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Výplata zálohy 
před prodejem 

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

kové náklady na koupi bytu, neby-
lo kde na rezervační poplatek brát. 
Abychom zakázku získali, tak jsme 
vymysleli obchodní model, na je-
hož počátku bylo poskytnutí zálohy 
ve výši 150.000 Kč, kterou bylo mož-
no použít na cokoliv, třeba i na rezer-
vaci bytu.  

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

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

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

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

12.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102                                                 

G

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

7.499.000 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

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

Osnice - Jesenice, Praha - západ. Prodej 
dvoupodlažní rodinné vily 6+1+terasa 
a garáží pro dvě vozidla. Okrasná zahrada 
1.422 m2 s jezírkem a potůčkem. Přímo 
u Průhonického parku..

26.000.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G



Výmalba interiéru 
krok za krokem

INZERENTI:

ARK ČR - Asociace 
realitních kanceláří České republiky

EREFIN cz s.r.o.

EXAFIN one, 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.

Natland Real Estate – Rezidence Harfi stka

OMEGA ESTATE s.r.o.

Pražská plynárenská

RealExpert Success

Realitní kancelář Donna s.r.o.

Realitní kancelář Honzík s.r.o

Real-Treuhand

Rezidence Golf Hostivař

SCANquilt

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Wienerberger

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 5 od 27. 4. do 17. 5. 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:  18. 5. 2020

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

14

Krátkodobé pronájmy.
Trh zamrzl. Nájmy jdou dolů
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774 335 502 info@rkjuris.cz

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

WWW.JURISREAL.CZ

Výkup nemovitostí: 
Potřebujete Potřebujete 

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

Zprostředkování 
prodeje: 

Možnost okamžité Možnost okamžité 
výplaty zálohy! výplaty zálohy! 

Výměna nemovitostí:
Nabídneme výměnu Nabídneme výměnu 

dle Vašeho přání!dle Vašeho přání!

Vyplatíme dluhy
 exekuce, privatizaci exekuce, privatizaci

www.vykupzahotove.cz 

800 223 388
volejte ZDARMA

 DR byt 2+kk 48,9 m2 + balkon 5,8 m2 a parkovací stání ve 2. PP. Projekt Kaskády 
Barrandov XI, dům H, bude kolaudován nejpozdějí 30. 6. 2022. Poté měsíční splátka 
anuity na dobu 25 let ve výši 17 499 Kč.  

 Byt 2+kk 
  PRAHA 5, HLUBOČEPY 

www.realcity.cz/rc/E8A3

 1 550 000 Kč  774 335 502   

B

 Luxusní RD 4 +1 s velkou venkovní terasou a bazénem, z roku 2008. Po dohodě lze 
dům koupit kompletně zařízený. Atraktivní lokalita, velmi klidná ulice. Financování to-
hoto domu je částečně možné i Vaší nemovitostí v Praze, kterou vezmeme protiúčtem. 

 Dům 
PRAHA 12, MODŘANY 

www.realcity.cz/rc/E8A4

 24 990 000 Kč  603 278 555   

C

NS  moderního, nízkoenergetického RD, který je tvořen dvěma výraznými tubusy. 
V každém z nich se nachází sam. byt „A“ a „B“ (4+kk, popř. 5+kk, jsou navzájem 
provozně a konstrukčně oddělené). Mají společné venkovní prostory. Cena za byt „B”.  

 Dům 
ZBUZANY, PRAHA-ZÁPAD 

www.realcity.cz/rc/E8A5

 15 990 000 Kč  774 335 502   

B

 Byt 2+kk, 49 m2 + balkón 1 m2 + lodžie 2 m2, v osobním vl. Byt prošel v roce 2018  
kompletní, velmi nákladnou a nadstandardní rekonstrukcí, při které došlo i ke změně 
dispozičního řešení.  

 Byt 2+kk 
PRAHA 6, DEJVICE 

www.realcity.cz/rc/E8A6

 5 890 000 Kč  603 278 555   

G

www.vyladenedomy.cz      infolinKa 724 511 511

nízkoenergetické A PASiVní DoMY V ProDeJi
nová etapa více než 75% ProDáno

iiu klánovického leSA

20-03-11-inzerce-uKlanovickehoLesa-200x131-01.indd   1 12.03.2020   11:36:575



Jak změnil virus hypotéky? 
Méně regulace, 
více obtíží

Hypoteční trh nezažil za celý 
loňský rok tolik změn, jako teď 
za posledních pár týdnů. Krizové 
managementy bank jedou na plné 
obrátky a změny přicházejí každý 
den ze všech stran. Aktivní je teď 
na hypotečním trhu také ČNB 
a vláda. Jakým směrem všechny tyto 
změny jdou a jaké hypotéky nás 
čekají v příštích týdnech a měsících?

a vláda. Jakým směrem všechny tyto 

čekají v příštích týdnech a měsících?

Zatímco v uplynulých letech se Česká národ-
ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, 
nyní se vše obrátilo. ČNB očekává, že v dů-
sledku koronavirové nákazy a s ní spojenými 
opatřeními dojde k recesi a že to se nepříz-
nivě promítne i do kvality úvěrových portfo-
lií bank. Proto přišla hned s několika kroky 
na podporu ekonomiky a hypotečního trhu. 
Snížila základní úrokové sazby a vyjádřila při-
pravenost dále snížit úrokové sazby, pokud 
si to ekonomický vývoj vyžádá. Dále snížila 

Zatímco v uplynulých letech se Česká národ-
ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, 
nyní se vše obrátilo. ČNB očekává, že v dů-
sledku koronavirové nákazy a s ní spojenými 
opatřeními dojde k recesi a že to se nepříz-
nivě promítne i do kvality úvěrových portfo-
lií bank. Proto přišla hned s několika kroky 
na podporu ekonomiky a hypotečního trhu. 
Snížila základní úrokové sazby a vyjádřila při-
pravenost dále snížit úrokové sazby, pokud 
si to ekonomický vývoj vyžádá. Dále snížila 

proticyklickou kapitálovou rezervu pro úvěry 
bank, díky čemuž domácí banky budou po-
třebovat pro poskytnutí každého úvěru méně 
kapitálu. A do třetice zmírnila regulaci pro 
poskytování hypotečních úvěrů: umožnila 
hypotéky do 90 % bez omezení a klientům 
mají stačit nižší příjmy pro získání hypotéky 
(na splátky úvěrů bude možné počítat až 50 % 
čistých měsíčních příjmů).

Aktivně na hypoteční trh vstoupila i vláda 
a připravila zákon, který by měl každému, 
kdo projeví zájem, umožnit odklad splátek 
na dobu 3 nebo 6 měsíců. Pokud klient odklad 
využije, délka splácení hypotéky se adekvátně 
prodlouží. Tato možnost doplní varianty od-
kladu nabízené jednotlivými bankami podle 
jejich vlastních pravidel. 

Obavy z problémů a z negativního vývoje eko-
nomiky mají také banky. A právě banky jsou 
ve fi nále těmi, kdo mají poslední slovo při po-
skytování hypoték. Tedy ačkoliv ČNB uvol-
ňuje regulace, banky si interní pravidla naopak 
rychle zpřísňují. A ačkoliv mezibankovní cena 
peněz klesá, banky snižují sazby jen velmi 
neochotně a spíše zvyšují své rizikové marže. 
To v obavách, že velmi brzy může podstatně 
vzrůst objem nesplácených úvěrů. Banky zača-
ly zkoumat, jak nouzový stav ovlivnil příjmy 
žadatelů o hypotéku a některé dokonce zaved-
ly pro podnikatele přirážku k úrokové sazbě 
nebo zastavily úvěrování některých profesí. 
Několik bank také dočasně zastavilo poskyto-
vání 90 % hypoték a jako maximum stanovilo 
80 %, někdy dokonce jen 60 %. Ochota bank 
schvalovat výjimky výrazně klesla a cokoliv 
nestandardního může být problém.

“Příjem ze zahraničí, větší míra zadlužení, pří-
jem na dobu určitou či z dohod, příjem z podni-
kání z celé škály oborů… to vše může být značně 
komplikovanější než ještě před pár týdny. Dopo-
ručuji poradit se s hypotečním specialistou, který 
je s bankami v každodenním kontaktu a dokáže 
tak nepříjemným překvapením předejít.” říká 
Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASIS-
TENT a dodává: „Maximum činností při vyří-
zení hypotéky dnes řešíme bezkontaktně a klienti, 
makléři i bankéři jsou díky tomu v bezpečí.”

Pro příští týdny lze očekávat, že opatrnost bank 
bude narůstat a zpřísňování podmínek hypo-
tečního úvěrování bude pokračovat. Zmírnění 
regulace ČNB se projeví až po uklidnění sou-
časných ochranných opatření a po přesvědči-
vém nastartování ekonomického růstu.

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

Prodej nemovitosti.
Kdy je prodávající
osvobozen od daně?

8

Prodali jste svou nemovitost a zajímá 
vás, jaké daně na vás čekají? Některým 
se dá za určitých okolností vyhnout. 
Kterým a v jakých případech? Jaký je 
rozdíl mezi daní z příjmu z prodeje 
nemovitosti a daní z nemovitosti? 
Kterou z těchto daní nemusíte řešit? 
Na tyto a další otázky se vám budeme 
snažit jasně a srozumitelně odpovědět. 

Prodali jste svou nemovitost a zajímá 
vás, jaké daně na vás čekají? Některým 
se dá za určitých okolností vyhnout. 
Kterým a v jakých případech? Jaký je 
rozdíl mezi daní z příjmu z prodeje 
nemovitosti a daní z nemovitosti? 
Kterou z těchto daní nemusíte řešit? 
Na tyto a další otázky se vám budeme 
snažit jasně a srozumitelně odpovědět. 

Prodej nemovitosti ovšem znamená pří-
jem. A jako takový podléhá dani z příjmů. 
I v tomto případě ji každý platit nemusí. 
Uvedeme si několik příkladů, kdy se platbě 
této daně vyhnete.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti
Podmínky, za jakých jsme povinni zaplatit 
daň z příjmu, jsou detailně popsané v § 4 
a v § 10 zákona o daních z příjmů. U prode-

je nemovitosti je ovšem možné najít mnoho 
případů, kdy bude váš příjem od daně z pří-
jmu osvobozen. Například pokud nemovi-
tost vlastníte minimálně 5 let. Dalším přípa-
dem je minimálně 2leté bydliště v prodávané 

nemovitosti. Osvobozeni od daně budete 
i v případě převodu členských práv k druž-
stevnímu bytu, při využití získaných peněz 
pro uspokojení vlastní bytové potřeby nebo 
v případě dědictví. Nyní si řekněme něco 
bližšího k jednotlivým případům.

Kdy daň zaplatíte
V případě, že výše uvedené podmínky pro 
osvobození od daně nesplňujete, pak jste po-
vinni státu příjem přiznat a také jej zdanit. 
Vše se děje v rámci řádného podání daňo-
vého přiznání za rok, ve kterém je nemovi-
tost prodána. Přesněji řečeno do 30. března 
následujícího roku po prodeji nemovitosti. 
Tento rok je trochu odlišný. Pokud jste pro-
dali nemovitost minulý rok, díky pandemii 
koronaviru mají možnost fyzické osoby po-
dat daňové přiznání až do středy 1. 7. 2020. 
Budete k tomu potřebovat formulář pro při-
znání k dani z příjmů fyzických osob. 

Příjmy a výdaje podle § 10 je třeba uvést 
v Příloze 2 formuláře pro přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob. V případě, že pe-
níze využijete na pořízení vlastního bydle-
ní, uvedete jako výdaj proti příjmu z pro-
deje nemovitosti zaplacenou kupní cenu 
nové nemovitosti. Daň z příjmu se platí 
pouze z případného kladného rozdílu, kte-
rý vznikne. Stejně tak nebudete platit daň 
z příjmu z prodeje nemovitosti, když tuto 
nemovitost prodáte se ztrátou. Do výdajů 
je možné započítat i náklady spojené s pro-
dejem nemovitosti.
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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 bytu 3+1, OV, 80 m2 
Benešov u Prahy

Pronájem nebytových 
prostor 323 m2 - Jinonice

Nabízíme Vám ke koupi krásný a prostorný byt 3+1,  
o celkové podlahové ploše 80m2, ve 3. patře 

cihlového nově zatepleného domu, v Benešově  
u Prahy, v ulici Ladova. Byt má samostatné pokoje  

a okna jsou situována do třech světových stran (sever, 
východ a jich). Byt je v původním dobře udržovaném 
stavu. Na podlaze jsou parkety a dlažba. Koupelna s 

vanou a wc samostatně. Komora přímo v bytě.

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: 4 490 000 Kč Cena: Informace u makléře

T: 733 400 592 T: 739 748 722 

RYCHLE PRODÁME, 

PRONAJMEME 

ČI VYKOUPÍME 

JAKOUKOLIV NEMOVITOST 

V PRAZE A OKOLÍ

26 let na trhu26 let na trhu
   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 5 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
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Čtyřpodlažní bytový projekt Viladům Děvín s osmi byty 
vyniká především kvalitním vybavením a špičkovými 
využitými materiály. Co o něm ale možná nevíte a měli 
byste?

Stropní 
chlazení

Stropní 
chlazení 
funguje 
na podobném 
principu, jako 
v současnosti 
známější 
podlahové 
vytápění, 
s výjimkou 

toho, že namísto horké vody v systému trubek proudí voda 
o teplotě na přívodu 16 °C a na zpětné 18 – 20 °C, která velmi 
rovnoměrně ochlazuje, případě vytápí prostor (nedochází 
k citelnému pohybu vzduchu).

Prémiová okna značky Schüco

Nadčasový vzhled, vysoká stabilita, dlouhá životnost. Hliník umožňuje realizaci 
velkoformátových oken s optimální tepelnou izolací, která zajišťují více světla 
a komfortní bydlení. Jednotlivá okna jsou vybavena venkovními žaluziemi, které jsou 
ovládané LOXONE systémem pro dosažení optimální teplotní/světelné pohody. Systém 
LOXONE umožňuje automaticky řídit žaluzie v závislosti na teplotních a světelných 
parametrech v jednotlivých místnostech.

Smart home systémy od LOXONE

Špičkový inteligentní systém od Loxone dokáže regulovat veškerou činnost vytápění 
či chlazení v místnostech (jednotlivých topných okruzích) na základě specifikovaných 
teplotních požadavků. Umožňuje aktivovat zvýšené provětrávání na základě 
požadavku uživatele, přičemž vše je ovládáno za pomocí LOXONE aplikace (iOS, 
Android, web). Každý z bytů disponuje rekuperační jednotkou, která neustále filtruje 
čistý vzduch v každé místnosti.

V ceně bytů jsou rovněž designové kuchyně, které jsou vyhotoveny 
ve vysokém standardu. Zjistěte více v naší nabídce na www.luxent.cz.

Nová rezidence Viladům Děvín              Praha 5 - Smíchov

STAVBA DOKONČENA

731 300 400 
info@luxent.cz

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

www.luxent.cz
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Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E8A9

Informace v RK734 445 445

Loftový byt 4+kk/T, 213 m², ve dvou posledních patrech přepychové-
ho domu v Široké ulici, v sousedství Pinkasovy synagogy, pár minut 
od Staroměstského náměstí. Skvostné společné prostory, nový výtah. 
Byt byl zrekonstruován a dostavěn rovněž ve vysokém standardu.

C

Praha 5-Stodůlky www.realcity.cz/rc/E8AD

8 490 000 Kč770 128 128

Atypicky řešený byt 3+kk/B, 87 m², v projektu Prague Towers poblíž 
Prokopského a Dalejského údolí, ve 12. patře novostavby, s výhledem 
na Prahu. Byt se prodává s veškerým vybavením, koupelna s rohovou 
vanou, komora/šatna. K bytu náleží sklepní kóje a parkovací stání.

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

www.luxent.cz

Praha 6-Liboc www.realcity.cz/rc/E8AE

14 500 000 Kč734 445 445

Byt 4+kk (s možností 5+kk), 136 m2 + velká terasa se zastřešením  
a balkon. Předností bytu je prostornost, prosvětlení, velkorysý obýva-
cí pokoj (s možností předělení) a k němu přiléhající terasa. Vyhledá-
vaná lokalita v těsném sousedství přírodní rezervace Divoká Šárka.

G

G

Praha 1-Staré Město www.realcity.cz/rc/E8AA

Informace v RK734 445 445

Vysoce nadstandardně rekonstruovaný byt 3+kk/B (s bočním výhle-
dem na Staroměstské náměstí a do Kozí ulice), 122 m2, 2. NP. Sestává  
z velkorysé obývací místnosti propojené s kuchyňskou částí a jídel-
nou (65 m²) a dále ze dvou příjemných ložnic s koupelnami.

Praha 1-Nové Město

G

www.realcity.cz/rc/E8AB

32 900 000 Kč775 285 285

Zajímavý a velice prostorný byt 3+kk jen pár kroků od Karlova náměs-
tí, v činžovním domě s výtahem, v předposledním 5. patře. CP bytu 
je 173 m² s výhledem na Pražský hrad z prostorné kuchyně (36,4 m²). 
Vše je zhotoveno na míru za použití kvalitních materiálů.

Praha 1

E

www.realcity.cz/rc/E8A7

Informace v RK770 181 181

Luxusní zařízený byt 5+kk+galerie o užitné ploše 291,4 m² v 6. a 7. 
podlaží činžovního domu v Pařížské ulici. K bytu patří terasa o roz-
loze 40 m², která je situovaná do vnitrobloku a poskytuje ojedinělý 
výhled na Pražský hrad, Letenské sady i Petřín.

G

Praha 5-Smíchov www.realcity.cz/rc/E8AC

19 990 000 Kč734 445 445

Originální mezonet 4+kk, 198,5 m2, se slunnou střešní terasou s pa-
noramatickým výhledem na Prahu. Byt se nachází v Rezidenci Sacre 
Coeur I, v sousedství Petřínských sadů, pár minut od centra Prahy. V re-
zidenci z roku 2012 je recepce a ostraha 24/7, zahrádka ve vnitrobloku.

Praha 6-Hanspaulka www.realcity.cz/rc/E8A8

Informace v RK734 445 445

Moderně zrekonstr. vila, 527 m², 7+1/B/G v klidné, svažité části zá-
padní Hanspaulky. Nabízí sofistikovaný a krásný interiér a prostor 
pro moderní rodinný život. Vila  je vybavena značkovým nábytkem  
v zlato-bílé linii a zdobí ji umělecká díla.

G

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.

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.

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 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.



Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 
V dnešní době jsou stále populárnější dřevostavby a montované domy. 
Jejich výhodou oproti klasickým zděným rodinným domům je rychlost 
dokončení. Stavba nebo montáž takového domu je mnohem rychlejší a vy 
si tak můžete užívat nového bydlení dříve. si tak můžete užívat nového bydlení dříve. 

Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 

dokončení. Stavba nebo montáž takového domu je mnohem rychlejší a vy 

A jak dřevostavby, tak i montované domy lze 

fi nancovat hypotečním úvěrem. Vzhledem 

k tomu, že stavba probíhá ve velmi krátké 

době a některé stavební fi rmy chtějí část ceny 

domu ještě před zahájením stavby, je fi nanco-

vání trochu odlišné než u klasické hypotéky.

Jestliže máte možnost zajistit úvěr jinou ne-

movitostí, která bude mít dostatečnou hod-

notu, postupuje se standardním postupem. 

Čerpá se dle splátkového kalendáře uvedené-

ho ve smlouvě o dílo, nebo na základě před-

ložených faktur. V případě, kdy však jinou ne-

movitost nemáte, k zajištění se využije pouze 

pozemek, na kterém se bude stavět. V tomto 

případě existují tyto možnosti:

•  banka čerpá až 90 % ceny díla ještě před 

dokončením stavby, 10 % se čerpá až 

po dokončení, dřevostavba nebo monto-

vaný dům musí být prováděn fi rmou, kte-

rá je uvedena na seznamu Asociace doda-

vatelů montovaných domů,

•  banka čerpá až 90 % ceny díla podle pla-

tebního kalendáře bez ohledu na aktuální 

rozestavěnost (aktuální zástavní hodnotu 

nemovitosti), zbylých 10 % ceny je možné 

dočerpat ve chvíli, kdy zástavní hodnota 

rozestavěné nemovitosti je 90 %,

•  předhypoteční úvěr bez zajištění nemovi-

tosti slouží k překlenutí období, než bude 

k dispozici zajišťovaná nemovitost, poté se 

tento předhypoteční úvěr překlápí nebo je 

splacen klasickým hypotečním úvěrem.

Při výstavbě jakýmkoliv uvedeným způsobem 

je potřeba počítat s tím, že v době průběžné-

ho čerpání platíte úroky z již vyčerpané části 

hypotéky. Celou splátku, tedy jistinu a úroky, 

začínáte splácet až po dočerpání celého úvěru. 

U předhypotečního úvěru splácíte pouze úro-

ky do doby, než se úvěr překlopí do klasické 

hypotéky. Úroková sazba u předhypotečního 

úvěru bývá mírně vyšší. „Dobrá zpráva je, že 

téměř každý klient dnes najde vhodné řešení. Po-

zornost je však dobré věnovat nejen dodavateli 

samotné stavby, ale také výběru banky a správ-

nému nastavení parametrů hypotéky,“ říká 

Ing. Daniela Kašparová Radkeová ze společ-

nosti HYPOASISTENT.

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.

Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 

Jak fi nancovat dřevostavbu?



Úspěch realitních kanceláří 
v době celosvětové pandemie 
Jak se podle vás vyvíjí v současné době realitní trh v ČR? 

Z časově omezeného hlediska je momentálně patrná určitá stagna-
ce růstu cen prodávaných nemovitostí. Situace v ČR je však spe-
cifi cká tím, že vzhledem k velmi dlouhému povolovacímu procesu 
je nabídka možnosti bydlení v novostavbách značně omezena. 

Současný stav je takový, že úřady téměř nefungují, stát prioritně řeší 
jiné problémy, nová výstavba je zpomalena v návaznosti na nedosta-
tek kvalifi kovaných pracovníků, banky jsou ve svých investicích opatr-
nější, a to vše nedostatek nového bydlení ještě více prohloubí. 

A protože s omezeností nabídky stoupá poptávka, pak z dlouho-
dobějšího hlediska nelze očekávat snížení cen u prodávaných ne-
movitostí. Lze však predikovat významné změny na realitním trhu. 
Je to zejména přesun nabídek nemovitostí do větších realitních kan-
celáří s celorepublikovou působností. A je velmi pravděpodobné, 
že se ještě více rozšíří rostoucí trend ve společnosti, a to podporovat 
české fi rmy. 

U klientů očekávám to, že prodávající budou hledat větší jistotu. Lidé 
si začnou více vážit svého času i zdraví. Nebudou si chtít na pro-
hlídku své nemovitosti pustit každého. Od realitní kanceláře budou 
očekávat prověřené zájemce o koupi, s vyřešeným fi nancováním. 
Kupující budou více poptávat bydlení v přírodních lokalitách. Zvýší se 
zájem o koupi chaty nebo chalupy. 

Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových 
zájemců o spolupráci?

V posledních týdnech se na nás obrací stále více realitních kanceláří 
s místní působností se žádostí o užší spolupráci. Jsme připraveni jim 
pomoci, a to ať již cenově zvýhodněnou inzercí, verifi kovanými kontak-
ty na prodávající, tak i profesionálním poradenstvím.

Je vhodná doba na to začít pracovat v realitní branži? 

Právě probíhající koronavirová krize nám poodhaluje rizikovost ně-
kterých podnikatelských aktivit. Na rozdíl od realitních kanceláří jsou 
zavřené restaurace, hotely, kadeřnictví, wellnes provozovny, obcho-
dy. Realitní trh se však nezastavil. Stále evidujeme nové zájemce 
o prodej i koupi nemovitosti.  

To, že společnost celkově zpomalila je veliká příležitost být mezi těmi, 
kteří umí takové situace využít. Stále více lidí nás žádá o práci realit-
ního makléře. Každý den nám přichází desítky životopisů. Stejně tak 
nás oslovují podnikatelé nebo manažeři z různých společností, kteří 
vnímají současnou dobu vhodnou pro to otevřít si vlastní realitní kan-
celář, ale nevědí jak sami začít.

V čem je vaše výhoda?

Jsme silná ryze česká realitní kancelář. Máme dvacet dva let zkuše-
ností na realitním trhu. Působíme napříč celou Českou republikou. 
Máme propracovaný vzdělávací systém pro realitní makléře. Pořádá-
me certifi kační zkoušky v rámci Zákona o realitním zprostředkování. 
Jsme autorizovanou osobou zapsanou v seznamu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

Prostřednictvím marketingových aktivit dokážeme oslovit jak zájemce 
o práci makléře, tak i klienty, kteří naším prostřednictvím pak prodají 
koupí nebo pronajmou svou nemovitost. Zakládáme si na dlouhodobé 
spolupráci a vyrovnanosti vzájemných obchodních vztahů. 

Mgr. Radek Sechovec
Generální ředitel společnosti EVROPA realitní kancelář



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

Krátkodobé pronájmy.
Trh zamrzl. Nájmy jdou dolůTrh zamrzl. Nájmy jdou dolů

Investoři i majitelé nemovitostí v turisticky 
zajímavých místech naší republiky poslední 
roky vsadili na rychlý výdělek, který jim zajiš-
ťoval krátkodobý pronájem. Některé platfor-
my jako např. Airbnb zažívaly doslova žně. 
Do lukrativního byznysu se zapojily deseti-
tisíce majitelů nemovitostí. Někteří investoři 
nakoupili nemovitosti pouze s vidinou vý-
dělku prostřednictvím krátkodobého proná-
jmu. Dnes je situace jiná. Byty zejí prázdno-
tou a začíná být cítit ve vzduchu první strach 
z toho, co bude následovat.

Není poptávka, nejsou transakce
Bez poptávky nemohou probíhat transakce. 
A tak trh s krátkodobými pronájmy zamrzl. 
V hlavním městě, ale i v dalších metropolích 
už jsou na realitních serverech k vidění byty, 
které se nacházejí v atraktivních lokalitách, 

a to za výrazně nižší nájemné, než jsme do-
sud byli zvyklí. To jsou první důsledky koro-
navirové pandemie. Ceny za pronájem klesly 
o desítky procent. Odborníci toto považují 
za první projevy paniky u majitelů takových 
bytů. Těm vypadl logicky příjem. Často i vý-
razný. A tak se aktivita těchto majitelů pře-
směrovává na trh s dlouhodobými pronájmy. 
Ten je ale také v současnosti zamrzlý.

Záleží na otevřených hranicích
U platformy Airbnb i dalších podobných 
nebude záviset situace pouze na rozvolnění 
dosavadních opatření. Zásadní bude otevření 
hranic a podmínky a opatření, které budou 
panovat i v jiných státech. Lidé nepochybně 
budou opatrní. Dá se předpokládat, že i při 
úplné obnově cestovního ruchu se ve většině 
případů budou konat rezervace na poslední 

chvíli. Tato situace může trvat měsíce. A tak 
se majitelé takových nemovitostí budou prav-
děpodobně muset přizpůsobit nové době. 
Obnovení přílivu zahraničních turistů může 
podle slov náměstka ministra zdravotnictví 
trvat i roky, neboť to je doba, po kterou může 
zůstat omezené i cestování jako takové.

Špatné období i po uvolnění omezení
Je jasné, že krátkodobé pronájmy jsou přímo 
závislé na nájemnících, kteří k nám dojíždí 
z ciziny. A ti se do České republiky hned tak 
nevrátí. Určitě ne hned po uvolnění někte-
rých opatření. Pronajímatele tak rozhodně 
čekají úsporné časy.

Pandemie koronaviru zasahuje do našich životů. V rámci realitního oboru se 
situace citelně dotkla nejprve krátkodobých pronájmů. V hlavním městě, ale 
i v dalších velkých, turisticky zajímavých městech, kde byl do loňského roku 
krátkodobý pronájem velmi lukrativní záležitostí a zdrojem rychlého příjmu, 
se dnes doslova zastavil život. Byty z důvodu výpadku klientů zejí prázdnotou. 
Investoři začínají mít strach. Co se bude dít po rozvolnění současných opatření?

14

Pokles cen

Díky uvolnění několika tisíc bytů k dlou-
hodobému pronájmu může způsobit vý-
razný pokles cen nájmů. Vliv na nájemní 
trh je už nyní jistý. A to zejména v Praze. 
Odhady odborníků se ovšem liší a nemá 
cenu spekulovat. Co se týče cen nemovi-
tostí v rámci prodejů, to je zatím nejasné. 
V tomto směru nelze nic předpovídat, ne-
boť faktorů, které ovlivňují samotné ceny, 
je mnoho a je mezi nimi i mnoho nezná-
mých. Jednoduchý závěr nelze udělat a sa-
motní odborníci jsou v tomto směru velmi 
opatrní. 



800 134 134 
www.ppas.cz

Mějte energie „pod jednou střechou“ s produktem KOMPLET a ušetřete. 
Dodávka zemního plynu i elektřiny od jednoho dodavatele přináší mnoho 
výhod. Vše potřebné tak vyřídíte na jednom místě, budete mít stále 
stejnou cenu silové elektřiny po dobu 2 let a navíc stálý měsíční poplatek  
ve výši 0 Kč za odběrné místo elektřiny. 

UŽIJTE SI POHODLÍ 
JEDNOHO DODAVATELE 
PLYNU I ELEKTŘINY

VŽDY NĚCO NAVÍC



Zkoušky odborné způsobilosti pro realitní makléře 

Pro zájemce, kteří chtějí absolvovat zkoušku 
odborné způsobilosti, chystáme konferenční 
kurz jako přípravu na tuto zkoušku. 

Tato on-line příprava nenahrazuje čtrnácti-
denní prezenční rekvalifi kační kurz „Realitní 
zprostředkovatel“. Jejím účelem je ke zkouš-
ce připravit realitní makléře s praxí. Ty, kteří 
si chtějí svoje praktické znalosti doplnit o ně-
které informace, se kterými je bude zkouška 
konfrontovat. 

První příprava formou on-line konference je 
plánována na 6. 5. 2020, další termíny budou 

avizovány. Každý zájemce, který projeví zá-
jem emailem na kurzy@arkcr.cz, obdrží včas 
přihlašovací kód s příslušnými instrukcemi. 
Podmínkou pro účast je samozřejmě funkč-
ní připojení k síti, vlastní PC s mikrofonem 
a kamerou. 

Pro informaci, zkouška odborné způsobilosti 
má zákonem stanovenou formu – písemnou 
část (test), ústní část a praktickou část. Abso-
lutoriem této zkoušky získáte doklad profes-
ní způsobilosti se státním znakem, splňující 
podmínky pro udělení vázané živnosti živno-
stenským úřadem.

Aktuální informace o těchto zkouškách a ter-
mínech najdete vždy na webu Asociace rea-
litních kanceláří ČR (www.arkcr.cz) v rubrice 
kurzy a také v kalendáři realitních akcí.

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

Vzhledem k současné nepříznivé situaci ohledně nákazy koronavirem (COVID-19) a vyhlášení karantény České republiky 
se zatím stále nemohou konat zkoušky odborné způsobilosti pro obor realitní zprostředkovatel. Ani Asociace realitních 
kanceláří ČR, resp. její Informační centrum ARK, nemůže být výjimkou. V případě, že naplánované uvolňování stávajících 
omezení bude probíhat ve vládou uvedených časových obdobích, mohlo by konání zkoušek být obnoveno v průběhu května 
nebo června 2020. Jak známo, nemohou se v současné době konat ani prezenční kurzy. Řada makléřů, kteří dosud složili 
zkoušku odborné způsobilosti, využila jako přípravu na zkoušku náš rekvalifi kační kurz Realitní zprostředkovatel (dříve 
Obchodník s nemovitostmi). 

Pro informaci uvádíme přehled 
jednotlivých tematických okruhů 
ke zkoušce 

-   Orientace v právní úpravě, týkající se 
činností zprostředkovatele v oblasti 
realit 

-   Posuzování stavu nemovité 
věci pro účely zajištění činností 
zprostředkovatele v oblasti realit 

-   Využívání marketingových 
nástrojů v činnostech realitního 
zprostředkovatele 

-   Vykonávání činností realitního 
zprostředkovatele 

-   Aplikace etického kodexu CEPI při 
činnostech realitního zprostředkovatele 

-   Odhad tržní hodnoty, stanovování 
nabídkové ceny a řešení fi nančního 
zajištění realitního obchodu 

Pro bližší představu – např. v okruhu 
právní problematiky jsou to mimo jiné 
tato témata:

-   zákon o realitním zprostředkování

-   ustanovení občanského zákoníku, která 
se týkají práv a povinností spojených 
s prodejem/koupí a pronájmem/
nájmem nemovitých věcí

-   ustanovení katastrálního zákona 
související s činností realitního 
zprostředkovatele

-   smluvní a procesní dokumentace při 
zprostředkovatelské činnosti

-   stavební zákon – části týkající se 
zprostředkování nemovitých věcí

-   insolvenční zákon – pasáže 
související s nakládáním, užíváním 
a zpeněžováním nemovitých věcí

-   daňové minimum při prodeji/koupi 
a nájmu nemovitých věcí



Postavte si 
dům s profesionály

Program e4 představuje spojení kvalitních stavebních 
materiálů Porotherm a Tondach s řadou služeb a garancí, 
které úspěšně a spolehlivě provedou investora procesem 
stavby k vysněnému rodinnému domu.

Efektivní bydlení nové generace

Výhody programu e4

Garance dodržení dohodnuté ceny domu,

ověřené stavební firmy,

konstrukční a funkční řešení domu,

certifikovaný projektant,

slevy na stavební materiál,

služby pro svépomocníky,

certifikát pro váš e4 dům.

www.e4dum.cz







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

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

PRONÁJMY

BYT 1+KK, PRAHA 2 - VINOHRADY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E8AF
Pronájem zařízeného bytu 1+kk o výměře cca 30
m² ve 3. patře rohového činž. domu s výtahem v
žádané lokalitě. Poplatky 2 500 Kč/os. (vč. el. a in-
ternetu).
iReality, s.r.o. tel.: 773 548 537

12 500 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.

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 9

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

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

tel.: 773 509 003
6 499 000 Kč

MEZONETOVÝ BYT 4+KK/T, PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/E827
Moderní byt 4+kk s terasou v rezidenci Smetanka,
ulice Mezilehlá, v blízkosti Rokytky, ve 3. a 4. p.
domu s výtahem a recepcí. Výměra 144,9 m² + te-
rasa 14,7 m².
iReality, s.r.o. tel.: 773 548 537

12 990 000 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

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

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

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 + POZ. 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 + POZ. 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

PASIVNÍ DŮM V ÚVALECH
Třída A

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

10 500 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE B105
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8A2
Novostavbamoderního bytu Horoměřice Praha zá-
pad, B105, 2+kk, 1.NP, UP 65,7 m², garáž, sklep, EN
”B”, hypotéční financování zajištěno, více bytů na
www.erefin.cz
EREFIN cz s.r.o. tel.: 724 270 852

3 277 500 Kč

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE B306
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8A1
Novostavbamoderního bytu Horoměřice Praha zá-
pad, B306, 2+kk, 3.NP, UP 47,6 m², garáž, sklep,
EN ”B”, hypotéční financování zajištěno, více bytů
na www.erefin.cz
EREFIN cz s.r.o. tel.: 724 270 852

3 967 500 Kč

PROJEKT VIŠŇOVKA HOROMĚŘICE B208
Třída B

www.realcity.cz/rc/E89Z
Novostavba moderního bytu Horoměřice P-západ,
B208, 2+kk,2.NP, UP 50,7 m², balkon 5,8
m²,garáž,sklep, EN ”B”,hypotéční financování
zajištěno,více na www.erefin.cz
EREFIN cz s.r.o. tel.: 724 270 852

4 082 500 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!
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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

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.
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
Kč.
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

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.: 734 391 550

informace v RK

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2X2

Pro naše klienty hledáme ke koupi činžovní dům v
lokalitě Praha 2, 3, 5. S dobrou dostupností do centra.
RealExpert Success tel.: 734 391 550

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.: 734 391 550

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 P-ZÁPAD, P-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 1 000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě
RealExpert Success tel.: 734 391 550

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

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 KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

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

informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

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

informace v RK

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 plochu pro výstavbu více objektů. E-mail:
info@omegareality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED KOUPÍME 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
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

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

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RODINNÝ DOMEK
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

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

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

informace v RK

POŽADUJEME: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou, 

komunikativnost, zodpovědnost, časovou fl exibilitu. 

NABÍZÍME: 
Zajímavé fi nanční ohodnocení 

a přátelský mladý kolektiv. 

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

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU 
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE 

NA ROZVOZ ZÁSILEK.

Společnost SPACE 4U s.r.o. 

S4U ridic 98,5x131 2.indd   1 16.05.19   11:04

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

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Po-
povice, 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

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
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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 VAŠÍ NEMOVITOST
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 od-
koupíme, 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 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

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / březen 2020 www.dumazahrada.cz

3/20

OSVĚDČENÉ OPTICKÉ TRIKY    �    STAVÍME TERASU    �    BLAHODÁRNÝ RÝMOVNÍK

JAK UŠETŘIT JAPONSKÁ
ARCHITEKTURA

NOVOSTAVBY
VYTÁPĚNÍ

ZA VODU

NOVÉ 
SERIÁLY4

PROJEKT
MALÉ ZAHRADY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / duben 2020 www.dumazahrada.cz

4/20

SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   �   INTERIÉR PRO MUŽE A ŽENY   �   PESTRÁ ZAHRADA

NÁKLADY NA STAVBU
Kolik stojí dům, stavební dozor či architekt

STŘECHY
Krytiny 
a tvary

NA NÁVŠTĚVĚ
ve Skandinávii

VZROSTLÉ STROMY
BEZ ČEKÁNÍ

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / leden 2020 www.dumazahrada.cz

1/20

ČÍM PŘITÁPĚT  �  SKLÁDACÍ NÁBYTEK  �  ZAHRADNÍ STYLY  �  EXOTIKA V KVĚTINÁČI

NÁVŠTĚVY
Když má dům tvar fazole 
nebo jeskyni na zahradě

STAVBA V ZIMĚ

SNĚHOVÉ FRÉZY

Jak si poradit
s mrazy

SKANDINÁVSKÝ
             STYL

Rady pro výběr

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / únor 2020 www.dumazahrada.cz

2/20

HARMONICKÉ FENG ŠUEJ    �    DOMÁCÍ WELLNESS    �    TAJEMSTVÍ ROZMARÝNY

Zateplení, podkroví, vlhké zdi, památky

ZAHRADU
Jak plánovat

Rekonstrukce

NÁVŠTĚVA
Holubí dům

VINAŘSKÁ
ARCHITEKTURA

ŘEZ
STROMŮ

PŘED
SEZONOU

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

www.dumazahrada.cz

3/20

    STAVÍME TERASU    �    BLAHODÁRNÝ RÝMOVNÍK

JAPONSKÁJAPONSKÁ
ARCHITEKTURAARCHITEKTURA

PROJEKT
MALÉ ZAHRADY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / duben 2020 www.dumazahrada.cz
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SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   SEKAČKY �   INTERIÉR PRO MUŽE A ŽENY   MUŽE A ŽENY   MUŽE A ŽENY �   PESTRÁ ZAHRADA

NÁKLADY NA STAVBUNÁKLADY NA STAVBU
Kolik stojí dům, stavební dozor či architektKolik stojí dům, stavební dozor či architekt

STŘECHYSTŘECHY
Krytiny 
a tvarya tvary

NA NÁVŠTĚVĚNA NÁVŠTĚVĚ
ve Skandinávii

VZROSTLÉ STROMYVZROSTLÉ STROMYVZROSTLÉ STROMY
BEZ ČEKÁNÍ

NEJČTENĚJŠÍ 
ČASOPIS O BYDLENÍ

PRÁVĚ V PRODEJI

Cross DaZ 200x131.indd   2 22.04.20   14:25

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.: 800 737 303

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

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.: 800 737 303

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

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

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

do 4 300 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

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

do 5 000 000 Kč

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

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

do 9 000 000 Kč

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

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

do 10 000 000 Kč

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

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

do 25 000 000 Kč
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WWW.REALCITY.CZ

pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
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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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PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E8B6

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

tel.: 724 616 620
1 305 000 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/E8B7

Byt, 3+kk, 50 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 825 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E8B8

Byt, 3+kk, 83 m², tř. B
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
2 399 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E8B9

Byt, 3+kk, 71 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
2 999 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E8BA

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

tel.: 775 560 892
3 450 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E8BB

Byt, 2+kk, 59 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 732 600 100
3 590 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E7X1

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

tel.: 733 715 252
3 790 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E8BC

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
4 290 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E8BH

Byt, 2+kk, 70 m², tř. D
PSN s.r.o.

tel.: 725 753 753
5 750 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BI

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 765 337
6 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BJ

Byt, 3+1, 78 m², tř. G
CENTURY 21 My Home

tel.: 732 131 502
6 100 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E8BK

Byt, 2+kk, 49 m², tř. C
GARTAL Management a.s.

tel.: 840 400 440
6 731 854 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E8BD

Byt, 2+kk, 42 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
4 500 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8BE

Byt, 2+kk, 55 m², tř. B
www.plazza.cz

tel.: 284 841 101
4 790 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BF

Byt, 2+kk, 70 m², tř. A
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
4 950 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E8BG

Byt, 3+kk, 54 m², tř. G
Duna House

tel.: 605 534 140
5 450 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E8BL

Byt, 3+kk, 87 m², tř. B
CENTURY 21 Premium

tel.: 608 378 883
7 790 000 Kč

PRAHA 3
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

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E84H

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

tel.: 774 837 229
13 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BM

Byt, 3+kk, 163 m², tř. B
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
31 000 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E3EI

Pozemek, 1211 m²
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 731 596 516
798 400 Kč

POSTUPICE
www.realcity.cz/rc/E8C8

Pozemek, 677 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
800 000 Kč

OSTROV
www.realcity.cz/rc/E8C9

Pozemek, 2342 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
900 000 Kč

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E8CA

Pozemek, 1920 m²
Reality5

tel.: 606 320 713
999 000 Kč

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

Pozemek, 1053 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
1 050 000 Kč

LEDČICE
www.realcity.cz/rc/E8CB

Pozemek, 869 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 724 521 138
1 297 000 Kč

BAKOV NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E8CC

Pozemek, 1551 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 732 776 658
1 390 000 Kč

OUBĚNICE
www.realcity.cz/rc/E8CD

Pozemek, 961 m²
Aktivreality

tel.: 605 416 363
1 799 900 Kč

ZDICE
www.realcity.cz/rc/E8CH

Pozemek, 5544 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 607 189 281
4 850 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E8CI

Pozemek, 1517 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 999 888
5 309 500 Kč

ZVOLE
www.realcity.cz/rc/E88V

Pozemek, 1550 m²
CENTURY 21 My Home

tel.: 732 131 502
6 250 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E8CJ

Pozemek, 9259 m²
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 734 740 755
7 250 000 Kč

HŘIMĚŽDICE
www.realcity.cz/rc/E8CE

Pozemek, 1425 m²
Reality Vodenka

tel.: 777 350 199
2 000 000 Kč

KOZMICE
www.realcity.cz/rc/E8CF

Pozemek, 1080 m²
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
2 772 600 Kč

ŠTÍHLICE
www.realcity.cz/rc/E8CG

Pozemek, 900 m²
Exclusive Properties

tel.: 725 293 369
2 847 000 Kč

STATENICE
www.realcity.cz/rc/E7UE

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

tel.: 605 227 006
3 700 000 Kč

HUSINEC
www.realcity.cz/rc/E8CK

Pozemek, 8781 m²
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 181 181
7 900 000 Kč

SULICE
www.realcity.cz/rc/E8CL

Pozemek, 2287 m²
Duna House

tel.: 722 929 978
8 300 000 Kč

KŘESETICE
www.realcity.cz/rc/E8CM

Pozemek, 16464 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
10 500 000 Kč

HORNÍ SLIVNO
www.realcity.cz/rc/E8CN

Pozemek, 20804 m²
CENTURY 21 My Home

tel.: 739 628 801
12 127 067 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 



Prodloužení doby pro prokázání 
odborné způsobilosti realitních 
zprostředkovatelů schválil Senát
Dne 16. 4. 2020 schválil Senát Parlamentu ČR návrh novely zákona o realitním 
zprostředkování. Prodlužuje se tím doba pro prokázání odborné způsobilosti realitních 
makléřů z 3. září 2020 na 3. března 2021.

Tuto novelu zákona připravilo MMR a pro-
jednalo s dalšími resorty (zejména s MPO 
jako gestorem živnostenského zákona). Jde 
možná o jednu z nejstručnějších novel, jakou 
kdy vláda a parlament projednávaly. Posunu-
tí lhůty je důležité zejména pro ty, co chtěli 
odbornost prokázat složením zkoušky, neboť 
akreditované osoby, které zkoušky z pověření 
státu mohou provozovat, musely v součas-
né době zkoušky zcela zastavit. Stejně tak je 
prodloužená lhůta dobrá pro ty, kterým doba 
tříleté praxe teprve běží. Samozřejmě, když 
už se novelizuje předpis, člověka svrbí ruka 
změnit ještě třeba jednu či dvě další věci. To 
zatím nepřipadá do úvahy, navržené změny 
musely být co nejjednodušší, požadovaný 
zrychlený krizový režim projednání nepři-
pouští měnit v zákonech jiné, než absolutně 
nezbytné věci.

Současná situace omezení pohybu osob 
a shromažďování přerušila možnost konání 
zkoušek odborné způsobilosti na řadu týdnů. 
V důsledku této skutečnosti by  řada realit-
ních makléřů, kteří mají v úmyslu prokazovat 
svoji odbornou způsobilost právě vykoná-
ním zkoušky odborné způsobilosti, nemohla 
k datu 3. září tuto podmínku splnit. To byl 
hlavní důvod navrhované novely zákona 
o realitním zprostředkování.

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

„Kvůli současné pandemii jsme se rozhodli 
novelizovat zákon o realitním zprostředko-
vání, protože je nám jasné, že certifikát o slo-
žení zkoušky profesní kvalifikace v současné 
situaci, kdy je konání všech zkoušek aktuálně 
pozastaveno, nebude možné získat v původ-
ním termínu. Splnění této podmínky bude pro 
dosavadní makléře posunuto z 3. září 2020 
na 3. března 2021. Těší mě, že Senát náš zá-
kon podpořil,“ říká ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová.
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WWW.REALCITY.CZ

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce
v tomto 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.

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

Dům, 103 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 850 000 Kč

NELAHOZEVES
www.realcity.cz/rc/E8AL

Dům, 85 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 602 208 910
3 190 000 Kč

HRDLOŘEZY
www.realcity.cz/rc/E8AM

Dům, 161 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 500 000 Kč

DOBŠICE
www.realcity.cz/rc/E8AN

Řadový dům, 83 m², tř. C
INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 734 256 400
3 670 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/E8AO

Dům, 259 m², tř. G
CENTURY 21 FairTrade

tel.: 605 075 636
3 800 000 Kč

ŽABONOSY
www.realcity.cz/rc/E8AP

Dům, 160 m², tř. G
CENTURY 21 Ruby

tel.: 603 708 926
3 980 000 Kč

LOUŇOVICE
www.realcity.cz/rc/E8AQ

Dům, 93 m²
Duna House

tel.: 605 177 500
3 990 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E8AR

Dům, 104 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
5 499 000 Kč

KAMENICE
www.realcity.cz/rc/E8AX

Dům, 200 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 102
8 699 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E8AY

Dům, 116 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 036
9 450 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8AZ

Dům, 325 m², tř. D
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
10 800 000 Kč

SVĚTICE
www.realcity.cz/rc/E8B1

Dům, 218 m², tř. B
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 019
13 980 000 Kč

DOLNÍ BOUSOV
www.realcity.cz/rc/E8AS

Vila, 264 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
6 490 000 Kč

PYŠELY
www.realcity.cz/rc/E8AT

Dům, 150 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
6 990 000 Kč

BĚLÁ POD BEZDĚZEM
www.realcity.cz/rc/E8AU

Dům, 4+kk, 134 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 892
7 350 000 Kč

VĚTRUŠICE
www.realcity.cz/rc/E8AV

Dům, 4+kk, 171 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
7 890 000 Kč

ZDIBY
www.realcity.cz/rc/E8B2

Dům, 190 m², tř. B
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 605 172 214
15 000 000 Kč

ČERNOŠICE
www.realcity.cz/rc/E8B3

Dům, 200 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 739 500 570
17 950 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E8B4

Dům, 3+1, 80 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 181 181
27 000 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8B5

Dům, 760 m², tř. D
H2Reality+

tel.: 725 293 493
38 490 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej domů

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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MUKAŘOV
www.realcity.cz/rc/E84Z

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

tel.: 800 100 446
6 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BN

Byt, 1+kk, 20 m²
Reality Vodenka

tel.: 778 140 505
7 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BO

Byt, 39 m²
Svoboda bydlení s.r.o.

tel.: 603 288 347
7 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E8BP

Byt, 1+kk, 18 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 770 128 128
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E8BQ

Byt, 1+kk, 37 m², tř. C
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
9 900 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E8BR

Byt, 1+kk, 29 m², tř. D
RK Honzík

tel.: 724 593 303
10 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8BS

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 735 079 999
10 900 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E8BT

Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
Reality5

tel.: 608 650 405
11 990 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E8BZ

Byt, 1+1, 39 m²
Reality5

tel.: 777 222 244
15 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E8C1

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 702 005 344
15 000 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E8C2

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
18 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8C3

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 777 990 554
18 000 Kč/měs.

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E8BU

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 603 306 046
12 800 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E8BV

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
12 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E8BX

Byt, 1+1, 38 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 777 519 164
13 600 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8BY

Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 069 377
14 200 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E8C4

Byt, 2+1, 58 m², tř. D
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
20 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E8C5

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
23 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E8C6

Byt, 2+1, 80 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 734 441 400
25 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E8C7

Byt, 2+kk, 103 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
62 000 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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Co dokáží obklady a dlažby?
Kuchyň jako designový skvost

Nejen spotřebiče a správně zvolený styl, 
ale především dlažba a obklady roz-
hodnou o tom, zda máte doma kuchyň 
s velkým K, nebo místnost, která ničím 
významným nezaujme. Krása se neskrý-
vá jen ve skvělé funkčnosti, ale také ve 
vzhledu jako takovém. Volbou obkla-
dů a dlažby podle nejnovějších trendů 
dokážete tuto místnost povznést nad 
všechny ostatní. A jistě se shodneme 
na tom, že kuchyň zůstává místem ne-

změněným po celá desetiletí. Tak proč 
to hned napoprvé neudělat pořádně?

Zvolte si svůj styl
Než se pustíte do výběru obkladů, ujas-
něte si, jaký styl se vám líbí. Cítíte se 
dobře v barvami hýřící secesi? Nebo 
upřednostňujete bytelnost a tradiční ře-
meslnou poctivost venkovského stylu? 
Možná ale preferujete spíše jednodu-
chost a strohost moderního minima-

lismu. Odpověď v podobě vhodných 
obkladů najdete pro každý styl. Na trhu 
jsou k dispozici jak dekorativní a retro 
série, tak i rustikální či selské dlažby, 
které v mnoha případech velice věrně 
napodobují přírodní dřevo, kámen či 
terakotu. V kurzu je rovněž i patina, 
velkoformátové či kalibrované obklady. 
Ty prostoru kuchyně propůjčí čisté linie 
a rozehrají krásnou hru světel a stínů.
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Pro nadšence retro 
klasiky

Retro nevyjde 
z módy snad nikdy. 
Dekorativní retro 
obklady vypadají 
v moderních 
prostorách stejně 
dokonale jako v těch 
historických. Inspiraci 
můžete hledat klidně 
v dobách minulých. 
Renesance nebo secese 
je přitom klasika. 
Nevěříte? Jen si to 
představte. Držte 
se pouze jednoho 
pravidla: méně je více. 
Ale to vy už dobře víte.



Funkčnost a praktičnost
Ano, jak jsme zmínili, i funkčnost hra-
je nejen v kuchyni svou zásadní roli. 
O praktičnosti nemluvě. Je tedy třeba 
přemýšlet a volit podle toho. Tady je 
na místě se informovat přímo v prodej-
ně o jednotlivých materiálech a jejich 
údržbě a volit podle toho, co vám vyho-
vuje. Třeba kalibrovaný velkoformátový 
obklad se udržuje mnohem lépe než 
malé rustikální kachlíčky s nepravidel-
nými okraji a spárami o šířce 3–4 mm. 
To samé potvrzují odborníci i o hlad-
kém povrchu při srovnání s tím plas-
tickým. To, co je v kurzu, nemusí vždy 
vyhovovat vašim nárokům. 3D obklady 
jsou toho důkazem. Je to trend současné 
doby, a co se designu týče, určitě vaši 
kuchyň povznesou do výšin. Hodí se 
ovšem více do obytných prostor než 
úplně za dřez nebo sporák.

Jak si vybrat správný formát
Formát hraje v dnešní nabídce rovněž 
prim. Čtvercové obklady ustupují ob-
délníkovým. Stále populárnější jsou 
také hexagony nebo dokonce ovály, ko-
sočtverce či tvary listů. A nutno říci, že 
i z jednobarevného obkladu jde s jejich 
pomocí vytvořit neuvěřitelné dílo hod-
né obdivu.

Aktuální trendy a hity
Chcete držet krok s trendy? Pak se nech-
te vést. Správnou volbou jsou jedno-
značně 3D obklady.

Kalibrované obklady, které jsou hitem 
letošní sezony, svou jemnou kresbou 
hravě navodí plastický efekt. Výborně 
a nadčasově zapůsobí obzvláště v kom-
binaci se dřevem, sklem a kovem. Při-
pravte si ovšem větší obnos peněz, 
nepatří k těm nejlevnějším. Ale chtěli 
jste přece něco výjimečného, nebo ne? 
A za to si občas stojí připlatit.

Pro milovníky 
Provence

Patříte k romantickým 
duším? Pak vás jistě 
nadchne venkovský styl 
á la Provence. Držet 
byste se měli světlých 
tónů barev. Do takové 
kuchyně se ideálně 
hodí dlažba imitující 
dřevo. Nebojte se 
využít i dekoračních 
obkladů. Vhodné jsou 
zejména květinové 
vzory. Z takové 
kuchyně sálá rodinné 
teplo. Proto jí určitě 
neuškodí dekorační 
předměty i drobnosti, 
které navodí útulnou 
atmosféru.



Materiály budoucnosti.
Trendy 2020, které hýbou světem bydlení

rovnováhu v přírodě a mystice. Táh-
ne masy lidí. Těch, kteří v dnešním, 
ve všech ohledech předimenzovaném 
světě, hledají svůj osobní ostrůvek, kde 
panuje ráj a klid. Představuje tlumené 
pastelové tóny a přírodní látky s orga-
nickou strukturou, které na ně působí 
jako oázy klidu. I v tomto stylu jsou ov-
šem novinky. Ty představují nové mate-
riály jako např. Tencel. Pro nezasvěcené 
jde o vlákno botanického původu vy-
ráběné z eukalyptového dřeva. Úžasné 
je i proto, že je vhodné i pro alergiky 
a ve srovnání s bavlnou mnohonásobně 
absorbuje vlhkost, přičemž si zachovává 
neuvěřitelnou jemnost i dobrou pev-
nost.

Pro milovníky velkoměst 
Dalším aktuálním trendem je Active 
Urban. Styl, který je jako stvořený pro 
milovníky energie pulzujícího města. 
Energetické, měnící se v tvarech, hýří-
cí novými technologiemi i barvami – 
prostě vše, co nabízí moderní město. 
Styl, který zahrnuje technický pokrok 
v kombinaci s využitím obnovitelných 
zdrojů a hledáním smart řešení. Předsta-
vuje funkčnost i krásu zároveň.  Propo-
juje technologický pokrok s praktičnos-
tí. A to se zrcadlí i v použití materiálů 
a vzorů textilií.

Luxus i nostalgická krása 
minulých časů 
Pro milovníky luxusního designu s ná-
dechem nostalgie. Přesně takový je He-

ritage lux. Poukazuje na krásu designu 
a nestárnoucí historické dědictví, které 
přežilo staletí. V rámci textilií využí-
vá luxusní látky, které jsou nadčasové 
a svou kvalitu nezapřou. Příkladem je 
samet nebo damašek. Velkou roli zde 
hraje i příběh, který je prostřednictvím 
materiálu či designového kousku vyprá-
věn.

Multi-Lokal
Styl spojující globální vlivy i kulturní 
dědictví a místní tradice. Asi vás proto 
nepřekvapí, že se v něm objevují nej-
různější folklórní vzory, které jsou kom-
binovány s geometrickými tvary. Styl, 
který upřednostňuje tradiční řemesla 
i domorodé styly v kontextu globálního 
světa, odkud čerpá inspiraci.

Praktičnost a multifunkčnost

Nový rok přeje praktické domácnosti 
a multifunkčnímu nábytku. Proč? 
Prostory se zmenšují, a tak by měl 
nábytek poskytnout všechno, co 
v daném prostoru potřebujeme, 
a přitom by neměl zabrat celou 
místnost. Je třeba přemýšlet o každém 
centimetru, jak jej funkčně využít. 
Skládací stoly, stohovatelné židle 
a další variabilní nábytek má zelenou. 
Důraz se klade i na dobře propracované 
úložné prostory, které jsou v nábytku 
stále častěji.

Svět se mění před očima
Ano, letos dochází ke změnám napříč vše-
mi oblastmi našich životů. Ne jinak je to 
i v případě bydlení. Designéři, kteří určují 
světové trendy, se zabývají myšlenkou, 
kam vlastně patříme. Svět si pomalu uvě-
domuje, že každý z nás si vytváří vlastní 
osobitost, kterou formuje naše zkušenost 
a prostředí, ve kterém žijeme a bydlíme. 
Platí to jak pro svět on-line, off-line i naše 
fantazie. Představujeme vám pět hlavních 
směrů, kterými se bytový design bude 
v následujících letech ubírat. 

Současný bytový design slibuje 
rozmanitost i hravost. Díky tomu nám 
umožňuje znovuobjevovat prostředí, 
ve kterém žijeme, a také být svobodně 
sami sebou.

Glamour pro milovníky materiálů
Uhrančivý, krásný, prestižní, ale i nespou-
taně divoký – takový je Maximum Glam. 
Představuje luxus a jedinečný design. 
Uchvátí všechny nadšence luxusních 
a neotřelých věcí. Spojuje extravaganci 
s vrstvením a kombinuje textilie s faleš-
nými kožešinami, třásněmi, fantastický-
mi vzory i divokými barvami. Maximum 
Glam je také luxusní vzhled propojující 
ekologičnost, přírodní tkaninu a dlouhou 
udržitelnost. 

Na vlně přírody a mystiky
Pure Spiritual – přesný opak předchozího 
stylu. Jak sám název napovídá, nachází 

Zajímá vás, jaké jsou trendy materiály budoucnosti? Co bude slušet vašemu domovu letošní rok i ty následující? Kudy 
jdou světoví designéři, kteří udávají směr, kudy se budeme v bydlení ubírat? Připravte se na inovace, luxus i hravost. 
Všechno se točí kolem přírody, udržitelnosti a je kladen důraz na kvalitu zpracování. Tradiční řemesla mají zelenou už 
několik let.
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OBLÍBENÉ

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

S NÁMI O NÁJEMNÉ NEPŘIJDETE
PLATÍME 100% A VČAS
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Nové trendy bydlení 
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