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Výplata zálohy
před prodejem 

Akci výplata zálohy předem rozjela 
naše fi rma zhruba před deseti lety. 
Na nápad nás přivedl klient, který 
hodlal za peníze utržené z prodeje 
svého rodinného domku pořídit byt 
v Praze. Developer u kterého si byt 
vyhlédl, logicky požadoval rezervač-
ní poplatek. Zájemce nedispono-
val vlastními fi nančními prostředky 
a vzhledem k tomu, že prodejní cena 
jeho nemovitosti měla pokrýt cel-

kové náklady na koupi bytu, neby-
lo kde na rezervační poplatek brát. 
Abychom zakázku získali, tak jsme 
vymysleli obchodní model, na je-
hož počátku bylo poskytnutí zálohy 
ve výši 150 000 Kč, kterou bylo mož-
no použít na cokoliv, třeba i na rezer-
vaci bytu.  

V průběhu let se potřeby klientů vy-
víjeli a tím se i přizpůsobovala naše 
koncepce. V období realitní krize 
(2009-2013) bývaly zálohy často po-
užívány na úhradu exekucí či jiných 
závazků žadatelů. Po mírném pokle-
su poptávky po této službě (2015-
2016) začínáme opět pozorovat zvy-
šující zájem klientů. 

Z podrobného průzkumu trhu jsme 
však získali poznatek, že určitá část 
zprostředkovatelů prezentujících vý-
platu zálohy ji vyplácí až v okamžiku, 
kdy vyhledá zájemce o koupi. U nás 
vyplácíme fi nanční prostředky před 
samotným zahájením prodeje nemo-
vitosti. Záloha se však vždy vyplácí 
pouze v souvislosti s následným pro-
dejem nemovitosti klienta. 

Další články naleznete na:
www.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

Řitka, Praha - západ. Prodej bytu v OV 
o velikosti 4+1/lodžie, 88,2 m2 + 7 m2

lodžie. Zvýšené přízemí revitalizovaného 
panel. domu.

3.389.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Kamenný Přívoz, Praha - západ. Prodej 
bytu v OV o velikosti 2+1/balkon, 62 m2. 
3. patro cihlového revitalizovaného domu. 
Zděné jádro. V blízkosti BUS a vlak.

2.427.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

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

8.490.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102                                                 

Výškov, okres Louny. Prodej 
samostatného RD 3+kk, na pozemku 
o výměře 1.376 m2. Elektřina 220/380, 
obecní voda, kabelová TV. 

1.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

Karlovo náměstí, Praha 2. Prodej bytu 
v OV o velikosti 3+1/komora/hala, 83 m2, 
po celkové rekonstrukci včetně kompletního 
vybavení bytu. Skvělá investice na 
pronájem.

9.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102                                                 

G
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INZERENTI:

ABF

ARK ČR - Asociace realitních kanceláří 

České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

EREFIN

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.

Natland Real Estate – Rezidence Harfi stka

OMEGA ESTATE s.r.o.

Pavlína Musilová Century21

RealExpert Success

Realitní kancelář Donna s.r.o.

Realitní kancelář Honzík s.r.o

Rezidence Golf Hostivař

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Trigema a. s.

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 01 od 27. 1. do 23. 2. 2020

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

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

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin
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:  24. 2. 2020

Chytrá domácnost hlavním trendem 
v bydlení v roce 2020
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Rok 2020 očima realitních odborníků
Tolik změn najednou už dlouho nebylo



WWW.REALCITY.CZ

774 335 502 info@rkjuris.cz

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠROBÁROVA 2100/49, 130 00 PRAHA 3 - VINOHRADYŠROBÁROVA 2100/49, 130 00 PRAHA 3 - VINOHRADY

WWW.JURISREAL.CZ

 Prodej RD v krásné přírodě aktuálně dispozičně řešen 
jako 3 sam. byt. jednotky s kuchyní a koupelnou (2x 
2+kk, 1x 1+kk). Možno řešit jako 5+kk.  

 Nabízíme dvoupatrový RD s garáží. V přízemí sklady 
a technická místnost, první patro je obytné. Bytová jed-
notka je 3+1 o rozloze 100 m2 vč. dvou koupelen.  

 Dům  Pozemek 
  ŽANDOV, RADEČ, OKR. ČESKÁ LÍPA KLENEČ, OKR. LITOMĚŘICE

www.realcity.cz/rc/E7S7 www.realcity.cz/rc/E7S8

 3 350 000 Kč  1 490 000 Kč  777 306 103   601 587 147 

 Pozemek k výstavbě RD o dvou podlažích + obytné 
podkroví. V ceně pozemku je i projekt na rodinný dům.  
Územní plán umožňuje i bytový dům o třech bytech.  

 Pozemek 
ÚHONICE, OKR. PRAHA-ZÁPAD 

www.realcity.cz/rc/E7S9

 3 990 000 Kč  601 587 147   

Výkup nemovitostí: 
Potřebujete Potřebujete 

rychle peníze? rychle peníze? 
Pomůžeme Vám!Pomůžeme Vám!

Zprostředkování 
prodeje: 

Možnost okamžité Možnost okamžité 
výplaty zálohy! výplaty zálohy! 

Výměna nemovitostí:
Nabídneme výměnu Nabídneme výměnu 

dle Vašeho přání!dle Vašeho přání!

Vyplatíme dluhy
 exekuce, privatizaci exekuce, privatizaci

www.vykupzahotove.cz 

800 223 388
volejte ZDARMA

G

 Nabízíme prost. bytovou jednotu 3+KK/B, OP 68 m2, 
prost. 5,5 m2 balkon. Ve 3.NP novostavby bytového 
domu MATYÁŠ. Více info na www.bytyvrane.cz 

 Nabízíme k prodeji stav. pozemek na výstavbu jednoho 
RD. Možná ZP 25 % z plochy parcely, územní plán po-
voluje 1.NP + ustupující podlaží, maximální výška 7.5m. 

 Byt 3+kk  Pozemek 
VRANÉ NAD VLTAVOU, OKR. PRAHA-ZÁPAD DOBŘÍŠ, OKR. PŘÍPBRAM 

www.realcity.cz/rc/E7SA www.realcity.cz/rc/E7SB

 4 790 000 Kč  2 490 000 Kč  725 882 617    601 587 147   

 Nabízíme prost. byt. jednotu 2+kk s možností předělání 
na 3+kk, o OP 69 m2 a s balkonem 6 m2 ve 2.NP 
v novostavbě byt. domu MATYÁŠ. www.bytyvrane.cz 

 Byt 2+kk 
VRANÉ NAD VLTAVOU, OKR. PRAHA-ZÁPAD 

www.realcity.cz/rc/E5QL

  4 450 000 Kč  774 335 502   

G B

G

   vlastní dům se zahradou 
za cenu bytu

   3 až 4+kk s garáží 
s UP 150 m2

   veškerá občanská 
vybavenost v pěší 
vzdálenosti

   oblíbená rekreační oblast 
s přírodou

   Praha 20 minut, 
Slapy 15 minut

   financování 
výhodně zajistíme

   dokončení 12/2020

14 řadových rodinných domů
v centru Štěchovic, Praha-západ

Ceny od 5 582 100 Kč do 6 097 300 Kč vč. pozemku a DPH

www.honzik.cz724 593 303, honzik@honzik.cz

BYTY  |  DOMY  |  CHATY  |  POZEMKY  |  KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

 37 m2, OV, 1.p., novostavba z 
2015, komora na patře a gar. stání 
před domem, vlak 200 m 

 81 m2 + terasa na jih 34 m2, sklep, 
2 garáž. stání, 1.p., OV, novostavba, 
metro Českomoravská 

 84,4 m2 + terasa (45,3 m2), balkon, 
2 park. stání (24,5 a 25,7 m2), sklep 
(7,9 m2), OV,  5.p. 

 1+1 o ploše 37 m2, 2.p., OV, ven-
kovní parkovací stání 

 Komerční/bytový dům, 600 m2, 
pěší zóna T. G. Masaryka, obchody, 
dvůr, investice 

 17 738 m2 u Hostivařské přehrady, 
území ke sportu a oddechu, v ochr. 
pásmu vodního díla 

 Byt 1+kk  Byt 2+kk  Byt 3+kk 

 Byt 1+1  Obch. prost. Pozemek

  STRANČICE, E.KOLBENA PRAHA 9, NA HARFĚ PRAHA 9,DAVIDOVIČOVA 

ŘÍČANY, ŘÍČANSKÁ KLADNO PRAHA 11, HÁJE 

www.realcity.cz/rc/E7T4 www.realcity.cz/rc/E7T5 www.realcity.cz/rc/E7T6

www.realcity.cz/rc/E7T7 www.realcity.cz/rc/DTLM www.realcity.cz/rc/DOQA

 3 100 000 Kč  6 590 000 Kč  10 500 000 Kč 

 2 600 000 Kč  11 990 000 Kč  14 200 000 Kč 

 724 593 303    724 593 303    724 593 303   

 724 593 303    724 593 303    724 593 303   

 N02533  N02537  N02539 

 N02545  N01839  N01517 

GG
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Rok 2020 očima realitních odborníků
Tolik změn najednou už dlouho nebylo
Rok 2020 je určitým zásadním milní-
kem z dlouhodobého pohledu na realit-
ní trh. Přinese mnoho změn a ty nevyplý-
vají pouze z novely zákona o realitním 
zprostředkování. Bude toho mnohem 
více. Pojďme si společně shrnout ty 
nejzásadnější a jejich dopad na běžnou 
praxi. 

Zdvojnásobení poplatku za vklad 
do katastru
Jednou z prvních novinek tohoto roku je na-
výšení poplatku za zápis do katastru nemo-
vitostí. Avizované zdvojnásobení poplatků 
za návrh na vklad do katastru nemovitostí na-
konec sněmovna schválila. Týká se tedy všech, 
kdo potřebují tento krok udělat. Nově se tedy 
platí 2 000 korun za tento zápis.

Zákon o realitním zprostředkování
Pro realitní profesionály ovšem nastanou nová 
pravidla. A to díky platné novele zákona o re-

alitním zprostředkování, které se podrobně 
věnujeme v samostatném článku. Ve zkratce 
dochází k několika zásadním změnám. Realit-
ní činnost by měla být transparentnější. Profe-
sionálové by měli být proškolení a s praxí. Živ-
nost přechází z volné na vázanou. Smlouva 
o zprostředkování musí mít nově písemnou 
formu. Dále také nesmí být na shodné listině 
jako kupní smlouva a nesmí vám jako kliento-
vi uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu. 
V praxi to znamená, že zprostředkovatelská 
smlouva bude muset být uzavřena před pří-
padnou smlouvou o smlouvě budoucí nebo 
kupní smlouvou. Smlouvy mají další zásadní 
pravidla. Například ve zprostředkovatelské 
smlouvě určitě nesmí chybět označení ne-
movitosti, vč. výpisu z katastru nemovitostí, 
výše kupní ceny nebo nájmu, přesně stano-
vená výše provize nebo způsob jejího určení. 
V praxi to znamená, že smlouva bude muset 
obsahovat i základní parametry vyhledávané 
nemovitosti včetně kupní ceny. Podrobnosti 
o změnách v zákoně se dočtete na následují-
cích stránkách. 

Developerské společnosti jsou mimo zákon
Zní to trochu nadneseně, ale v podstatě je 
to tak. Zákon o realitním zprostředkování 
totiž nereguluje developery. Ale ne pouze 
ty, nýbrž ani investiční společnosti či osoby 
prodávající nebo spravující vlastní nemovi-
tosti. Tyto subjekty, které podnikaly v rámci 
dosavadní volné živnosti, budou dále 
podnikat se změněnou živností s názvem 
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti. 

Stejně tak zákon nereguluje subjekty, které 
poskytují pouze inzerci nemovitostí.

Avizované ekologické novely
Další změny v tomto roce vyplývají z eko-
logických novel, které také vstoupily nebo 
vstoupí v platnost začátkem tohoto roku. Jed-
nou z nich je novela stavebního zákona, která 
by od prvního února měla zjednodušit povo-
lování vodních děl do plochy 20 tisíc metrů 
čtverečních a terénních úprav k zadržování 
vody. Jde o opatření, které by mělo být řeše-
ním dlouhodobého klimatického sucha.

Lidé nedosáhnout na své vysněné bydlení
Další, tentokrát ne příliš pozitivní, změnou 
je, že mnoho mladých lidí, kteří se letos 
budou ucházet o hypoteční úvěr, na tento 
nedosáhnou. Bude jich dokonce většina, 
jak ukázal loňský průzkum NMS Market 
Research. Problém je, že tito lidé mají příliš 
malé vlastní úspory.

Hned od ledna došlo k osvobození od daně 
z nemovitosti u tzv. zásadních krajinných 
prvků. Do této skupiny patří např. dřeviny, 
stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop 
mokřad – v případě, že jsou tyto evidovány 
v evidenci ekologicky významných prvků. 
Tato změna se vztahuje i na ochranné pásmo 
vodního zdroje I. stupně, pozemky nepou-
žívané k podnikání mimo zastavěné území. 
Konkrétní příklady přesně defi nuje novela. 
Doporučujeme, pokud se vás to týká a chcete 
ušetřit, zjistit si podrobnosti k této novele. 

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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125 m2, nové dubové parkety, dřevěná špaletová okna, prostorný sklep, 
zrekonstruovaný byt s vysokými stropy ve 4.NP cihlového domu s výta-
hem blízko Hradčan a Stromovky

Byt 3+1
PRAHA 6 - DEJVICE | ELIÁŠOVA

www.realcity.cz/rc/E7SE

  15 900 000 Kč724 551 238
33068

171 + 17 m2, nová špaletová okna, dřevěné parkety, přiznané masivní 
trámy, krb na dřevo, klimatizovaný zrekonstruovaný byt v nejvyšší úrovni 
měšťanského domu ze 14. století

Byt 4+kk
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | MELANTRICHOVA

www.realcity.cz/rc/E7T2

  23 000 000 Kč724 551 238
32241

105 + 2 m2, balkon, dřevěné parkety, šatna, zrekonstruovaný světlý byt  
s vysokými stropy ve 4.NP bytového domu se zahradou nedaleko náměstí 
Jiřího z Poděbrad

Byt 3+1
PRAHA 3 - VINOHRADY | KORUNNÍ

www.realcity.cz/rc/E7SK

  12 990 000 Kč724 551 238
33071

G

95 m2, dřevěná špaletová okna, dubové parkety, vysoké stropy, zrekon-
struovaný byt s designovým zařízením od architektky ze studia Formafa-
tal ve 3.NP domu s výtahem

Byt 3+kk
PRAHA 10 - VRŠOVICE | BULHARSKÁ

www.realcity.cz/rc/E7SF

  14 000 000 Kč724 551 238
28238

G

G

76 + 1 m2, balkon, repasované parkety, špaletová okna s přímým výhle- 
dem na Týnský chrám, zrekonstruovaný byt ve 3.NP domu stojícího  
v historickém jádru Prahy

168 + 8 m2, 2 balkony, repasované parkety, špaletová okna, klimatizace, 
byt s vysokými stropy a dobovou atmosférou ve 4.NP secesního činžovní-
ho domu blízko Václavského náměstí

Byt 2+kk Byt 5+1
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | TÝNSKÁ ULIČKA PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ

www.realcity.cz/rc/E7SH www.realcity.cz/rc/E7SG

  14 200 000 Kč   24 500 000 Kč724 551 238 724 551 238
32274 34022

G G

79 m2, špaletová okna, nové lakované parkety, vyhřívaná dlažba, světlý, 
prakticky řešený byt s vysokými stropy ve 3.NP činžovního domu s výta-
hem v blízkosti parků

Byt 3+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | ŠAFAŘÍKOVA

www.realcity.cz/rc/E7SJ

  10 490 000 Kč724 551 238
34127

D

243 + 441 m2, parkety, zahrada s vířivkou, garáž, rodinný dům na konci 
slepé ulice, která je součástí vilové čtvrti s množstvím významných staveb 
a krásnými výhledy na Vltavu

383 + 1 260 m2, krb, vyhřívaný bazén, sauna, dvojgaráž, jezírko, moderní 
dům s velkou zahradou je součástí nové rezidenční zástavby v okrajové 
části Prahy pár minut jízdy od metra

257 + 1 206 m2, velkoformátová okna, dřevěná podlaha, garáž, nad-
časová rodinná vila se 3 terasami a velkou zahradou v blízkosti přírody  
a v těsném sousedství Prahy

Dům 6+1 Dům 6+kk Dům 6+kk
PRAHA 6 - DEJVICE PRAHA 10 - PITKOVICE | KŘEMENÁČOVA PRAHA-VÝCHOD - DOBŘEJOVICE | OKRUŽNÍ

www.realcity.cz/rc/E7SN www.realcity.cz/rc/E7SM www.realcity.cz/rc/E7SL

  24 850 000 Kč   28 000 000 Kč   21 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
31819 34069 30834

G G B

G B

89 + 2 m2, lodžie, arkýř, nové dubové parkety, repasovaná špaletová okna, 
zrekonstruovaný byt s vysokými stropy v 5.NP secesního domu s výtahem 
vedle stanice metra

136 + 775 m2, velkoformátová okna, laminátová podlaha, garáž, nový níz-
koenergetický bungalov s terasou a zahradou v nové rezidenční zástavbě 
nedaleko rozlehlého parku

Byt 3+kk Dům 4+kk
PRAHA 3 - ŽIŽKOV | SUDOMĚŘSKÁ PRAHA-VÝCHOD - HERINK | VE STRÁNI

www.realcity.cz/rc/E7SD www.realcity.cz/rc/E7SO

  11 960 000 Kč   9 300 000 Kč724 551 238 724 551 238
33984 34476
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Čerpání hypotéky je proces, kdy je třeba splnit 
určité podmínky uvedené v úvěrové smlou-
vě, a jeho výsledkem je uvolnění fi nančních 
prostředků z hypoteční banky na cílový účet. 
U každého klienta jsou podmínky nastaveny 
individuálně dle daného případu. 

Je důležité si uvědomit, že po podpisu hypo-
téky banka peníze ihned neuvolňuje. Proces 
čerpání má určitou časovou náročnost, která 
závisí na součinnosti jak klienta, tak i dalších 
subjektů, kterými mohou být např. pojišťov-
na, katastr nemovitostí, banka, fi nanční úřad, 
stavební úřad.

Mezi základní dokumenty, které se bance pro 
čerpání předkládají, patří zástavní smlouvy 
včetně návrhu na vklad zástavní smlouvy. 
Tyto dokumenty klientovi předá banka spo-
lečně s úvěrovými smlouvami. Může k tomu 
dojít i později, a to v případě, kdy právní stav 
ještě nedovoluje zástavní smlouvy sepsat. Kli-
ent obdrží několik paré těchto smluv. Zástav-
ní smlouva včetně návrhu na vklad se vkládá 
na příslušný katastrální úřad. Další podepsa-
ná smlouva se předává bance a ostatní jsou 
pro účastníky hypotečního úvěru. Podpisy 
na zástavních smlouvách pro katastrální úřad 
a banku je nutné úředně ověřit.

Dalším základním dokumentem je potvrzení 
o zaplacení vlastních zdrojů klienta na daný 
účel. Toto klient obvykle dokládá výpisem 
z účtu.

Banka potřebuje dále doložit, pokud nebylo 
dodáno ke schválení, účel úvěru, tzn. po-
depsanou budoucí kupní smlouvu, kupní 
smlouvu, smlouvu o dílo apod. 

Banka požaduje také předložit pojistnou 
smlouvu na nemovitost. Výše pojistné částky 
a rizika, na která má být nemovitost pojištěna, 
vám banka sdělí. Toto se však netýká samo-
statných pozemků. 

Jak již bylo řečeno, banka stanovuje podmín-
ky čerpání dle daného případu. Můžeme se 
setkat také s požadavky jako jsou: předložení 
kolaudačního souhlasu, smlouva o advokátní, 
notářské či bankovní úschově, u živnostníků 
např. aktuální doklad o vypořádání dluhů 
a povinností vůči státu potvrzeného přísluš-
ným fi nančním úřadem, tzv.  potvrzení o bez-
dlužnosti, potvrzení o splacení určitého zá-
vazku, který nebyl počítán do výdajů klienta, 
apod. 

Klient může čerpat jednorázově nebo postup-
ně, např. u výstaveb nebo developerských 

projektů, které mají splátkový kalendář nasta-
vený dle určité prostavěnosti.  Čerpá se vždy 
na účet uvedený ve smlouvě nebo u výstaveb 
svépomocí přímo na účet klienta. 

Proces vyřízení a čerpání hypotečního úvě-
ru je poměrně složitý a časově náročný, ale 
v jakékoli dobré hypoteční společnosti, která 
hypotéky zprostředkovává, vám velice rádi 
s celým hypotečním procesem včetně čerpání 
pomohou. S touto pomocí vše probíhá snad-
něji, rychleji a hlavně k maximální spokoje-
nosti všech klientů.

Co nás čeká při čerpání hypotéky
Hypotéka je po doložení všech dokumentů schválená, úvěrové smlouvy podepsané – to je jen první část hypotečního 
koloběhu. Druhou částí je čerpání hypotéky.

HYPOASISTENT s.r.o., Sokolovská 55, 186 00 Praha 8, tel.: 222 982 557, www.hypoasistent.cz

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





Čtyřpodlažní bytový projekt Viladům Děvín s osmi byty 
vyniká především kvalitním vybavením a špičkovými 
využitými materiály. Co o něm ale možná nevíte a měli 
byste?

Stropní chlazení

Stropní chlazení funguje 
na podobném principu, jako 
v současnosti známější podlahové 
vytápění, s výjimkou toho, že 
namísto horké vody v systému 
trubek proudí voda o teplotě 

na přívodu 16 °C a na zpětné 18 – 20 °C, která velmi rovnoměrně 
ochlazuje, případě vytápí prostor (nedochází k citelnému 
pohybu vzduchu).

Prémiová okna značky Schüco

Nadčasový vzhled, vysoká stabilita, dlouhá životnost. Hliník 
umožňuje realizaci velkoformátových oken s optimální 
tepelnou izolací, která zajišťují více světla a komfortní bydlení. 
Jednotlivá okna jsou vybavena venkovními žaluziemi, které jsou 
ovládané LOXONE systémem pro dosažení optimální teplotní/

světelné pohody. Systém LOXONE umožňuje automaticky řídit žaluzie v závislosti 
na teplotních a světelných parametrech v jednotlivých místnostech.

Smart home systémy od LOXONE

Špičkový inteligentní systém od Loxone dokáže regulovat veškerou činnost vytápění 
či chlazení v místnostech (jednotlivých topných okruzích) na základě specifikovaných 
teplotních požadavků. Umožňuje aktivovat zvýšené provětrávání na základě 
požadavku uživatele, přičemž vše je ovládáno za pomocí LOXONE aplikace (iOS, 
Android, web). Jednotlivá světla, případně světelné scény, jsou rovněž ovládaná 
pomocí multifunkčních dotykových panelů Loxone PURE v jednotlivých místnostech, 
případně pomocí pohybových čidel a z LOXONE aplikace. Vstupní hala je vybavena 
pohybovým a kouřovým čidlem a kódovacím panelem umožňujícím aktivaci 
a deaktivaci základního alarmového systému. Každý z bytů disponuje rekuperační 
jednotkou, která neustále filtruje čistý vzduch v každé místnosti.

V ceně bytů jsou rovněž designové kuchyně, které jsou vyhotoveny 
ve vysokém standardu.

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

Co ještě nevíte o rezidenci Viladům Děvín

PRÉMIOVÉ VYBAVENÍ

731 300 400 
info@luxent.cz

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

www.luxent.cz
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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

Informace v RK770 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 1-Josefov www.realcity.cz/rc/E7SU

Informace v RK602 108 889

Prost. byt 4+kk, 169 m², ve 3. NP činžovního domu na rohu ulic Široká 
a Valentinská. Dům je dílem architekta a designera Richarda Klenky,  
rytíře z Vlastimilu a je postaven v duchu moderny. Velkorysé dispozice,  
vysoké stropy a světlost bytu dává prostoru nadčasovost a komfort.

Praha 1-Malá Strana

G

www.realcity.cz/rc/E7AU

20 751 920 Kč773 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.

G

Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E7SS

Informace v RK602 108 889

Malý půvabný byt 1+kk, 33 m², situovaný v jednom z nejkrásnějších 
míst na Starém Městě, v Haštalské ulici, v místě známém jako Kozí 
plácek. Byt je umístěný v 1. patře, nad belgickým květinářstvím. V 
současnosti je byt využíván pro provoz Airbnb a je o něj velký zájem.

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

C

Praha 5-Stodůlky www.realcity.cz/rc/E7SR

8 600 000 Kč731 300 400

Atypicky řešený byt 3+kk o obytné ploše 87 m² v projektu Prague 
Towers poblíž Prokopského a Dalejského údolí, s balkonem a výhle-
dem na Prahu. Byt se prodává s veškerým vybavením. Součástí bytu je 
domovní telefon a satelitní TV, sklepní kóje a parkovací stání.

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.

G

Slapská přehrada

B

www.realcity.cz/rc/E7TB

28 500 000 Kč602 108 889

Prvorepubliková, původně letní vila po rekonstrukci s dispozicí 5+kk 
a UP 301 m², s menším loftem pro hosty s plochou 150 m² a pozem-
kem 14.044 m². Na pozemku vinný sklípek, kryté zázemí s ohništěm, 
venkovní bazén, vinice, zeleninová zahrada, okrasná zahrada.

G

Praha 5-Košíře www.realcity.cz/rc/E7ST

18 950 000 Kč734 445 445

Prostorný, dvojúrovňový loftový byt 4+kk s balkonem, lodžií a střešní 
terasou (67 m²) s panoramatickým výhledem na Prahu. Nemovitost 
je součástí komorního, velice dobře spravovaného bytového domu, 
nachází se ve 3. a 4. NP.  Obytná plocha bytu je 118 m².



Vnímáte regulaci práce realitních makléřů 
jako krok správným směrem?
Slovo regulace ve společnosti obecně vyvo-
lává dojem, že něco, co se vymyká běžným 
pořádkům, je potřeba omezit. Dnes se slovo 
regulace běžně používá jako synonymum pro 
zákazy. A takto já novou normu nevnímám. 
Zákon pro mě představuje spíše způsob, jak 
práci zprostředkovatelů konkrétně defi novat, 
jaké má mít parametry, jak jsou nastavena prá-
va a povinnosti účastníků realitní transakce.

Co tedy přináší klientům realitních 
kanceláří?
V první řadě má zákon veřejnosti garantovat, 
že realitní zprostředkovatel je odborně způso-
bilá osoba, která pod dohledem státních or-
gánů vykonává realitní služby. Díky povinné-
mu pojištění odpovědnosti i řadě povinností, 
které musí splnit ve vztahu ke klientovi, dává 
zákon veřejnosti jasně najevo, že realizace 
transakce přes realitního zprostředkovatele je 
nejbezpečnější cestou. 

O tom dosud mnozí pochybují a raději 
realizují prodeje a pronájmy na vlastní pěst.  
Jistě, protože neviděli v práci makléře žádný 
přínos. Znám příběhy, kdy prodavač vánoč-
ních kaprů po svátcích začal prodávat nemo-
vitosti. Veřejnost viděla, že realitními makléři 
se můžou stát i oni ze dne na den bez jakých-
koliv znalostí. Svěřit pak někomu takovému 
k prodeji svůj milionový majetek postrádalo 
smysl. 

Myslíte, že toto zákon změní?   
Jednoznačně, byť to není otázka měsíců, ale 
let. Zejména v západních zemích je práce re-
alitních zprostředkovatelů prestižním zaměst-
náním. Díky náročné kvalifi kaci a pravidel-
ným zkouškám mají klienti v práci makléřů 
velkou důvěru, a k tomuto doufám směřujeme 
i u nás. 

Co konkrétně vidíte jako největší 
pozitivum zákona?
Zlomový přínos vidím v povinnosti sjed-
nat ke každému zprostředkování písemnou 
smlouvu. Byť by to mělo být zcela přirozené, 
dnes je to spíše výjimkou. Veřejnost musí být 
s tímto seznámena a písemnou formu zpro-
středkovatelské smlouvy brát jako běžnou věc. 
Omezí to duplicitu nabídek i situace, kdy ně-
kdo nabízí nemovitosti bez vědomí majitele. 
Tento přínos bude okamžitý a těším se na něj. 

Zákon má i řadu kritiků, 
kde vidíte nedostatky vy?
Četl jsem důvodovou zprávu a za ta léta 
i mnohé verze zákona. Bohužel tím, jak se zá-
kon vyvíjel, byl cítit tlak některé povinnosti 
otupit a jiné do zákona vměstnat na poslední 
chvíli. To vede k některým výkladovým nejas-
nostem, které musí vyčistit budoucí novela či 
sama praxe. Jezdím po republice a na každém 
školení k zákonu zaznívají desítky otázek ma-
kléřů nespokojených s výkladem některých 
ustanovení. Pro mnohé z nich bude těžké se 
novým podmínkám přizpůsobit. Zvládnou-li 
ale využít maximum ze zákona ve svůj pro-
spěch, věřím, že jejich práce nabere úplně ji-
nou energii.     nou energii.     

O tom dosud mnozí pochybují a raději 
realizují prodeje a pronájmy na vlastní pěst.  
Jistě, protože neviděli v práci makléře žádný 
přínos. Znám příběhy, kdy prodavač vánoč-
ních kaprů po svátcích začal prodávat nemo-
vitosti. Veřejnost viděla, že realitními makléři 
se můžou stát i oni ze dne na den bez jakých-
koliv znalostí. Svěřit pak někomu takovému 
k prodeji svůj milionový majetek postrádalo 
smysl. 

Myslíte, že toto zákon změní?   
Jednoznačně, byť to není otázka měsíců, ale 
let. Zejména v západních zemích je práce re-
alitních zprostředkovatelů prestižním zaměst-
náním. Díky náročné kvalifi kaci a pravidel-
ným zkouškám mají klienti v práci makléřů 
velkou důvěru, a k tomuto doufám směřujeme 
i u nás. 

Co konkrétně vidíte jako největší 
pozitivum zákona?
Zlomový přínos vidím v povinnosti sjed-
nat ke každému zprostředkování písemnou 
smlouvu. Byť by to mělo být zcela přirozené, 
dnes je to spíše výjimkou. Veřejnost musí být 
s tímto seznámena a písemnou formu zpro-
středkovatelské smlouvy brát jako běžnou věc. 
Omezí to duplicitu nabídek i situace, kdy ně-
kdo nabízí nemovitosti bez vědomí majitele. 
Tento přínos bude okamžitý a těším se na něj. 

Zákon má i řadu kritiků, 
kde vidíte nedostatky vy?
Četl jsem důvodovou zprávu a za ta léta 
kde vidíte nedostatky vy?
Četl jsem důvodovou zprávu a za ta léta 
kde vidíte nedostatky vy?

i mnohé verze zákona. Bohužel tím, jak se zá-
kon vyvíjel, byl cítit tlak některé povinnosti 
otupit a jiné do zákona vměstnat na poslední 
chvíli. To vede k některým výkladovým nejas-
nostem, které musí vyčistit budoucí novela či 
sama praxe. Jezdím po republice a na každém 
školení k zákonu zaznívají desítky otázek ma-
kléřů nespokojených s výkladem některých 
ustanovení. Pro mnohé z nich bude těžké se 
novým podmínkám přizpůsobit. Zvládnou-li 
ale využít maximum ze zákona ve svůj pro-
spěch, věřím, že jejich práce nabere úplně ji-
nou energii.     nou energii.     
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INSTINKT REALITY s.r.o., www.instinkt-reality.cz

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

Realitní makléři očekávají 
účinnost zákona

Vnímáte regulaci práce realitních makléřů 
jako krok správným směrem?

Co tedy přináší klientům realitních 
kanceláří?

účinnost zákona
Na prahu nového desetiletí čeká realitní zprostředkovatele zásadní změna. Realitní 
trh se po mnoha letech marné snahy dočká zákonné regulace. Jak se norma dotkne 
práce realitních makléřů a zda pomůže zvýšit důvěru veřejnosti v jejich práci, na to 
jsme se zeptali JUDr. Oldřicha Platila, majitele realitní skupiny INSTINKT, který 
k tématu zákona pravidelně vystupuje na odborných konferencích. 

JUDr. Oldřich Platil
právník specializující se na realitní právo  
zapsaný mediátor u Ministerstva spravedl-
nosti ČR 

Na přípravě zákona se podílel již od roku 
2012 při prvních setkáních profesních sdru-
žení a MMR. Byl konzultantem při analýze 
variant zákona pro Legislativní radu vlády. 
K tématu zákona pravidelně vystupuje 
na odborných konferencích a regionálních 
školeních. Je lektorem práva a zapsaným 
mediátorem. Publikuje a veřejně se anga-
žuje v problematice vývoje realitního trhu 
v ČR.



WWW.REALCITY.CZ

Nové trendy 
byty na Harfě

OBJEVTE GENIA
LOCI PRAŽSKÝCH
VYSOCAN.

800 350 111
rezidenceharfi stka.cz
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Jaké podklady bych měl dodat makléři, 
aby mi našel ideální nemovitost?
Mezi nejdůležitější informace, které byste ma-
kléři měli podat, patří lokalita, dispozice ne-
movitosti, velikost, váš fi nanční budget, doba 
pronájmu a údaj, zda v nemovitosti chcete 

trvalé bydliště, nebo sídlo fi rmy. Pokud máte 
nějaké dluhy, exekuce nebo insolvence, určitě 
to makléři sdělte. Může nastat situace, kdy si 
klienta majitel nemovitosti prověří v dostup-
ných rejstřících a na základě této informace si 
vás nevybere. Makléř od vás všechny tyto in-
formace posbírá a sepíše s vámi jednoduchou 
zprostředkovatelskou smlouvu. Zatímco byste 
trávili několik hodin brouzdáním na interne-
tu, můžete si v klidu po pracovním týdnu od-
počinout. Vše za vás totiž udělá realitní makléř. 

Co všechno za mě může vyřídit makléř 
a co musím sám?
V praxi takováto spolupráce funguje tak, že 
makléři sdělíte svůj harmonogram a on dle něj 
domlouvá prohlídky. Do emailu vám bude 
posílat nabídky nemovitostí a vy budete vy-
bírat, které chcete vidět. Makléř vám domluví 
prohlídky s majiteli, popřípadě s jinými realit-
ními makléři, na které by vás měl doprovázet. 
Před schůzkou zjistí všechny důležité aspekty 

nemovitosti a smluvního vztahu. Pokud vám 
makléř nalezne vysněnou nemovitost, zpracu-
je nájemní smlouvu, kterou má připravenou 
od právní kanceláře. Po podepsání nájem-
ní smlouvy by vám měl být k ruce po celý 
smluvní vztah. V případě jakékoliv problému 
by vám měl makléř podat pomocnou ruku 
a minimálně vám poradit. Na vás v podstatě 
zůstává jediné – rozhodnout se.

Kolik mě budou stát služby 
realitního makléře?
Určitě není striktně daná výše odměny rea-
litního makléře. Vše záleží na domluvě obou 
stran. U většiny levnějších pronájmů je provi-
ze makléři ve výši jednoho měsíčního nájmu 
+ DPH. U dražších nemovitostí je to na indi-
viduální domluvě s daným makléřem. Mějte 
ale na paměti, že pokud vám makléř najde 
nemovitost, určitě si za odvedenou práci bude 
nárokovat zaslouženou odměnu. 
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Makléř vám ušetří spoustu času a peněz
Hledáte ideální nemovitost k pronájmu, ale bohužel ji stále nemůžete najít? Nemáte 
dostatek času neustále brouzdat na inzertních serverech? Makléři ani majitelé ne-
movitostí vám na dotazy nereagují? V dnešní době se poptávkami moc realitních 
kanceláří nezabývá, i když je poptávek na každém rohu až moc. Naše makléřka Alča 
Petržílková se poptávajícím klientům věnuje od počátku své realitní kariéry a odpo-
ví na otázky, které možná napadají i vás.

Hledáte nemovitost k pronájmu?

Alča Petržílková 
K realitám si přičichla tak trochu náho-
dou. Z náhody se stala profesní cesta 
a koníček zároveň. Jako jedna z mála 
se stará o poptávající klienty, a to již 
od počátku své realitní kariéry. A proč 
právě ona? Najdete málo realitních ma-
kléřů, kteří se stejnou vážností jednají 
jak s majiteli nemovitostí, tak i s poptá-
vajícími klienty.  
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Prodej rodinného domu 273 m2 
Borek u Jílového

Prodej chalupy 300 m² 
Dolní Poustevna

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

na svažitém pozemku CP 1 753 m2. ZP 194 m2,  
OP 158 m2.Součástí domu je vnitřní bazén  

(3 x 6 m), dále tech. místnost, sklípek, velká garáž  
a pracovna v zadním traktu domu.  

Celková UP domu je 273 m2.

Krásná hrázděná chalupa na břehu pstruhového 
potoka v Dolní Poustevně. Jedná se o patrovou, 
částečně podsklepenou stavbu postavenou cca 
před 150-ti lety, která byla před 6 lety kompletně 

zrekonstruovaná. Budova je dispozičně řešena jako 
7+1, koupelna s vanou a toaleta v přízemí. Součástí 

stavby je malá patrová stodola využitelná jako garáž.

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 733 532 252 T: 733 532 252

Prodej rodinného domu 
Třebovle, okr. Kolín

Pronájem nebytových prostor 
Jinonice

Patrový dům po rekonstrukci s prostorným  
a částečně podsklepeným zahradním domkem  

a udržovanou zahradou v obci Třebovle u Kouřimi. 
Podsklepený dům z roku 1974 byl v roce 2011 nákladně 

rekonstruován pod dohledem architekta  
a statika. Z vnějšku nenápadný dům poskytuje  

moderní nadstandardní bydlení.

Reprezentativní, nebytové prostory o celkové  
výměře 324 m2 v přízemí novostavby,  

v Praze 5 - Jinonicích, ulice V Zářezu. Prostor  
se skládá z 6 kanceláří, 2 zasedacích místností, 
2 skladů, kuchyňky, sprchy a oddělených toalet. 

Kanceláře se pronajímají včetně nábytku  
vyráběného na míru. K pronájmu náleží  

4 garážové stání v suterénu.

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 733 400 598 T: 739 748 722  

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?

CENTURY 21 Harmony
Pavlína Musilová 
Tel: +420 739 561 239 
pavlina.musilova@century21.cz  

Tento nádherný byt pár kroků od parku Stromovka a Letenských sadů, se skládá - vstupní hala s ně-
kolika úložnými prostory a vestavěnými skříněmi vás uvítá do jedinečného a prostorného bydlení. 
Dále vstoupíte do prvorepublikového obývacího pokoje s dřevěnými parketami ve velmi dobrém 
stavu, vedoucího do dětského pokoje s vestavěným patrem na spaní, šatnou a úložnými prostory. 
Dále z haly vstoupíte do kuchyně s dřevěnou kuchyňskou linkou. Naproti kuchyni je ložnice s výhle-
dem do vnitrobloku, taktéž s vestavěným patrem na spaní, šatnou a úložnými prostory. Další pokoj 
s balkonem a vestavěným patrem je situován do klidného vnitrobloku, je to tedy ideální místnost 
pro odpočinek nebo lze využít jako pracovnu. V bytě se nachází dvě koupelny s vanou i sprcho-
vým koutem, dvě samostatné toalety a prádelna. Byt je nejen vhodný pro početnější rodinu, ale 
také jako investice kvůli skvělé lokalitě. Domluvte si prohlídku a uvidíte, že si tento byt zamilujete.

Cena: Informace u makléře  |  tel: +420 739 561 239

PRODEJ BYT 4+1, 142 m2 + sklep 19,5 m2, Bubeneč, Šmeralova ulice
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Reference od spokojených klientů
Jedním z běžných atributů jsou např. refe-
rence od klientů dané společnosti. Nejlépe 
samozřejmě od osob, které znáte a jejichž 
úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně 
měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, 
oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. 
Dalšími kritérii je určitě průkaz odborné zdat-
nosti (podrobněji v další části tohoto článku), 
doba působení na trhu (odborná praxe), sys-
tém řízení kvality práce apod. Obecně platí, 
že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje, 
jaká rizika ho mohou potkat. To platí při spor-
tu, v dopravě, prostě všude. Podobně je tomu 
i v realitní praxi. V neposlední řadě je důležité, 
jaký dojem na klienta udělá návštěva realitní 
kanceláře nebo jak se chová reprezentant kan-
celáře na úvodní schůzce.

Členství v profesním spolku
Vodítkem může být i to, zda je kancelář čle-
nem profesního sdružení, jako je Asociace re-
alitních kanceláří České republiky (ARK ČR). 
V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže 
se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý 
člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, 
každý člen asociace je povinen absolvovat 
vzdělávací program. Všichni členové jsou 
povinně pojištěni na případnou škodu vyplý-
vající z výkonu jejich profese (pojištění pro-

fesní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně 
informováni o novinkách v legislativě a mají 
možnost je konzultovat s právníkem nebo da-
ňovým poradcem asociace.  

Nabídková cena prodávané 
(pronajímané) nemovitosti
Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky 
realitní kanceláře je mimořádně důležitá a cit-
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Jak vybrat solidní realitní kancelář?
Chceme-li pověřit určitou realitní kancelář prodejem nebo pronájmem naší nemovitosti, je třeba postupovat uvážli-
vě a všímat si podstatných aspektů činnosti takové kanceláře. Při výběru platí obdobné zásady jako u jiných služeb. 
Uveďme si tedy ty nejdůležitější.

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 grafi ckých 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“.



livá otázka stanovení nabídkové ceny dané ne-
movitosti. Nutno říci, že většina prodávajících 
má představu, že jejich nemovitost lze prodat 
za vyšší cenu, než je dle názoru odborníka re-
álné. A to i v současné situaci, kdy zejména 
ve větších městech jsou ceny rezidenčních 
nemovitostí na historických maximech. Stej-
né platí i o cenách pronajímaných bytů. Jsou 
realitní kanceláře, které přistoupí na jakoukoli 
cenu, kterou klient požaduje. Ani se nesnaží 
klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané 
ceny. Hlavně z toho důvodu, aby získala další 
nemovitost do své nabídky. A to i za situace, 
kdy je makléř přesvědčen, že za danou neú-
měrně vysokou cenu se pravděpodobnost pro-
deje blíží nule. 

Solidní realitní kancelář na přehnaně vyso-
kou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, 
neboť za takovou cenu oprávněně považuje 
nemovitost za neprodejnou. Představa mno-
ha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet 
za vyšší cenu, a když se zájemce nenajde, pak 
cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zá-
jemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou 
nemovitost již po určitou dobu, pokles ceny 
zaregistrují a část z nich to považuje za varov-
ný signál a o nemovitost ztratí zájem. 

Rozsah služeb
Realitní kancelář by měla být schopna na-
bídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní 
silné konkurenci není možné zúžit činnost 
zprostředkovatele na pouhé vyhledání zájem-
ce o koupi nabízené nemovitosti. Zprostřed-
kovatel musí zajistit celý průběh obchodu, 
a to jak vlastními silami (v rámci provize), 
tak jako subdodávku. V takových případech 
se za úhradu pro dodavatele dané služby jed-
ná například o zajištění znaleckého posudku, 
průkazu energetické náročnost budovy, static-
kého posudku atp.

Zákon o realitním zprostředkování
Zákon o realitním zprostředkování je v ob-
dobí po roce 1989 první speciální právní 
úpravou realitní činnosti v ČR. Přináší řadu 
změn – mimo jiné povinnost písemné formy 
zprostředkovatelské smlouvy, povinnost po-
jištění profesní odpovědnosti vyplývající ze 
zprostředkovatelské činnosti, stanovuje pravi-
dla pro přijímání peněžních úschov u realitní 
kanceláře, nebo také povinnost o určitých vě-
cech informovat svého klienta a samozřejmě 
níže uvedenou přeměnu na vázanou živnost.

Tento zákon byl již schválen včetně podpi-
su prezidenta republiky a až vyjde ve Sbírce 
zákonů ČR a nabude účinnosti, budou mít 
všichni stávající realitní makléři 6 měsíců 
na to, aby požádali živnostenský úřad o vysta-
vení živnostenského listu na činnost realitní 
zprostředkování, která je nyní zařazena mezi 
živnosti vázané. U každé vázané živnosti je 
třeba prokázat určitou praxi v oboru a dosaže-
né vzdělání. Pro obor realitní zprostředkovatel 

(dříve obchodník s realitami) je zapotřebí pro-
kázat alespoň středoškolské vzdělání a 3 roky 
praxe v oboru, popř. vysokoškolské vzdělání 
a rok praxe v oboru. Další možností, jak zís-
kat nárok na vystavení živnostenského listu 
na činnost realitní zprostředkovatel, je vyko-
nání zkoušky odborné způsobilosti.

Zkouška odborné způsobilosti 

Autorizovaná osoba
Zkoušku odborné způsobilosti pro obor realit-
ní zprostředkovatel může provádět pouze tzv. 
autorizovaná osoba. Asociace realitních kan-
celáří České republiky, respektive její 100% 
dceřiná společnost – Informační centrum 
ARK s.r.o., je takovou autorizovanou osobou 
ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR 
- 22281/2016. To znamená, že kdokoli bude 
mít zájem složit zkoušku odborné způsobilos-
ti pro profesní kvalifikaci činnost realitní zpro-
středkovatel, může tak u nás učinit. 

Co to je NSK a jak se řeší? 
Naplňování Národní soustavy kvalifikací 
(NSK) je spojeno se dvěma projekty Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ty se 
zaměřují na tvorbu profesních kvalifikací jed-
nak nižších úrovní, ale také úrovních vyšších, 
zejména úrovně 4, odpovídající vzdělávání 
v oborech vzdělání ukončených maturitní 
zkouškou, mezi které patří právě činnost rea-
litního zprostředkovatele. 

Úspěšným absolvováním této zkoušky získá 
realitní zprostředkovatel doklad profesní způ-
sobilosti, který:

a)  Slouží k prokázání profesní způsobilosti  
pro klienty realitní kanceláře.

b)  Splňuje kritéria povinné certifikace  
členů ARK ČR.

c)  Splňuje podmínku pro získání  
živnostenského oprávnění.  

Úspěšní absolventi této zkoušky odborné způ-
sobilosti pro obor realitní zprostředkovatel již 
nebudou muset prokazovat praxi v oboru. 

Příprava na zkoušku
Jako důkladná příprava ke složení uvedené 
zkoušky slouží stejnojmenný kurz Realitní 
zprostředkovatel (dříve Obchodník s realita-
mi), který je vhodný nejen pro začínající ma-
kléře či makléřky, ale i pro osoby s víceletou 
praxí v realitní činnosti. 

Termíny kurzů i zkoušek i bližší informace 
na webu ARK ČR: www.arkcr.cz

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifikační kurz příprava 
na zkoušku odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro realitní 
makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty realitní činnosti

Prodej nemovitostí v exekuci 
a insolvenci

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.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.                         Komerční sdělení
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

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

15 000 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

15 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+KK PRAHA 4
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7SX
Plně vybavený byt 2+kk, ve 2NP, kousek od metra
Pražského povstání - trasa C, v cihl. domě bez výtahu.
Dům se nachází v klidné ulici, okna jsou do vnitrob-
loku.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

17 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

PRONÁJEM BYTU 2+KK PRAHA 4
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7SX
Plně vybavený bytu 2+kk, v 2NP, kousek od metra
Pražského povstání - trasa C, v cihl. domě bez vý-
tahu. Dům se nachází v klidné ulici, okna bytu do
vnitrobloku.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

17 000 Kč/měs.

NOVÝ 3+KK/2XFR.B,G, 77,4 M²,
P9-PROSEK

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7TE

Chotěšovská ul., světlý, 3.p. Gar. st., 2x franc. bal-
kon, kuch. linka (myčka, lednice, skloker. deska,
trouba, digestoř), pračka. Obýv. pokoj 29 m².
Šatna.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

18 000 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 udržo-
vaného činžovního domu v ulici Nezamyslova, na
hranici Vinohrad a Nuslí, Praha 2.
Realitní kancelář Donna s.r.o.

tel.: 607 956 072
6 500 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 4

BYT 1+KK/B/G, NOVOSTAVBA, PRAHA 4
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

PRAHA 5

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y3
Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malva-
zinky. Foto výhledu připojené k tomuto inzerátu je
reálné!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y3
Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malva-
zinky. Foto výhledu připojené k tomuto inzerátu je
reálné!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 9

BYT 4+1/L, PRAHA 9, ČERNÝ MOST
Třída C

www.realcity.cz/rc/E7TC
Prodej zrekonstruovaného bytu v os. vl. 4+1/L, 96,6
m² + 7 m², ul. Vybíralova, 2.NP panelového domu,
2x koupelna, 2x WC. Klidná ulice nedaleko stanice
metra B.
Realitní kancelář Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
7 200 000 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

Souběžně probíhající akce:
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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

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
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TEXTOVÁ INZERCE

PASIVNÍ DŮM V ÚVALECH
Třída A

www.realcity.cz/rc/E7SY
Výjimečná nabídka - zděný RD smin. spotřebou ener-
gie (tzv. pasivní) na vlastním pozemku - v ceně dokon-
čení na klíč.Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše
150 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

10 500 000 Kč

PASIVNÍ DŮM V ÚVALECH
Třída A

www.realcity.cz/rc/E7SY
Výjimečná nabídka - zděný RD s min. spotřebou
energie (tzv. pasivní) na vlastním pozemku - v ceně
dokončení na klíč. Dvojdomek 5+kk+garáž o už.
ploše 150 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

10 500 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE C209
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7SQ
Novostavba bytu, C209,3kk,2.NP,60,1 m²,balkon
5,8 m²,parkety,Eurookna,výtahy,bezpečnostní
dveře,EN B,cena vč. DPH,garážového stání a
sklepa,MHD,hypo,www.erefin.cz
EREFIN tel.: 724 270 852

4 733 400 Kč

PROJEKT HOROMĚŘICE VIŠŇOVKA C104
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7SP
Novostavba bytu,C104,2kk,1.NP,48,1 m²,terasa
62,1 m²,parkety,Eurookna,výtahy,bezpečnostní
dveře,EN B,cena vč.DPH,garážového stání a
sklepa,MHD,hypo,www.erefin.cz
EREFIN tel.: 724 270 852

4 786 415 Kč

BYT 3KK/B, 2X PARK.STÁNÍ, JESENICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7TD
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

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E76M

Byt Horoměřice 4.NP, A403, 4kk, UP 117,3 m², par-
kety, Eurookna, výtah, EN ”B”, balkon 73,3 m²,
cena vč.DPH, garážového stání a sklepa, popis
www.erefin.cz
EREFIN tel.: 724 270 852

9 476 000 Kč

KOMERCE

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7P3
Podl. pl. 575 m², parcela 3.973 m², restaurace,
sauna, bazén. Hojsova Stráž. 15 pokojů (36 osob).
Park. 10 aut. IS: vodovod, el., kanal., studna, nový
kotel.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

11 990 000 Kč

POPTÁVKA

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

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE

www.realcity.cz/rc/E413
byt o výměře 40 - 70 m² v cihlové zástavbě na Praze
4 (Nusle, Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před re-
konstrukcí. Výtah není nutností.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a za-
vedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájem-
ného každý měsíc, celý rok a bez rizika.
www.renta365.cz tel.: 800 888 957

informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schop-
nosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřej-
mostí.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis včetně převodu energií zajis-
tíme my!
www.renta365.cz tel.: 800 888 957

informace v RK

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmín-
kou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pro-
nájem v Praze. Spolupracujeme s velkými firmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Bojíte se, že přijdete omajetek? Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální řešení.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchod-
níků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a doměsícemáte
prodáno
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D

v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.
Volejte či pište tel.: 605 264 958

dohodou

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C

Vykoupíme váš dům či chatu ve Středočeském kraji
za nejvyšší tržní cenu. Peníze do tří dnů. Právní servis
zajištěn.
Nezávazně nabídněte tel.: 734 319 300

dohodou

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

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

Pro naše klienty hledáme ke koupi činžovní dům v
lokalitě Praha 2, 3, 5. S dobrou dostupností do centra.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

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

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středo-
český kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 739 391 550

informace v RK

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

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

informace v RK

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

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

informace v RK

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

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Ja-
hodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha - východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 8 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

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

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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HLEDÁTE BYT ČI DŮM?
Pomůžeme vám!

Využijte náš dostupný  
a přehledný časopis.

Najděte si bydlení na míru!

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

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

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

informace v RK

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

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není roz-
hodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Ka-
mýk, Lhotka, Modřany). DV i OV, přímá koupě,
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

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

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov,
Háje, Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany). OV
nebo DV. Nabídky zasílejte na e-mail nova@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

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

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

informace v RK

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

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Kč. Vo-
lejte GSM: 724 375 751, 724 370 102 nebo pište na
nova@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

informace v RK

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

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

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

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
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Miroslav Havelka 
majitel OMEGA REALITY  |  www.mirekhavelka.cz

V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která 

dnes nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pro-

nájmu nemovitostí. 

Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Po-

stupem  času do svého portfolia přidal investiční čin-

nost a v současnosti se orientuje na zprostředkování 

prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý od-

kup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup v draž-

bách. I díky tomu, že se stále osobně podílí na chodu 

společnosti, je v denním kontaktu s realitní proble-

matikou 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.

Realitka v roce 1997 
a dnes? Úplně jiná liga.
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka, majitel značky OMEGA REALITY.

V oboru působíte již řadu let.  

Dají se srovnat vaše začátky s dnešní dobou? 
Ten rozdíl je propastný. Když jsem v roce 1997 začínal, tak jsme vylepili 
pár letáků a nabídky se nám začaly postupně hrnout. Podepsali jsme 
první smlouvy o zprostředkování a nechali vytisknout za pár korun in-
zeráty v Annonci. Vzhledem k tomu, že nebyly rozšířeny mobilní tele-
fony, tak nám zájemci volali na pevnou linku. Když jsme nebyli na pří-
jmu, tak nechali vzkaz na záznamníku. Ráno jsme si je přehráli a vyrazili 
za obchodem. V nadsázce stačilo mít jen telefon, tužku, papír a počí-
tač. Úsměvně dnes působí pořizování fotodokumentace na kinofilm.  

S tím by asi dnes nešlo udělat „díru“ do světa...
Tak to máte pravdu.  Je potřeba si uvědomit, že  internet byl v plen-
kách. Mailovou adresu a webové stránky  jsme měli až v roce 1999.  
Neexistovaly  žádné  informační  systémy ani  realitní  servery.  Pokud  si 
dobře pamatuji, tak byla jen zmiňovaná Annonce a časopis Realit.

Stejná  situace  panovala  na  trhu  financování  nemovitostí.  Většina  
transakcí probíhala bez použití úvěru. První hypotéky se začaly vícemé-
ně realizovat kolem roku 2000.  

Pojďme z minulosti do současnosti. Jaká je situace dnes?
Nechci se opakovat, ale jedná se především o tvrdou práci v ostré kon-
kurenci. Vzhledem k tomu, že  jsme začínali v roce 1997, tak máme 
značnou výhodu v podobě historie. Zájemci o naše služby se k nám 
velmi často vrací, anebo přicházejí na doporučení stávajících či minu-
lých klientů. Díky naší inzerci nás oslovují i noví zájemci o naše služby, 
kteří nás třeba dlouhodobě sledují na internetu či v tištěných médiích. 

Co by dnes měl prodávající od realitky  

očekávat za služby?
Jedním slovem téměř všechno. Profesionální fotografie, videoprohlíd-
ky, realizace samotných prohlídek, kompletní právní servis, předání ne-
movitosti a převod médií. Dá se říct, že klientům se snažíme maximálně 
obchod usnadnit a vše vyřídit za ně. Naposledy jsem třeba za prodá-
vajícího  řešil úhradu dluhů u exekutora a zrušení  věcného břemene 
zároveň. 

Co aktuálně klienti nejvíce poptávají? 
Vedle klasického zprostředkování řešíme v současné době často výpla-
tu části kupní ceny předem, anebo nemovitosti v exekuci. Podstatná 
část těchto případů má společného jmenovatele, a to že prodávající 
potřebuje určitou sumu peněz předem. Buď ji použije na rezervaci jiné 
nemovitosti, anebo na úhradu svých závazků. 

Bavíme se o prodávajících, ale co kupující?
Poptávka je aktuálně poměrně silná. Když je u zakázky správně nasta-
vena cena, tak se vždy obchod realizuje. Kupující navíc v dnešní době 
ví, co chce, a obvykle má i vyřešeno financování. To samozřejmě situaci 
výrazně zjednodušuje. 

Díky videoprohlídkám a fotodokumentaci i tuší, co od nemovitosti mo-
hou očekávat. 

OMEGA REALITY, Na Poříčí 1918/11, 110 00  Praha 1 
info@omega-reality.cz | +420 222 242 233 | www.omega-reality.cz | www.chciodmenu.cz

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.     Komerční sdělení
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ČÁSLAV
www.realcity.cz/rc/E7VG

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

tel.: 800 100 446
1 360 000 Kč

SLAPY
www.realcity.cz/rc/E7VH

Byt, 2+kk, 37 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 724 064 064
1 499 900 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E7VI

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 500 000 Kč

BAKOV NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E7VJ

Byt, 1+kk, 31 m², tř. E
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 698 000 Kč

NIŽBOR
www.realcity.cz/rc/E7VK

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
1 700 000 Kč

KOSTELEC NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E7VL

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 800 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E7VM

Byt, 1+1, 34 m², tř. G
Burdareality

tel.: 608 958 634
1 999 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E7VN

Byt, 2+kk, 34 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 601 371 478
2 090 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E7VR

Byt, 1+kk, 46 m², tř. E
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
2 338 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7M2

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
2 400 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5QF

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 595 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7ME

Byt, 1+kk, 28 m², tř. C
Reality5

tel.: 606 953 342
2 600 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E7VO

Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

SLAPY
www.realcity.cz/rc/E7VP

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 139 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E7VQ

Byt, 2+1, 54 m², tř. C
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 737 441 453
2 250 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E7IL

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

tel.: 737 441 453
2 300 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E67T

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
2 850 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E7MP

Byt, 1+1, 31 m², tř. D
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 900 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E7VS

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 910 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7NP

Byt, 1+kk, 33 m², tř. D
PSN s.r.o.

tel.: 725 753 753
3 270 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1
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PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7VT

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Duna House

tel.: 608 119 912
3 480 000 Kč

BYSTŘICE
www.realcity.cz/rc/E7VU

Byt, 2+kk, 70 m², tř. C
CENTURY 21 FairTrade

tel.: 775 098 880
3 490 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E7VV

Byt, 2+kk, 69 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 500 000 Kč

ŠESTAJOVICE
www.realcity.cz/rc/E7VX

Byt, 2+kk, 69 m², tř. D
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 600 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7VY

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 606 728 157
3 600 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7VZ

Byt, 1+kk, 50 m², tř. G
Duna House

tel.: 602 234 144
3 650 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X1

Byt, 2+kk, 32 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 733 715 252
3 790 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E7X2

Byt, 1+kk, 47 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 724 616 620
3 999 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E7X6

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
JRD Development s.r.o.

tel.: 739 388 777
5 015 202 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X7

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 739 385 037
5 135 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X8

Byt, 2+kk, 62 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
5 390 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X9

Byt, 2+kk, 85 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
6 890 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E77S

Byt, 1+kk, 45 m²
Reality Vodenka

tel.: 777 350 199
4 150 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E7X3

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
4 699 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X4

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 724 616 620
4 750 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7X5

Byt, 2+kk, 50 m², tř. D
CENTURY 21 Tandem

tel.: 725 928 777
4 990 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E7XA

Byt, 2+kk, 60 m², tř. C
RSČS / GREEN s.r.o.

tel.: 603 488 922
6 980 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E7XB

Byt, 2+kk, 85 m², tř. C
GARTAL Management a.s.

tel.: 840 400 440
9 685 929 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7XC

Byt, 2+kk, 94 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
13 890 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7XD

Byt, 2+1, 226 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 731 185 908
19 500 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1
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VŠETATY
www.realcity.cz/rc/E7UG

Dům, 15348 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 060 000 Kč

LIBODŘICE
www.realcity.cz/rc/E7UH

Dům, 437 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 250 000 Kč

OTVOVICE
www.realcity.cz/rc/E7UI

Dům, 1560 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 375 000 Kč

DOBŘEŇ
www.realcity.cz/rc/E5OO

Dům, 541 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 380 000 Kč

KRAKOVANY
www.realcity.cz/rc/E7K2

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

tel.: 800 100 446
1 499 000 Kč

MOCHOV
www.realcity.cz/rc/E7UJ

Dům, 14994 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 880 000 Kč

POLNÍ VODĚRADY
www.realcity.cz/rc/E7UK

Dům, 2+kk, 100 m², tř. G
HORREN  s. r. o.

tel.: 777 949 757
1 900 000 Kč

LUŽNÁ
www.realcity.cz/rc/E7UL

Dům, 150 m², tř. G
CENTURY 21 FairTrade

tel.: 775 098 880
2 099 900 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E7UP

Dům, 400 m², tř. G
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
2 990 000 Kč

NIŽBOR
www.realcity.cz/rc/E7UQ

Dům, 115 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

TISMICE
www.realcity.cz/rc/E7UR

Dům, 125 m², tř. G
ALL DONE s.r.o.

tel.: 739 353 732
3 700 000 Kč

STRUHAŘOV
www.realcity.cz/rc/E7US

Dům, 125 m²
Reality5

tel.: 603 436 848
3 799 000 Kč

ONDŘEJOV
www.realcity.cz/rc/E6J9

Dům, 170 m², tř. G
Mnichovická RK

tel.: 605 863 018
2 250 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E7UM

Dům, 260 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 399 000 Kč

KŘEPENICE
www.realcity.cz/rc/E7UN

Dům, 160 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 500 000 Kč

MALÁ HRAŠTICE
www.realcity.cz/rc/E7UO

Dům, 60 m², tř. G
CENTURY 21 AZ Reality

tel.: 608 819 472
2 990 000 Kč

ZELENEČ
www.realcity.cz/rc/E6VD

Dům, 62 m², tř. G
Duna House

tel.: 606 194 484
3 999 000 Kč

PTICE
www.realcity.cz/rc/E7UT

Dům, 102 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
4 228 000 Kč

ZDICE
www.realcity.cz/rc/E7UU

Dům, 123 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
4 281 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E7UV

Dům, 80 m², tř. D
MAJAX REALITY s.r.o.

tel.: 723 115 838
4 400 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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MĚLNICKÉ VTELNO
www.realcity.cz/rc/E7UX

Dům, 200 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
4 443 495 Kč

ROZTOKY
www.realcity.cz/rc/E7QX

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

tel.: 608 112 227
4 750 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7UY

Dům, 94 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
5 200 000 Kč

LIBĚCHOV
www.realcity.cz/rc/E7UZ

Dům, 250 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
5 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7V1

Dům, 139 m², tř. G
EVROPA RK PARDUBICE

tel.: 734 516 059
5 750 000 Kč

DRAHŇOVICE
www.realcity.cz/rc/E7V2

Dům, 176 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
5 990 000 Kč

ÚHONICE
www.realcity.cz/rc/E7V3

Dům, 152 m², tř. G
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
6 290 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E7V4

Dům, 86 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
6 700 000 Kč

BAŠŤ
www.realcity.cz/rc/E7V9

Dům, 143 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
9 880 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E7VA

Vila, 220 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
9 900 000 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

OTVOVICE
www.realcity.cz/rc/E7VB

Dům, 155 m², tř. B
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
12 480 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E7V5

Dům, 150 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
7 400 000 Kč

VYSOKÝ ÚJEZD
www.realcity.cz/rc/E7V6

Dům, 105 m², tř. C
RSČS / CS Plus

tel.: 725 169 357
7 690 000 Kč

NUČICE
www.realcity.cz/rc/E7V7

Dům, 2240 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
7 800 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7V8

Dům, 120 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
7 900 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7VC

Dům, 164 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
14 199 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7VD

Dům, 392 m², tř. G
CENTURY 21 AZ Reality

tel.: 608 819 472
24 900 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7VE

Dům, 500 m², tř. G
Mnichovická RK

tel.: 605 863 018
32 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7VF

Dům, 600 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 038
36 450 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů



Nanonátěry jsou tu!  
Představují budoucnost zdravého bydlení?

Technologie, materiály, inovativní řešení – to je hudba nikoli budoucnosti, ale současnosti. Bydlení už dávno není tam, 
kde bylo před pár desítkami let a co se ve filmu zdálo jako sci-fi, dnes už je téměř samozřejmostí. Jakou další novinku 
můžete přivítat ve svém domově? Co třeba nanonátěry? Nebo vám je jedno, v jakém prostředí žijete a kde trávíte vět-
šinu svého času?

Není jedno, čím se obklopujeme
V  dnešní  době  trávíme  až  90 %  svého 
času  uvnitř  budov.  Možná  je  opravdu 
na čase si uvědomit fakt, že vhodný vý-
běr  materiálů  má  dopad  nejen  na  naši 
pohodu,  ale  i  na  naše  zdraví  a  zdraví 
rodiny  a  blízkých.  Především  ve  svých 
domovech  můžeme  svou  volbou  vý-
znamně ovlivnit kvalitu našeho života.

Nanonátěry – zdravější domov
Dnešní  téma  jsou nanonátěry. Ty nám 
snadno  zajistí  lepší  bydlení  ve  zdravěj-
ším prostředí.  Jak  je  to možné? Pracují 
totiž  podobně  jako  čističky  vzduchu. 
A přitom stačí tak málo: natřít jimi strop 
či stěny. 

Stále  ještě  nevěříte?  Nanonátěry  jsou 
novinkou  na  trhu.  Nabízejí  nepřeber-
nou škálu bonusových výhod pro lidské 
zdraví. Mezi ty zásadní patří silný anti-
mikrobiální efekt. Co to znamená? Jed-

noduše řečeno ničí viry, bakterie i aler-
geny.  Tím  snižují  riziko  onemocnění 
astmatem a přenosu infekčních chorob. 

Poradí si i s plísněmi
Podobně jako s viry a bakteriemi si pora-
dí i s plísněmi. Spolehlivě likvidují plís-
ňové  spory,  exkrementy  roztočů  a  do-
konce  i  toxické  látky,  které  se  mohou 
uvolňovat z pořízeného nábytku, plastu 
nebo čisticích prostředků. 

Proti zápachu

Výčet zmíněných benefitů  ještě nekon-
čí.  V  místnosti,  kde  se  nátěr  nachází, 
skvěle pročistí vzduch a dokážou elimi-
novat nepříjemné zápachy. Jestliže zvo-
líte  nanonátěr  pro  kuchyň,  zbavíte  se 
starosti  s usazováním mastnoty. Konec 
bude také odstraňování výparů z vaření. 
Kuřáci  jistě ocení  i  fakt,  že nanonátěry 
působí  podobně  jako  u  nepříjemných 
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Samočisticí funkce

Pokud natřete jakoukoli stěnu speciálním nanonátěrem, máte jednoduše 

po starostech nejen s pachy, ale i co se údržby týče. Aktivovaný natřený 

povrch je totiž odolný proti usazování nečistot a má silnou samočisticí 

funkci. Dokáže zachytit a zlikvidovat i mikroskopické částečky špíny, kte-

ré jsou rozptýlené ve vzduchu. Ano, až sem se posunuly moderní techno-

logie. Není to skvělé? Ošetřené plochy díky tomu všemu zůstávají dlouho 

čisté. Dokonce se na ně nenanese prach a na povrchu se nevytvoří plísně, 

řasy ani nepříjemné pavučiny.



pachů. Likvidují spolehlivě nejen pach 
z cigaret, ale i pachy živočišného půvo-
du. Ano, platí to i v případě pachů z va-
šich domácích mazlíčků. Konec je tedy 
i obavám, že u případného prodeje ne-
movitosti budete muset pobyt zvířecích 
spolubydlících zohlednit v požadované 
ceně za nemovitost. 

Jak se nanonátěry nanáší
Možná vyvstává otázka: má to nějaké 
ale? Nových technologií se není třeba 
obávat. To samé platí i pro nanonátěry. 
Můžete je jednoduše použít v jakékoli 
nemovitosti. Jsou vhodné nejen do běž-
né domácnosti, ale i do kancelářských 
prostor, školek, nemocničních zařízení 
stejně jako třeba do restaurací. Aplikují 
se snadno. Určitě nejlépe budou sedět 
na porézním povrchu, který se denně 
neomývá nebo neotírá. Příkladem tako-
vého povrchu je klasická zeď, kamenný 
obklad, cihly, imitace kamene či cihel, 
dřevo, plast a další. Odborníci doporu-

čují nátěr aplikovat v běžných domác-
nostech na stěny či strop. 

Když chcete jen účinně čistit vzduch
V úvodu jsme zmiňovali, že nanonátěr 
slouží i jako bezhlučná ekologická čistič-
ka vzduchu. Pokud jej chcete využít čis-
tě pro tyto účely, stačí s ním natřít doma 
strop a malý pásek pod ním. Vyrábí se 
nejen v bílé barvě, ale i v dalších odstí-
nech. Vybrat si můžete třeba pastelovou 
řadu tónů. Výrobci garantují funkčnost 
nátěru na přibližně 10 let. Zároveň uvá-
dí, že jeho funkčnost není zachována 
v případě, že se rozhodnete jej přemalo-
vat nebo by se z jakýchkoli důvodů ne-
chtěně či chtěně odřel. Funkce tak není 
v podstatě nijak a ničím omezená.

Když není doma nebo v kanceláři 
dostatek světla
Světelné energie je venku dostatek, a to 
i ve stínu a po celý rok. Postačí proto, 
když na určitý čas otevřete okna doko-
řán a necháte světlo působit na natřený 
strop nebo stěnu. Pokud máte doma 
místnosti tmavé nebo není možné z dů-

vodu nepříznivých venkovních pod-
mínek, jako je smog či pyly v ovzduší 
apod. okna otevřít, je potřeba natřené 
stěny nebo strop dosvítit uměle. Ani to 
není velký problém. Dělá se to s pomo-
cí UVA zářivek. Ideálně podle pravidla 
1W elektrického příkonu zdroje na 1 m2 
nasvícené plochy. Umělé dosvícení oce-
ní např. alergici, protože vyšší intenzita 
UVA záření umožní povrchu natřené-
mu nanonátěrem lépe rozkládat škodli-
viny a likvidovat mikroorganismy.
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Zázrak? Čistá fyzika!

Člověk by chtěl skoro říci, že nanonátěry jsou zázrak moderní 
doby. Nebo minimálně po přečtení výše uvedených výhod. 
Ale je to čistá fyzika. Nanonátěr totiž funguje na základě tzv. 
fotokatalýzy. Jde o fyzikální vlastnost, při které jsou pomocí 
oxidace rozkládány organické částice. Aby nanonátěry 
fungovaly dobře a spolehlivě, potřebují hlavně dostatek 
světla. Konkrétně se jedná o UVA záření ve vlnové délce 365 
nanometrů. Co to znamená? Ne, nemusíte se bát, že když 
u vás doma neproniknou po celý den do všech místností 
sluneční paprsky, budou u vás tyto nátěry k ničemu. 

Výhody nanonátěru

Srovnáme-li klasické 
technologie čištění v podobě 
čističek vzduchu nebo třeba 
rekuperačních jednotek, nátěry 
nevyžadují žádné náklady 
na údržbu. Stejně tak nevydáte 
ani korunu na provoz a lze je 
aplikovat prakticky všude, aniž 
by zabraly potřebný prostor. 
Další nespornou výhodou je 
jejich bezhlučnost. Nebude 
třeba vyměňovat žádné filtry 
a díky tomu neprodukují ani 
odpad navíc, což je velké 
téma, které se dnes často řeší. 
Nátěry odpovídají požadavkům 
platné české i evropské 
legislativy. Jedná se o naprosto 
ekologickou, certifikovanou 
a zdravotně nezávadnou 
nátěrovou technologii bez 
použití chemických látek, která 
přináší nemalé výhody.

Mít doma příjemný, čistý a zdravý vzduch bez nepříjemných pachů, bez 
virů, bakterií, plísní a toxinů je už v dnešní době opravdu možné. Jde to 
dokonce i bez chemie a vůní, které jste možná doposud užívali k osvěžení 
vzduchu. A zvládnete to i bez drahých a hluk vydávajících přístrojů. Stačí 
domov vymalovat speciálním fotokatalickým funkčním nátěrem a je to. 
Váš domov se rázem stane čistším a zdravějším. Nestojí to za to? 
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VYSOKÝ CHLUMEC
www.realcity.cz/rc/E6QI

Pozemek, 1466 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
596 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E58A

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

tel.: 774 110 007
810 500 Kč

KŘEPENICE
www.realcity.cz/rc/E7U2

Pozemek, 1077 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
861 600 Kč

VRÁŽ
www.realcity.cz/rc/E6G4

Pozemek, 1582 m²
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 325 777
949 200 Kč

SADSKÁ
www.realcity.cz/rc/E7U3

Pozemek, 773 m²
ALL DONE s.r.o.

tel.: 739 353 732
1 055 000 Kč

HEŘMANIČKY
www.realcity.cz/rc/E7U4

Pozemek, 2963 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 137 050 Kč

HLÍZOV
www.realcity.cz/rc/E7U5

Pozemek, 2596 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 295 000 Kč

DRAHLÍN
www.realcity.cz/rc/E7U6

Pozemek, 1097 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 371 250 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E7UA

Pozemek, 358 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 490 000 Kč

KAMENNÝ PŘÍVOZ
www.realcity.cz/rc/E7UB

Pozemek, 1052 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 603 700 Kč

KLY
www.realcity.cz/rc/E7UC

Pozemek, 1686 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
2 800 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E7UD

Pozemek, 2992 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 990 000 Kč

LÁZNĚ TOUŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E7BU

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

tel.: 605 227 037
1 490 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E7U7

Pozemek, 1295 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 700 000 Kč

ŽEBRÁK
www.realcity.cz/rc/E7U8

Pozemek, 910 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 992 900 Kč

DOLNÍ KRALOVICE
www.realcity.cz/rc/E7U9

Pozemek, 1429 m²
CENTURY 21 My Home

tel.: 739 628 801
2 399 400 Kč

STATENICE
www.realcity.cz/rc/E7UE

Pozemek, 910 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 006
3 700 000 Kč

PSÁRY
www.realcity.cz/rc/E7C4

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

tel.: 800 775 577
4 490 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6QV

Pozemek, 2059 m²
Zafix s.r.o.

tel.: 777 255 444
6 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7UF

Pozemek, 1562 m²
Reality Vodenka

tel.: 608 981 561
8 300 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků
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KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E7JG

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

tel.: 800 100 446
150 Kč/m²/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7TJ

Kanceláře, 17 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
1 615 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E7TK

Kanceláře, 7 m², tř. G
CENTURY 21 VIP service

tel.: 739 685 158
1 650 Kč/měs.

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7TL

Kanceláře, 8 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7TM

Kanceláře, 15 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E7TN

Kanceláře, 20 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 775 285 285
3 500 Kč/měs.

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7TO

Kanceláře, 21 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 500 Kč/měs.

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E7TP

Kanceláře, 17 m², tř. D
Aktivreality

tel.: 607 588 961
3 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7TT

Kanceláře, 40 m², tř. D
RK Honzík

tel.: 724 593 303
6 940 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7TU

Kanceláře, 50 m², tř. G
PSN s.r.o.

tel.: 605 083 611
7 250 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7TV

Kanceláře, 22 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 775 285 285
7 504 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7TX

Kanceláře, 25 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 775 285 285
8 810 Kč/měs.

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/E7TQ

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

tel.: 800 100 446
3 900 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E7JN

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

tel.: 777 345 346
4 500 Kč/měs.

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E7TR

Kanceláře, 26 m², tř. G
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
5 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7TS

Kanceláře, 21 m², tř. G
HORREN  s. r. o.

tel.: 777 949 757
5 852 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DXD4

Kanceláře, 4700 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 734 441 400
15 010 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E7TY

Kanceláře, 10 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 734 441 400
18 790 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E7TZ

Kanceláře, 50 m², tř. G
CENTURY 21 VIP service

tel.: 602 225 456
20 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E7U1

Kanceláře, 139 m², tř. B
RK STING

tel.: 800 103 010
21 096 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem kanceláří
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FREE
verze

vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů
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Přísná pravidla ČNB v posledních letech 
zkomplikovala situaci mnoha mladým 
lidem – rodinám i jednotlivcům. Pokud 
chcete nemovitost na hypoteční úvěr, je 
třeba mít našetřeno poměrně dost peněz 
ještě bokem. Vlastní úspory nejsou ale 
jediným způsobem, jak na hypotéku do-
sáhnout. Můžete zkusit třeba dočasnou 
zástavu nemovitosti. Jaké máte možnos-
ti? Kdy a jak tuto variantu aplikovat?

Jakou nemovitost můžete zastavit
Nemovitost, kterou lze „ručit“ na dosažení 
povinnosti vlastních prostředků k udělení 
hypotéky, může být dům, byt, chata nebo 
i stavební pozemek. Je třeba dodržet pou-
ze to, že zastavená nemovitost musí mít 
hodnotu minimálně takovou, aby pokryla 
částku nutnou k dosažení hypotéky. V pra-
xi je to 20, popřípadě 10 % její hodnoty. 
U některých bank vám postačí i 10% vklad.

Jak je to s vyvázáním nemovitosti 
ze smlouvy?
Co klienty zajímá, je doba, po jakou bude 
druhá nemovitost zastavena. To je velmi a in-
dividuální. Dnes už ale neplatí, že nemovitost 
podléhá vždy zástavě po celou dobu splácení 
hypotéky. V okamžiku, kdy zaplatíte smluve-

ných 10 či 20 % z hodnoty nemovitosti, mů-

žete zapůjčenou nemovitost – například byt 

rodičů – vrátit. Přesně řečeno, můžete ji zbavit 

zástavního práva.

Prodej hypotéky se zástavou
Až jako poslední možnost je tu prodej nemo-
vitosti. Dokonce to lze i se zástavou, neboť 
časy, kdy hypotéka představovala spíš kouli 
na noze než cokoli jiného, jsou dávno pryč. 
Dnes už představuje transakce prodeje ne-
movitosti i s hypotečním úvěrem a zástavou 
poměrně klasický případ. V praxi je to tak, 
že se na nového majitele převede hypoteční 
úvěr i se zástavou. V jednotlivých případech 
se postupuje individuálně, takže začněte ná-

vštěvou pobočky. Tam už se domluvíte.

Obavy z rizik při využití zástavy

Celá řada lidí vyloučí možnost zástavy hned, 

a to z důvodu, že mají strach, že o nemovitost 

mohou přijít. Riziko je ale minimální. Jak to? 

Po sérii nařízení, které vydala loni v říjnu Čes-

ká národní banka, nesmí měsíční splátka hy-

potéky, společně se všemi dalšími splátkami, 

tvořit více než 45 % rozpočtu domácnosti. To 

je důvod, díky kterému by na hypoteční úvěr 

neměli dosáhnout lidé, kteří by mohli mít pro-

blém s placením. Banky si to opravdu hlídají. 

Než banka přistoupí k razantním řešení, máte 

mnoho možností, jak situaci řešit, a banka 

vám ráda vyjde vstříc. Je třeba ale dodržet pra-

vidlo, že v případě jakýchkoli potíží se spláce-

ním je nutné kontaktovat banku a domluvit se 

s ní na dalších krocích. Opravdu se nestane, 

že při prvním zakolísání přijdete o dům nebo 

o rodinný majetek, kterým jste ručili.

Zastavení nemovitosti nemusí hned zname-
nat trvalý závazek a riziko ztráty rodinného 
majetku na desetiletí. Takhle to dnes už ne-
funguje. V první řadě tu je možnost ručení 
nemovitostí, kterou chcete koupit. Až když 
to nestačí, poohlédněte se po další možné 

nemovitosti vhodné k zástavě.

Pojištění pro všechny případy nouze

Pro případ nouze slouží Pojištění schopnosti 

splácet hypotéku. Tohle pojištění vám pomů-

že v situacích, jako jsou dlouhodobá pracovní 

neschopnost, invalidita nebo ztráta zaměstná-

ní. Nikdy nevíte, co vás v životě potká, a být 

připraven se mnohdy vyplatí. S tímhle pojiště-

ním můžete zůstat v klidu.

Přísná pravidla ČNB v posledních letech Přísná pravidla ČNB v posledních letech ných 10 či 20 % z hodnoty nemovitosti, mů-ných 10 či 20 % z hodnoty nemovitosti, mů- neměli dosáhnout lidé, kteří by mohli mít pro-neměli dosáhnout lidé, kteří by mohli mít pro-

Dočasná zástava nemovitosti 
V jakých případech ji můžete využít?

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



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“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Na území bývalého areálu Nuselských mlékáren roste bytový 
komplex se soukromým vnitroblokem.

Doporučujeme kompaktní 3+kk č. 246 / 81,4 m2 / 2. NP / 8 461 838 Kč
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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