 
Na trhu si vyhledáme vhodné příležitosti, a pokud je nabídka zají-
mavá, oslovíme daného zprostředkovatele se žádostí o prohlídku. 
Když se nám nemovitost zamlouvá, tak ji koupíme jako kterýkoliv 
jiný klient. S provizí pro realitku nemáme samozřejmě žádný pro-
blém a rádi za dobrou práci zaplatíme. 

Budoucnost v realitách? 
Přímý odkup, výplata zálohy a exkluzivita.
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KONOJEDY
www.realcity.cz/rc/E7QK

Dům, 182 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 035 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E7QL

Dům, 3+kk, 348 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 931 485
1 390 000 Kč

VINAŘE
www.realcity.cz/rc/E61T

Dům, 146 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 556 600 Kč

ROŽĎALOVICE
www.realcity.cz/rc/E7QM

Řad. dům, 3+1, 104 m²
ERA® Centrum MAXIMAL

tel.: 602 433 940
1 690 000 Kč

HÝSKOV
www.realcity.cz/rc/E5P2

Dům, 70 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
1 800 000 Kč

TÝNEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E7QN

Dům, 103 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 850 000 Kč

ŽEHUŠICE
www.realcity.cz/rc/E7QO

Rohový dům, 70 m², tř. G
RE/MAX Ivy 2, Čáslav

tel.: 739 486 502
1 890 000 Kč

VELVARY
www.realcity.cz/rc/E7QP

Dům, 244 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 950 000 Kč

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
www.realcity.cz/rc/E7QT

Dům, 284 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 732 776 658
3 570 000 Kč

SEDLEC
www.realcity.cz/rc/E7QU

Dům, 200 m², tř. G
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
3 800 000 Kč

TIŠICE
www.realcity.cz/rc/E7QV

Dům, 5+kk, 180 m², tř. G
Burdareality

tel.: 608 958 634
4 500 000 Kč

ROZTOKY
www.realcity.cz/rc/E7QX

Dům, 300 m², tř. F
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
4 750 000 Kč

BEČVÁRY
www.realcity.cz/rc/E5PG

Dům, 475 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 732 159 214
2 000 000 Kč

ČESTÍN
www.realcity.cz/rc/E7QQ

Dům, 177 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 490 000 Kč

OHRAZENICE
www.realcity.cz/rc/E7QR

Dům, 60 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 650 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E7QS

Dům, 203 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 299 000 Kč

PLAŇANY
www.realcity.cz/rc/E7QY

Dům, 7+2, 187 m², tř. B
ERA Garancia

tel.: 725 948 731
4 976 790 Kč

SRBSKO
www.realcity.cz/rc/E7QZ

Dům, 82 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 765 337
5 400 000 Kč

OLEŠNÁ
www.realcity.cz/rc/E7R1

Dům, 143 m², tř. B
Reality5

tel.: 724 769 497
5 490 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E7R2

Dům, 2+1, 148 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 931 485
5 490 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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HOLUBICE
www.realcity.cz/rc/E7R3

Dům, 67 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 006
5 720 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E3PA

Dům, 210 m², tř. G
Duna House

tel.: 775 574 893
5 800 000 Kč

DOBROVICE
www.realcity.cz/rc/E7R4

Dům, 7+2, 228 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 892
5 800 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E6QA

Dům, 5+2, 313 m², tř. G
Burdareality

tel.: 608 958 634
7 000 000 Kč

CHRÁST
www.realcity.cz/rc/E7R5

Dům, 480 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
7 900 000 Kč

ŠTĚCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E7R6

Dům, 6+1, 250 m², tř. G
ERA® Centrum MAXIMAL

tel.: 602 433 940
8 390 000 Kč

MUKAŘOV
www.realcity.cz/rc/E7R7

Dům, 215 m², tř. G
metr2 reality s. r. o.

tel.: 734 172 171
8 650 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7R8

Dům, 184 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
8 900 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7RD

Dům, 144 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 730 641 149
12 500 000 Kč

HRADIŠTKO
www.realcity.cz/rc/E7RE

Dům, 375 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 774 837 229
12 990 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E7RF

Dům, 430 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 250 260
13 500 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E7RG

Dům, 160 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 722 504 504
14 190 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7R9

Dům, 140 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 278 512
9 470 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7RA

Dům, 219 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 776 017 991
9 800 000 Kč

ŠTĚCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E7RB

Dům, 160 m², tř. D
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
9 800 000 Kč

MUKAŘOV
www.realcity.cz/rc/E7RC

Dům, 297 m², tř. G
metr2 reality s. r. o.

tel.: 734 172 171
9 990 000 Kč

ZVOLE
www.realcity.cz/rc/E7RH

Dům, 215 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 040
14 420 000 Kč

STRANČICE
www.realcity.cz/rc/E7RI

Dům, 180 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
14 999 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7RJ

Dům, 198 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 789 911
16 490 000 Kč

ČERNOŠICE
www.realcity.cz/rc/E7RK

Dům, 252 m², tř. G
NAXOS a.s.

tel.: 777 707 318
20 000 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů



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.

Jedna možnost je prokázat středoškolské nebo 
vysokoškolské vzdělání a určitý počet let praxe 
v oboru. Doložit střední či vysokoškolské vzdě-
lání kopiemi vysvědčení či diplomu bude zřejmě 
bez problémů, u prokazování praxe mohou nastat 
komplikace; zatím není zcela jasné, jaké doklady 
dosvědčující odbornou praxi v realitách budou 
živnostenské úřady považovat za dostatečně prů-
kazné. Je zde také druhá možnost, jak vyhovět po-
žadavku nového zákona a to jediným dokladem 
(samozřejmě kromě výpisu z rejstříku trestů). Tím-
to dokladem je osvědčení o odborné způsobilos-
ti. Toto osvědčení lze získat na základě zkoušky, 
kterou můžete absolvovat právě u nás v Asociaci 
realitních kanceláří České republiky. 

Toto osvědčení není však z celé řady těch, které 
může jakákoliv vzdělávací agentura či jiná fi rma 

dávat např. účastníkům kurzů či na základě ně-
jaké zkoušky dle vlastních požadavků. Zkouška 
odborné způsobilosti pro obor obchodní s realita-
mi (zatím platí tento název - nový zákon používá 
pojmenování realitní zprostředkovatel) je zkouška 
vykonávaná na základě zákona č. 179/2006 Sb. 
a zkoušku může pro zájemce pořádat jen subjekt, 
který splnil požadovaná kritéria a obdržel od Mini-
sterstva pro místní rozvoj akreditaci. 

Tento typ zkoušky pro náš obor je možné usku-
tečňovat od roku 2016, neboť teprve v prosinci 
roku 2015 byl obor obchodník s realitami zařazen 
do tzv. profesní kvalifi kace v rámci Národní sou-
stavy klasifi kaci (NSK). Zkouška proto musí svým 
obsahem i formou odpovídat standardu NSK 
a skládá se ze tří částí: písemného testu, praktic-
ké a ústní zkoušky. Úspěšní absolventi pak dosta-
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Jedna možnost je prokázat středoškolské nebo dávat např. účastníkům kurzů či na základě ně-

Odborná způsobilost 
realitních makléřů
Přijetí zákona o realitním 
zprostředkování se blíží….
Skutečnost, že realitní zprostředkování se stane vázanou živností je známo snad 
každému, kdo se v naší branži pohybuje. Je však možné, že ne každý ví, co bude živ-
nostenský úřad k vydání nového živnostenského listu na  realitní zprostředkování 
po každém žadateli požadovat. 



nou osvědčení se stáním znakem České republiky 
a podpisem předsedy zkušební komise včetně 
všech dalších potřebných údajů.

Tyto zkoušky jsou jednak součástí rekvalifikační-
ho kurzu Obchodník s realitami, jednak probíhají 
zkoušky samostatně pro ty makléře, kteří se cítí 
dostatečně připraveni úspěšně zkoušku absolvovat 
i bez kurzu, který absolventy na tuto zkoušku při-
pravuje. Za více než tři roky, kdy tyto zkoušky po-
řádáme, získalo Osvědčení odborné způsobilosti 
pro obor obchodník s realitami více než tři sta rea-
litních makléřů a makléřek. Ne všichni při zkouš-
ce uspějí – buď nesplní 70% limit požadovaných 
správných odpovědí v písemném testu nebo  při 
ústní a praktické zkoušce neprokáží potřebné zna-
losti a dovednosti. Procento těch, kteří při zkouš-
ce neuspějí není vysoké, zejména u těch makléřů, 
kteří se zúčastnili výše uvedeného kurzu.  Každý, 
kdo při zkoušce neuspěl, má samozřejmě  možnost 
po určité době zkoušku opakovat.

Někdo by se však mohl ptát, proč  téma zkoušek 
odborné způsobilosti diskuzi vyvolalo. Myslím, že 
důvodem může být obava, zda budou všude probí-
hat podle zadaných kritérií. Dá se toto ještě nějak 
ošetřit v připravovaném  zákoně? Obávám se, že 
toto zajistit zákonem není možné a že můžeme 
spoléhat pouze na důslednou kontrolní činnost 
ministerstva. 

Úspěšné absolvování zkoušky odborné způsobi-
losti umožní makléřům a makléřkám po nabytí 
účinnosti zákona o realitním zprostředkování 
nejen splnit podmínku pro získání živnostenské-
ho oprávnění nově definovanou vázanou živnost 
realitní zprostředkovatel, ale v neposlední řadě 
je dokladem pro každého zákazníka, že se obrací 
na kvalifikovaného odborníka.

Každému budoucímu klientovi realitní kanceláře 
doporučujeme, aby při jejím výběru bral v úvahu 
také kritérium odborné způsobilosti doložené pří-
slušným osvědčením.

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

Asociace realitních kanceláří ČR pořádá v Praze kurz

OBCHODNÍK S REALITAMI
vč. zkoušky odborné způsobilosti (složení zkoušky = nárok na vázanou 

živnost dle připravovaného zákona o realitním zprostředkování)

Termín: 14. 1. – 14. 2. 2020

DETAILNÍ INFORMACE O OBSAHU KURZU 
na tel.: 733 109 312; 272 76 29 53, 608 446 656  

nebo na www.arkcr.cz/kurzy či e-mailu: kurzy@arkcr.cz

KURZ JE URČEN PRO REALITNÍ MAKLÉŘE:

  nováčky v oboru
  kteří chtějí získat inspiraci a motivaci
  kteří chtějí zlepšit své výsledky
  kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti  

(a na nový realitní zákon)           

CO ZÍSKÁTE?

  Odborné znalosti 
  Funkční marketingové nástroje
  Nástroje na nastavení procesů, které šetří peníze
  Komunikační dovednosti – potřebné pro získání klientů 
  Osvědčení odborné způsobilosti
  Odborné materiály
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MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E7PZ

Byt, 1+1, 42 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 603 393 751
7 000 Kč/měs.

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E7Q1

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
7 200 Kč/měs.

STRENICE
www.realcity.cz/rc/E7Q2

Byt, 2+1, 78 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
8 000 Kč/měs.

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E7Q3

Byt, 1+1, 30 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 732 600 100
8 900 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7Q4

Byt, 1+kk, 43 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 024
10 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E7Q5

Byt, 1+kk, 28 m², tř. C
HORREN  s. r. o.

tel.: 777 949 757
11 600 Kč/měs.

VESTEC
www.realcity.cz/rc/E7Q6

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
13 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7Q7

Byt, 2+kk, 62 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 775 897 419
15 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E7QC

Byt, 2+kk, 63 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
20 200 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E7QD

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
21 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7QE

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
22 500 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E7QF

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
23 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7Q8

Byt, 1+kk, 42 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
16 499 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7Q9

Byt, 2+kk, 68 m², tř. C
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
18 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7QA

Byt, 2+1, 66 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
19 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7QB

Byt, 1+kk, 50 m², tř. D
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
20 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7QG

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
25 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E7QH

Byt, 2+kk, 58 m², tř. B
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
27 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7QI

Byt, 2+kk, 68 m²
CENTURY 21 General

tel.: 721 030 512
30 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7QJ

Byt, 2+1, 91 m², tř. F
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 736 499 265
40 000 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1
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HORNÍ POČAPLY
www.realcity.cz/rc/E7RL

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 737 441 453
1 790 000 Kč

VLASTĚJOVICE
www.realcity.cz/rc/E6LR

Byt, 3+1, 120 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
1 896 800 Kč

MILOVICE
www.realcity.cz/rc/E7IK

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

tel.: 800 775 577
2 199 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E7RM

Byt, 3+kk, 61 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 290 000 Kč

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7RN

Byt, 3+1, 83 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
2 300 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E7RO

Byt, 3+1, 64 m², tř. D
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
2 475 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6P2

Byt, 3+1, 70 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 880 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E7RP

Byt, 3+kk, 76 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 730 641 149
3 550 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7RU

Byt, 3+kk, 82 m²
CENTURY 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
6 490 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E7RV

Byt, 3+kk, 63 m², tř. C
RSČS / GREEN s.r.o.

tel.: 603 488 922
6 890 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7RX

Byt, 3+kk, 109 m², tř. D
RE/MAX Ivy

tel.: 602 222 126
7 900 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7RY

Byt, 3+kk, 102 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 603 466 409
8 999 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7RQ

Byt, 3+1, 82 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
4 499 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7RR

Byt, 4+1, 88 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
4 680 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7RS

Byt, 3+kk, 76 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
5 890 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7RT

Byt, 4+kk, 85 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 601 565
6 100 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7RZ

Byt, 3+1, 82 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
9 590 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E7S1

Byt, 3+kk, 87 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
11 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7S2

Byt, 4+kk, 194 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 734 445 445
23 800 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7S3

Byt, 4+kk, 199 m², tř. G
Moovido s.r.o.

tel.: 778 113 773
24 000 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 4+1



Vůně v interiéru 
Které se kam hodí 
a jak si správně vybrat?

Vůně domova. Je to něco, co váš 
domov charakterizuje. Mnozí z nás 
si ani neuvědomují, že je to jeden 
z parametrů, který ovlivňuje náš 
osobní pocit doma, ale i všech, kteří 
nás přijdou navštívit a koho necháte 
do svého domova vstoupit. Poradíme 
vám, jakou vůni zvolit, abyste se cítili 
dobře vy i návštěva. Jak postupovat 
při výběru vůně určené pro jednotli-
vé místnosti?

Blíží se čas, kdy trávíme své volno hod-
ně doma. Čas sdílení, návštěv a společ-
ného bytí. K příjemné atmosféře doma 
vždy přispěje i vůně. Víte, jak voní váš 
domov? Nebo jak by vonět měl, aby se 
v něm všichni cítili dobře, aniž byste zna-
li jejich vkus? Výběr vůně je taková malá 
alchymie, se kterou si můžete pohrát. 
V první části naší procházky voňavou 
zahradou rozmanitých pachů a tím, co 
se za nimi všechno skrývá, se zaměříme 
na druh vůně a místo, kam se která hodí.

Vybíráme vůni do konkrétní místnosti
Každá místnost je specifi cká, a proto si 
žádá i jinou vůni. Záleží, k čemu míst-
nost slouží a kdo se v ní zdržuje. Jak po-
stupovat při výběru?

Vstup do bytu
Při vstupu do domu by na vás měla pů-
sobit vůně, která vás povzbudí k dobré 
náladě. Mezi takové povzbudivé vůně 
patří např. citronové aroma. Obecně 
všechny citrusové plody, nebo spíše 
jejich vůně, jsou vhodné. Při vstupu 
do bytu potřebujete neutrální, univer-
zální vůni pro všechny příchozí.

Obývací pokoj 
V obývacím pokoji je prostor pro har-
monii. S návštěvou tam budete trávit 
nejvíce času. V obývacím pokoji často 
relaxujeme. Pohodovou a pozitivní ná-
ladu dokáže skvěle navodit například 
jasmín nebo zelený čaj. Trochu výraz-
nější je pak třeba šeřík. Výběr záleží 
na vašem vkusu. Určitě nezkazíte nic ani 
levandulovou vůní.

Kuchyně
V kuchyni se vaří, a tak nikoho nepře-
kvapí, že volit bychom měli takové 
vůně, které pohltí zápach připravova-
ných jídel. To není úplně snadné. Hodí 
se tedy intenzivní vůně. Konkrétní 
výběr je složitější, neboť hodně záleží 

na tom, co zrovna vaříte. Ale třeba jsme 
ve vás vzbudili zvědavost a začnete pát-
rat po internetu nebo v jiných zdrojích, 
které pachy a čím pohltit.

Koupelna 
Všem je určitě jasné, že koupelnu, ať 
je v jakémkoli stylu, povznese do výšin 
osvěžující vůně. Která je ta pravá pro 
tento prostor? Je to ta, která plně ko-
responduje s napuštěnou vanou nebo 
příjemným osvěžením ve sprše. Skvěle 
se sem určitě hodí všechny tóny moře. 
Takovou vůní nic nezkazíte. Pokud se 
věnujete aromaterapii, pak i napuštěná 
vana s bylinkami nebo vonnými olejíčky 
udělá svou službu. V takovém případě si 
se speciální vůní nemusíte dělat starost.

Věděli jste, že existují předepsané vůně, které se hodí do konkrétní 
místnosti? Že na tom, jak voní u vás ložnice nebo toaleta, může hodně 
záležet? Vůní ovlivníte mnohé. To, jak se cítíte, kolik energie máte, jak 
se cítí vaše návštěva, kam a v jakém duchu se bude ubírat konverzace 
s vaší návštěvou. Je to jako s barvami. Vůně vnímáme také podvědomě 
jako barvy. Dokážou nás povzbudit stejně jako uspat.
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Ložnice 
V ložnici je na místě zvolit vůně čistě 
relaxační. Inspiraci hravě najdete napří-
klad v masážním salónu, v relaxačních 
centrech, na hodiny jógy nebo třeba 
při návštěvě saunového světa. Cílem 
vůně v ložnici je především podpořit 
vaše usínání a dobrý spánek. Klidně 
sáhněte po meduňce nebo levanduli. 
V obchodech seženete i speciální směsi 
pro navození relaxační nálady. Určitě je 
vyzkoušejte a najděte si tu svou vyvole-
nou. Pozor jen na smyslné vůně. Pokud 
se chystáte s partnerem zažít vášnivou 
noc, jsou v pořádku. Pak ale dobře vyvě-
trejte, protože k relaxaci nijak nepřispějí 
a nepodpoří ani spánek.

Nosičů vůní je celá škála
Jaký si vybrat?
Otázka zůstává stejná jako na začátku. 
Změna je pouze v nosiči vůně. Dáváte 
přednost voňavé svíčce? Nebo raději 
esenciální olej v difuzéru? Je lepší sprej, 
nebo bude intenzivnější vonná tyčinka? 
Na trhu existuje celá řada výrobků a vy-
brat si nemusí být jednoduché. Zkusíme 
vám to trochu usnadnit.

Elektrické vůně
Elektrické vůně do zásuvky zvládnou 
provonět i větší prostory, třeba halu se 
schodištěm. Výhodou je, že si jejich in-
tenzitu snadno nastavíte a nemusíte se 
prakticky o nic starat, dokud nedojde 
náplň nebo baterie. Pak je zásah z vaší 
strany nutný. Potřebujete-li provonět in-
teriér něčím jemným, příjemným a ne-
vtíravým, je tohle dobrá volba.

Vonné oleje
Vyzkoušet můžete také kompozice von-
ných olejů nebo speciálně upravených 
parfémů pro interiér. Použít se dají třeba 
ratanové tyčinky, které se jednoduše na-
močí do nádobky s olejem a je hotovo. 
Jen je nenechávejte tam, kde by mohly 
překážet nebo by se mohly dostat to 
styku s domácím mazlíčkem. Ale to asi 
nemusíme zmiňovat. Tyčinky po namo-
čení nasáknou vůní a začnou ji postupně 
uvolňovat. Za pár chvil doslova naplní 
interiér příjemným aroma.

Katalytické lampy
Co takhle zkusit něco jiného — kataly-
tickou lampu. Dokážou provonět své 
okolí rychle a intenzivně. Základem je 
vonná esence, která je ukryta ve skle-
něné nádobce. Tzv. katalytická reakce 
je spuštěna krátkým zapálením lampy 
a následným uhašením. Vůně se pak 
uvolňuje již bez hoření. Je to varianta, 
pokud nechcete nechat v místnosti ote-
vřený oheň.

Aroma-lampičky
Stálicí mezi vůněmi jsou aroma-lampič-
ky. Nejsou špatné, výběr je pestrý. Jen 
je třeba je trochu pohlídat a pravidelně 
dolévat do nádobky s vonnou esencí 
vodu. Když se olejíček začne škvařit, 
už to takové kouzlo není. Před spaním 
svíčku určitě uhaste. Podobně ohlídejte 
i vonné svíčky. Zpravidla se vyplatí si 
i za svíčky připlatit. Ty levné voní jen 
chvíli. Dražší vám připraví neopakova-
telný zážitek a podpoří plápolajícím pla-
mínkem komorní atmosféru. Počítejte 
s tím, že při opětovném zapálení těch 
levnějších variant je efekt výrazně slabší. 
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Difuzéry jsou in

Na trhu jsou také difuzéry. Opět se do nich 
dává voda a pár kapek esenciálního ole-
je. Fungují na různém principu. Takovým 
trendem jsou ty ultrazvukové. Výhodou je, 
že po zapnutí fungují okamžitě. Žádný pla-
men, žádné riziko. Většina z nich má také 
funkci samovypínání, když v nádržce dojde 
voda. Vydrží několik hodin. Často jsou ješ-
tě obohacené o světelnou terapii. LED svět-
la tak ozvláštní interiér. Můžete si vybrat 
i střídání barev nebo jen jednu oblíbenou. 
Výhodou difuzéru je také fakt, že funguje 
i jako zvlhčovač vzduchu. Zkuste to a uvidí-
te, jak se vám při něm bude usínat. Zaměřte 
se při výběru pouze na jeho hlučnost. Ně-
které jsou docela slyšet, což by vás mohlo 
zejména při spánku rušit.

Jednoduchou vůni si můžete 
vytvořit i sami. Zkuste dát 
třeba kávová zrnka na pánev 
a chvíli je opražte. Uvidíte, co 
to udělá s vaším interiérem. 
Osvědčenou metodou je 
i nastrouhaná citronová či 
pomerančová kůra na mističce. 
I ta za chvíli provoní poměrně 
velký prostor. Pár kapek 
vonné esence na žárovce nebo 
na topení dokáže divy. Teplo 
totiž uvolňuje vůni spolehlivě 
a dlouhodobě. Zkuste to 
a uvidíte. Tak ať to u vás pěkně 
voní. 
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OBLÍBENÉ

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

Vyberte si balíček služeb Renta365

Předsevzetí pro rok 2020- přestanu brát  antidepresiva

- budu víc relaxovat
- konečně vyřeším problémy  s nájemníkem

VOLAT Renta365 - HNED!

VAŠE PŘEDSEVZETÍ SPLNÍME NA 100%
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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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NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto
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