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EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Protivín, okr. Písek. Prodej ŘRD
o velikosti 4+1, pozemek 273 m2.
IS: voda, kanalizace, elektřina.
Dvořákova ulice.

G

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Výškov, okres Louny. Prodej
samostatného RD 3+kk, na pozemku
o výměře 1.376 m2. Elektřina 220/380,
obecní voda, kabelová TV.

1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
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

1.399.000 Kč

G

G

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

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

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY

Méně bývá více
Většina realitních kanceláří se
pyšní „velkým“ týmem realitních makléřů. Podíváme-li se
však detailněji na realitu, tak se
zdá že méně bývá mnohdy více.
Není velkým tajemstvím, že největším úskalí dnešního realitního trhu je „sehnat“ zakázku,
tzn. získat nemovitost k prodeji
či pronájmu. Všeobecně platí – makléřů je hodně a zaká-

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
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

zek je relativně málo. Realitní
kancelář (ať jakkoliv velká) rozhodně nestačí pokrýt přijatými
zakázkami své makléře. Z nich
se pak stávají víceméně lovci,
kteří uhání chudáky klienty, aby
si pro sebe ukořistili alespoň
jednu zakázku. Vždyť i provizní
systém bývá nastaven v nesmyslném poměru, kdy makléř inkasuje až 90 % provize a zbytek
náleží realitce!
Občas se tak potkávám s klienty, kteří nám nabídli nemovitost, ale vedle toho je ještě
oslovil makléř – lovec. Obvykle
bývám překvapen, co je schopen klientům „nakukat“, aby si
utrhl zakázku pro sebe. Často
se pak stane, že se k nám nabízející po pár měsících vrátí
a naváže spolupráci, která vede
k úspěšné realizaci obchodu.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz
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Neobyčejné

BYDLENÍ
na dosah Vinohrad!
depogrebovka.cz

B

PRAHA 5 - SMÍCHOV | U NIKOLAJKY

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E811
110 + 12 m2, lodžie, francouzská okna, dřevěné podlahy, temperovaná
dlažba, 2 parkovací místa, byt ve 3.NP moderního nízkoenergetického
34701
domu v rychlém dosahu služeb.
724 551 238
16 800 000 Kč
G

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | U STUDÁNKY

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E813
63 m2, velká dřevěná okna, parkety, parkovací stání, recepce, zrekonstruovaný byt ve 4. NP dobře udržované budovy z 90. let s výtahem
30610
v těsném sousedství Královské obory.
724 551 238
8 500 000 Kč
B

PRAHA 4 - MODŘANY | RORÝSOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E81A
86 + 14 m2, balkon, dřevěná eurookna, garážové stání, světlý byt ve 4. NP
nového nízkoenergetického bytového komplexu Rezidence Modřanka
34694
s výtahem v klidné rezidenční zástavbě.
724 551 238
8 850 000 Kč
G

PRAHA 8 - KARLÍN | KŘIŽÍKOVA

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E814
86 m2, nová dubová okna, repasované parkety, původní zrestaurované
dveře, klasický byt s vysokými stropy ve 2. NP pavlačového domu s výta34552
hem nedaleko parku na Vítkově.
724 551 238
11 700 000 Kč

G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E81M
81 + 1 m2, balkon, arkýř, původní dvoukřídlé dveře, zrepasované parkety,
podlahové vytápění, byt s výhledem na kostel sv. Ducha v 6. NP historick34300
ého domu s výtahem.
724 551 238
18 480 000 Kč
C

PRAHA 10 - VRŠOVICE | 28. PLUKU

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E817
87 + 2 m2, jižní balkon, dřevěná špaletová okna, podlahové vytápění,
zrenovovaný byt s interiérem kombinujícím moderní prvky s tradičními
34643
ve 2. NP zrekonstruovaného secesního domu.
724 551 238
11 500 000 Kč
D

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | OVENECKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E812
100 + 43 m2, balkon, střešní terasa, dřevěná okna, dubová podlaha,
klimatizace, nový byt s panoramatickým výhledem v 6. a 7. NP zrekon33417
struovaného činžovního domu blízko centra.
724 551 238
14 930 000 Kč
G

PRAHA 6 - VOKOVICE

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E815
289 + 327 m2, hliníková okna, podlahy z jasanového dřeva, krb, garáž,
třípodlažní dům od studia Kuba & Pilař architekti, se zatravněnou
33360
střechou, atriem, fitness a domácím kinem.
724 551 238
34 900 000 Kč

E

PRAHA 10 - VRŠOVICE

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E818
105 + 2 m2, balkon, repliky původních špaletových oken, masivní parkety,
množství vestavěných skříní, nově upravený byt s arkýřovým oknem ve
34796
4. NP činžovního domu z roku 1910.
724 551 238
13 500 000 Kč
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | ŘEHOŘOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E7ZZ
101 m2, repasované parkety, původní špaletová okna, světlý byt s vysokými stropy a výhledem na Pražský hrad i vrch Vítkov leží ve 3.NP zrekon34754
struovaného činžovního domu.
724 551 238
11 900 000 Kč
C

PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | K CHALOUPKÁM

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E819
142 + 57 m2, jihozápadní terasa, dřevěné podlahy, garážové stání, byt
s výhledy ve 2. NP terasovitého bytového domu v klidné čtvrti vedle
34882
Hamerského rybníka a parku.
724 551 238
15 500 000 Kč
C

PRAHA-VÝCHOD - SIBŘINA

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E816
297 + 918 m2, vyhřívané podlahy, krb, vyhřívaný bazén, dvojgaráž, prostorný dům se slunnou terasou a upravenou zahradou v nové, klidné
34352
rezidenční zástavbě obce vedle Prahy.
724 551 238
15 500 000 Kč
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Natland Real Estate – Rezidence Harfistka
OMEGA ESTATE s.r.o.
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
PSN s.r.o.
RealExpert Success
Realitní kancelář Donna s.r.o.
Real-Treuhand
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
TipCars
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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

Trigema a. s.
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DOMY
MALVAZINKY
Rodinné bydlení
v dosahu centra.
www.domy-malvazinky.cz

BYTY
DĚLNICKÁ
Bydlení mezi
Vltavou a Stromovkou.
www.bytydelnicka.cz

ŽIŽKOVSKÉ
PAVLAČE
Moderní bydlení
v blízkosti parku Vítkov.
www.zizkovskepavlace.cz

Moderní bydlení
v atraktivních lokalitách Prahy
praha@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.ms-invest.cz

CENTURY 21: Zákon
o realitním zprostředkování
povede ke zkvalitnění práce
všech makléřů na trhu
Společnost CENTURY 21 vítá nový zákon o realitním zprostředkování. „Je velmi dobře, že klade důraz na kvalitu
vzdělání realitních zprostředkovatelů,“ říká Tomáš Jelínek, provozní ředitel CENTURY 21 Czech Republic.
Nový zákon o realitním zprostředkování, který v lednu podepsal prezident a od února začíná platit, klade důraz především na vzdělání
a kvalifikaci realitních zprostředkovatelů. Ti
by měli mít dostatečné vzdělání, akreditovaný
kurz Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo dostatek zkušeností v oboru.
Podle CENTURY 21 představuje zákon značný krok vpřed. „Naše společnost je mezinárodní franšízovou sítí. Proto víme, že jistá regulace
trhu s nemovitostmi existuje ve většině států, kde
působíme. Byla tedy jen otázka času, kdy podobná regulace bude zavedena u nás. Obecně vítáme
veškeré kroky, které povedou ke zkvalitnění práce
všech makléřů na trhu a k ochraně koncových zákazníků,“ říká Tomáš Jelínek.

Přehled hlavních změn, které zákon přináší:
1.

2.

3.

Spotřebitel by se měl setkávat s realitními
zprostředkovateli, kteří mají dostatečné
vzdělání, akreditovaný kurz ministerstva
školství nebo dostatek zkušeností v oboru.

– o výši provize či způsobu jejího určení,
pokud má ke stejnému předmětu převodu uzavřenou jinou smlouvu o zprostředkování, jinak je zájemce oprávněn
od smlouvy odstoupit.

Všechna ujednání se dějí pouze písemně,
a to včetně převodů podílů v bytovém
družstvu.

CENTURY 21 vidí přínos hlavně v obecném
zlepšení podmínek na trhu i postavení klientů. Pro sebe a své makléře příliš změn nevidí. Společnost dlouhodobě klade velký důraz
na průběžné vzdělávání makléřů ve vlastní
Akademii a má také svůj etický kodex. Proto
se přijetím zákona pro CENTURY 21 prakticky nic nemění.

Tomáš Jelínek
provozní ředitel
CENTURY 21 Czech Republic

Zprostředkovatel má informační povinnost o:
– konkrétních závadách, omezeních váznoucích na předmětu převodu nebo
o předmětu užívání či požívání, které
plynou z veřejných seznamů, a dále
o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odbornosti měl vědět,

Dle § 5 občanského zákoníku je realitní
zprostředkovatel bezesporu odborníkem
ve svém oboru, a dává tak najevo, že je
schopen jednat se znalostí a pečlivostí,
které jsou s jeho povoláním spojeny.

Mezi jednoznačné klady nového zákona patří
například povinnost zprostředkovatele informovat o konkrétních závadách či omezeních
váznoucích na nemovitosti, pokud o nich ví
nebo by vzhledem ke své odbornosti vědět
měl. Stejně tak musí zprostředkovatel informovat o výši své provize.

Velmi dobré zkušenosti společnost zmiňuje,
i pokud jde o spolupráci se státem a parlamentem. „Bylo potěšující, že s námi zástupci ministerstva i parlamentu komunikovali a reflektovali
řadu našich připomínek,“ říká Jelínek.

4.

5.

Smlouvou o realitním zprostředkování
nelze uložit povinnost uzavřít realitní
smlouvu, tedy např. nájemní nebo kupní
smlouvu.

6.

Je-li uzavřena smlouva o realitním zprostředkování na dobu neurčitou, může být
výpovědní doba maximálně jeden měsíc.

7.

Exkluzivitu lze ujednat jen na dobu
určitou, nejdéle však na šest měsíců (lze
ji opakovaně prodlužovat, nejdříve však
30 dnů před uplynutím ujednané doby).

8.

Záloha na provizi nesmí být více než
2/3 ujednané provize.

9.

Pokud byla smlouva uzavřena z důvodu
nečinnosti, pochybením, neposkytnutím odpovídající součinnosti realitního
zprostředkovatele či až po zániku závazku smlouvy o realitním zprostředkování,
není nárok na provizi.

10. Ke splnění nebo zajištění dluhu spotřebitele nelze použít směnku ani šek.

CENTURY 21 Czech Republic, Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1
www.century21.cz

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

Komerční sdělení
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Nové trendy
bydlení na Harfě

OBJEVTE GENIA
LOCI PRAŽSKÝCH
VYSOCAN
800 350 111
rezidenceharﬁstka.cz
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Pařížská 131/28, Praha 1 – Josefov
+420 731 300 400, info@luxent.cz

www.luxent-commercial.cz

G

G

G

Praha 1-Josefov

www.realcity.cz/rc/E81H

Pronájem obchodní jednotky 33 m v přízemí hotelu Intercontinental, pro butik značkové módy, luxusní doplňky, obchod se suvenýry,
prodejnu s květinami apod. Jednotka má vlastní vchody jak z venkovní části, tak z vnitřní části hotelu a je plně prosklená.
2

770 128 128

Praha 1-Nové Město

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

165 000 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E76Y

www.realcity.cz/rc/E81I

Pronájem kanceláří 480 m2 v moderní administrativní budově po
kompletní rekonstrukci. Kanceláře je možné přizpůsobit dle vlastních potřeb, jelikož jsou v současnosti ve stavu shell & core. Ke každé
nájemní jednotce je možnost vlastní kuchyňky.
775 285 285

G

www.realcity.cz/rc/E81J

Prodej komerčního objektu o celkové rozloze 763 m² v samém
srdci lázeňského města. Nemovitost se rozkládá na šesti podlažích
(1 podzemní a 5 nadzemních). V objektu je celkem deset apartmánů.
Nemovitost prošla rekonstrukcí. Součástí jsou parkovací stání.
770 128 128

www.realcity.cz/rc/E5RZ

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

G

www.realcity.cz/rc/E7I7

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

www.realcity.cz/rc/E81K

Pronájem obch. jednotky 71,5 m². Vhodná jak pro butik s oblečením,
tak restaurační zařízení, případně obchod s potravinami. Výborná
lokalita přímo v business parku. Částečně prosklená s výbornou
viditelností přímo u silnice a hlavní křižovatky směrem k Jesenici.
775 285 285

35 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7I5

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

Praha 6-Vokovice

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E81S

Prodej jedinečné vily o CP ploše 691 m², na pozemku 935 m², s dvěma
parkovišti pro celkem 13 vozů. Parkoviště lze ovšem rozšířit o další
plochu na pozemku. Tento dům v současnosti slouží ke komerčním
účelům, k pronájmu kanceláří a jedné obchodní jednotky.
775 285 285

Informace v RK

Informace v RK

B

G

Dobřejovice, Praha-východ

Informace v RK

G

Praha 4-Braník

17 000 000 Kč

Jesenice, Praha-západ

Informace v RK

D

Okřesaneč

770 189 189

G

Poděbrady

156 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E81L

K pronájmu obch. jednotka 185,5 m² v nové prémiové rezidenční novostavbě Vitality Rezidence v atraktivní lokalitě. Výborná dopravní dostupnost, recepce 24/7, kamerový a čipový přístupový systém, klubový
lounge s krbem a venkovní relaxační zóna. Park. v podzemní garáži.

60 997 Kč/měs.

G

Praha 10-Strašnice

Praha 5-Smíchov

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E7HS

Nebytový prostor 90 m², který prošel důkladnou a perfektní rekonstrukcí, v přízemí domu postaveném těsně po roce 1900 na Rašínově
nábřeží v samém centru Prahy. Prostor je ideální pro provoz vzorkové
prodejny či kanceláří. V okolí veškerá občanská vybavenost a MHD.
773 769 769

11 250 000 Kč

Nehvizdy, Praha-východ

www.realcity.cz/rc/E81T

Pronájem obchodní jednotky 451 m² umístěné ve střední části haly.
Přední část jednotky je kompletně prosklená. Poskytuje tedy dobrou
viditelnost na sortiment. Možnost vybudování kancelářských prostor
a showroomu. Hala je rozdělena na samostatné jednotky.
775 285 285

90 200 Kč/měs.

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

www.luxent.cz

D

B

Praha-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E81E

Unikátní byt 4+1 se dvěma koupelnami, dvěma balkony a komorou
o celkové výměře 124,4 m² přímo v centru Staré Prahy, s výhledy na
Pražský hrad, Malou Stranu a Rudolfinum. Byt je umístěn ve třetím
patře činžovního domu postaveného na konci 19. století.
773 769 769

Praha 4-Krč

Nový byt 4+kk o UP 214 m², v jedinečné rezidenci V Tower tyčící se
nad Prahou, ve 23. patře, s možností využití nonstop recepce. Součástí
je velká terasa (59 m²) okolo celého bytu, dvě gar. stání, sklep a další
doplňkové služby (fitness, sauna, wellness...).
720 310 300

Informace v RK

G

www.realcity.cz/rc/E81D

www.realcity.cz/rc/E81G

Nový byt 3+kk s terasou v projektu Vitality Rezidence společnosti Satpo. Byt s UP 135,7 m² se nachází ve 4. patře s výhledem do Kinského
zahrad. Terasa je v kombinaci se záhony pro zahradní činnost. Byt je
nadstandardně vybaven i pro nejnáročnější klienty.
770 189 189

G

www.realcity.cz/rc/E5H7

Velmi zajímavý byt 3+kk poblíž Staroměstského náměstí, v činžovním
domě s novým výtahem, ve třetím, posledním patře. Celková obytná
plocha bytu je 178 m² a velkorysá částečně zastřešená terasa 22 m2
s výhledem na Pražský hrad. Byt je zařízený starožitným nábytkem.
773 769 769

www.realcity.cz/rc/E81F

Kompletně zrekonstruovaný moderní byt 3+1 se dvěma balkony,
celková užitná plocha 98 m² (podlahová 93 m², balkony 4,8 m²).
Byt se nachází ve 4. patře zrenovovaného domu s výtahem, na ulici
28. pluku, několik minut autobusem na Metro linky A.
734 445 445

C

www.realcity.cz/rc/E7I1

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

www.realcity.cz/rc/E7OB

Byt 3+kk, 309 m , v klidné lokalitě vhodný pro rodinu s dětmi. Byt je
přízemní a je orientován na JV stranu. Z J a V strany je obklopen zahradou 198 m². Rezidence disponuje 24hodinovou ostrahou s recepcí.
K bytu náleží komora na chodbě domu, park. stání v suterénu.
2

602 108 889

13 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7HR

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

Praha 1-Malá Strana

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E7AU

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

Informace v RK

20 800 000 Kč

G

G

Praha 5-Malvazinky

Informace v RK

G

Praha 6-Dejvice

8 730 000 Kč

Praha 4-Krč

Informace v RK

G

Praha 10-Vršovice

602 108 889

C

Praha 1-Staré Město

18 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7SU

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.

Informace v RK

G

Praha 5-Smíchov

Praha 1-Josefov

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E7SS

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.
602 108 889

Informace v RK

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E7AT

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního
domu, v ulici V Kolkovně, minutu pěšky ze Staroměstského náměstí.
Interiér i dispozice bytu jsou příjemné, elegantní design s vysokými
stropy a arkýřovým oknem v obývacím pokoji.
734 445 445

12 890 000 Kč

co se vztahuje k této nemovitosti v její prospěch, například jsou zde uvedena práva přístupu. Přístup k nemovitosti je velice důležitý.
Bez něj banka nevezme danou nemovitost
do zástavy a i vám to může způsobit značný problém. Podívejte se na přístupové cesty
k nemovitosti, jedná-li se o veřejné komunikace.

Co nám prozradí
výpis z katastru nemovitostí?
Výpis z katastru nemovitostí bude zkoumat každá banka, kde budeme žádat
o hypotéku. Nejen proto je důležité, aby vše bylo v pořádku. Každý, kdo
uvažuje o koupi nemovitosti, měl by si výpis pečlivě zkontrolovat. K nahlédnutí je přístupný přes internet na stránkách katastrálního úřadu, v papírové
podobě ho můžete snadno získat například na poště nebo na katastrálním
úřadě.
U bytů jsou relevantní dva listy vlastnictví:
na budovu a druhý přímo na konkrétní byt.
U rodinných domů je zapotřebí, aby všechny nemovitosti byly řádně zapsány v katastru
nemovitostí a aby souhlasil zapsaný stav se
skutečností. Pokud tomu tak není a chceme-li financovat nemovitost hypotékou, bude
potřeba dát vše do pořádku (například stavby zaměřit, zapsat nebo zbourat a vymazat).
Výpis z katastru nemovitostí je datovaný k určitému dni a času. Zápisy o nemovitosti se totiž
samozřejmě mohou v čase měnit. Hned v záhlaví výpisu je dále uvedeno umístění nemovitosti: okres, obec, katastrální území a číslo listu
vlastnictví. Samotný výpis se pak skládá z několika částí, a to od A do F. Pojďme se společně podívat, jak rozumět jednotlivým částem:
A) Vlastník nemovitosti – zde jsou uvedeni
všichni vlastníci dané nemovitosti. Pokud je
před jmény uvedeno „SJM“, znamená to, že se
jedná o nemovitost ve společném jmění manželů. U více spoluvlastníků je zde uveden spo-

luvlastnický podíl na nemovitosti. Zkontrolujte si, zda jsou pak v kupní smlouvě uvedeni
všichni spoluvlastníci a se správnými podíly.
B) Nemovitosti – zde je jasně popsána nemovitost, kterou kupujete, včetně případných
podílů na společných částech nemovitosti.
Jsou zde uvedeny všechny nemovitosti, které daný člověk vlastní v daném katastrálním
území. Nemusí prodávat všechny. Ale vždy si
pohlídejte, aby v kupní smlouvě bylo uvedeno vše, co opravdu kupujete. Může se stát, že
se na některý menší pozemek zapomene, a to
vám pak může způsobit nechtěné komplikace. Pokud jsou některé prodávané pozemky
v jiném katastrálním území, budou uvedeny
na jiném listu vlastnictví. Dále zkontrolujme,
je-li pozemek, na kterém stojí budova, opravdu ve vlastnictví prodávajícího. Pokud tomu
tak není, zjistěte si, kdo je vlastníkem. Mohlo
by vám to značně zkomplikovat užívání.
B1) Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti – zde jsou uvedeny informace o tom,

C) Věcná práva zatěžující nemovitosti – tato
část je obzvláště důležitá. Jsou zde uvedeny
veškeré zástavy, břemena a jiná zatížení. Zjistěte velice důkladně, čeho se týkají. Jsou zde neomezující zápisy, jako například právo vjezdu
či přístupu – toto se může týkat domů, kde je
podchod, průjezd nebo třeba kryt. U pozemku k rodinnému domu je to horší, uvědomte
si, že některým lidem pak musíte zpřístupnit
svůj pozemek. Dále tu jsou uvedena například
věcná práva dožití. Tato břemena značně snižují hodnotu nemovitosti a mohou být pro
banku nevhodnou zástavou. Dále jsou v této
části výpisu uvedena zástavní práva. Pokud se
jedná o zástavu nebankovního subjektu, bude
potřeba ji v případě koupě před čerpáním
hypotéky vymazat. Pokud se jedná o zástavu banky prodávajícího, nebývá s prodejem
a financováním koupě hypotékou problém.
Jednoduše půjde část peněz na splacení úvěru
prodávajícího a zbylá část pak prodávajícímu.
Částka potřebná pro splacení úvěru prodávajícího se čerpá přímo bance prodávajícího,
nelze čerpat například do advokátní úschovy.
Když si kupujete nemovitost od developera,
jedná se opět o standardní záležitost. Financující banka daného projektu má na nemovitosti
zástavu, ale vystavuje příslib, že po celé úhradě kupní ceny tuto zástavu vymaže.
D) Poznámky a další obdobné údaje – zde
naleznete informace o tom, zda probíhá nějaký zápis na katastrálním úřadu, který se dané
nemovitosti týká. Pokud ano, je zde uvedeno
písmeno „P“. V tom případě si určitě zjistěte,
čeho se týká. V nahlížení do katastru uvidíte
přímo číslo jednání a seznam zúčastněných
osob.
E) Nabývací tituly a jiné podklady zápisu –
zde jsou uvedené listiny, které byly předloženy katastru nemovitostí pro zápis a díky kterým prodávající nemovitost nabyl. Ve sbírce
listin katastrálního úřadu jsou tyto dokumenty
k dispozici k nahlédnutí či pořízení kopie.
F) Vztah bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) k parcelám – tato část se
týká pouze zemědělských pozemků a jejich
zařazení do bonitních půdně ekologických
jednotek.

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.
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Success Brokers, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2
spanelska@real-expert.cz | +420 226 804 184

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

www.chcimaklere.cz
Prodej rodinného domu
Třebovle, okr. Kolín

T: 733 400 598

Pronájem nebytových prostor
Jinonice

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

T: 739 748 722

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

Prodej bytu 1+kk, 37,2 m2, OV
Praha 9 - Letňany

Prodej bytu 2+kk, 50m²
ve střední Itálii

T: 733 400 592

T: 733 400 598

Moderní, světlý byt o dispozici 1+kk a ploše
37,2 m2, který je situovaný v 1. patře novostavby
v Praze 9 - Letňanech, v ulici Pavla Beneše. Byt se
skládá z prostorné vstupní chodby (4,7 m2), obývacího
pokoje s kuchyňským koutem (24,8 m2) a koupelny
s vanou a toaletou. Dále je k dispozici komora.
Byt je osazen plastovými okny se žaluziemi.

Prodej bytu 2+kk (původně 3+kk) 50 m2 v nádherném
prostředí Parco velino Sirente, obec Roccapreturo.
Byt po rekonstrukci (nová střecha, krovy, krbový
komín, střešní okno, rozvody, obklady, podlahy
dlažba, dřevěná okna a okenice, zateplení budovy
10 cm izolačními deskami) je situován v patře
kamenného domu ze 17. století.

Cena: Informace u makléře

Cena: Informace u makléře

HLEDÁTE BYT ČI DŮM?

PRAHA 2-VINOHRADY, UL. KORUNNÍ

PRAHA 2-VINOHRADY, UL. ČERMÁKOVA

PRAHA 2-VINOHRADY, UL. ČERMÁKOVA

PRAHA 2, UL. WENZIGOVA

Byt 2+kk, 48 m2
www.realcity.cz/rc/E2GH
Byt po celk. reko, 1.p. cihl domu s výt. 2 odděl. pokoje, KL, sporák, lednice, digestoř. El. vytápění - kotel.
Sam. WC, koup. se sprch. koutem a pračkou. Kor4
224 817 803
16 500 Kč/měs.

Byt 2+kk, 67 m2
www.realcity.cz/rc/E76F
Zař. byt v domě po celk. reko. Obýv. pokoj s moderní
KL (myčka, lednice, sporák, digestoř), ložnice. Koup.
CER 4
se sprch. koutem a pračkou. Plyn. ET.
224 817 803
30 000 Kč/měs.

Byt 2+kk, 55 m2
www.realcity.cz/rc/E76E
Zař. byt v domě po celk. reko. Obýv. pokoj s moderní
KL (myčka, lednice, sporák, digestoř), ložnice. Koup.
CER1
se sprch. koutem a pračkou. Plyn. ET.
224 817 803
25 000 Kč/měs.

Byt 3+1, 93 m2
www.realcity.cz/rc/E7ZQ
Velký byt po reko, 3.p. cihl. domu s výt. Tři pokoje +
obytná kuchyň s atyp. kuch. linkou a spotřebiči. Plynové ET. Koupelna s vanou, sam. WC, pračka. WEN9
224 817 803
21 000 Kč/měs.

G

Pomůžeme vám!

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

BYT PO REK. 68 m2 + SKLEP 2,5 m2
dům po rekonstrukci, Praha 3-Žižkov, ul. Biskupcova

Nabízíme k prodeji krásný a velmi světlý byt po rekonstrukci v kompletně zrekonstruovaném (2017)
domě (r.v. 1956). Původně 3+kk přebudováno na 2+kk, 68 m2 + 2,5m2 sklep, 3.p z 5 s novým výtahem.
V obývacím pokoji jsou dvě třídílná okna (v. 151 cm x š. 208 cm), lze dispozici snadno změnit zpět
na 3+kk. V ložnici je vysoké třídílné okno (v. 178 cm! x š. 208 cm) a šatna. Plastová okna, plastové
stoupačky, elektřina v mědi. Vytápění plynovým kotlem v domě, digitální měřiče. Dům kompletně
zrekonstruován. K bytu náleží plaňkový sklep 2,5 m2. K dispozici velká místnost - kočárkárna,
sušárna aj.. Ve vnitrobloku upravený park. Kabelová televize a internet UPC. Měsíční poplatky
– 5 189 Kč včetně fondu oprav ve výši 2 592 Kč + elektřina. Veškeré rekonstrukce domu již splaceny
= bude se snižovat fond oprav. Výborná dostupnost MHD. Veškerá občanská vybavenost v okruhu
500 m! Lze financovat prostřednictvím hypotečního úvěru.

CENA: 6 590 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz
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Krize dostupnosti bydlení má negativní vliv
i na penzijní a zdravotní systém nebo prospěch dětí
Praha, 30. ledna 2020 – Bytová krize se v Česku prohlubuje. Z pohledu povolování
nové výstavby výrazně ztrácíme konkurenceschopnost, jejímž následkem je i stále
se prohlubující krize v dostupnosti bydlení. Nedostatek bytů na trhu a s tím související akcelerace cen mají ale vliv i na další oblasti, které si dnes málokdo uvědomuje. Vedle nedostupnosti vlastního bydlení se současný stav může v budoucnu
projevit třeba v nižší porodnosti či udržitelnosti penzijního systému a systému veřejné zdravotní péče. Nevyhovující bydlení má také vliv na prospěch dětí ve škole.
Dostupnost bydlení v našem hlavním městě
je ve srovnání s okolními evropskými metropolemi jednoznačně nejhorší. Podle Indexu dostupnosti bydlení (CG-INDEX), který
v prosinci Central Group zveřejnil, musí Pražan na průměrný 70metrový byt vydělávat
14,1 roku. To je o více než pět let déle než
ve Vídni. Pokud jde o přepočet nových povolených bytů na 1000 obyvatel, Praha je na tom
se třemi byty na tisíc obyvatel ve středoevropském regionu nejhůře. Například Varšava jich
povoluje téměř pětkrát více. Metropole s lepší
dostupností bydlení tedy povolují rezidenční
projekty mnohem rychleji a hlavně ve větší
míře než v Praze.

Zdroj: Central Group na základě údajů statistických úřadů

Nejistota v nájmu nebo stěhování
Češi velmi rádi bydlí ve vlastním a koupi bytu
vnímají jako dobrou investici a třeba i zajištění na stáří. Nedostatek cenově dostupných
bytů a jejich rostoucí ceny však tento trend
narušují. Lidé jsou nuceni se častěji poohlížet
po nájemním bydlení, jehož ceny ale zejména
ve velkých městech rovněž výrazně vzrostly.
Přichází tak o možnost budoucího zajištění
nebo kvůli nejistotě odkládají založení rodiny.
„Často nastává paradoxní situace, kdy je nájem
vyšší než případná splátka hypotéky za vlastní
byt. Jenže zejména mladé rodiny kvůli současným
doporučením České národní banky bonitním sítem hypotečních bank prostě neprojdou, přestože
jejich výdaje na bydlení jsou ve skutečnosti v nájmu mnohem vyšší, než kdyby platily hypotéku,“
řekla Michaela Tomášková, výkonná ředitelka
Central Group. „Směřovat tedy střední třídu
do nájmu, který je pro ni méně výhodný než koupě vlastního bydlení s hypotékou, nedává ekonomickou logiku,“ doplnila Tomášková.

Jestliže se v dohledné době nezačnou v Praze
rychleji povolovat nové byty, lidé se budou
stále častěji stěhovat zejména do Středočeského kraje, kde pořídí nemovitost výhodněji. Praha tak přijde o své obyvatele a daňové
příjmy a zároveň tito lidé budou do hlavního
města cestovat za prací, resp. využívat městskou infrastrukturu a ještě více zatěžovat dopravu.
Potřebné profese v ohrožení
Pražská krize cenově dostupného bydlení
se výrazně dotýká i zaměstnanců veřejného
sektoru, bez kterých by město nemohlo fungovat, tedy například učitelů, zdravotních
sester, hasičů či policistů. Právě tato skupina
obyvatel kvůli vysokým cenám bytů a nájmů
dojíždí do metropole ze Středočeského kraje. A takových lidí podle analýzy zveřejněné
pražským magistrátem přibývá stále víc především v lokalitách vzdálených do 30 kilometrů
od Prahy. Radní hlavního města Prahy sice
vloni schválili navýšení počtu bytů pro tyto
potřebné profese, ale stále se jedná pouze
o desítky bytů, které rozhodně potřeby této
skupiny obyvatelstva nepokryjí.
„Je potřeba nebrzdit přirozený rozvoj metropole
a rychle dohnat současný deficit, který přesahuje
již 20 tisíc bytů. Ročně Praha musí povolit minimálně 10 tisíc nových bytů. Ve skutečnosti se jich

ale stále povoluje méně než polovina,“ dodala
Tomášková. Pokud se situace nezmění a deficit mezi nedostatečným množstvím povolených nových bytů a poptávkou po nich bude
dále narůstat, bude v roce 2030 v hlavním
městě scházet kolem 100 tisíc bytů, tedy bydlení pro čtvrt milionu lidí, a to právě včetně
bydlení pro potřebné profese. V Praze je přitom podle nejnovějších dat v přípravě téměř
109 tisíc bytů v 735 projektech.
Nižší porodnost se dotkne
penzijního systému
Problémy s bydlením se logicky odrážejí
i v porodnosti. Porodnost v Česku je dlouhodobě nízká a pohybuje se kolem 1,6 dítěte
na ženu. V podstatě jen kvůli migraci obyvatel se zatím u nás porodnost nesnižuje. To se
ale s ohledem na aktuální dostupnost bydlení
může zejména ve velkých městech změnit.
Je velmi nepravděpodobné, že by například
dnešní středoškoláci, pokud nebudou mít kde
bydlet, v budoucnu nějak masivně zakládali
rodiny s více dětmi. Trendem budou spíše
jednočlenné domácnosti, jejichž počet se již
nyní neustále zvyšuje. S nízkou porodností
a stárnutím obyvatelstva samozřejmě souvisí
problematika penzí. Postupně bude docházet

ke stárnutí obyvatelstva a dnešní mladá generace se důchodu dočká až ve velmi pozdním
věku, a to ještě zřejmě v relativně malé výši. Je
to v podstatě takový systém letadla, kdy na výplatu dříve příchozích (nových důchodců)
přispívají nově vstupující členové. Ti se však
sami plnění (svého důchodu) v odpovídající
výši vůbec nemusejí dočkat.
Další komplikací, které se kvůli nižší porodnosti nevyhneme, je financování zdravotní
péče a obecně systému zdravotnictví. Společně s rostoucím počtem osob ve starším věku
logicky výrazně porostou výdaje také zde, protože je budou moci opět hradit jen ekonomicky aktivní lidé.
Nestabilní bydlení má vliv
i na prospěch dětí
Mnoho studií prokázalo, že kvalita bydlení má
přímý vliv na prospěch dětí. Na děti působí
zejména průměrná plocha domácnosti nebo
stěhování během školního života dítěte. Analýza CHPS (Proměny společnosti) například
ukázala, že děti z domácností s nedostatečnou
velikostí bytu mají v průměru horší známky
z matematiky, českého jazyka i cizího jazyka.
V případě matematiky je rozdíl významný.

Statisticky významně horší prospěch mají dle
analýzy i děti z rodin, které se potýkají s problémy hradit náklady na bydlení.
Potvrzuje se také, že nekvalitní bydlení v dětství významně snižuje šanci dostat se na preferovanou střední školu. A to i při zohlednění
vzdělání rodičů, které má díky přenosu aspirací na vzdělávací dráhu dítěte zásadní vliv.
Řešením je zdravá konkurence
developerů a hypotečních bank
Je tedy zřejmé, že nekvalitní, nestabilní nebo
finančně zatěžující bydlení významně ovlivňuje vývoj obyvatelstva. Jediné řešení, které
pomůže současnou situaci na trhu s bydlením
změnit, je zjednodušení povolovacích procesů
a celková rekodifikace stavebního práva. Z našich i zahraničních výsledků dobře míněných
opatření, regulací a podpůrných programů je
ale jasné, že pouze masivní soukromá výstavba nových bytů je jediný recept, který s jistotou neselže. Dokud bude poptávka po nových
bytech výrazně převyšovat nabídku, situace se
nezlepší. Bydlení je pro střední třídu nejdostupnější tehdy, když je na trhu dostatek bytů
a funguje zdravá konkurence developerů a hyZdroj: www.central-group.cz
potečních bank.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Hypotéka vám sníží daň z příjmu,
ať jste zaměstanec, nebo podnikáte
Díky hypotéce si můžete ročně snížit
daňový základ až o 300 tisíc korun,
což znamená, že na dani zaplatíte
až o 45 tisíc korun méně.

Kdy si můžete odečíst úroky
ze svého daňového základu?
Od základu daně si můžete odečíst částku,
která se rovná zaplaceným úrokům za daný
rok z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotéky. Podmínkou odpočtu je, že tento úvěr
řeší vaše bytové potřeby nebo bytové potřeby
vašich blízkých. Není tedy možné odpočet využít v případě, že danou nemovitost pronajímáte nebo ji využíváte jen pro rekreační účely.
V případě, že účastníkem smlouvy o úvěru je
více osob, odpočet může uplatnit buď jedna
z nich, nebo každá z nich rovným dílem. Při
placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu
maximální částky 300 tisíc za každý měsíc placení úroků. „Dobrou zprávou je, že tento limit
je dostatečně vysoký i pro výrazně nadprůměrné hypotéky. Je zde obvykle dostatečná rezerva
i v případě, že úrokové sazby v budoucnu dále
porostou,“ říká Pavel Bultas, ředitel společnosti
HYPOASISTENT.
Jak si odečíst zaplacené úroky
ze základu daně?
Potvrzení o zaplacených úrocích za předchozí
rok banky většinou samy rozesílají na začátku

nového roku, případně jej naleznete na internetu ve své hypoteční zóně. Pokud jste potvrzení ještě neobdrželi, kontaktujte svoji banku
nebo stavební spořitelnu.
Pokud jste živnostník nebo podáváte z jiného
důvodu daňové přiznání, bude toto potvrzení o zaplacených úrocích přílohou vašeho
daňového přiznání. Pokud jste zaměstnanec
a daňové přiznání nepodáváte, požádejte
o provedení ročního zúčtování daně svého
zaměstnavatele. Díky zaplaceným daňovým
zálohám obdržíte po provedení ročního zúčtování daňovou vratku.
Ještě nemáte hypotéku?
V případě, že uvažujete o hypotéce, je dobré
mít na paměti několik věcí. Tou nejdůležitější
je nutnost prokázat bance dostatečné a stabilní
příjmy. Hypotéky bez prokazování příjmů již
několik let neexistují. Zaměstnanci standardně
prokazují příjmy na formuláři vybrané banky
a předkládají bance výpisy z účtu s příchozí
mzdou. Živnostníci obvykle prokazují příjmy
svým daňovým přiznáním. Další příjmy, které banky započítávají jsou například příjmy
z pronájmu, z rodičovské či příjmy z rozdělení zisku z obchodní společnosti. Banky vám

půjčí maximálně devítinásobek vašeho čistého
ročního příjmu (pokud žádá více spolužadatelů společně, příjmy se sčítají) a zároveň výše
všech vašich splátek nesmí přesáhnout 45 %
čistého měsíčního příjmu. „Toto pravidlo platí
pro nové úvěry ve všech bankách, je připuštěno
jen malé množství výjimek,“ dodává Pavel Bultas z HYPOASISTENT.
Další důležitou podmínkou pro získání hypotéky je vaše dobrá úvěrová historie. Pokud jste
v minulosti měli problém se splácením úvěrů
či hypoték, bude získání hypotéky obtížnější. Ne všechny banky budou chtít v takovém
případě váš záměr financovat a úroková sazba
může být výrazně vyšší.
Pro získání hypotéky byste měli mít našetřenou část z vlastních zdrojů, a to minimálně
10 % z hodnoty nemovitosti. Pokud máte našetřeno 20 % a více, banky vám nabídnou nižší
úrokovou sazbu. Nejlepší podmínky pro vaši
hypotéku samozřejmě zjistíte jedině srovnáním dostupných nabídek od všech bank. Nejrychlejší je proto obrátit se na zkušeného hypotečního makléře, který je schopen na místě
nabídky porovnat a doporučit ideální řešení.

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.
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Možnosti mimosoudního řešení sporu
klienta s realitní kanceláří
Základní právní norma pro vztahy klient vers. realitní kancelář (resp. makléř) je dána v obecné rovině zejména
občanským zákoníkem a v současné době také nově přijatým zákonem o realitním zprostředkování (zveřejněno
ve Sbírce zákonů 17. 2. 2020, zákon č. 39/2020 Sb., účinnost od 3. 3. 2020) . Kromě uvedených právních norem
je dále podstatné to, co je zakotveno ve zprostředkovatelské smlouvě, tj. smlouvě uzavřené mezi realitní kanceláří
a jejím klientem. Platí tedy vše, co je dohodnuto v této smlouvě, pokud samozřejmě některá ustanovení smlouvy nejsou v rozporu s občanským zákoníkem, zákonem o realitním zprostředkování či jiným platným právním
předpisem. Pro ty čtenáře, kteří si chtějí upřesnit svoji představu o tom, jaké služby může realitní kancelář zajistit,
přinášíme na této stránce přehled „Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR“. Zároveň připomínáme, že
řadu zajímavých informací ke službám realitních kanceláří lze nalézt na webových stránkách Reality bez rizika
(www.realitybezrizik.org).
Proto, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním mezi klientem a realitní kanceláří, je důležité, aby si každý zákazník před
podpisem zprostředkovatelské smlouvy její
text pozorně přečetl, případně konzultoval
s právníkem a eventuální nejasnosti si s druhou smluvní stranou vysvětlil. Tím se výrazně sníží možnost rozdílného výkladu textu
smlouvy a tím pádem ke stížnostem ze strany
klienta. O tom, že jednoznačně doporučujeme tzv. výhradní (exkluzivní) zprostředkovatelskou smlouvu, hovoří a píší představitelé
ARK ČR již řadu let.
Na sekretariát Asociace realitních kanceláří
ČR (ARK ČR) se často klienti obracejí s dotazem, kde si mohou na realitní kancelář stěžovat, resp. zda mohou svoji stížnost řešit právě
u nás. Na takový dotaz vždy odpovídáme, že
ARK ČR je oprávněna řešit stížnosti jen na své
členy. Dále tazatele informujeme, že stížnost
na jakoukoli realitní kancelář je možné podat
u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Jedná se o tzv. mimosoudní řešení sporu mezi
realitní kanceláří a klientem.
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Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR
(Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.)

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

Pokud se jedná o stížnost na člena ARK ČR, je
možné podat stížnost na sekretariát ARK ČR.
Stížností se bude ve smyslu platných stanov
asociace zabývat Dozorčí rada ARK ČR.
Proces projednávání stížností u DR ARK ČR
Aby se mohla dozorčí rada, resp. senát Dozorčí rady, ARK ČR zabývat stížností, musí stěžovatel na sekretariát Asociace učinit podání,
resp. stížnost. DR neřeší stížnost, pokud má
informaci, že spor je řešen soudně.
Co musí stížnost obsahovat?
Stěžovatel musí srozumitelně vylíčit, proč
a na koho, resp. na kterého člena ARK ČR, si
stěžuje. Ke své stížnosti musí doložit důkazy.
Pokud si stěžuje na členskou realitní kancelář
spotřebitel, musí dokázat, že s realitní kanceláří, resp. realitním makléřem, na kterého si stěžuje, měl/má uzavřený smluvní vztah, např.
zprostředkovatelskou nebo jinou smlouvu obdobného charakteru.
V případě, že předmětem stížnosti je nějaký obchodní případ, který realitní kancelář
ve smluvním vztahu se stěžovatelem řešila
nebo řeší, potom stěžovatel musí doložit
kopie všech platných dokumentů, které se
k dané kauze váží.
Každý stěžovatel uvede, čeho se domáhá, co
požaduje.
Forma
Stížnost a veškerá vyjádření k ní se podává
vždy písemně na adresu pražské centrály sekretariátu Asociace realitních kanceláří České
republiky. Připouští se elektronické podání
na adresu arkcr@arkcr.cz. Všechny související
doklady musí být přílohou ve formátu pdf.
Pokud stěžovatel ke stížnosti nedodá žádné
dokumenty, sekretariát ho vyzve, aby je doložil.

Stěžovatel uvede přesné označení svoje i realitní kanceláře, resp. realitního makléře, na
na kterého/ou si stěžuje.
Stěžovatel fyzická osoba musí uvést své jméno, příjmení a bydliště, resp. doručovací
adresu, a dále telefonické spojení a emailovou
adresu.
Obchodní firma uvede svůj přesný název
a sídlo právnické osoby, IČO a osobu, která
je oprávněna, resp. pověřena stížnost jménem
stěžovatele podat a řešit.
Postup řešení stížnosti
Řešení stížnosti by měl předcházet pokus
o vyřešení stížnosti mimo jednání Dozorčí
rady.
Generální sekretář ARK ČR vyzve druhou
stranu k dobrovolnému splnění požadavků
stěžovatele a pokusí se v první řadě o smír.
Teprve je-li tento pokus neúspěšný, požádá
stranu, na kterou je stěžováno, aby se ke stížnosti vyjádřila a doložila průkazné písemné,
případně obrazové materiály, které doloží
toto vyjádření.
V případě stížnosti na člena realitního seskupení se stížnost řeší nejdříve s centrálou tohoto seskupení.
Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné,
vyžádá si doplnění materiálů, které se ke kauze vztahují.
Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, vyzve stěžovatele nebo stranu, na kterou
je stížnost podána, nebo obě strany kauzy
k podání osobního vysvětlení na jednání DR
AR ČR.
O výsledku jednání senátu DR ARK ČR sekretariát podá písemnou zprávu stěžovateli i straně, na kterou byla stížnost podána.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Realitní zprostředkovatel
– 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 Realitní zprostředkovatel
(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.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRAHA 5

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

ŘRD V ÚVALECH, 128 M² + POZEMEK 201 M²
Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD
Bydlení v RD na hranici Prahy? Les za plotem, dostupnost centra Prahy vlakem za cca 30 min., veškerá vybavenost v dosahu pěšky? KDE? Vyladěné domy v
Úvalech.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 450 000 Kč

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

S NÁMI NAJDETE!
PRONÁJMY

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.

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y3

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Foto výhledu připojené k tomuto inzerátu je
reálné!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
11 170 000 Kč

MEZONETOVÝ BYT 4+KK/T, PRAHA 9
Třída B
www.realcity.cz/rc/E827
Moderní byt 4+kk s terasou v rezidenci Smetanka,
ul. Mezilehlá, v blízkosti Rokytky, ve 3. a 4. p. domu
s výtahem a recepcí. Výměra 144,9 m² + terasa 14,7
m².

iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
12 990 000 Kč

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y3

PRAHA 10

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Foto výhledu připojené k tomuto inzerátu je
reálné!

PRONÁJEM BYTU 2+KK PRAHA 4

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7SX

Plně vybavený bytu 2+kk, ve 2NP, kousek od metra Pražského povstání - trasa C, v cihl. domě bez
výtahu. Dům se nachází v klidné ulici, okna bytu do
vnitrobloku.

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 600 000 Kč

PASIVNÍ DŮM V ÚVALECH

tel.: 737 289 996
11 170 000 Kč

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.

PRAHA 9

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
10 500 000 Kč

tel.: 730 895 595
16 000 Kč/měs.
PASIVNÍ DŮM V ÚVALECH

PRONÁJEM BYTU 2+KK PRAHA 4

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7SX

EXAFIN one, s.r.o.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

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

tel.: 730 895 595
16 000 Kč/měs.
BYT 3+1/L, PRAHA 9, U METRA STŘÍŽKOV
Třída C
www.realcity.cz/rc/E81P

EXAFIN one, s.r.o.

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

BLANÍK REALITY s.r.o.

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

tel.: 603 872 485
4 800 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 773 548 537
35 000 Kč/měs.

PRAHA 2

BYT 4+1/L, PRAHA 9, ČERNÝ MOST

tel.: 737 289 996
10 500 000 Kč

tel.: 730 895 595
4 590 000 Kč

Nové byty Praha 10 - v projektu Vyladěné byty Green Look. Byt 4+kk o užitné ploše 90,6 m² + 2x
balkon (2 x 6,3 m²) je velmi dobře řešen, s JV a SZ
orientací.

Pronájem bytu 4+kk se dvěma terasami v 6. p. rohového domu v žádané lokalitě. Výměra 115 m² +
terasy 24,5 m² a 11,25 m². Poplatky 6 500 Kč/2 os.
(vč.internetu).

EXAFIN one, s.r.o.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

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

BYT 4+KK/2T, PRAHA 2 - VINOHRADY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E826

Výjimečná nabídka - zděný RD s min. spotřebou energie (tzv. pasivní) na vlastním pozemku - v ceně dokončení na klíč.Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše
150 m².

tel.: 730 895 595
4 590 000 Kč

Prodej bytu 3+1/L, 53,2 m² + 6,9 m² lodžie + 1,2 m²
komora, ve 2. podlaží zrekonstruovaného 3. patrového domu. V bytě plastová okna, zasklená lodžie.

EXAFIN one, s.r.o.

iReality, s.r.o.

Třída A
www.realcity.cz/rc/E7SY

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

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 vnitrobloku.

tel.: 730 895 595
7 160 000 Kč

PRODEJ RD 5+KK/2G/KRYTÝ BAZÉN,
ŘÍČANY
Třída C
www.realcity.cz/rc/E81Q
Prodej samostatného RD, 5kk, dvougaráž, krytý
bazén, terasa, na skvělém místě ve vilové čtvrti v
Říčanech. Pozemek 1302 m².

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
20 000 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD
PRAHA - ZÁPAD

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

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 udržovaného 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
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HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

ŘRD V ÚVALECH, 128 M² + POZEMEK 201
M²
Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

SAMOSTATNÝ RD, SENEŠNICE BOJANOVICE

Bydlení v RD na hranici Prahy? Les za plotem, dostupnost centra Prahy vlakem za cca 30 min., veškerá vybavenost v dosahu pěšky? KDE?Vyladěné
domy v Úvalech.

11 místností vč. truhlářské dílny. Užitná plocha 626
m², parcela 827 m², zahrada 500 m². IS: kopaná
studna, elektřina, jímka. Vytápěno kotlem na tuhá
paliva.

EXAFIN one, s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 450 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E81R

tel.: 739 406 126
2 590 000 Kč

TEXTOVÁ INZERCE
POZEMKY

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

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

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

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

INSTINKT REALITY s.r.o.
NOVOSTAVBY BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7ZN

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika.

Byt Praha západ, zvýšené 1.NP, A108, 2+kk, UP
47,1 m², parkety, Eurookna, EN”B”, terasa 68
m², cena vč.DPH, terasy, garáž. stání a sklepa,
www.EREFIN.cz, hypo

EREFIN cz s.r.o.

www.renta365.cz

tel.: 724 270 852
4 844 030 Kč
STAVEBNÍ POZEMEK NELAHOZEVES
www.realcity.cz/rc/E824
Pozemek 1 603 m² určený ke stavbě RD o 2 nadzemních podlažích, připojený na městský vodovod
a elektřinu. Výborná dostupnost do centra Prahy 30 min autem.

iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
2 400 000 Kč

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

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

www.renta365.cz

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7ZO

Byt Praha západ, 2. NP, A202, 4+kk s UP 97,3
m², parkety, Eurookna, výtah, EN”B”, terasa 5,8
m², cena vč.DPH, terasy, garáž.stání a sklepa,
www.EREFIN.cz, hypo

INSTINKT REALITY s.r.o.

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

Byt Praha západ, 4. NP, A402, 4+kk s UP 117,2
m², parkety, Eurookna, výtah,EN”B”, terasa 37,5
m², cena vč.DPH, terasy, garáž.stání a sklepa,
www.EREFIN.cz, hypo

EREFIN cz s.r.o.

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.

HLEDÁME K PRODEJI

tel.: 737 284 117
informace v RK

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.

HLEDÁME K PRODEJI

tel.: 737 284 117
informace v RK

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.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E825

Prodáváme 2 poslední nové RD v obci Horoměřice,
4+kk o celkové ploše 120 m² (přízemí 61 m²), 3 pokoje, 2 koupelny, 2 WC. Vysoké standardy vybavení. Více na tel.

iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
9 280 000 Kč

Hledáme prostor k pronájmu otevřená místnost cca
60 - 80 m², možno i sklep, Praha 2, 3, 10, do 20.000
CZK.

HLEDÁME K PRODEJI

POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 737 284 117
informace v RK

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.

HLEDÁTE

tel.: 737 284 117
informace v RK

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

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 rekonstrukcí. Výtah není nutností.

INSTINKT REALITY s.r.o.

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

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 pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

INSTINKT REALITY s.r.o.

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

tel.: 724 270 852
informace v RK

NOVĚ DOKONČENÝ RD 4+KK,
HOROMĚŘICE

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

tel.: 724 270 852
6 979 350 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7ZP

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

tel.: 800 737 303
informace v RK

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis včetně převodu energií zajistíme my!

KOMERCE

EREFIN cz s.r.o.

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

RealExpert Success

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

tel.: 739 391 550
informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6
Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

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 popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha 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 – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

PENÍZE IHNED

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz.

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální řešení.

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

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

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

Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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 přestěhování 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

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

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

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

v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
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 podmínkou. 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

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, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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

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

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 739 391 550
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK
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CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím REALCITY?

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

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

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

MLADÁ RODINA HLEDÁ

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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.

NABÍZÍME:
Zajímavé ﬁnanční ohodnocení
a přátelský mladý kolektiv.

www.realcity.cz/rc/E6D2

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5
v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. 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.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE KANADSKÉ
SPOLEČNOSTI
www.realcity.cz/rc/E6ML

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov,
Háje, Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany). OV
nebo DV. Nabídky zasílejte na e-mail nova@omegareality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ KE KOUPI RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, nova@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96
Lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 5 000 000 Kč

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 9 000 000 Kč

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

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX

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

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.
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IHNED VYKOUPÍME

tel.: 724 370 102
informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

LETUŠKA HLEDÁ BYT

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

POŽADUJEME:
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,
komunikativnost, zodpovědnost, časovou ﬂexibilitu.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE
NA ROZVOZ ZÁSILEK.

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.

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

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.

Společnost SPACE 4U s.r.o.

KOUPÍME BYT

tel.: 724 375 751
informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E2I7

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce v časopise
a na stránkách www.realcity.cz.

tel.: 724 375 751
informace v RK

16.05.19 11:04

tel.: 724 375 751
informace v RK

tel.: 724 375 751
do 25 000 000 Kč

WWW.REALCITY.CZ

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

KŘIVOKLÁT

www.realcity.cz/rc/E841

Byt, 3+1, 79 m²
C21 Berounka Reality

MĚLNÍK
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

BYSTŘICE

tel.: 606 214 680
1 100 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7IL
tel.: 737 441 453
2 150 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7VU

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

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

PRAHA 2
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

26

tel.: 775 098 880
3 199 900 Kč

www.realcity.cz/rc/E84A
tel.: 284 841 101
5 690 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84E
tel.: 775 414 655
8 950 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU

NERATOVICE

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Aktivreality

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

NERATOVICE
Byt, 3+1, 67 m², tř. G
Aktivreality

HOSTIVICE

www.realcity.cz/rc/E842
tel.: 608 145 249
1 549 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E845
tel.: 724 689 623
2 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E848

Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
MAXIMA REALITY, s.r.o.

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E84B

Byt, 2+1, 80 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

PRAHA 3

tel.: 736 499 265
4 085 000 Kč

tel.: 800 100 446
5 700 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84F

Byt, 3+kk, 81 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
9 490 000 Kč

KLADNO
Byt, 2+1, 52 m², tř. E
Reality MINOR s.r.o.

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E843
tel.: 774 110 007
1 890 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E846
tel.: 606 865 998
2 685 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7X3

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

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E84C

Byt, 2+kk, 53 m², tř. B
CENTURY 21 My Home

PRAHA 6

tel.: 724 370 102
4 999 000 Kč

tel.: 731 621 636
6 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84G

Byt, 3+kk, 115 m², tř. G
CENTURY 21 General

tel.: 721 030 512
11 129 498 Kč

MĚSTEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E844

Byt, 3+1, 90 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

MĚLNÍK
Byt, 2+1, 45 m², tř. D
Aktivreality

JESENICE
Byt, 3+kk, 66 m², tř. B
Reality Vodenka

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E847
tel.: 607 588 961
2 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E849
tel.: 777 350 199
5 200 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84D

Byt, 3+kk, 69 m², tř. C
GARTAL Management a.s.

PRAHA 5

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

tel.: 840 400 440
7 987 030 Kč

www.realcity.cz/rc/E84H

Byt, 3+kk, 83 m², tř. G
CENTURY 21 Premium

tel.: 774 837 229
14 000 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

HORKY NAD JIZEROU

BÍLÉ PODOLÍ

Dům, 556 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

Dům, 160 m², tř. G
RK STING - Chrudim

www.realcity.cz/rc/E84I

KŘEPENICE
Dům, 160 m², tř. G
RK STING

SLANÝ
Dům, 100 m², tř. G
Duna House

CÍTOV

www.realcity.cz/rc/E7UN
tel.: 800 103 010
2 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84O
tel.: 773 661 002
4 899 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84R

Dům, 833 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

HŘEBEČ

tel.: 800 100 446
1 200 000 Kč

tel.: 800 100 446
5 350 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84U

Dům, 170 m², tř. G
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 775 680 128
8 160 000 Kč

NIŽBOR
Dům, 115 m², tř. G
REALITYSPOLU

KLADNO
Dům, 226 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

NOVÝ KNÍN

www.realcity.cz/rc/E84J
tel.: 800 103 010
1 290 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7UQ
tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84P
tel.: 774 110 007
4 999 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84S

Dům, 3+kk, 128 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

PRAHA 9
Dům, 169 m², tř. D
CENTURY 21 Ruby

tel.: 724 064 064
5 488 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84V
tel.: 604 955 755
9 990 000 Kč

KOLEŠOVICE
Dům, 155 m², tř. G
iRealitka.cz

SENOMATY
Dům, 165 m²
BIDLI reality, a.s.

SRBSKO

www.realcity.cz/rc/E84K
tel.: 605 115 700
1 780 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84M
tel.: 774 110 007
3 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7QZ

Dům, 82 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

LIBĚCHOV
Dům, 250 m², tř. G
Aktivreality

PRAHA 9
Dům, 247 m², tř. B
iRealitka.cz

tel.: 608 765 337
5 200 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E7UZ
tel.: 608 145 249
5 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84X
tel.: 605 115 700
15 490 000 Kč

SLOVEČ
Dům, 120 m², tř. G
REALITYSPOLU

MĚSTEC KRÁLOVÉ
Dům, 515 m², tř. D
BIDLI reality, a.s.

JESTŘABÍ LHOTA

www.realcity.cz/rc/E84L
tel.: 800 100 164
2 290 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84N
tel.: 774 110 007
3 999 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84Q

Dům, 535 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E84T

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

PRAHA 6

tel.: 800 100 446
5 300 000 Kč

tel.: 605 227 043
5 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E84Y

Dům, 347 m², tř. B
CENTURY 21 Premium

tel.: 722 504 504
37 900 000 Kč
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Změna předkupního práva
Novelu schválila sněmovna
Podle nového občanského zákoníku se obnovilo předkupní právo, které nyní výrazně komplikuje prodej některých nemovitostí. Blýská se ale na lepší časy, neboť
sněmovna 17. února schválila novelu zákona, která toto hodně mění. Jak to v praxi
funguje a co se upraví?

Vrácení omezení předkupního práva
Podle novely zákona, kterou sněmovna schválila, by se mělo vrátit významné omezení
předkupního práva. To, které platilo před pěti
lety v souvislosti s civilním kodexem. Původně se vláda zabývala návrhem, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo
na parkovací stání v bytových domech. Tedy
v případech, kde dochází k nejčastějším problémům a průtahům při prodeji nemovitostí.
Předloha, kterou sněmovna schválila, ted putuje do senátu.

společných prostor, bývají často cizinci, kteří
si pořídili byty na investici. I ty je třeba obeslat. Prodávajícímu tak vznikají nemalé náklady navíc a samozřejmě to zabere i patřičný
čas. Pokud navrhované změny senát přijme,
odpadla by tato povinnost nabízet podíly dalším obyvatelům domu přednostně.

Podle schváleného návrhu bude muset
vlastník bytu v bytovém domě hlásit počet
lidí, kteří například při krátkodobých pronájmech nemovitost užívají. Tato informace
by měla sloužit k vyúčtování služeb. Předloha také sjednotí formu přijetí změn stanov
společenství vlastníků jednotek.

Garáže i sklepy
Předkupní právo komplikuje mnoho obchodních transakcí. Nejčastěji při obchodování
s byty v bytových domech, ke kterým patří nejen parkovací stání, ale často i sklepní prostor
apod. Prodávající je ze zákona povinen nabídnout tyto prostory dalším spoluvlastníkům,
a to přednostně. Pokud tito projeví o tento
prostor zájem, má prodávající povinnost prodat tyto prostory onomu zájemci. Vznikají
i další komplikace a průtahy. Vlastníci bytových jednotek, tedy spoluvlastníci takových

Co se tedy děje
Sněmovna na návrh ústavněprávního výboru
podpořila úpravu, která v podstatě bude znamenat opětovné zrušení předkupního práva
spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. K jeho obnovení došlo v roce
2018. Omezilo se však pouze na případy, kdy
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku prakticky ovlivnit. Aktuálně by
právo mělo být podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku
spoluvlastnictví.

Stavební úpravy se budou hlásit
Další povinností vlastníka bytu bude oznámit
veškeré zamýšlené stavební úpravy uvnitř nemovitosti. A tato povinnost se bude vztahovat
dokonce i na úpravy, u kterých stavební zákon
nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník nemovitosti
bude muset nově podle schváleného pozměňovacího návrhu výboru předem oznámit
správci domu takové podnikání nebo činnosti
v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.

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

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

MUKAŘOV

www.realcity.cz/rc/E84Z

Byt, 1+1, 102 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E854

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
EVROPA Rk KLADNO

KOLÍN

tel.: 800 775 577
13 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85G

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
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tel.: 800 775 577
10 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85C

Byt, 2+kk, 41 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

PRAHA 8

tel.: 604 761 554
8 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E858

Byt, 2+1, 56 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

PRAHA 4

tel.: 800 100 446
6 000 Kč/měs.

tel.: 800 100 446
15 000 Kč/měs.

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E851

Byt, 1+kk, 11 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

KLADNO

tel.: 608 765 337
6 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E855

NYMBURK
Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E852
tel.: 777 276 667
7 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E856

Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
CENTURY 21 Coloseum Praha
tel.: 607 000 021
9 000 Kč/měs.

Byt, 1+1, 60 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

BEROUN

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E859

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

PRAHA 4
Byt, 1+kk, 35 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

PRAHA 2
Byt, 1+1, 40 m², tř. G
CENTURY 21 Ruby

tel.: 608 112 227
11 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85D
tel.: 725 293 026
13 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85H
tel.: 603 708 926
15 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85A

Byt, 1+kk, 44 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

PRAHA 10
Byt, 1+kk, 41 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

PRAHA 4
Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 730 575 150
9 000 Kč/měs.

tel.: 605 227 024
12 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85E
tel.: 725 293 026
14 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85I
tel.: 800 100 164
15 000 Kč/měs.

DROZDOV
Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
RK Honzík

PRAHA 5
Byt, 1+kk, 37 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E853
tel.: 724 593 303
8 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E857
tel.: 725 293 047
9 200 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85B

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum

PRAHA 9
Byt, 2+kk, 42 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL

JESENICE

tel.: 777 690 161
12 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85F
tel.: 733 599 959
14 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85J

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
15 000 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E85K

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

PRAHA 5
Byt, 1+1, 38 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

ŘÍČANY

www.realcity.cz/rc/E85O
tel.: 739 544 411
16 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85S

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

PRAHA 3
Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

PRAHA 7
Byt, 2+kk, 58 m², tř. B
LUXENT s.r.o.

tel.: 731 600 530
16 500 Kč/měs.

tel.: 800 100 446
18 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85X
tel.: 739 544 411
20 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E862
tel.: 720 310 300
27 000 Kč/měs.

PRAHA 5
Byt, 2+kk, 61 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

PRAHA 3
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

PRAHA 4
Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
CENTURY 21 Alex

PRAHA 5
Byt, 2+kk, 73 m², tř. B
iReality, s.r.o.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E85L
tel.: 777 276 667
16 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85P
tel.: 739 544 411
17 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85T
tel.: 734 799 331
18 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85Y
tel.: 773 548 537
22 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E863

Byt, 2+kk, 102 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 777 690 161
28 900 Kč/měs.

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E85M

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
Hychka reality s.r.o.

PRAHA 3
Byt, 2+kk, 53 m²
Reality Vodenka

PRAHA 5

tel.: 725 141 063
16 500 Kč

www.realcity.cz/rc/E85Q
tel.: 775 110 033
17 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85U

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

PRAHA 10
Byt, 2+kk, 58 m², tř. B
RE/MAX ANDĚL

PRAHA 5
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 739 663 632
18 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E85Z
tel.: 739 500 561
25 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E864
tel.: 773 548 537
31 500 Kč/měs.

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E85N

Byt, 1+kk, 33 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
16 900 Kč/měs.

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E85R

Byt, 1+kk, 55 m²
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
17 500 Kč/měs.

PRAHA 2
Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
iReality, s.r.o.

PRAHA 2
Byt, 2+1, 92 m², tř. G
iReality, s.r.o.

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E85V
tel.: 773 548 537
19 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E861
tel.: 773 548 537
26 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E6XM

Byt, 2+kk, 134 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
40 000 Kč/měs.
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Zařizujeme interiér
Naučte se základní
pravidla ladění

Jednoznačně největší kouzla umí s interiérem barvy. Ty dokážou
vyčarovat i z malé místnosti větší nebo širší. Dokážou zaplnit
prostor, zateplit, povzbudit k jídlu nebo k jakékoli jiné činnosti. Při výběru barev je to doslova alchymie, a i když jsou trendy
fajn jako inspirace, řiďte se na prvním místě vaším pocitem a vaší
osobností. Jste to právě vy, kdo ve vašem domě bude bydlet. Ne
designér.

Chystáte se na rekonstrukci nebo jste
si pořídili nový domov a čeká vás zařizování? Pak jistě oceníte pár rad, jak
si počínat, aby všechno pěkně ladilo.
Cílem není udělat si doma hotelovou
atmosféru, ale sladit všechno harmonicky, a přitom domovu ponechat
punc vlastní osobnosti.
Barvy: základní pravidla, která fungují
Na začátek si můžeme zopakovat, co
bezpečně funguje, pokud se nechcete
nechat vést čistě vaším srdcem. Každou velkou místnost opticky zmenšíme,
ale také zútulníme použitím teplých
a tmavších barev. Stejný efekt zajistí
i velké vzory, případně kombinace různých vzorů i materiálů.
Je možné, že máte v plánu docílit opačného pocitu. Vykouzlit z mála hodně.
Tedy přesněji z malé místnosti větší
na pohled, neboť fyzicky to nejde. V tomhle případě vám rozhodně pomohou
světlé tóny a bílý strop. S barvami se
dají dělat i další divy. Co když máte
příliš dlouhou místnost? Aby vypadala kratší, vymalujte tu nejvzdálenější
stěnu tmavším odstínem nebo barvou
s teplým tónem. Tím tuto stěnu opticky přiblížíte. Jakoukoli stěnu i místnost
opticky naopak protáhneme světlou
barvou nebo umístěním zrcadel. Další
variantou je snížení stropu. Ne každý
holduje tomu, když má nad sebou doslova metry navíc. Vysoký strop snížíte
teplou barvou, nízký naopak natáhnete
studenými tóny.
Vybírejte srdcem
Trendy jsou jistým návodem, ale předně
se soustřeďte na svůj pocit. Proto jako
hlavní tón barvy vyberte vždy takový
odstín, který je vám příjemný. Další bar-

vy k němu již vhodně nakombinujete.
„I přes to, že kombinace černé a bílé může
na první pohled působit výrazně a tvrdě,
jedná se o trend letošního roku. S černobílou kombinací si lze hezky hrát. Vymalujte stěnu, na kterou dopadá nejvíce světla,
černou. Zbylé pak bíle. Docílíte minimalistické a čisté kombinace. Opět jsou také
trendem odstíny zelené, modré čí tmavě
tyrkysové,“ říká designérka Alexandra
Dýcková. Platí i jistá ustálená pravidla.
Například to, že červená barva je barvou
energie, proto se hodí k lidem, kteří mají
silně vyvinutou emoční stránku osobnosti. Určitě se hodí všude tam, kde
potřebujeme být produktivní a aktivní.
Červená se pak dá doplnit růžovooranžovými tóny. Postupovat tedy při výběru barev můžete i podle tohoto vzorce.
Šedá klasika
Není náhoda, že se šedá stala královnou
mnoha interiérů, zejména těch, které
slouží jako veřejné prostory. Je to naprosto univerzální barva. A doslova
vybízí k dalším kombinacím. Úžasně
se hodí do moderních prostor, stejně
jako do rustikálně pojatých domácností.
Nemá téměř žádná omezení a dobře si
rozumí s přírodními, nažloutlými, béžovými i pastelovými tóny barev.
Žlutá dodá světlo
S interiérem i atmosférou si krásně umí
pohrát i žlutá barva. Může mít mnoho
odstínů. Tlumené odstíny navodí hřejivý pocit a útulnost. A samozřejmě prozáří interiér. Hodí se všude tam, kde je
málo světla, takže ideálně do dětského
pokoje. Např. odstín kurkumy nijak nezatěžuje naše smysly a dovolí nám nerušeně relaxovat, jak potvrzuje i designérka. S výše uvedenou šedou barvou navíc
skvěle vytváří kontrastní duo, které vás
jistě překvapí.
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Jací jste, takový bude váš domov
A proč také ne. Vždyť právě vy se zde musíte cítit dobře. A kdo se drží
ve vaší blízkosti, ten váš rukopis rozhodně pozná a bude se u vás také cítit
dobře. Ne proto, že by sám v podobném interiéru žil. Prostě přijme fakt,
že tohle je další kousek z vás. Není třeba se tedy ohlížet na to, aby se u vás
návštěvy cítily dobře a spokojeně. To se vám nikdy stoprocentně nepodaří,
neboť každý jsme jiný a každý den je jiný. A je to dobře. A tak si i vy
udělejte svůj interiér trochu neutrálnější. Přílišné extrémy vás mohou někdy
zneklidňovat. Je škoda, abyste se právě doma, kde si máte odpočinout, cítili
zneklidnění a uspěchaní. Volba relaxačních barev a materiálů navozujících
klid a odpočinek je proto jistou sázkou na jistotu, zvláště v případě, že
žijete ve městě. Pokud máte klidu dost, můžete si dovolit kontrasty, neboť
by vás uklidňující interiér mohl naopak uspávat.

Méně je lépe
Při zařizování hrají barvy mnohem zásadnější roli, než si myslíte. Jednotlivé
zařizovací předměty si samozřejmě osaháte, posedíte na nich, vyberete podle
kvality, ale budou spolu ladit? O tom
nejčastěji rozhodují právě barvy a použité materiály. Jak postupovat podle tohoto klíče? První pravidlo zní: méně je
lépe. To všichni dobře známe. Ale někdy
se jím neřídíme. Když si tedy nejste jistí
výběrem, volte jednu barvu jako dominantní a ostatní budou doplňkové. Vyvážený je počet 1 plus 2. V praxi to pak
vypadá následovně. Dominantní barva
je v interiéru použita na cca 60 procentech vybavení. Nejčastěji zahrnuje
podlahu a stěny. I s ohledem na velikost plochy v jednotlivých místnostech.
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Za neutrální se považuje bílá a šedá.
První doplňková barva může zabrat
30 procent, tedy objeví se na nábytku.
Druhé barvě věnujte 10 procent. Může
se objevit na dekorativních předmětech
nebo bytovém textilu. Jako hlavní barvu
nepoužívejte svou nejoblíbenější barvu.
Jako doplňkovou ovšem klidně. Úžasně
vynikne na neutrálním pozadí.
Co je barevný kruh
Ten vám pomůže zjednodušit výběr.
Jeho základ tvoří červená, modrá a žlutá. Pak samozřejmě i další barvy. Některé
barevné kruhy vychází z celkem dvanácti barev, jiné z dvojnásobného množství, ale to není úplně podstatné. To
zásadní je způsob, jak se dá kruh využít.
A zjistit, které barvy k sobě ladí. Je jas-

né, že ladí ty protikladné, tedy ty barvy,
které v kruhu stojí proti sobě. Příkladem
je červená a zelená. Pak je tu také možnost spojovat barvy analogické. To znamená, že v interiéru použijete barvy tzv.
příbuzné. Jde tedy o barvy, které jsou
v kruhu blízko sebe. Příkladem je modrá
a tyrkysová, žlutá a oranžová nebo červená a růžová.

Jak pracovat s teplem a zimou
Náladu i pocity navodí teplé
nebo studené odstíny. Jak s nimi
pracovat? Je třeba se zorientovat
v základním rozdělení. Mezi
teplé barvy patří například
žlutá, oranžová nebo červená,
studené zastupují modrá, zelená
a fialová. Z tohoto základu pak
vycházejí další barvy. Harmonie
dosáhnete jednoznačně tím,
že budete spojovat barvy jedné
skupiny (př. medová) s barvami
z druhé skupiny (např. rezavě
červená). Pořád platí, že teplé
tóny prostor opticky zmenšují,
chladné zvětšují. Dají se
pochopitelně kombinovat
i teplé a studené barvy, ale to
si začátečníci ne vždy troufnou
a je lepší tohle konzultovat
s odborníkem. Tedy pokud
nechcete šlápnout vedle.
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A jak se bydlí vašemu nájemníkovi?
Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

OBLÍBENÉ

MAX

PREMIUM

K

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

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

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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Řadový RD 4+kk (83m2)

Restaurace a pension
Horní Malá Úpa

RD 4+kk/T/G (713m2)

Vila na Bořislavce, Praha
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Skvělá cena

C

Novostavba

B

Po rekonstrukci

G

Lukrativní lokalita

Dobšice - okr. Nymburk
Novostavba řadového RD
čerstvě po kolaudaci.
Zahrada, kryté parkovací
stání, výborná dostupnost
do Prahy a Hradce Králové
(30 minut oba směry).

Vyšehořovice - okr.
Praha-východ. Novostavba
z roku 2016, nízké provozní
náklady - podlahové
topení, příprava na tep.
čerpadlo. Výborná
dostupnost do Prahy.

Pomezní Boudy - okr.
Trutnov. Multifunkční
objekt (2047m2) po
rozsáhlé rekonstrukci.
Celkem 19 lůžek, 4 bowl.
dráhy, 3 koupací sudy,
sjezdovka 5 minut pěšky.

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

3.670.000 Kč

6.990.000 Kč

22.500.000 Kč

59.000.000 Kč

Více nabídek a informací na

www.instinkt-reality.cz
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