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Prodáno více než 75% projektu! Více informací na str. 19          www.vyladenedomy.cz
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Hledáme kolegu 
(kolegyni) 
Práce se na nás valí ze všech stran 
(a jsme za to rádi). Zakázky přichází 
od klientů (zprostředkování, výkup, 
výplata zálohy), ale i my sami je ak-
tivně vyhledáváme (nákup na trhu 
od realitek, veřejné dražby). Nehle-
dáme ani tak makléře, ale člověka, 
který zajistí komunikaci, sjednání 
schůzek a realizaci prohlídek. 

Ano, zní to jednoduše a lákavě, ale 
tak snadné to zase není. Mezi jeho 

schopnosti by měl patřit cit pro orga-
nizaci času (nemovitosti prodáváme 
v podstatně po celé republice a do-
jednání prohlídek musí být efektiv-
ní), radost z řízení auta (v některých 
dnech může odřítit i 400 km za den), 
časová fl exibilita (jak už to bývá, tak 
někdy se jedná o práci od nevidím 
do nevidím) a velká míra asertivity 
(s klienty to není vždy jednoduché 
a co člověk to specifi cký požadavek).

Každý se určitě zeptá: a co za to? Jak 
je obvyklé – než se zapracujete, tak 
dostanete průměrné peníze (pokud 
jsou dobré výsledky tak ano, odměny 
dáváme). Když budeme spolupraco-
vat delší dobu, tak se příjem určitě 
zvýší a určitě budete spokojeni.

A jak to u nás funguje? Personálně 
jsme malá fi rma (zajímá nás spoko-
jenost klienta a tržby, což s velký po-
čtem spolupracovníků nedocílíme), 
ale víme, co a jak to dělat. Neděláme 
zbytečné porady a meetingy. Zajímá 
nás obchod a výsledek. 

Pokud vás tyto řádky zaujaly, tak 
nám pošlete pár informací o sobě 
a uvidíme, třeba se dohodneme. 

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

Litoměřice-Předměstí, okr. Litoměřice.
Prodej bytu v OV o velikosti 1+kk/lodžie, 
celkem 40 m2 včetně lodžie. Zděné jádro, 
nová kuchyň, plastová okna. Bezbariérový 
byt i dům.

1.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Staré Vyklantice, okr. Pelhřimov. Prodej 
RD o velikosti 3+1, pozemek 1.107m2. 
IS: voda, jímka, elektřina. Velmi pěkné 
místo v blízkosti Pelhřimova.

899.000 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                                                 

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

G

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 724 370 102                                                 

G



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

A jak se bydlí vašemu nájemníkovi?
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Dva samostatné pozemky (2.132m2 a 3.600m2) v Tuchoměřicích 
(v blízkosti nově budovaného, dálničního obchvatu Prahy) pro kom. 
výstavbu. Bližší informace k dispozici v naší kanceláři.

Pozemek
TUCHOMĚŘICE, PRAHA-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/E865

20 000 000 Kč777 985 353  

Stavební pozemek 1 581m2, možnost rozdělení na samostatné 
stavební parcely. Voda a El. u pozemku.

Pozemek
ŽANDOV, RADEČ, OKR. ČESKÁ LÍPA

www.realcity.cz/rc/E868

990 000 Kč777 306 103  

Pozemek s projektem RD. Zastavět lze 144 m2. K pozemku máme 
připraven projekt na zasítování a v současnosti žádáme o stavební 
povolení, cena zasíťování cca 200 000 Kč. Více informací v RK.

Pozemek
ÚHONICE

www.realcity.cz/rc/E7S9

4 190 000 Kč601 587 147  

Pozemek pro výstavbu RD s nadstandardní, prost. možností k vy-
budování zahrady a zázemí pro sport či relaxaci. Veškeré informace  
rádi poskytneme telefonicky, e-mailem, nebo přímo na místě.

Pozemek
PRAHA, HORNÍ POČERNICE

www.realcity.cz/rc/E86B

17 490 000 Kč777 985 353  

Parcela 1250 m2 v obci Bítouchov, umístěna dle územního plánu 
v plochách obytné výstavby a je tak určena pro stavbu RD. Možno 
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zajistíme. 

Pozemek
SEMILY, BÍTOUCHOV

www.realcity.cz/rc/E867

590 000 Kč601 587 147  

Byt 3+1 s balkonem, 2.NP cihl. byt. domu. OP 106 m2 (menší 
předsíň, koupelna, sam. WC, kuchyň, větší předsíň ze které vedou 
dveře na balkon, dále pak jsou v bytě 3 pokoje a šatna). 

Byt 3+1
NOVÝ BYDŽOV, HRADEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E869

2 490 000 Kč727 984 040  

G

RD v krásné přírodě aktuálně dispozičně řešeno jako 3 sam. bytové 
jednotky, (2x 2+kk, 1x 1+kk, v každé jednotce sam. koupelna s vanou 
a kuchyň). Vlastní kotelna, septik, obecní vodovod. 

Dům
ŽANDOV, RADEČ, OKR. ČESKÁ LÍPA

www.realcity.cz/rc/E7S7

3 350 000 Kč777 306 103  

G

Orná půda navázaná na stávající zástavbu. Tři pozemky CP 11 944 m2. 
Momentálně nejsou pozemky vedeny v územním plánu jako staveb-
ní. Vhodné jako investice do budoucna. Více informací v RK.

Pozemek
TEHOV, PRAHA-VÝCHOD

www.realcity.cz/rc/E866

Informace v RK601 587 147  

Dvoupatrový rodinný dům s garáží. V přízemí se nacházejí sklady  
a technická místnost, první patro je obytné. Bytová jednotka je 3+1 
o rozloze 100 m2. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Dům
KLENEČ, OKR. LITOMĚŘICE

www.realcity.cz/rc/E7S8

1 590 000 Kč601 587 147  

G

Byt 3+kk, 2.NP cihl. byt.domu. OP 105 m2 (velká předsíň, komora, 
koupelna, samostatné WC, kuchyň a pokoje s výhledem do ulice). 
Součástí prodeje je samostatná sklepní kóje.

Byt 3+kk
NOVÝ BYDŽOV, HRADEC KRÁLOVÉ

www.realcity.cz/rc/E86A

2 290 000 Kč727 984 040  

G

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

Výkup nemovitostí:  Potřebujete rychle peníze? Pomůžeme Vám!

Zprostředkování prodeje:  Možnost okamžité výplaty zálohy! 

Výměna nemovitostí: Nabídneme výměnu dle Vašeho přání!

Vyplatíme dluhy:  exekuce, privatizaci!

WWW.VYKUPZAHOTOVE.CZ         800 223 388 volejte ZDARMA



YES,
YOU CAN!
VAŠE NEJLEPŠÍ INVESTICE V PRAZE

725 753 753
depogrebovka.cz

Jednotky 
1+kk až 3+kk
na Vinohradech



61 + 8 m2, terasa, klasické parkety, francouzská eurookna, ateliérové 
okno, podkrovní byt v 5. NP zrekonstruovaného činžovního domu s výta-
hem nedaleko Grébovky a Bezručových sadů

49 + 52 m2, parkety, přiznané trámy, střešní okna, 2 plně vybavené pod-
krovní byty v 6. NP činžovního domu s výtahem a recepcí v turisticky 
atraktivní oblasti

112 + 87 m2, terasa, dřevěná velkoformátová okna, dubové podlahy,  
2 garážová stání, byt je součástí uzavřeného rezidenčního komplexu s 
výtahem, podzemní garáží a vlastním parkem

Byt 2+kk Byt 4+kk Byt 4+kk
PRAHA 2 - VINOHRADY | FRANCOUZSKÁ PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO | HÁLKOVA PRAHA 4 - MICHLE

www.realcity.cz/rc/E86O www.realcity.cz/rc/E86N www.realcity.cz/rc/E86X

  7 490 000 Kč   13 200 000 Kč   18 790 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
35067 35068 34743

G G B

115 m2, arkýřové okno, špaletová okna, parkety, sklep, jižně orientovaný 
byt s výhledem na náměstí s kostelem ve 4. NP secesního domu s výta-
hem vedle Pařížské ulice

94 + 7 m2, soukromá pavlač, stropní malby, přiznané trámy,  špaletová 
okna, byt ve 2. NP původně barokního domu po kompletní rekonstrukci 
nedaleko Petřínského vrchu 

50 + 8 m2, terasa, dubové podlahy, francouzská okna, podkrovní byt  
s galerií v 5. NP činžovního domu s výtahem a společnou zahradou  
v atraktivní rezidenční čtvrti 

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 1+kk
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | V KOLKOVNĚ PRAHA 1 - MALÁ STRANA | VŠEHRDOVA PRAHA 3 - VINOHRADY | PŘEMYSLOVSKÁ

www.realcity.cz/rc/E86R www.realcity.cz/rc/E86S www.realcity.cz/rc/E86M

  23 300 000 Kč   17 500 000 Kč   7 700 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
34944 35012 35015

G G G

85 + 17 m2, terasa, vytápěná podlaha, klimatizace, garážové stání, sklep, 
nový světlý byt ve 2. NP bytového domu v místě s plnou občanskou vy-
baveností a dobrou dostupností 

30 m2, dřevěná podlaha, klenutý strop, vzduchotechnika, kuchyňka, 2 to-
alety, dobře viditelný nebytový prostor po rekonstrukci v přízemí rohového 
činžovního domu

516 + 1 616 m2, krb na dřevo, dílna, přístřešek pro 4 vozy, velká zahrada, 
rodinný dům se sedlovou střechou a světlým interiérem s výhledem do 
širokého okolí v rychlém dosahu Prahy

Byt 3+kk Komerční objekt Dům 8+kk
PRAHA 10 - UHŘÍNĚVES | ZA LÍPOU PRAHA 2 - VINOHRADY | AMERICKÁ PRAHA-ZÁPAD - RUDNÁ

www.realcity.cz/rc/E86T www.realcity.cz/rc/E86V www.realcity.cz/rc/E86Y

  8 500 000 Kč   5 500 000 Kč   28 000 000 Kč257 328 281 724 551 238 724 551 238
34895 34805 34781

B G C

CC C

49 + 57 m2, 2 terasy, lodžie, francouzská okna, tropické dřevo, sklep, byt v 
6. NP novostavby vysoko nad údolím Vltavy s perfektním dopravním spo-
jením a kompletní nabídkou služeb

111 + 26 m2, jižní terasa, markýza, vestavěné skříně, garážové stání, byt 
ve 2. NP bytového domu s výtahem, kočárkárnou, kolárnou a podzemní 
garáží nedaleko Prokopského údolí

95 + 9 m2, východní terasa s výhledem na řeku, velkoformátová eurookna, 
dřevěné plovoucí podlahy, tropické dřevo, garážové stání, byt ve 4. NP 
rezidenčního komplexu Prague Marina

Byt 2+kk Byt 4+kk Byt 3+kk
PRAHA 8 - KOBYLISY | VRŠNÍ PRAHA 5 - JINONICE | U KŘÍŽE PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | JANKOVCOVA

www.realcity.cz/rc/E86Q www.realcity.cz/rc/E86P www.realcity.cz/rc/E86U

  7 900 000 Kč   13 490 000 Kč   10 490 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
34663 32648 35066



INZERENTI:

ARK ČR - Asociace realitních 
kanceláří České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

EREFIN cz s.r.o

EXAFIN one, s.r.o.

Horizon Holding – Čámovka

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

iReality, s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Klíčové centrum

Luxent s.r.o.

Metrostav Development – Byty na 
Vackově 

Moravská stavební - INVEST, a.s.

Natland Real Estate – Rezidence Harfi stka

OMEGA ESTATE s.r.o.

PSN s.r.o.

RealExpert Success

Realitní kancelář Donna s.r.o. 

Realitní kancelář Honzík s.r.o

Rezidence Golf Hostivař

SCANquilt

Sekyra Group, a. s.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Trigema a. s.

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 3 od 16. 3. do 5. 4. 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:  6. 4. 2020

Některé nemovitosti, po vydání tohoto časopisu, 
nemusí být již aktuální a v nabídce realitních kanceláří.

Dřevo a podlahové vytápění
Jde to dohromady?

12

Blíží se daňové přiznání
Jak pracovat s úroky z hypotéky?



www.camovka.cz

Developer

BYTY 1+KK – 5+KK

2. etapa úspěšného projektu

Domov
v náruči
zeleně

Camovka_inz_210x297_VYROBA.indd   1Camovka_inz_210x297_VYROBA.indd   1 09.03.2020   17:1109.03.2020   17:11



Poděbrady

G

www.realcity.cz/rc/E81J

Informace v RK770 128 128

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.

Nehvizdy, Praha-východ

B

www.realcity.cz/rc/E81T

90 200 Kč/měs. 775 285 285

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.

G

Praha 1-Nové Město www.realcity.cz/rc/E7HS

11 250 000 Kč773 769 769

Nebytový prostor 90 m², který prošel důkladnou a perfektní rekon-
strukcí, 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.

G

Praha 1-Josefov www.realcity.cz/rc/E81H

165 000 Kč/měs.770 128 128

Pronájem obchodní jednotky 33 m2 v přízemí hotelu Intercontinen-
tal, pro butik značkové módy, luxusní doplňky, obchod se suvenýry, 
prodejnu s květinami apod. Jednotka má vlastní vchody jak z ven-
kovní části, tak z vnitřní části hotelu a je plně prosklená.

G

Okřesaneč www.realcity.cz/rc/E87B

17 000 000 Kč770 189 189

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

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

www.luxent-commercial.cz

G

Praha 5-Smíchov www.realcity.cz/rc/E81L

Informace v RK770 189 189

K pronájmu obch. jednotka 185,5 m² v nové prémiové rezidenční no-
vostavbě Vitality Rezidence v atraktivní lokalitě. Výborná dopravní dos-
tupnost, recepce 24/7, kamerový a čipový přístupový systém, klubový 
lounge s krbem a venkovní relaxační zóna. Park. v podzemní garáži.

G

Praha 1-Nové Město www.realcity.cz/rc/E76Y

60 997 Kč/měs.775 285 285

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. příslušenst-
ví, chodby, sociálního zařízení a kuchyňky).

Praha 6-Dejvice

G

www.realcity.cz/rc/E86J

6 980 000 Kč602 108 889

Prodej přízemní kom. jednotky o velikosti 110 m² v Rezidenci Podbaba.  
Momentálně jsou prostory ve stavu shell&core s možností dotvoření 
dle představ majitele. Jednotka disponuje velkou proskl. výlohou. Lo-
kalita je dobře dostupná, v okolí se nachází veškerá obč. vybavenost.

G

Praha 3-Vinohrady www.realcity.cz/rc/E86I

Informace v RK770 181 181

Prodej kom. prostoru klubového typu v srdci Královských Vinohrad, 
15 minut pěšky od Václavského náměstí, v 1.PP historického secesní- 
ho domu “U Jelena”. Prostor zkolaudován 2013. V letech 2017-2018 
prošel prostor tématickým a designovým face liftem. CP 340 m².

G

Praha 6-Letiště Václava Havla www.realcity.cz/rc/E86H

220 000 Kč/měs.775 285 285

Pronájem obchodní jednotky o celkové velikosti 56 m², umístěné  
v přízemí Terminálu 1 na Letišti Václava Havla v Duty Free zóně. Ten-
to terminál je určen pro lety mimo Schengenský prostor. Prostory 
jsou vhodné pro značkovou obuv, oblečení či doplňky.

Praha 4-Braník 

D

www.realcity.cz/rc/E879

Informace v RK734 445 445

Prodej polyfunkční vily navržené Ing.arch. Parmou – dva velké byty, 
dvě garsonky, fitness se saunou, bazén, sklady a garáže. Celková užit-
ná plocha domu je 770 m² (z toho 365 m² bytové plochy/kanceláří, 84 
m² teras a balkonů a 194 m² skladových prostor). Pozemek 604 m².

G

Praha 10-Strašnice www.realcity.cz/rc/E87A

113 750 Kč/měs.775 285 285

K pronájmu kancelář 350 m² nacházející se v moderní administra-
tivní budově po kompletní rekonstrukci, možnost přizpůsobit dle 
vlastních potřeb. Ke každé jednotce možnost vlastní kuchyňky. 
Reprezentativní recepce, dobrá dostupnost, podzemní garáže.



G

Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E876

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.

Praha 2-Vinohrady

G

www.realcity.cz/rc/E86L

Informace v RK602 108 889

Stylově zařízený byt 1+kk o velikosti 41 m² na 4. podlaží nově zrekon-
struované budovy s výtahem ve vyhledávané lokalitě. Samotný byt 
prošel nákladnou rekonstrukcí a je vybaven a zařízen podle představ 
velmi náročného klienta. V okolí je kompletní občanská vybavenost.

Praha-Kunratice www.realcity.cz/rc/E86K

21 075 000 Kč770 181 181

Stavební pozemek o výměře 1405 m², který je určen pro výstavbu 
rodinného domu. Pozemek se nachází v atraktivní lokalitě obklopené 
zelení, Kunratickým lesem a nedalekým rybníkem Šeberák. Komplet-
ní inženýrské sítě jsou umístěny na hranici pozemku.

C

Praha 4-Krč www.realcity.cz/rc/E875

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/E878

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.

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.

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

www.luxent.cz

G

G

Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E877

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.

Praha 1-Malá Strana

G

www.realcity.cz/rc/E7AU

20 800 000 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.

Slapská přehrada

B

www.realcity.cz/rc/E7TB

29 400 000 Kč770 189 189

Prvorepubliková vila 5+kk, po rekonstrukci, s UP 301 m², menším lof-
tem pro hosty s plochou 150 m² a pozemkem 14.044 m². Na pozemku 
vinný sklípek, kryté park. stání, zázemí s ohništěm, venkovní bazén, 
vinice, zeleninová zahrada, okrasná zahrada, skleníky a ovocný sad.

B

Praha 4-Krč www.realcity.cz/rc/E81D

Informace v RK720 310 300

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...).

G

Praha 10-Strašnice www.realcity.cz/rc/E87V

9 980 000 Kč770 128 128

Útulný a kompletně zařízený byt 3+kk o obytné ploše 94 m² v objektu 
Rezidence Skalka, v 1. patře novostavby z roku 2015, nedaleko stanice 
metra Skalka. K bytu náleží sklep a garážové stání. V uzavřeném are-
álu za branou se nachází i zenová zahrada.



Z jakého úvěru
Již v úvodu jsme naznačovali, že odpočet lze 
aplikovat u hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze 
stavebního spoření, kterým jste fi nancovali 
dům či byt. Odpočet se rovněž ale vztahuje 
i na úvěry sloužící ke koupi pozemku. To však 
za předpokladu, že stavba rodinného domu 
nebo bytového domu bude na pozemku za-
hájena do 4 let. Pozor, odpočet se nevztahuje 
na úvěry a hypotéky od nebankovních institu-
cí. V praxi to znamená, že například americká 
hypotéka nemusí vždy spadat do produktů, 
které by měly sloužit k výše uvedenému úče-
lu odpočtu. Je proto třeba si tyto informace 
v bance ověřit.

Kdo má na odpočet nárok
Odpočet může provést osoba, která danou ne-
movitost vlastní a zároveň v ní bydlí nebo v ní 

bydlí manžel/manželka, potomci, rodiče nebo 
prarodiče. Abyste mohli uplatnit úroky z úvě-
ru, není nutné mít na adrese této nemovitos-
ti trvalé bydliště. Podmínka trvalého bydlení 
platí v každém případě. Kromě vlastníka má 
nárok na odpočet úroků například i nájem-
ník. To se děje v případě, že si nájemník splá-
cí úvěr, který posloužil k rekonstrukci nebo 
opravě bytu či domu, ve kterém bydlí. Je třeba 
ovšem dodržet pravidlo, že osoba uplatňující 

daňový odpočet musí být uvedena na úvěro-
vé smlouvě jako přímý účastník. Nebude tedy 
stačit fakt, že úvěr daná osoba pouze splácí.

Odečtení úroků
Odpočet mohou využívat nejen OSVČ, ale 
i zaměstnanci. Termínem je konec zdaňova-
cího období v rámci daňového přiznání, což 
se týká OSVČ. U zaměstnanců jde o zúčtová-
ní daně. Na tom je třeba se domluvit s účet-
ní ve fi rmě, ve které zaměstnanec pracuje. 
V mnohých fi rmách jim s tímto účetní i po-
může. Není to však podmínkou. V obou pří-
padech je třeba doložit k formuláři ještě i vy-
číslení zaplacených úroků, které zasílá banka 
či jiná instituce, u které úvěr máte, začátkem 
roku. Je fajn připojit i kopii např. první stra-
ny úvěrové smlouvy. Nutné to ovšem není. 
Postup je takový, že  OSVČ podává daňové 
přiznání na fi nanční úřad, kde si nechá převze-
tí potvrdit. (Nebo poštou s dodacím lístkem.) 
Jako zaměstnanec předejte všechny podklady 
své mzdové účetní. 

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

daňový odpočet musí být uvedena na úvěro-
vé smlouvě jako přímý účastník. Nebude tedy 
stačit fakt, že úvěr daná osoba pouze splácí.

Blíží se daňové přiznání
Jak pracovat s úroky z hypotéky?
Konec března je ve znamení podávání daňového přiznání. Pokud jste si pořídili dům 
nebo byt na hypoteční úvěr nebo máte úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst 
zaplacené úroky. Co všechno byste k tomu měli vědět a jak to v praxi probíhá?

Kolik si můžu odčítat?

Ze základu daně z příjmů můžete odečíst 
úroky v hodnotě do 300 000 Kč ročně. 
V praxi může být účastníků více. Pak je 
možné, aby si úroky odečetl jeden nebo 
všichni, a to rovným dílem.
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www.chcimaklere.czSuccess Brokers, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
spanelska@realexpert.cz | +420 226 804 184

Zprostředkování 
prodeje nemovitosti

Zprostředkování 
pronájmu nemovitosti

Právní služby

Financování  
– hypotéky, úvěry, pojištění

Znalecké posudky

Daně z nemovitosti

Profesionální 
prezentace nemovitosti

Inzerce  
na nejvyhledávanějších 

inzertních webech

NABÍZÍME VÁM KOMPLETNÍ SERVIS OD A - Z

Jednorázový úklid

Pravidelný úklid

Mytí oken

Úklid po rekonstrukci

Malířské služby

 Péče o trávník
 Péče o výsadby
 Realizace zahrad
 Závlahové systémy
 Kácení a ošetření stromů

Rizikové kácení
 Floristické služby

Pronájem kanceláře 110 m2 
Praha 10 - Vršovice

Prodej bytu  5+kk 117 m2 
Praha - Staré Hlubočepy

Nabízíme k pronájmu zrekonstruovaný, částečně 
zařízený nebytový prostor o výměře 110 m2, v ulici Nad 

Vinným potokem, s klimatizací, který nabízí širokou 
škálu využití. Druhé patro cihlové budovy bez výtahu, 
která se nachází v zabezpečeném areálu s přístupem 
24/7, bezplatné parkování přímo v objektu. Sociální 

zázemí na patře (prostorná kuchyňka a oddělené WC).

Nabízíme exkluzivně k prodeji mezonetový byt 5+kk  
v moderní vestavbě historicky prvního domu  

v Praze 5 - staré Hlubočepy. Dům byl nejprve mlýnem 
a od roku 1624 letohrádkem hraběte Pavla Michny  

z Vacínova. Byt o podlahové ploše 117 m2 má k využití 
terasu 40 m2. Je umístěný v 1. a 2. poschodí domu  

se třemi bytovými jednotkami. 

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 739 748 722 T: 733 400 598

Prodej rodinného domu 
Třebovle, okr. Kolín

Pronájem nebytových 
prostor 323 m2 - Jinonice

Prodej patrového domu 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. Zvnějšku nenápadný dům poskytuje  

moderní nadstandardní bydlení.

Exkluzivně Vám nabízíme k pronájmu 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 
kancelářského, kvalitního nábytku. Navíc k pronájmu 

náleží 4 garážové stání v suterénu novostavby.

Cena: Informace u makléře Cena: Informace u makléře

T: 733 400 598 T: 739 748 722 

   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
zbývá posledních 7 volných RD

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

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

 Komerční/bytový dům, 600 m2, pěší zóna T. G. Ma-
saryka, obchody, dvůr, investice 

 Zděný rekreační dům 4+kk, ÚP 80 m2, vynikající stav, 
pozemek 615 m2, u lesa, vlastní studna, bazén, dobré 
spojení s Prahou 

 Stavební parcela 1 886 m2, oploceno, velmi mírně 
svažitý terén, inženýrské sítě: elektro, voda, dobré 
spojení do Prahy 

 Byt 3+kk 

 Obchodní prostory 

 RD 

 Pozemek 

  PRAHA 9,DAVIDOVIČOVA 

KLADNO 

DOBŘÍŠ, OKR. PŘÍBRAM 

   OSTŘEDEK, OKR. BENEŠOV 

www.realcity.cz/rc/E7T6

www.realcity.cz/rc/DTLM

www.realcity.cz/rc/E87C

www.realcity.cz/rc/E87D

 10 500 000 Kč 

 11 990 000 Kč 

 4 300 000 Kč 

 1 980 000 Kč 

 724 593 303   

 724 593 303   

 724 593 303   

 724 593 303   

 N02539 

 N01839 

 N02567 

 N02566 
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Domov pro vaši rodinu, ale i skvělá investice
Odstartoval prodej bytů realizovaných v rámci projektu Rezidence 
Golf Hostivař. Jde o druhou část projektu, jehož první etapa zahrnova-
la výstavbu více než stovky rodinných domů.  Rodinné domy přibydou 
i v této druhé části, kromě nich ale i dům pro seniory i také tři bytové 
domy s celkem 54 byty. Vše ideální jak pro vlastní domov nebo díky kli-
entele areálu do kterého je Rezidence zasazena, jako skvělá investiční 
příležitost. O lukrativní nájemce tady rozhodně nouze nebude. 

Předzahrádky, balkony nebo terasy
Rozlohy bytů se pohybují od 58 do 100 m2. Přízemní byty mají velké 
předzahrádky, byty v patrech balkóny a terasy s krásným výhledem 
na sportovní areál. Ke každému bytu patří sklep, kde můžete uschovat 
třeba golfové hole, a také garážové stání pro automobil. Dispozice a vy-
bavení bytu si majitelé mohou ladit podle svého vkusu, představ i snů.   

Špičkoví architekti
O realizaci návrhu bytových domů se postaral architektonický ateliér 
ADR založený předními architekty Petrem Kolářem a Alešem Lapkou. 
Oba mají ve svém portfoliu řadu prvotřídních staveb i daleko za hrani-
cemi České republiky a posbírali za ně několik ocenění. Jsou také autory 
některých našich předchozích realizací - hostivařského golfového areá-
lu, rodinných domů Na Lhotech v Praze – Kunraticích, pivovaru Hostivar 
I a II. či hotelu Omnia v Jánských Lázních. 

V Praze, ale pořád v přírodě
Byty uprostřed golfového hřiště budou výjimečnou stavbou v krásném 
prostředí, blízko centra Prahy, a budou tak ideální investicí do budouc-
na. Pro vášnivé golfi sty, kteří nepotřebují velký dům a jimž vyhovuje 
příjemné a nadstandardní bydlení jen pár minut pěšky od odpaliště 
18jamkového hřiště, je tento projekt velkou výzvou. 

Skvělá lokalita
Díky skvělému umístění v srdci golfového areálu je celý projekt jako-
by vytržen z uspěchaného pražského života, zároveň je ale na dosah 
kompletní občanská vybavenost. Je zde dobré spojení na dvě trasy 
pražského metra, řada škol a školek, několik zdravotnických zařízení, 
blízké multikino, restaurace i řada dalšího sportovního vyžití. Nádraží 
Praha – Hostivař je v dochozí vzdálenosti, z něj se do centra dostanete 
za 12 minut. Součástí areálu je dětské hřiště a dále sportoviště s hřišti 
na volejbal, fotbal nebo beach tenis. Příjemným bonusem je známý 
hostivařský lesopark, který využívají rodiče s dětmi, sportovci i majitelé 
psů, a také snadná dostupnost výpadovek ve směru na Brno, Mladou 
Boleslav či Hradec Králové.  Díky kontrolovanému vjezdu do celého are-
álu se tu zde můžete cítit v bezpečí.

Přijďte se přesvědčit
Vidíte se už na terase po úspěšně zahrané osmnáctce? Hledáte vhod-
nou investiční příležitost? Rádi byste se o projektu více dozvěděli a vy-
brali si z nabídky volných bytů? Zavolejte, rádi vás naším obytným are-
álem schovaným uprostřed golfového hřiště provedeme. 

Více informací  a půdorysy jednotlivých bytů naleznete na w w w.rgh.cz .

Tam, kde se budete
cítit v bezpečí!

Rodinné a bytové domy s kontrolovaným vjezdem.
V Praze, v srdci golfového areálu.

Komerční sdělení
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PRODEJ RD 5+KK/2G
krytý bazén, terasa, ul. Šípková. Říčany

Prodej samostatného RD, 5+kk, dvougaráž, krytý bazén, terasa, na  skvělém místě ve vilové čtvrti 
v  Říčanech. Pozemek 1  302 m2 s  JV orientací poskytuje unikátní výhled na  okolní lesy, parky 
a zahrady. Dům o užitné ploše 276 m2, byl postaven v roce 2000. V přízemí vstupní chodba 8 m2, 
hala se schodištěm 18 m2, kuchyně 8 m2, spíž 3 m2, jídelna 14 m2, obývací pokoj s kachlovými kamny 
33 m2, pracovna 12,5 m2, koupelna 6 m2, technická místnost s kombinovanou technologií solárního 
a plynového ohřevu TUV, prostorná dvougaráž 36 m2 a pracovní místnost 18 m2. V patře 3x ložnice 
(17, 21 a 22 m2), 2x koupelna (6 a 7 m2), oknem prosvětlená galerie 15 m2, prádelna, šatna/sušárna 
17 m2 a terasa 7 m2. V domě bezpečnostní zařízení, účelná a funkční kachlová kamna. Součástí stavby 
je terasa orientovaná jižním směrem a  k  ní přilehlý vyhřívaný krytý bazén 7x3,5 m. Na  zahradě 
automatický závlahový systém. Celkové měsíční náklady na  provoz domu 3 700 Kč. Velmi klidná 
lokalita. Skvělá dostupnost na D1 a Městský okruh.  

CENA: 20 000 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz

C

www.horren.cz

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

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?
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Nové trendy bydlení 
pro každého

Byty, ateliéry 
a ubytovací jednotky

Dispozice 
1+kk – 4+kk

800 350 111
rezidenceharfi stka.cz

OBJEVTE GENIA 
LOCI PRAŽSKÝCH 
VYSOCAN ve výstavbě



K novému zákonu o realitním zprostředkování
Na koho se nová právní norma vztahuje?
Realitním zprostředkovatelem je podle 
ZRZ každý, kdo jako podnikatel posky-
tuje realitní zprostředkování. To samo 
o sobě je defi nováno jako činnost, jejímž 
účelem je zprostředkovat uzavření tzv. 
realitní smlouvy (dosud se třeba použí-
val pojem zprostředkovávaná smlouva; 
nejčastěji půjde o kupní nebo nájemní 
smlouvu).

Podle přechodných ustanovení části dru-
hé ZRZ, která se týká změn živnostenského 
podnikání, musí každý podnikatel, který byl 
dosud oprávněný poskytovat realitní zpro-
středkování v rámci ohlašovací volné živnos-
ti a chce v této činnosti i nadále pokračovat, 
ohlásit živnostenskému úřadu do 6 měsíců 
od nabytí účinnosti ZRZ (tj. od 3. 3. 2020), 
vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ 
a ve stejné lhůtě i doložit doklady, které pro-
kazují splnění podmínek odborné způsobi-
losti pro provozování této živnosti (odborná 
způsobilost se uvádí v novelizovaném znění 
přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., živ-
nostenský zákon). V opačném případě jeho 
oprávnění k provozování realitní činnosti 
uplynutím této lhůty zanikne (nebude se na-
dále už jednat o ohlašovací živnost volnou). 

Realitní zprostředkovatel je rovněž povinen 
zajistit výkon realitního zprostředkování pou-
ze fyzickými osobami, které splňují požadav-
ky odborné způsobilosti uvedené v příloze 
č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon (minimálně se požaduje doklad o uzná-
ní odborné kvalifi kace, resp. doklad o tříleté 
praxi v oboru v nezávislém postavení nebo 
pracovněprávním vztahu), a to nejpozději 
do 2 let ode dne nabytí účinnosti ZRZ. V této 
souvislosti ještě zbývá dodat, že realitní zpro-
středkovatel musí splňovat nová kritéria bez-
úhonnosti, která jsou upravena v § 5 a 6 ZRZ.

K dotazům na povinnost živnosti pro franší-
zory, právnické osoby, které pouze řídí čin-
nost franšízantů a samy nevykonávají realitní 
zprostředkování, uvádí zástupce MMR: tako-
vé subjekty nemusí spadat pod ZRZ, ovšem 
je třeba si uvědomit, že v tom případě jejich 
franšízanti nebudou moci uplatnit 50% slevu 
na povinném pojištění dle § 7 odst. 5, neboť 
nedoloží smlouvou s jinou právnickou oso-
bou, jež je realitním zprostředkovatelem, že 
jsou oprávněni poskytovat realitní zprostřed-
kování pouze jejím jménem nebo jménem 
svým s nezaměnitelným užitím obchodního 
jména či obchodní značky takové osoby.

Část 1.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz
Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Co vše lze zahrnout pod realitní 
zprostředkování?

- ZRZ v § 3 odst. 1 uvádí, že realitní zpro-
středkování zahrnuje vždy vyhledání toho, 
kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se 
zájemcem (chápejme zde „klientem“ realitní-
ho zprostředkovatele, se kterým má uzavřenu 
smlouvu o realitním zprostředkování). 

- Dále ZRZ v odstavci 2 demonstrativně 
vyjmenovává činnosti, které lze pod realitní 
zprostředkování subsumovat a které se neliší 
od dosavadní praxe.

- ZRZ na druhou stranu nikde nezakazuje 
být činný i pro druhou stranu realitní smlou-
vy. Stejně tak jako v ostatních případech, 
kde ZRZ neupravuje realitní zprostředková-
ní speciálně, bude možné i v tomto případě 
podpůrně využít ustanovení o zprostředko-
vání upravená v § 2445 a násl. Občanského 
zákoníku. Pakliže si tedy realitní zprostřed-
kovatel se zájemcem ve smlouvě o realitním 
zprostředkování takovou činnost nevylou-
čí, nemělo by toto jednání ani nadále mít 
vliv na právo požadovat po zájemci provizi 
(§ 2450 občanského zákoníku).
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K novému zákonu o realitním zprostředkování
Pojištění realitního zprostředkovatele

Část 2.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz
Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Novinkou pro realitní zprostředkovate-
le je rovněž povinné pojištění realitního 
zprostředkovatele (§ 7 a 8 ZRZ) s uve-
denými minimálními limity pojistného 
plnění (3 500 000 Kč v případě souběhu 
více pojistných událostí v jednom roce) 
a stanovenou spoluúčastí. Zde je třeba 
upozornit, že výše limitů pojistného pl-
nění je snížena na polovinu u realitních 
zprostředkovatelů, kteří buď na základě 
písemné smlouvy s právnickou osobou, 
která je rovněž realitním zprostředko-
vatelem, poskytují realitní zprostředko-
vání pouze jejím jménem, nebo u těch, 
kteří sice realitní zprostředkování po-
skytují svým jménem, ale pod značkou 
takové osoby. Nejedná se tudíž pouze 
o franšízanty, jak se někdy dočítáme 
nejčastěji na FB v nejrůznějších „kritic-
kých“ debatách k zákonu.

Povinností realitního zprostředkovatele je 
dále předložit Ministerstvu pro místní rozvoj 
stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy, a to do 10 pracovních dnů od jejího 
uzavření (§ 7 odst. 4 ZRZ), přičemž pojištění 
jako takové musí být u realitního zprostřed-
kovatele, který podnikal na základě živnosti 
volné již před účinností ZRZ, sjednáno do 2 
měsíců od účinnosti ZRZ (§ 23 odst. 2 ZRZ).

Smlouva o realitním zprostředkování
ZRZ defi nuje i minimální náležitosti smlouvy 
o realitním zprostředkování (§ 9 a násl. ZRZ), 
které však nebudou činit potíže, když už dnes 
se běžně ve smlouvách uvádějí (např. předmět 
převodu, kupní cena, výše provize). Taková 
smlouva ale nově vyžaduje písemnou formu. 
Z doposud uvedeného by mělo vyplývat, že 
je nanejvýš vhodné nechat projít smluvní do-
kumentaci, kterou realitní zprostředkovatel 
používá, revizí u zkušeného odborníka na rea-
litní právo, neboť smlouva by měla upravovat 

celou řadu práv a povinností (obzvláště bude-
-li zájemcem spotřebitel) jdoucích nad rámec 
povinných náležitostí stanovených ZRZ.

Dále je zavedena povinnost nejpozději v den 
uzavření smlouvy předat zájemci o koupi ne-
movitosti (zde zákonodárce nedůsledně uvádí 
pojem „zájemce“, když na řadě míst předtím 
za zájemce považuje smluvního partnera ze 
smlouvy o realitním zprostředkování) výpis 
z veřejného seznamu (rozuměj katastru nemo-
vitostí). Stav evidovaný v tomto seznamu ne-
smí být starší než tři pracovní dny. Nesplnění 
této povinnosti může být sankcionováno zá-
jemcem tím, že má právo od smlouvy odstou-
pit. Otázkou zůstává, zda je míněn komplexní 
placený výpis z veřejného seznamu, nebo tzv. 
obyčejný. Máme za to, že není možné přená-
šet na realitní kancelář platbu zajištění tako-
vého výpisu (listu vlastnického) a postačí tzv. 
veřejný seznam obyčejný, dostupný na strán-
kách ČUZK.

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 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



BYTY 
DĚLNICKÁ

Bydlení mezi 
Vltavou a Stromovkou.

www.bytydelnicka.cz

DOMY 
MALVAZINKY

Rodinné bydlení 
v dosahu centra.

www.domy-malvazinky.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



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

PRONÁJMY

PRONÁJEM BYTU 1+KK/T, P4, PANKRÁC
Třída C

www.realcity.cz/rc/E87S
Nový byt s terasou 44,1 m² + 7,4 m², Panuškova.
K.linka s lednicí, troubou, skl.deskou a digestoří.
Skříň,botník, UPC, komora. Popl. 2.900 Kč/měs +
el. cca 500 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

13 000 Kč/měs.

BYT 2+KK S LODŽIÍ, PRAHA 4 - KRČ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87Y
Pronájem bytu 2+kk s lodžií, sklepem a možností
parkovacího stání v ulici Nad Ryšánkou. Klidná lo-
kalita, 8 minut na Pankrác. Poplatky 2 500 Kč
včetně el.
iReality, s.r.o. tel.: 773 548 537

16 000 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

16 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+KK PRAHA 4
Třída G

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

16 000 Kč/měs.

BYT 4+KK/2T, PRAHA 2 - VINOHRADY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87X
Pronájem bytu 4+kk se dvěma terasami v 6. p. ro-
hového domu v žádané lokalitě. Výměra 115 m² +
terasy 24,5 m² a 11,25 m². Poplatky 6 500 Kč/2 os.
(vč.internetu).
iReality, s.r.o. tel.: 773 548 537

35 000 Kč/měs.

PRAHA 2

BYT 2+1, PRAHA 2 - VINOHRADY
Třída F

www.realcity.cz/rc/E87Z
Prodej bytu 2+1, 69,5 m², dr. vlastnictví, v ul. Šmi-
lovského, v 1. NP cihlového domu, v těsné blízkosti
parku Gröbovka. Byt je ve stavu před rekonstrukcí.
Realitní kancelář Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
5 950 000 Kč

PRAHA 3

BYT PO REK. 68 M², CIHLA, P3, ŽIŽKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87E
Původně 3+kk přebudováno na 2+kk, 68 m² + 2,5
m² sklep, 3.p z 5 s novým výtahem. Výška stropu
266 cm. K. linka + pračka a sušička. Vana i sprchový
kout, bidet.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

6 590 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 4

PRODEJ BYTU 3+KK/L, 67 M², P4-KAMÝK
Třída C

www.realcity.cz/rc/E86D
Byt 3+kk se zasklenou lodžií ve 2. NP panelového
domu v ul. Machuldova. Klidné bydlení, výhled do
zeleně, plocha 67 m², osobní vl., byt i dům po revi-
talizaci.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

5 490 000 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
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 8

PRODEJ BYTU 2+KK, PRAHA 8 - ČIMICE
www.realcity.cz/rc/E6UR

Jednotka o rozloze 53 m² doplněná o 6 m² bal-
kon, ideální bydlení pro mladý pár či jednotlivce.
Vhodná investiční koupě. Ceny vč. DPH. Kompletní
nabídka bytů na:
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

5 193 501 Kč

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

Byt o velikosti 86 m² s balkony o výměře 16 m²,
2.NP, orientaceOP na jih a západ. Výhled do parku.
Cena vč. DPH. Kompletní nabídka bytů na:
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

6 948 085 Kč

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

Prostorný byt s rozlohou 114 m² a zahradou 310 m²
– ideální prostor pro rodinný život plný radosti. Čá-
movka – Domov v náruči zeleně.
www.camovka.cz tel.: 774 875 874

9 847 939 Kč

HLEDÁTE 
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 9

BYT 3+1/L, PRAHA 9, U METRA STŘÍŽKOV
Třída C

www.realcity.cz/rc/E81P
Prodej bytu 3+1/L, 53,2 m² + 6,9 m² lodžie + 1,2 m²
komora, ve 2. podlaží zrekonstruovaného 3. patro-
vého domu. V bytě plastová okna, zasklená lodžie.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

4 800 000 Kč

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

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
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TEXTOVÁ INZERCE

PRAHA 10

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
Třída B

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

4 590 000 Kč

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10
Třída B

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

4 590 000 Kč

NOVOSTAVBA 4+KK/2XB 103 M² PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49E
Nové byty Praha 10 - v projektu Vyladěné byty -
Green Look. Byt 4+kk o užitné ploše 90,6 m² + 2x
balkon (2 x 6,3 m²) je velmi dobře řešen, s JV a SZ
orientací.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

7 160 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ŘRD V ÚVALECH, 128 M² + POZEMEK 201 M²
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4PD
Bydlení v RD na hranici Prahy? Les za plotem, dostup-
nost centra Prahy vlakem za cca 30 min., veškerá vy-
bavenost v dosahu pěšky? KDE? Vyladěné domy v
Úvalech.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 450 000 Kč

ŘRD V ÚVALECH, 128 M² + POZEMEK 201
M²

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

Bydlení v RD na hranici Prahy? Les za plotem, do-
stupnost centra Prahy vlakem za cca 30 min., veš-
kerá 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
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

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

HLEDÁTE
POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

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

NOVOSTAVBY BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7ZN

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. tel.: 724 270 852

4 844 030 Kč

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

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
EREFIN cz s.r.o. tel.: 724 270 852

6 979 350 Kč

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7ZP

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. tel.: 724 270 852

8 728 500 Kč

NOVĚ DOKONČENÝ RD 4+KK,
HOROMĚŘICE

Třída B
www.realcity.cz/rc/E825

Prodáváme2 poslední nové RD v obci Horoměřice,
4+kk o celkové ploše 120 m² (přízemí 61 m²), 3 po-
koje, 2 koupelny, 2 WC. Vysoké standardy vyba-
vení. Více na tel.
iReality, s.r.o. tel.: 773 548 537

9 280 000 Kč

POZEMKY

SP 1081 M², KOZMICE U BENEŠOVA
www.realcity.cz/rc/E76P

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

2 775 000 Kč

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

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

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
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PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

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

informace v RK

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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

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

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

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

PRODEJ BYTU PRAHA - HLUBOČEPY
www.realcity.cz/rc/E87T

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Lokalita Praha Hlubočepy.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

PRODEJ BYTU PRAHA - HORNÍ POČERNICE
www.realcity.cz/rc/E87U

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Lokalita Praha - Horní Počernice.
RealExpert Success tel.: 734 391 550

informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

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

do 5 000 000 Kč

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

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

do 9 000 000 Kč

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

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

do 10 000 000 Kč

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

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

do 25 000 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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Více informací na slevy.denik.cz

ZÍSKEJTE SLEVY A DÁRKY 
VE VAŠEM MĚSTĚ!
223.–299. břeeznna 
22020

SSLEVOVÉ KUUPÓNY 
najdete v pátečním Deníku, který vychází 20. 3. 2020 

SSLEVOVOU KKARTU
v online verzi na slevy.denik.cz nebo v aplikaci BON

Nedejte zlodějům šanci!

Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost

www.klicovecentrum.cz

 Již 4x v Praze!

tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz

Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a
Praha 9-Vysočany, Freyova 12/1

Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost

www.klicovecentrum.cz Při 
pře

dlože
ní t

ohoto
 kuponu

sleva 10 %
 na Váš nákup

na lib
ovolné pro

dejně 

KLÍČOVÉHO CENTRA 

v P
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do 

31. 
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Odhad nemovitosti 
je základem každé 
hypotéky

Každá hypotéka musí být zajištěna 
nemovitostí a právě nemovitost je 
to nejdůležitější, co nám napoví 
o maximální částce, kterou nám 
na ni banka dokáže půjčit.

Odhad musí být vypracován znalcem, kterého 
daná banka akceptuje, a stanoví nám maximál-
ní zástavní hodnotu dané nemovitosti. U ne-
movitostí, které ještě nejsou dokončeny, stano-
ví znalec i takzvanou budoucí hodnotu – tedy 
hodnotu nemovitosti po dokončení. To je po-
třeba, zejména kupujeme-li byt, který je ještě 
ve výstavbě a nemá zatím kolaudaci, nebo po-
kud sami stavíme například rodinný dům. Od-
had nemovitosti tedy udává hodnotu, z níž 
vychází banky při stanovení maximální výše 
možné hypotéky. Standardní hypotéky bývají 
do 80 % zástavní hodnoty, v tomto případě 
musíme 20 % fi nancovat z vlastních zdrojů.  
Možné jsou i 90 % hypotéky, kdy nám stačí 
jen 10 % vlastních zdrojů. Takové hypotéky 
ale bývají mírně dražší a banky mohou být při 
schvalování přísnější. Pokud máme k dispozi-
ci více nemovitostí, které můžeme použít pro 
banku jako vhodnou zástavu, můžeme zástav-
ní hodnoty všech nemovitostí sčítat a dosáh-
neme tak snadno na vyšší hypotéku.

Co ovlivní výši odhadu?
Znalec musí zohlednit vše, co může mít vliv 
na cenu nemovitosti. „Největší vliv má pocho-
pitelně lokalita, kde se daná nemovitá věc na-
chází. Pod pojem lokalita lze zahrnout dopravní 
dostupnost, občanskou vybavenost, případné 
negativní vlivy okolí (například hluk, prach, vi-
brace či zápach), atraktivitu okolí, zaměstnanost 
v regionu či strukturu obyvatel,“ říká Ing. Luděk 
Havlíček, odhadce a hypoteční specialista HY-
POASISTENT.

Dalšími hlavními faktory, které ovlivňují 
hodnotu nemovitosti, jsou její velikost (tedy 
podlahová plocha či výměra pozemku), příslu-
šenství (například garážové stání, sklep, tera-
sa, zahrada či bazén) a technický stav. Jinou 
hodnotu bude mít novostavba a jinou opo-
třebovaná nemovitost, kde bude nutná rekon-
strukce. Při stanovení odhadu je důležitá také 
dispozice nemovitosti, standardy vybavení, 
standardy použitých materiálů, technologie 
(zdali se jedná například o dřevostavbu, pa-
nelák či zděný dům) a použitá technologická 
řešení (například tepelné čerpadlo, rekuperace, 
bezpečnostní zařízení apod.).

Značný vliv na výslednou cenu nemovitos-
ti mají také případné právní vady. Může se 
jednat o věcná břemena, zástavní práva, ne-
vyjasněné vlastnické struktury či například 
o předkupní právo. Důležitý je i přístup k ne-
movitosti po stránce faktické, znalec si pro-



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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to všímá, zdali k nemovitosti vede zpevněná 
nebo asfaltová komunikace, či jen malá polní 
cesta. Také právní přístup k nemovitosti hraje 
významnou roli – zda je přístupová komuni-
kace ve vlastnictví obce, nebo zda je ve vlast-
nictví jiného cizího vlastníka. Ve druhém pří-
padě může být nemovitost pro banky i zcela 
nevhodnou zástavou.

Jak je vidět, znalecký odhad hodně napoví 
o celkovém stavu posuzované nemovitosti. 
Při zvažování koupě nemovitosti je proto ur-
čitě užitečným pomocníkem, a to nejen pro 
hypoteční banky. 

Proč se liší odhady různých bank?
Každá banka má svoji interní metodiku. Jis-
té požadavky má na banky v tomto směru 
i ČNB. Ale jelikož banky požadují odhady 
za stejným účelem, tj. potřebují znát obvyklou 
cenu a likviditu zástavní nemovitosti, odhady 
by se v hlavních parametrech neměly lišit pří-
liš.

Některé banky přistupují k oceňování nemo-
vitostí i na základě cenových map. To má své 
výhody, ale i nevýhody. Výstup z cenových 
map je sice rychlejší než klasické ocenění, ne-
dokáže ale dostatečně zohlednit individualitu 
posuzované nemovitosti.

V praxi se tak stává poměrně často, že se zá-
stavní hodnoty různých bank liší a stejná 
nemovitá věc je oceněna na jinou hodnotu. 
Jak je to možné, když se jedná stále o stejnou 
nemovitost?

Hlavní příčina je v lidském faktoru. Když bu-
dou tři odhadci oceňovat stejnou nemovitost, 
je možné, že dospějí k třem různým cenám 
a ani jedna nemusí být špatně. Ale neměly by 
se lišit nijak zásadně. „Tržní oceňování pro ban-
ky není oceňování „vyhláškové“, kde se doplňují 
číslíčka do tabulek a vypadne výsledek. Takže 
v každém ocenění se vždy odrazí individuální 
přístup a jisté cítění odhadce. Zde bych vyzdvihl
důležitost místního šetření, které je dle mého ná-
zoru pro stanovení správné ceny nezbytné,“ do-
dává odhadce Ing. Luděk Havlíček.

Jak určí znalec výslednou hodnotu?
Pokud se bavíme o odhadech pro účely bank, 
jedná se vždy o odhad tržní ceny obvyklé. 
Banka potřebuje vědět, za kolik a za jak dlou-
ho by v případě potřeby nemovitou věc bez-
pečně zpeněžila. Největší váhu má při tomto 
typu ocenění porovnávací metoda, kdy se 
porovnávají obdobné nemovitosti v obdob-
né lokalitě. Rozdíly mezi nemovitostmi se 
pochopitelně zohledňují a vyhlazují. Ideální 
je znát opravdu realizované ceny obdobných 

nemovitostí v okolí, to však není vždy možné. 
Proto banky akceptují i ceny z realitních inzer-
cí. U cen z inzercí se pro účely ocenění vždy 
uplatňuje srážka za nejistotu.

Někdy se přistupuje i k výnosové metodě, kdy 
hodnota nemovitosti odráží její budoucí čistý 
výnos. Tato metoda se používá hlavně u ko-

merčně využívaných nemovitostí nebo i u ne-
movitostí rezidenčních při jejich pronájmu.

U odhadů pro banky se také určuje věcná hod-
nota, která ovšem obvykle příliš nerefl ektuje 
tržní cenu. Tato hodnota se obvykle používá 
pouze pro účely stanovení minimální pojistné 
částky dané nemovitosti.

Kolik za odhad nemovitosti zaplatíme?
Pokud se stanovuje pouze obvyklá cena sou-
časná (stávající hodnota nemovitosti), je cena 
za bytovou jednotku mezi 4 000 – 5 000 Kč. 

Pokud se stanovuje i cena budoucí – u rozesta-
věných bytů nebo bytů v rekonstrukci – cena 
je obvykle 5 500 – 6 000 Kč. Jde o náročnější 
typ odhadu, kde se stanovují dvě ceny. Sou-
časná a po dokončení a rovněž se vyhodnocu-
jí náklady na výstavbu/rekonstrukci a stavební 
řízení.

U rodinných domů je cena na současný stav 
obvykle 5 000 – 6 000 Kč. Pokud je třeba sta-
novit i cenu budoucí a vyhodnotit náklady 
na výstavbu/rekonstrukci, je cena obvykle ko-
lem 6 000 – 7 000 Kč. 

Odhady stavebních pozemků o běžné velikos-
ti se pohybují mezi 3 500 – 4 500 Kč.

Banky a hypoteční makléři však často mají 
pro své hypoteční klienty různé marketingové 
akce, kdy odhad nemovitosti hradí sami, nebo 
jej zajistí za zvýhodněné ceny.
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pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c zv í c e i n f o r m a c í n a

i n f o @ r e a l k o . c z | + 4 2 0 7 7 5 9 7 8 2 6 8

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E883

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 300 000 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

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E884

Byt, 1+kk, 27 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 450 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E885

Byt, 1+kk, 32 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 042
3 099 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E886

Byt, 1+kk, 38 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 790 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E887

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 880 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E888

Byt, 1+1, 30 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 888 188 Kč

NUPAKY
www.realcity.cz/rc/E889

Byt, 2+1, 68 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 700 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E88D

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
Jiří Šimon

tel.: 777 077 673
5 790 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E88E

Byt, 2+kk, 67 m², tř. C
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
6 300 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E88F

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
CENTURY 21 Premium

tel.: 724 811 473
7 350 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E88G

Byt, 2+1, 68 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
8 200 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E88A

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 603 759 534
4 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E88B

Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Duna House

tel.: 721 484 740
5 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E88C

Byt, 2+1, 68 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
5 100 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X8

Byt, 2+kk, 62 m²
Reality Vodenka

tel.: 773 654 888
5 390 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E84E

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 775 414 655
8 950 000 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/E88H

Byt, 2+1, 88 m², tř. G
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 278 512
11 490 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E88I

Byt, 2+1, 82 m², tř. G
Duna House

tel.: 775 574 893
13 900 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1

Nabídka platná  
ke dni: 16. 3. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 



31

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E88J

Pozemek, 3303 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
595 000 Kč

PROSENICKÁ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E88K

Pozemek, 1998 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
760 000 Kč

CÍRKVICE
www.realcity.cz/rc/E6FI

Pozemek, 1524 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
890 000 Kč

ZÁHORNICE
www.realcity.cz/rc/E5X4

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

tel.: 800 775 577
1 000 000 Kč

TÝNEC NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E88L

Pozemek, 1053 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
1 050 000 Kč

NOVÉ STRAŠECÍ
www.realcity.cz/rc/E88M

Pozemek, 741 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 100 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E5X6

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

tel.: 601 587 147
1 190 000 Kč

RADOŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E88N

Pozemek, 1521 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 308 060 Kč

KOZMICE
www.realcity.cz/rc/E76P

Pozemek, 1081 m²
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
2 775 100 Kč

DOBŘÍŠ
www.realcity.cz/rc/E88R

Pozemek, 969 m²
RE/MAX ANDĚL

tel.: 721 266 702
2 999 000 Kč

LHOTA
www.realcity.cz/rc/E88S

Pozemek, 1887 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
3 348 600 Kč

STRANČICE
www.realcity.cz/rc/E88T

Pozemek, 3879 m²
Mnichovická RK

tel.: 605 863 018
4 500 000 Kč

ROZTOKY
www.realcity.cz/rc/E88O

Pozemek, 901 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 500 000 Kč

CHOŤÁNKY
www.realcity.cz/rc/E88P

Pozemek, 636 m²
GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.

tel.: 800 213 215
1 846 944 Kč

BUŠ
www.realcity.cz/rc/E88Q

Pozemek, 1665 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 099 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E7UA

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

tel.: 800 775 577
2 490 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E88U

Pozemek, 1415 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 999 888
4 952 500 Kč

ZVOLE
www.realcity.cz/rc/E88V

Pozemek, 1550 m²
CENTURY 21 My Home

tel.: 732 131 502
6 250 000 Kč

JINOČANY
www.realcity.cz/rc/E88X

Pozemek, 1529 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
8 000 000 Kč

KLECANY
www.realcity.cz/rc/E6GL

Pozemek, 18440 m²
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
9 366 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

Nabídka platná  
ke dni: 16. 3. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 



Proměna interiéru 
v relaxační místo
Tipy, jak snadno vytvořit 
harmonii u vás doma

Ocitáme se ve zrychlené a zmatené době plné techniky. Není 
proto divu, že lidé stále více hledají klid a prostor, kde se mohou 
věnovat sami sobě a relaxovat. To se projevuje i v trendech v in-
teriérovém designu, potažmo ve vybavení našich domovů. Jak 
tedy snadno a bez zásadních výdajů vnést do našich příbytků 
klid a harmonii?



z provazu. Stěnu vyladí a prohřeje de-
korace z příze. Knihovnu pohledově 
zateplí boxy a košíky. A takhle můžeme 
pokračovat téměř do nekonečna. Texti-
lie jsou zkrátka skvělým pomocníkem 
při vytváření hřejivého dojmu a pocitu 
klidu.

Dekorační polštáře a návleky

Když už jsme u textilií, další snadnou 
variantou, jak dodat interiéru relaxační 
a uvolňující nádech, je umístění deko-
račních polštářů. Nemusíte hned vy-
hazovat ty staré, které doteď sloužily 
svému účelu. Stačí jim pořídit „nový ka-
bátek“ v podobě dekoračního návleku. 
Snadno tak umožníte některým novým 
barvám či vzorům vstoupit do vašeho 
příbytku a oživit stávající zařizovací 
předměty, jako je sedačka, křesla nebo 
lavice. Ale můžete je také jen tak někde 
položit, třeba do úložného prostoru pod 
konferenčním stolkem, a podvědomě 
tak vybídnout návštěvu k jejich využití, 
když bude třeba a hosté si budou chtít 
udělat u vás pohodlí.

Vyměňte v ložnici povlečení
Kdy jste vlastně kupovali naposledy 
povlečení? Nepřemýšleli jste o jeho 
obměně? Není rozhodně chybou, že 
používáte své staré a osvědčené. Nikdo 
však také netvrdí, že i tady by váš domov 
nemohl přijmout nějakou změnu. Život 
je vývoj a  moderní doba se posunula 
i v oblasti materiálů, ze kterých je novo-
dobé povlečení vyrobené. Už je zkrátka 
technologicky úplně jinde. Přináší kom-
fort, jsou příjemná na dotek, nemačkají 
se, nemusí se mnohdy ani žehlit. Zkuste 
třeba povlečení grass. A co s tím starým 
povlečením? To se dá využít různým 
způsobem nebo nechat pro návštěvy. 
To, co už dlouho nesloužilo, můžete 
darovat třeba na charitu. 

Domov je především odrazem jeho 
obyvatel. Když v něm nějaká část chybí 
nebo je zanedbaná, odrazí se to jedno-
značně v životě těch, kteří v něm bydlí, 
a také i na pocitu těch, kteří jej navště-
vují. Pojďme se společně podívat na to, 
co se dá změnit, aby nejen atmosfé-
ra, ale také samotný domov působily 
na vás i návštěvu hřejivým dojmem.

Umění Feng Shui
Začneme tím nejjednodušším. Přesku-
pováním a vyhazováním věcí. To vás 
bude stát pouze vaši energii a čas. Po-
kud nepotřebné věci, které nejdou jinak 
využít, prodáte, získáte i navíc hotovost, 
kterou můžete dál čerpat při proměně 
svého domova. Jak postupovat? Zkuste 
to třeba podle Feng Shui. Žít v harmo-
nii s naším životním prostředím, dosáh-
nout rovnováhy v životním i pracovním 
prostoru a co nejvíce zvýšit využití po-
tenciálu ve všech oblastech našeho živo-
ta – o tom je tohle učení. S jeho pomocí 
a dodržením pár základních tipů můžete 
opravdu změnit energii vašeho domova. 
A jistě nám dáte za pravdu, že někdy 
stačí jen pořádně uklidit nebo přesu-
nout některé věci a výsledek je doslova 
zázračný. Až se pustíte do práce, užijte 
si to. I to je tvorba, při které se může-
te bavit. A když se člověk baví, cítí se 
dobře. A tuto energii zároveň přenesete 
na druhé stejně jako do místa, kde žijete 
a odpočíváte.

Textilie a koberce
Další kapitolou jsou obecně textilie. 
S pomocí jejich barev i materiálu se dá 
doslova čarovat. Zkuste si jen tak přes 
křeslo přehodit kousek ovčí kůže. Pod 
konferenční stolek dát nový koberec 
ručně utkaný z přírodních materiálů 
nebo místo dveří dát závěs upletený 
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Barvy a dekorace

Velkým pomocníkem k vyladě-
ní příjemného pocitu v domác-
nosti jsou nepochybně barvy 
a dekorační předměty. Jejich 
volba je velmi důležitá. Ať už 
máte rádi trendy, nebo se jimi 
neřídíte, je to vlastně jedno. 
Důležité je umět vše pěkně sla-
dit a vybrat si to pravé pro vás. 
Obecně patří mezi uklidňující 
barvy modrá, zelená nebo hně-
dá. Pokud se neumíte rozhod-
nout, vždy jsou tady i barvy 
neutrální jako třeba šedá. O je-
jich působení na naši psychiku 
se dočtete v magazínu na webu 
REALCITY.



Nezapomeňte ani na přikrývky 
a polštáře
Podobně, jako je to s povlečením, jsou 
na tom i přikrývky a polštáře. Pokud 
vám to peněženka dovolí, vyměňte s kli-
dem staré povlečení za nové – máme 
na mysli kvalitní a příjemné, které splňu-
je vysoké nároky moderní doby. Přesně 
takové jsou i prošívané nealergenní při-
krývky SCANquilt. Jsou více než dvacet 
let vyráběny s nejvyšší péčí a získaly si 
oblibu pro příjemný omak, trvanlivost 
a vysokou kvalitu používaných mate-
riálů i zpracování. Mají i další výhody. 
Např. při vrstvení jemných pavučin 
z kvalitních polyesterových prostoro-
vě tvarovaných vláken se nepoužívají 
žádné chemikálie, proto si  přikrývky 
SCANquilt zachovávají měkkost, splý-
vavost a objemovou stálost po dlouhou 
dobu.

Dřevo a přírodní materiály
Jak už jsme vlastně naznačili v úvodu, 
prim v zařizování hrají dekorace. V sou-
časné době interiérům vévodí ty z čis-

tě přírodních materiálů. Jde především 
o dřevo. Nikoli však výhradně. Kov, 
provazy, kůže, bavlna i vlna – výběr je 
pouze na vás, čemu dáte přednost. Mů-
žete je i vzájemně kombinovat. Řiďte 
se pouze jedním pravidlem – v jedno-
duchosti je krása. Aby váš domov pů-
sobil harmonicky, klidně a uspořádaně, 
nemělo by být dekoračních předmětů 
mnoho. Má to i své výhody, neboť ne-
budete mít tolik práce s úklidem. Co 
se týče tvarů, určitě nešlápnete vedle, 
pokud zvolíte jednoduché linie a jedno-
barevnost, případně necháte vyniknout 
to, co vytvořila příroda. Pokud má však 
dekorace působit jako vyčnívající solitér, 
klidně se nebojte odvázat. Moderní in-
teriér snese vše. A rozbít jednotvárnost 
není určitě na škodu. Jeden takový před-
mět nebo dva, aby mezi sebou navázaly 
harmonické spojení, určitě snese každý 
interiér.
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Povlečení ice bloom

Originální povlečení SATÉN 
DESIGN v sobě spojuje luxusní 
jemnou saténovou tkaninu 
se zajímavými trendovými 
vzory. Vysoce kvalitní satén 
vyrobený z nejjemnějších přízí 
z dlouhovlákné česané bavlny 
poskytuje komfort jemné 
tkaniny, nižší mačkavosti 
a snadné údržby pro moderní 
domácnosti. Při sušení v závěsu 
nevyžaduje žehlení.

Vsaďte na přírodní 
a exotické vzory
Módními jsou mimo jiné i pří-
rodní a exotické potisky. Přes-
ně takové, jaké najdete napří-
klad na dekoračním návleku 
NORD. Je  velmi elegantním 
řešením k vytvoření harmonie 
vašeho domova. Pestré barvy 
a zajímavé vzory navíc doladí 
správnou atmosféru kdekoli 
a v každém ročním období. 
Ozdobte svou pohovku, sedač-
ku nebo křeslo, tento vkusný 
doplněk žádná návštěva nepře-
hlédne. Návlek je ušit z kvalitní 
100% bavlny.



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

3.670.000 Kč

Řadový RD 4+kk (83m2)

Dobšice - okr. Nymburk
Novostavba řadového RD 

čerstvě po kolaudaci. 
Zahrada, kryté parkovací 

stání, výborná dostupnost 
do Prahy a Hradce Králové 

(30 minut oba směry). 

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

Vyšehořovice - okr. 
Praha-východ. Novostavba 
z roku 2016, nízké provozní 

náklady - podlahové 
topení, příprava na tep. 

čerpadlo. Výborná    
dostupnost do Prahy.

6.490.000 Kč

Novostavba

22.500.000 Kč

Restaurace a pension
Horní Malá Úpa

Pomezní Boudy - okr. 
Trutnov. Multifunkční 
objekt (2047m2) po 

rozsáhlé rekonstrukci. 
Celkem 19 lůžek, 4 bowl. 

dráhy, 3 koupací sudy, 
sjezdovka 5 minut pěšky. 

Horní Malá Úpa

Po rekonstrukciBC

59.000.000 Kč

Vila na Bořislavce, Praha

Evropská - Praha 6
 Prvorepubliková vila v 

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

investiční příležitost!

Lukrativní lokalita GGSkvělá cena
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Nové bydlení chytře...
Chytré bydlení @Braník nebo zkráceně Bydlení Brâník je nový 

rezidenční komplex naproti Branickému náměstí, ve kterém vyroste 
do konce roku 2021 téměř 140 nových bytů a 15 rodinných domů.

PENB: B Více informací naleznete na www.bydleni-branik.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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