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ZAHÁJEN PRODEJ NOVÝCH BYTŮ  
VE VÝJIMEČNÉ LOKALITĚ (PRAHA 8)

R E S I D E N C E

www.vistatroja.cz
Více informací na:

Duben 2022  |  vychází 4. 4. 2022

Srovnání hypoték





Jak funguje přímý 
odkup nemovitostí?  

Často hovořím s klienty, kteří mají 
v úmyslu nabídnout nemovitost k pří-
mému odkupu. Mylně očekávají, že 
za ni dostanou zlomek její skutečné 
ceny. Obvykle tomu však tak není. 
Pojďme se podívat na konkrétní pří-
klad, kdy jsme prováděli odkup domu 
v obci Pyšely nedaleko Benešova. Pro-
dávající se „zastavil“ u nás v kanceláři 
a téměř mezi dveřmi avizoval, že bude 
prodávat dům nedaleko Prahy. Uply-
nulo několik měsíců a znovu jsme se 

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

Další články naleznete na: 
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

Říčany – Radošovice, Praha – východ. 
Prodej samostatného RD, ulice K památné 
lípě, 5+2, dvougenerační, pozemek 277 m2, 
kompletní IS.  

7.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102  

G

Pyšely, okres Benešov. Prodej 
samostatného RD, velmi dobrý stav,  
IS: voda, kanalizace, elektřina, přípojka 
plynu na hranici pozemku. 

10.600.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102  

G

Křenice, okres Praha - východ. Prodej 
RD 4+kk na pozemku 1.183 m2, ve velmi 
dobrém stavu. IS: elektřina, kanalizace, 
voda a plyn. 

15.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102  

G

Kašovice, okres Klatovy. Prodej 
samostatného RD 4+kk na pozemku 604 m2. 
vytápění – kotel na tuhá paliva, ústřendí 
topení. Vhodné k rekonstrukci. 

1.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův 
Hradec. Prodej samostatného RD 4+kk na 
pozemku 444 m2, ulici J.K. Tyla. IS: elektřina, 
voda a kanalizace. 

3.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102  

G

Žďár nad Metují, okres Náchod. Prodej 
řadového RD, 6+1, pozemek 499 m2. 
IS: voda, elektřina, plyn. Blízko železniční 
stanice.  

1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770  

G
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Časopis obsahuje články, týkající se 
tématicky současné situace na trhu 
s nemovitostmi.

Podklady k otištění nám dodávají 
renomovaní odborníci, ať se jedná 
o hypoteční a realitní makléře, právní 
subjekty, či významné developerské 
společnosti, které s námi spolupracují.

Tyto texty a celý časopis naleznete 
na webových stránkách našeho magazínu 
www.realestatepraha.cz/magazin.

Navštivte také náš Facebook či Instagram 
@realestatepraha, kde naleznete spoustu 
dalších zajímavostí a novinek z oblasti 
realitního trhu.

Inzerující společnosti
AK Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
BAK Development
CRESTYL real estate, s.r.o.
ENIXUS GROUP s.r.o.
EXAFIN one, s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Informační centrum ARK, spol. s r.o.
INSTINKT REALITY s.r.o.
LUXENT s.r.o.
Metrostav Development a.s.
OMEGA ESTATE s.r.o.
PSN s.r.o
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Real-Treuhand Realilty & Development
Rezidence Bělohorská 277 s.r.o.
Skanska Reality a.s.
Svoboda & Williams s.r.o.
TRIGEMA a.s.

Developerské projekty
Albatros Kbely
Bydlení Brâník
Byty u parku Na Vackově
Green Village
Homolka Hills
Klamovka 5
Lhotka Living
Malešický háj
Neugraf
Přístav, Orlická přehrada
Rezidence Oliva Říčany
Rezidence Postřižín
Rezidence Via Carolina
Skyline Chodov
Vilapark Klamovka
Vista Troja
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AlbatrosKbely.cz

Dopřejte si 
spokojený 
domov

prodej 3. etapy zahájen

Skanska Albatros – Real Estate Praha 210x297mm.indd   1 23.03.22   18:25



6  |  REAL ESTATE PRAHA

PŘÍKLAD: 

Manželé chtějí koupit nový byt za šest milionů ko-
run. Banka jim nabídla hypoteční úvěr na 80 % hod-
noty nemovitosti, tedy ve  výši 4,8 milionů korun, 
1,2 milionů musejí dát manželé ze svého. Protože 
ale nemají žádné úspory, využijí nabídky rodičů, kte-
ří dají do zástavy svůj byt v hodnotě 5 milionů ko-
run. Výsledné LTV je pak 54 % (hodnota zajištění 
11 milionů) a banka jim poskytne hypotéku ve výši 
šesti milionů korun, tedy na celou hodnotu nově po-
řizovaného bytu. Až v budoucnu díky splácení a díky 
růstu hodnoty nového bytu dosáhne zůstatek úvěru 
90 % zástavní hodnoty nového bytu - bude možné 
byt rodičů ze zástavy vyvázat.

Prodlužte splatnost úvěru
Čím delší bude splatnost úvěru, tím nižší bude měsíční splátka a tím nižší 
příjem bude pro získání úvěru potřeba. Banky obvykle omezují splatnost 
na 30 let a maximálně do 70 (72) let věku. V některých případech je ale 
možné počítat věk podle mladšího spolužadatele.

Sežeňte si spoludlužníka 
Jestli sami nemáte šanci splnit limity pro získání hypotéky, a přesto se ne-
chcete vzdát vlastního bydlení, sežeňte si někoho, kdo se s  vámi o  dluh 
podělí. Takzvaným spoludlužníkem může být kdokoli, kdo má dostatečný 
příjem a patřičný věk. Příjmy všech se pak sčítají, a tím pádem se zvýší šance 
na získání hypotečního úvěru. Sčítají se ale i výdaje na již existující splátky 
úvěrů. „Jako spoludlužník takto může ve  smlouvě vystupovat například rodič, 
sourozenec, partner nebo jiná blízká osoba,“ popisuje Pavel Bultas. Pokud bude 
navíc mladší 36 let, umožní to posuzovat úvěr podle mírnějších kritérií.

Zastavte ještě další nemovitost
Omezující limit pro výši vlastních zdrojů lze vyřešit tím, že dáte do zástavy 
ještě jinou nemovitost než tu pořizovanou. Pomocnou ruku mohou podat 
například rodiče žadatele, který nemá dostatek vlastních financí pro získání 
hypotéky, a zastaví vlastní byt nebo chalupu. Do zástavy je ale potřeba dát 
celou nemovitost, i když chybějící částce odpovídá hodnota jen části nemo-
vitosti. Po určité době splácení (když se poměr jistiny hypotéky k hodnotě 
zajištění první nemovitosti dostane na 80 až 90 %) je možné druhou nemo-
vitost ze zástavy vyvázat. Je ale potřeba dodat, že toto řešení je pro vlastníka 
dozastavované nemovitosti riskantní, protože by mohl v nejhorším případě 
o svoji nemovitost z důvodu nesplácení úvěru přijít.

Jako by se všechno proti zájemcům o  hypotéku spiklo. Úrokové sazby rostou, 
ceny nemovitostí rostou, ceny stavebních prací rostou a  Česká národní ban-
ka zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Klienti od  36 let věku navíc 
od dubna dostanou maximálně 80 % hypotéku. Dobrou zprávou je, že i v téhle 
na první pohled prekérní situaci existují možnosti, jak hypotéku získat. „Banky 
budou smět úvěrovat na výjimku až 5 % hypoték, které nebudou splňovat předepsa-
né parametry. Navíc rozdíly mezi akceptovatelností jednotlivých druhů příjmu jsou 
značné,“ říká Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. 

JAK ZVÝŠIT SVÉ ŠANCE
NA ZÍSKÁNÍ HYPOTÉKY? 

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8 

tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

Zdroj foto: SEKYRA GROUP

Zdroj foto: SEKYRA GROUP





www.luxent.cz 
Galerista na trhu nemovitostí

Ať už nabízíte svou nemovitost k prodeji či pronájmu, 
obraťte se na nás. Zbytek už zařídíme my.

Jsme zvyklí se postarat.

LUXENT_jsme_zyvykli_se_postarat_REAL_ESTATE_210x297_fin.indd   1LUXENT_jsme_zyvykli_se_postarat_REAL_ESTATE_210x297_fin.indd   1 30.03.2022   12:05:3930.03.2022   12:05:39
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Praha 5 – Smíchov www.gardenlofts.cz

od 7 113 000 Kč734 445 445	

Dvacet dva originálních designových bytů 1+kk až 4+kk v projektu 
Garden Lofts. Byty budou v loftovém stylu s balkony a terasami, pod-
zemním parkováním a vlastními zahradami. Architektura je inspiro-
vaná industriálními stavbami typickými pro tuto městskou část.

Liptovská Mara, Slovensko Apartmány Marina Liptov

od 277 750 EUR778 771 771	

Apartmány Marina Liptov nabízejí možnost aktivního odpočinku 
ve vlastním zázemí v jednom z nejkrásnějších míst Slovenska či pří-
ležitost perspektivní investice.

Harrachov, Krkonoše www.harrachovpeaks.cz

od 9 480 000 Kč734 445 445

V novém luxusním projektu HARRACHOV PEAKS zahajujeme exklu-
zivně prodej 16 stylových, útulných apartmánů o velikostech od 1+kk 
až po mezonety 4+kk s výhledem na vrcholky okolních hor, každý 
s terasou nebo balkonem.

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

www.luxent.cz

Mořina,	Středočeský	kraj www.luxent.cz/nabidka/N6141 

Informace v RK770 186 186

Čtyřpodlažní rodinný dům o  ploše 314 m2 se nachází na  pozemku 
o  velikosti 1.618 m2 se vzrostlou zahradou v  krásné lokalitě obce  
Mořina ležící v Chráněné krajinné oblasti Český kras, 4 km od hradu 
Karlštejn.

Světlá	nad	Sázavou www.luxent.cz/nabidka/N5701 

Informace v RK773	769	769

Zámek 100 km od  Prahy stojí na  levém břehu Sázavy v  sousedství 
centra města, v krajině Českomoravské vrchoviny. Rozlehlý zámecký 
komplex nabízí 5 500 m2 UP ve dvou NP bez půdy a sklepů.

Praha	3	–	Vinohrady	 www.luxent.cz/nabidka/N6134

16 350 000 Kč773 769 769	

Designový a  velkoryse řešený byt 2+kk (122 m2) v  srdci Vinohrad 
v Korunní ulici se nachází na třetím nadzemním podlaží kompletně 
zrekonstruovaného cihlového činžovního domu s výtahem.

Plzeň-město www.luxent.cz/nabidka/N6135 

Informace v RK770 186 186	

Secesní vila (4 podlaží, 734 m2, pozemek 1.373 m2) významného  
architekta Františka Krásného je situována v městské části Lochotín 
v Plzni, jehož oblast je městskou památkovou zónou.

Dubaj,	SAE LIV MARINA 

od 6 100 000 kč778 771 771	

Rezidenční projekt LIV MARINA roste v novém mrakodrapu na po-
sledním volném pozemku na nábřeží nejvyhledávanější čtvrti Dubai 
Marina. K dispozici budou stylová studia či apartmány 2+kk až 4+kk 
i luxusní penthousy.

Praha	8	–	Libeň www.luxent.cz/nabidka/N6129 

14 990 000 Kč734 445 445

Kompletně zařízený byt 3+kk (80, 6 m²) s  vlastní střešní terasou 
(65 m²) nabízí úchvatné výhledy na panorama Prahy. Klimatizovaný 
byt je situován v 6. patře novostavby (r. 2020) s výtahem.

Praha 5 – Smíchov www.luxent.cz/nabidka/N6027 

25 900 000 Kč734 445 445

Designově zařízený mezonet v dispozici 4+kk (179 m², terasa 6 m²) 
se rozkládá na  třech podlažích klidného pavlačového domu s  jižně 
orientovanou terasou a s překrásnými výhledy do okolí.

MOLO Lipno Resort  www.mololipno.cz

Informace v RK720 310 300

V exkluzivním zastoupení nabízíme k prodeji developerský projekt 
MOLO Lipno Resort, který vzniká v atraktivní lokalitě Šumavy. Pro-
jekt klade důraz na luxus, kvalitu a komfort. Kolaudace letos v dubnu 
2022.

Albeřice,	Krkonoše Apartmány Albeřice

Informace v RK734 445 445

Připravujeme prodej designových apartmánů v Krkonoších v maleb-
né obci Horní Maršov – Dolní Albeřice. Nové Apartmány Albeřice jsou 
vzdálené do dvaceti minut jízdy autem od Pece pod Sněžkou, na Sněž-
ku vedou přímo od  domu značené běžkařské i  cyklistické tratě.



Přemýšlíte o bydlení bez kompromisů 
nedaleko centra Prahy? Horní Žižkov pro 
vás bude to pravé. Dříve čtvrť pro nema-

pražských adres. Kosmopolitní místo plné 

mi, mladé páry, seniory i vlky samotáře.

Elegantní projekt, který splývá 
s okolím

Projekt moderních bytů u parku se řadí 
mezi nejnovější projekty společnosti 
Metrostav Development a.s. Projekt tvoří 
11 bytových domů, které nabízí celkem 
270 nových bytů a 2 ateliéry
naleznete útulné jednopokojové garsonky

2, mezonetové byty 
2 nebo 

prostorný 5+kk byt o velikosti přes 140 m2.

Jednotlivé bytové domy jsou navrženy tak, 

zástavby a spíše daly vyniknout lodžiím, 
balkónům, terasám a zahradám. Maximál-
ní počet nadzemních pater je proto šest.

Samozřejmostí jsou také podzemní ga-
ráže včetně několika parkovacích míst 

Sportovní vybavení nebo třeba kočárek si 
budete moct uskladnit ve sklepních kójích 
či komorách.

První byty budou dokončeny v průbě-
2022 a předány 

novým majitelům ve druhé polovině roku 
2022. Druhá část výstavby bude dokonče-

vání bude koncem téhož roku.

Kvalitní bydlení jako priorita číslo 
jedna

Pražské architektonické studio Architecture 
Interior Project, které je autorem celého 
projektu, se při tvorbě návrhu striktně dr-
želo požadavků klientů. Efektivní využití 
místa, otevřený prostor a maximum den-
ního světla. Nároky na design se promítají 
především do exteriéru budovy, interiéru 
dominuje účelnost a chytrost. 

Druhý Montmartre

První zástavby začaly na Žižkově, tehdej-
ším pražském předměstí, vznikat ve druhé 

úpatí Vítkovského vrchu neumožňoval pra-
videlnou zástavbu, a tak vznikla čtvrť plná 
klikatých uliček, schodů a náměstí. Díky 
tomu si Žižkov brzy vysloužil přezdívku 
pražský Montmartre.

ustoupila část čtvrti betonovým panelá-
kům a širokým ulicím. Po sametové revo-
luci byla tato radikální přestavba naštěstí 
zastavena a historický Žižkov s mnoha svý-
mi malebnými zákoutími se zachoval až do 
dneška.

Kousek od prírody

Věděli jste, že měl Žižkov při sčítání lidu 

Dnes jich má 60 tisíc a jedná se o zcela 

samostatnou lokalitu, která je plně občan-
sky vybavená
jdete lékařské ambulance, obchody, školy 
a školky, nákupní centra, dětská hřiště, 
lékárny, restaurace, kavárny i veterinární 
ambulance. Zapomenout nesmíme ani na 
překrásný park Židovské pece, který je 
ideální ke sportu nebo relaxaci.

Pokud jste zvyklí využívat městskou hro-
madnou dopravu, nemusíte mít strach. 

minut a autobusem pak přesně 10 minut 
na metro.

Kde se kultura lepí na paty

Do repertoárového Kina Aero zavítá dříve 
či později každý obyvatel Žižkova. Jedno 

proslulé svou útulnou atmosférou i projek-
tem Aero naslepo, kdy až do poslední chví-
le nevíte, jaký fi lm si pro vás dramaturgové 
kina připravili.

televizní věž, nejvyšší pražská stavba od 
roku 1992. Od roku 2000 ji navíc zdobí 
deset gigantických lezoucích batolat, díky 
kterým se proslavila po celém světě.

Žižkov si prostě zamilujete. Je to přátelské 
prostředí, ve kterém se pořád něco děje. 
Prostředí, ve kterém není problém najít 
klid a prostor pro vlastní myšlenky. Zkrátka 
a dobře... skvělá adresa pro skvělé lidi!

Poznejte absolutní
lehkost bytí v Bytech
u parku

INFOLINKA: 800 26 60 60 BYTYUPARKU.NAVACKOVE.CZ
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INFOLINKA: 800 26 60 60
REALITY@METROSTAVDEVELOPMENT.CZ

BYTYUPARKU.NAVACKOVE.CZ

bydlet a žít
Umění
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Novinky a zajímavosti z nové výstavby
I když dnes už stavebnictví není přímo závislé na rozmarech počasí, jarní měsíce přejí startu nových projektů. Nejinak je tomu 
v Praze i širším okolí. Našli jsme pro vás unikátní projekty  jako je Via Carolina v blízkosti Břevnovské pláně, nebo Albatros 
Kbely, kde můžete bydlet v domech s poetickými názvy podle letecké abecedy. A pokud chcete vyrazit do přírody, podívejte se třeba 
na Orlickou přehradu, jejíž „Přístav“ se stane určitě vyhledávaným bydlením. A to zdaleka není vše. Podmínku blízko do města 
i do přírody splňuje i řada dalších unikátních projektů.

Text: Real Estate Praha

REZIDENCE OLIVA ŘÍČANY V NEJLEPŠÍM MĚSTĚ PRO ŽIVOT

Město Říčany u Prahy bylo vyhlášeno již počtvrté městem s nejvyšší 
kvalitou života. Žebříček, srovnávající města s rozšířenou působností, 
zahrnuje 29 parametrů vyjadřujících životní úroveň zdraví, prostředí, 
dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, 
dostupnost služeb, dopravní spojení a také vztahy mezi lidmi například 
s ohledem na existenci místních spolků.

Právě zde realizuje ve Verdunské ulici ENIXUS GROUP s.r.o. projekt 
Rezidence Oliva.  V bytovém domě je připraveno 13 nových bytů, 1 ateliér, 
2 kanceláře a nebytové obchodní prostory v 1. nadzemním patře. Na výběr 
jsou dispozice bytu od 1+kk až 4+kk s různou podlahovou plochou. Každý 
byt disponuje svým vlastním parkovacím místem a sklepní kójí. Dokončení 
je plánováno na prosinec 2022. V Říčanech se nachází veškerá občanská 
vybavenost, velmi dobrá je také dojezdová vzdálenost a dostupnost 
do centra Prahy. 
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KVALITNÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ RODINY  
NABÍDNE TŘETÍ ETAPA PROJEKTU ALBATROS KBELY

V pražských Kbelích brzy vyrostou bytové domy Juliett a India, které poskytnou ideální bydlení pro mladé rodiny. Jde již o třetí etapu úspěšného projektu, 
který klade důraz na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor. Albatros Kbely nabídne novým rezidentům celkem v 11 bytových domech celkem 652 
bytových jednotek na ploše 98 089 m2.

Projekt dostal název podle legendárního cvičného letounu Aero L-39 
Albatros, který je vystaven v nedalekém hangáru Leteckého muzea Kbely. 
Tematika spjatá s letectvím se tak prolnula do veřejného prostoru, včetně 
názvů domů podle mezinárodní letecké abecedy. 

Zájemci si mohou vybírat z 96 nových bytů s převahou dispozic 2+kk 
a 3+kk. V nejvyšších patrech jsou situovány byty 4+kk.

Všechny byty vznikají v souladu s certifikací BREEAM, která hodnotí 
udržitelnost budov a ušetří o 32 % více energie, než vyžaduje stávající 
legislativa, a zároveň sníží spotřebu vody o 25 %. Celý projekt je protkán 
řadou prvků a technologií, které kromě efektivního využívání energií 
a šetrného nakládání s dešťovou vodou zajišťují také ochranu biodiverzity, 
využití zdravých materiálů a efektivní odpadové hospodářství. 

Velký důraz je kladen na co nejlepší využití prostoru. Byty mají praktickou 
komoru nebo výklenek pro vestavěnou skříň, bytelné plovoucí podlahy, 
bezpečnostní vstupní dveře. Úsporné armatury brání plýtvání vodou. Většina 
bytů v prvním nadzemním podlaží disponuje vlastní terasou, ostatní byty mají 
balkon či terasu.

Ceny nově nabízených bytů se podařilo udržet pod průměrem pražského trhu 
a Skanska garantuje fixní cenu od podpisu smlouvy až po nastěhování. Přes 
dceřinou společnost HypoSka nabízí také financování s možností odložit si 
splátku 90 % hypotéky až po kolaudaci. 

Velký důraz věnovala Skanska i kvalitnímu veřejnému prostoru, a tak si dospělí 
i děti budou mít kde hrát, objevovat, relaxovat, sportovat i grilovat. Letos bude 
dokončena nová mateřská škola, kterou bude provozovat městská část, a také 
první dětské hřiště (celkem se počítá se třemi), na kterém se objeví jedinečný 
hrací prvek Gigant od předního dánského dodavatele hřišť. V bezprostřední 
vzdálenosti od domů vznikne velký park s květnatou loukou a zeleň bude 
prolínat celým veřejným prostorem a všemi ulicemi. Více o bydlení v Albatrosu 
naleznete na stránkách www.albatroskbely.cz.



VIA CAROLINA V REALITNÍM 
MAGNETU METROPOLE
Jen s malou nadsázkou se říká, že z pražského Břevnova se nikdo dobrovolně 
nestěhuje. Společnost Rezidence Bělohorská 277 s.r.o. právě zde staví 
výjimečné byty. 

Projekt Rezidence Via Carolina nabídne 10 bytů 2+kk až 4+kk s velkým 
obývacím pokojem, kuchyňským koutem, ložnicí a nejméně jednou terasou 
či balkonem s výhledem na jih do klidné zahrady, v horních patrech na široké 
panoráma Prahy. Větší byty budou disponovat i dalšími pokoji, šatnou, 
prádelnou nebo spíží. 

„Velký energetický komfort domu a nízké provozní náklady zajistí centrální 
kotelna se dvěma výkonnými tepelnými čerpadly, rekuperace, podlahové 
topení a chlazení a dřevohliníková okna s izolačním trojsklem a venkovními 
žaluziemi. Rezidenti ocení osobní výtah a u vybraných bytů sklepní 
kóji. Z podzemních garáží vyjdou přes zahradu do méně vytížené ulice 
Na Břevnovské pláni s cyklotrasou. V přízemí se bude nacházet komerční 
prostor. Dokončení výstavby plánujeme na jaro 2023,“ říká Ivan Martinča, 
jednatel developerské společnosti.

Břevnov poskytuje obyvatelům dokonalé zázemí, od bohatých nákupních 
možností, přes školy, úřady, banky, nemocnice či skvělé restaurace. Nechybí 
ani prostor na volnočasové aktivity. V docházkové vzdálenosti je obora 
Hvězda či park Ladronka a další zelené plochy.  Mnoho atrakcí pro malé 
i velké skýtá nedaleký lesopark Řepy.  Centrum je takřka za rohem, rychlé 
je spojení také na pražský a městský okruh. 



Komorní projekt 14 domů na břehu Orlické přehrady podle 
návrhu proslulého studia Cutler Anderson Architects realizuje 
Svoboda & Williams. Bydlení u vody vychází z imaginace proslulého 
architekta Jamese Cutlera: „Každý projekt, který navrhuji, je postaven na souhře 
naprosto unikátních okolností. Záleží na lidech, díky nimž projekt vyrůstá, 
na kulturním kontextu, ve kterém je daná realizace zasazena, ale také na typografii 
místa, na výhledech, na okolní fauně i flóře a na klimatických podmínkách. Pokaždé 
se tak učím něco nového, a jen díky tomu se celý život neustále posouvám. Protože 
růst a posouvat se můžete opravdu jedině tak, že se učíte novým věcem.”

Nečekejte opulentní sídlo u vody. Přístav vychází z přesvědčení, že méně je 
více. A že kvalita je důležitější, než kvantita. Právě díky tomu si budou moci 
budoucí majitelé domů vychutnat všechny jemnosti materiálů, které se prolínají 
v každém domě: dřevo, kámen, beton, sklo. Jejich krásu umocní odlesky světla 
ze zahrady a výhledy, které se rozprostřou před očima díky velkoformátovým 
proskleným plochám. Interiér navíc přirozeně naváže na exteriér terasou, která 
je u každého domu navržena tak, aby zvolna přešla do svažitého terénu. 

Každý dům v Přístavu nabídne spojení praktického s estetickým. Dispozice 
dvoupodlažních domů orientovaných na jihozápad budou 3+kk a 4+kk 
s důmyslně oddělenou denní a klidovou zónou o podlahové ploše 140 m2, 

s velkoformátovými okny s modřínovým rámem 
a podlahou z masivního dřeva. Každý dům bude 
mít dvě koupelny, garáž, a také jedno místo pro loď 
u soukromého mola.

Bydlení na břehu Orlické přehrady, kde ranní mlhy 
stoupající z vodní hladiny a okolní lesy dodávají celé 
oblasti mystickou auru, je bydlením pro odvážné 
romantiky, kteří před ruchem velkoměsta dávají 
ve svém soukromí přednost výjimečné atmosféře klidu 
v lůnu přírody.

PŘÍSTAV V TICHÉ ZÁTOCE ORLICKÉ PŘEHRADY
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Konec dubna bude ve znamení Stavebního veletrhu, který se uskuteční 
21. – 23. 4. 2022 na brněnském výstavišti. Hlavním tématem budou úspory, 
nízkoenergetické domy, dřevostavby, ale také Festival architektury a debata 
o realitním trhu a investicích do realit.

Atelier 111 architekti získal ocenění malá modrá kostka za rok 2021 
v kategorii Rodinný dům za rekonstruovaný dům v historickém jádru 
městečka Trhové Sviny. Dům na Kozině je podle odborníků unikátní svým 
minimalismem i organickým včleněním do městského prostoru.

Kanceláře nekončí, i když to v období covidu, kdy převládal home office, tak 
vypadalo. V loňském roce developeři dokončili 56,5 tisíce metrů čtverečních 
kancelářských ploch, mezi nejzajímavější patřily pražská Bořislavka 

společnosti KKCG u stejnojmenné stanice metra, Mississippi House 
a Missoury Park na vltavském nábřeží.

Investiční společnost Czech Home Capital vyrazila na nákupy do Německa. 
V Drážďanech investovala v přepočtu asi 250 milionů korun do činžovních 
domů s celkem 254 byty. Firma má na německému trhu, kam vstoupila roku 
2020, rozjednané i další akvizice za desítky milionů eur.

Do realitní skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka 
vstupuje významný nový investor. 5,5procentní podíl koupí americký 
realitní fond Apollo, který celosvětově spravuje aktiva za téměř půl bilionu 
dolarů. 

Jednou větou

REZIDENCE POSTŘIŽÍN „KOUSEK ZA PRAHOU” 
Obec Postřižín, 15 km severně 
od hranic hlavního města, je jednou 
z vyhledávaných lokalit, která spojuje 
výhody bydlení na venkově s prací 
v Praze. Takové lokality vyhledávají 
často rodiny s dětmi, které zde mohou 
vyrůstat v klidném a bezpečném 
prostředí uprostřed přírody, přitom 
však nadosah možností hlavního 
města. V obci je k dispozici kompletní 
občanská vybavenost i spousta 
příležitostí k trávení volného času.

Právě toto místo si vybral BAK 
Development pro svůj nový designově 
originální projekt Rezidence Postřižín. 
Koncepce architektonicky neotřelého 
kompaktního rodinného trojdomku 
ve tvaru rozevřeného vějíře vychází 

z premisy, že luxus a vysokou užitnou hodnotu lze přinést i v rámci menšího 
projektu. 

Objekt sestává ze tří dvoupodlažních jednotek, z nichž každá disponuje vlastní 
zastřešenou terasou a zimní zahradou. Prostorné a slunné byty s dispozicí 
4+kk budou vybaveny vším komfortem, který je možné od tohoto typu bydlení 
očekávat. Výhled na terasu a do zahrady poskytnou novým obyvatelům velká 
francouzská okna. Celá propozice domů s orientací na jih tak přináší vzdušný 
a slunný prostor pro příjemný život. Parkování pro dvě auta a vlastní zahrada 
ke každé jednotce je samozřejmostí.

Rezidence Postřižín je v současné době ve fázi kompletních příprav na zahájení 
stavebních prací po schváleném stavebním povolení. Dokončení projektu je 
plánováno na konec roku 2023. 



www.realestatepraha.cz  |  17

Developing Independence 
www.branik-domy.cz

Rodinné domy 
Braník

20220325_BRK_RealEstate_200x133.indd   120220325_BRK_RealEstate_200x133.indd   1 25.03.2022   9:1525.03.2022   9:15

B F

ul. Vltavská, Říčany - okr. Praha - východ Horní Malá Úpa, okr. Trutnov

RD 5+kk/G/T (798 m2) Horský dům (1667m2)

28.990.000 Kč 25.500.000 Kč

Rekreační objekt až pro 26 lidí ve vyhledávané lokalitě 
Krkonoš. Výborný stav, vlastní parkování, zajímavý 
výnos. Bez nutnosti investic. 

Luxusní novostavba z roku 2020 v lukrativní lokalitě
Praha-východ. 4x ložnice, 2x koupelna, terasa, zimní 
zahrada, dvougaráž.   
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NOVÉ BYDLENÍ
na Chodově

Ruch města ustupuje přírodě
227 jednotek o dispozicích 1+kk a 2+kk

BYDLENÍ 
S PERSPEKTIVOU

by



skylinechodov.cz

SLUŽBY 
A SPOLEČNÉ 

prostory

Fitness, yoga point, party room,
odpočinkový lounge, prádelna,  
sušárna, zahradničení a další…

SKVĚLÁ 
INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

+420 725 753 753prodej@psn.cz



Bez kompromisů
 
To byla hlavní myšlenka, se kterou k projektu Buršíkův 
tým od začátku přistupoval. „Dobře jsme věděli, že je tu 
spousta lidí, kteří hledají prostorné a klidné bydlení, ale 
přitom je jejich životní styl provázán s městem. Mohou 
si sice pořídit dům za Prahou, ale museli by se tomu 
přizpůsobit. Přišli by o spoustu času kvůli dojíždění, 
a hlavně o svůj dosavadní způsob života,“ vypráví gene-
rální ředitel Metrostav Development. „Uvědomili jsme si, 
že ve Vilaparku Klamovka můžeme lidem nabídnout by-
dlení, kde na žádné nepohodlné kompromisy nebudou 
muset přistupovat,“ uzavírá Buršík. 

Více informací získáte 
na reality@metrostavdevelopment.cz

Chtít bydlet v zeleni 
je dobrý důvod 
zůstat v centru města
Kroutíte hlavou nad titulkem? 
Myslíte, že to nejde? 
Přestěhovat se do klidné zeleně, a přitom 
si užívat všech výhod centra Prahy? 
 
Vilapark Klamovka. To je odpověď na všechny otázky, které 
se vám právě vyrojily v hlavě. Moderní stylová rezidence na 
dosah ruchu smíchovského Anděla se před shonem a hu-
kotem města schovává na kraji parku Klamovka. Můžete si 
přitom vybrat, jestli je pro vás důležitější výhled z výšky na 
Prahu, nebo nečekaně klidné soukromí ve skryté zahradě.

Dvě tváře města
 
„Okolí parku Klamovka je jedním z nejatraktivnějších míst 
v Praze. Poskytuje všechny výhody městského bydlení 
a zároveň snadný přístup do zeleně. S touto myšlenkou 
jsme také přistupovali k návrhu,“ říkají architekti ze spo-
lečnosti City Work Architects, autoři projektu. Ten je slože-
ný ze dvou částí s rozdílnou architekturou. Vyšší moderní 
městské domy s výhledem na Prahu a nižší viladomy se 
společným vnitroblokem vhodné zejména pro rodinný život. 

Vilapark Klamovka je jedinečný nejen díky lokalitě, ve 
které je umístěn, ale také důrazem na vnitřní řešení 
bytů, jejich vybavení a použité materiály. „Na návrzích 
se podílela celá řada zkušených designérů a také díky 
nim se nám povedlo vytvořit skutečně nadstandard-
ní typ bydlení,“ vysvětluje generální ředitel Metrostav 
Development Ing. Ondřej Buršík.



Stylové bydlení  
na Smíchově
neugraf.cz



Našimi častými obchodními partnery, resp. zákazníky jsou Němci. V rámci realitních transakcí bývají často zastupováni německými zprostředkovateli. 
Není proto na škodu vědět, jak je realitní profese regulována německými předpisy. Je poměrně zajímavé, že náš západní soused je k regulaci realitních 
profesí poměrně benevolentní (oproti např. Rakousku), přesto profese prosperuje. Možná, nebo že by právě proto, že většina realitních makléřů a správců 
nemovitostí se dobrovolně sdružuje v jedné realitní asociaci. Původně dvě profesní asociace Ring Deutscher Makler (RDM) a Verband Deutscher Makler 
(VDM) se totiž dokázaly v roce 2004 sloučit a vytvořit IVD (Federální asociace realitních poradců, makléřů, administrátorů a expertů). Možná i v tomto 
kroku dokážeme jednou najít nějakou inspiraci.  

REALITNÍ PROFESE V NĚMECKU 

Legislativa
Němečtí realitní makléři a  správci nemovitostí jsou regulováni kombinací 
státní regulace a samoregulačních procesů. OSVČ profesionálové a realitní 
společnosti musí pro své podnikání získat povolení od  své místní hospo-
dářské komory resp. obecního úřadu. Na zaměstnance se nařízení konkrét-
ně nevztahuje, mohou pracovat na  základě pověření zaměstnavatele, tzn. 
odpovědnost se vztahuje na zaměstnavatele. Není však k dispozici rejstřík 
realitních zprostředkovatelů ani veřejná informace o tom, kdo je držitelem 
povolení. Názvy „Realitní zprostředkovatel“, ani „Správce nemovitostí“ ne-
jsou v Německu chráněny zákonem. 

Pracovní požadavky
Aby žadatelé obdrželi povolení pracovat v profesích jako jsou realitní makléř 
nebo správce nemovitostí, musejí pouze prokázat, že mají čistý trestní rejstřík 
a nejsou v insolvenci. Pro přístup k těmto profesím nepotřebují zájemci splnit 
žádné vzdělávací požadavky (požadavky na odbornou způsobilost) ani doklá-
dat nějakou praxi. To budou muset dokládat až postupně (viz. dále v textu). 
Není nařízeno ani povinné členství v národní asociaci, kterou je v Německu 
Immobilienverband Deutschland (IVD). Pokud si však někdo přeje do IVD 
–německého sdružení pro realitní profesionály – vstoupit, je třeba již v rámci 
žádosti o  členství prokázat alespoň jistou míru profesionality. K prokázání 
svých schopností v oboru mohou žadatelé buď poskytnout doklady o přísluš-
né kvalifikaci (vzdělání) nebo složit ústní zkoušku. Dále je potřeba doložit 
doklady o dvouleté praktické zkušenosti v oboru. 



Ing. arch. Jan Borůvka 
generální sekretář Asociace  

realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz      

Praxe v Německu
Němečtí realitní makléři a  správci nemovitostí musí absolvovat 
20 hodin celoživotního vzdělávání (ze zákona v  rozmezí tří let), 
které poskytuje několik soukromých akademií nebo jiných subjektů. 
Alternativou, další možností, kterou mají odborníci k dispozici, je 
dokládání dokladů o účasti na odborných konferencích, na kterých 
pořadatel vydává příslušné certifikáty. Pokud profesionál vykonává 
obě profese, množství hodin celoživotního vzdělávání se navyšuje 
na 40 hodin (rovněž do tří let). V kontrastu s těmito požadavky je 
skutečnost, že neexistuje žádný legislativní požadavek na  pojiště-
ní profesní odpovědnosti, ani na  dodržování nějakého oficiálního 
etického kodexu. Výjimkou je povinnost uzavření pojištění profesní 
odpovědnosti, pokud se jedná o  správce nemovitostí zabývající se 
bydlením, resp. rezidenčním trhem. Vzhledem k tomu, že němečtí 
realitní agenti nikdy nespravují peníze pro tzv. třetí stranu, neukládá 
německá legislativa realitním makléřům povinnost mít samostatný 
účet pouze pro prostředky klienta, ani nenařizuje kompenzační fond 
pro spotřebitele.

Němečtí agenti mohou (obdobně, jako je tomu u nás) zastupovat 
kupující i prodávající ve stejné realitní transakci. To však neplatí pro 
sektor pronájmu, kde zastupují výhradně pronajímatele.

Zdroj: Asociace realitních kanceláří České republiky a CEPI

ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 
pořádá kurzy

   REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL 
 Termín: 23. 5. – 24. 6. 2022
  Rekvalifikační kurz je přípravou na zkoušku odborné 

způsobilosti (možnost úhrady od Úřadu práce)

     STAVEBNÍ ZÁKON
 Termín: 6. 4. 2022 
 Místo konání: on-line

     NÁJEM BYTU  
A NEBYTOVÝCH PROSTOR

 Termín: 11. 4. 2022 
 Místo konání: Praha

     PRODEJ NEMOVITOSTÍ  
V EXEKUCI A INSOLVENCI

 Termín: 3. 5. 2022 
 Místo konání: on-line

Tel.: 272 762 953 | 733 109 312 | 608 446 656
Bližší informace o kurzech na www.arkcr.cz
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  v  případě, že by smluvní stranou byla právnická osoba, 
podpisovým vzorem s úředně ověřeným podpisem fyzic-
ké osoby, jež za právnickou osobu jedná (zpravidla bývá 
využíváno developery, kteří mají na katastru nemovitostí 
uložené své podpisové vzory, aby nemuseli podpisy na ka-
ždé jednotlivé smlouvě úředně ověřovat);

  tím, že podepsaná osoba před katastrálním úřadem osob-
ně prohlásí, že jde o její vlastní podpis.

Podle ustanovení § 63 odst. 2 katastrální vyhlášky pak platí, 
že pokud by pravost podpisu nebyla ověřena žádným z výše 
uvedených způsobů, lze ji ověřit i  jinak, např. předložením 
znaleckého posudku.

Nejčastějším případem prokázání pravosti podpisu, který není 
úředně ověřen pak bude v praxi osobní prohlášení podepsané 
osoby před katastrálním úřadem, že se jedná o její podpis.

Podle článku 16 odst. 2 jednacího řádu katastrálního úřadu 
postupuje katastrální úřad tak, že přizve podepsanou osobu 
a ověří její totožnost. Poté se této osoby dotáže, zda uznává, že 
podpis na předmětné listině je její.

Podle článku 16 odst. 3 jednacího řádu katastrálního úřadu 
pak platí, že katastrální úřad nemůže tento způsob prokázání 
pravosti podpisu odmítnout, jestliže o to účastníci vkladového 
řízení požádají při podání návrhu na vklad. O tomto ověření 

Mgr. Jakub Hrček 
JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář  
Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz

Úřední ověření podpisů smluvních stran však není zákonnou náležitostí 
smlouvy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Úředně ověřené podpisy stran 
smlouvy na základě které, dochází k převodu nemovitostí nevyžaduje občan-
ský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ani katastrální zákon 
(zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).

Katastrální zákon pak vyžaduje úředně ověřené podpisy pouze na plné moci, 
je-li účastník vkladového řízení na  základě této plné moci zastoupen tře-
tí osobou. Podle ustanovení § 7 odst. 3 katastrálního zákona pak platí, že 
nejsou-li podpisy smluvních stran na  soukromé listině (tedy např. kupní 
smlouvě) úředně ověřeny, musí navrhovatel prokázat pravost podpisů jiným 
způsobem. Pokud by pak pravost podpisů prokázána jiným způsobem do tři-
ceti dnů od podání návrhu nebyla, bude vkladové řízení katastrálním úřadem 
zastaveno.

Tento závěr vyslovil i  Nejvyšší soud, když konstatoval, že absence úředně 
ověřeného podpisu na  kupní smlouvě o  prodeji nemovitosti nemůže vést 
automaticky k  odmítnutí provedení vkladu vlastnického práva do  katastru 
nemovitostí. Katastrální úřad (případně soud v řízení o nahrazení rozhodnutí 
katastrálního úřadu) je povinen učinit potřebná opatření ke zjištění pravosti 
vlastnoručního podpisu (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, sp. 
zn. 21 Cdo 3066/2017).

Konkrétní způsob prokázání pravosti podpisů jiným způsobem pak rozvádí 
katastrální vyhláška (vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí). Podle 
ustanovení § 62 odst. 1 katastrální vyhlášky je pak katastrální úřad dokonce 
povinen zkoumat, zda vlastnoruční podpisy na  smlouvě, jež nejsou úředně 
ověřeny, jsou pravé.

Podle ustanovení § 63 odst. 1 katastrální vyhlášky pak platí, že pravost vlast-
noručních podpisů může být prokázána:

  v případě listiny podepsané advokátem, prohlášením advokáta o pravosti 
vlastnoručního podpisu;

pravosti podpisu je pak katastrální úřad povinen vyhotovit protokol.

Opatření smlouvy úředně ověřenými podpisy pak bude samozřejmě nejjed-
nodušším způsobem ověření pravosti těchto podpisů, a který zároveň povede 
k nejrychleji provedenému vkladu vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí. Pokud by pak ale smluvní strany z jakéhokoli důvodu nemohly smlouvu 
úředním ověřením podpisů opatřit, nemůže tato skutečnost automaticky vést 
k zamítnutí či odmítnutí návrhu na vklad.

ABSENCE ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝCH PODPISŮ  
NA SMLOUVĚ O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Při převodu nemovitostí, ať už na základě kupní či darovací smlouvy, je vždy nutné pro-
kázat pravost podpisů smluvních stran. Nejjednodušším způsobem je nechat podpisy 
smluvních stran úředně ověřit. 

Zdroj foto: Redakce

Zdroj foto: Luxent



 www.klamovka5.cz

5luxusní bydlení

Bydlení v blízkosti centra

Klamovka 5 je rezidenční projekt, 
který roste na hranici pražských čtvrtí 
Smíchov a Košíře, podél ulic Plzeňská 
a Holečkova a nabízí našim klientům 
nadstandardní provedení i s vlastním 
podzemním parkováním.

Pět domů bude hojně obklopeno 
vegetací, čímž v dané oblasti vznikne 
unikátní objekt rezidenčního bydlení 
v zeleni.

noví majitelé bytových jednotek zajisté 
ocení blízkost pražské čtvrti Anděl 
a samotného centra, čímž atraktivita 
Klamovky 5 ještě vzrůstá.
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nové ByDlEní v Troji 

výjimečná lokalita - krásné výhledy

Projekt s 8-mi nadzemními podlažími 
a dvěma vstupy bude zahrnovat  
50 jednotek k bydlení a také 
v podzemním podlaží prostory pro 
parkování. Z pestré nabídky bytů 
od 1+kk do 4+kk si vybere určitě 
každý. Samozřejmostí je také balkon, 
lodžie nebo terasa u každého bytu. 
v 7.nP a 8.nP domu, díky ustupujícím 
patrům, vzniknou krásné a prostorné 
terasy. 

Projekt vista Troja se nachází 
v katastrálním území pražské Tróji 
na okraji sídliště bohnice na Praze 8, 
v ul. Mazurské.

RESIDENCE

 www.vIsTaTRoJa.cz
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JAK NOVÁ REGULACE OVLIVNÍ HYPOTÉKY?  
BUDE LEPŠÍ SI VZÍT HYPOTÉKU JAKO JEDNOTLIVEC, PÁR, NEBO CELÁ RODINA?

Samostatně si berou hypotéku nejčastěji nesezdaní jednotlivci, kteří mají 
na získání úvěru dostatečné příjmy. Výhodou je především jednoduchost při 
poskytnutí a změnách úvěru. Prověřují se příjmy, výdaje a registry jen jednoho 
žadatele a pokud je vše v pořádku, dojde ke schválení hypotéky. Stačí pod-
pis jedné osoby a odpadá tak riziko možných budoucích rozporů mezi více 
žadateli. Nemovitost nabývá nejčastěji sám žadatel o hypotéku, ale je možné, 
aby nemovitost nabývalo více osob. To například když jeden z kupujících dá 
část ceny z vlastních zdrojů, druhý si na koupi vezme úvěr. V tomto případě 
by ale šla do zástavy celá nemovitost – ne jen spoluvlastnický podíl žadatele 
o hypotéku. Pokud se jedná o osoby z nejbližší rodiny – může si dokonce 
vzít úvěr jiná osoba než ten, kdo nemovitost kupuje. Dospělý syn takto může 
například koupit chalupu rodičům.

Manželé obvykle žádají o hypotéku společně. Nezbytné je to v případě, kdy 
majetková práva manželů nejsou speciálně upravena. Hypotéka pak patří 
oběma manželům společně, společně nabývají i kupovanou nemovitost. Po-
kud je alespoň jeden z manželů nebo partnerů mladší než 36 let, platí pro 
společnou hypotéku mírnější pravidla a stačí tak našetřit jen 10 % z vlastních 
zdrojů.

Pokud chce nemovitost a hypotéku mít pouze jeden z manželů, je potřeba 
nejdříve upravit majetkový režim. To je možné udělat notářským zápisem ješ-
tě před uzavřením manželství (tak zvanou předmanželskou smlouvou), nebo 
rozdělením společného jmění v průběhu trvání manželství. Společné jmění 
manželům končí také při rozvodu. 

Pokud žádají o hypotéku dva a více žadatelů (například dva manželé, druh 
a  družka, rodiče s  dospělým potomkem nebo dva kamarádi), bude banka 
prověřovat úvěruschopnost všech žadatelů. Každý z nich by tak měl splňo-
vat požadavky bank: například z pohledu dosaženého věku, povolení pobytu 
u  cizinců nebo bezproblémovost úvěrových registrů. Společně by měli mít 
dostatečné čisté příjmy při započítání všech stávajících výdajů a  splátek.  
Zatímco základní parametry musí splňovat každý žadatel samostatně, příjmy 
a výdaje se počítají za všechny žadatele dohromady. To je užitečné zejména 
v případě, kdy by příjmy žadatelů samostatně nestačily, ale dohromady ano. 
„Pokud podmínku věku do 36 let splňuje jen některý z žadatelů, mírnější pravidla 
pro hypotéky budou v tomto případě (v případě nesezdaných žadatelů) platit jen 
v některých bankách. Některé banky by požadovaly nižší věk u obou (všech) žada-
telů,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8 

tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

Nejčastějším případem společné hypotéky je koupě nemovitosti manželským 
nebo nesezdaným párem. Méně častým ale možným případem je koupě 
startovního bydlení pro mladého žadatele, kterému dočasně s hypotékou po-
mohou rodiče. Až v budoucnu dosáhne příjem mladého žadatele dostatečné 
výše, je možné požádat o vyvázání ostatních spolužadatelů z úvěru. Pokud 
bonita mladého žadatele pokryje alespoň polovinu hypoteční splátky, umí 
některé banky počítat dobu splatnosti podle mladšího žadatele (maximální 
splatnost bývá na 30 let, ale až na výjimky jen do věku 70 let žadatele). Ma-
ximálně mohou takto o hypotéku žádat až 4 osoby, které jsou maximálně ze 
dvou domácností. Tedy například manželský pár a rodiče jednoho z manželů. 

Máte-li společnou hypotéku, ještě to neznamená, že společně vlastníte i ne-
movitost. A je-li hypotéka zajištěna nemovitostí, která patří někomu jinému 
– to ještě neznamená, že se o hypotéku nemusíte starat. Povinnost hypotéku 
splácet totiž platí pro všechny spolužadatele hypotéky bez rozdílu. V případě 
nesplácení mohou sankce, zápisy v  registru dlužníků a  exekuce postihnout 
kteréhokoliv žadatele. K hypotéce je proto potřeba vždy přistupovat nanejvýš 
odpovědně.

Od 1. 4. 2022 platí nová regulace ČNB, která zpřísní pravidla pro poskytování hypoték. Výjimka z těchto pravidel bude možná jen pro 5 % 
nově poskytnutých úvěrů. Analytici HYPOASISTENT očekávají, že zpřísnění se negativně dotkne přibližně 10 % žadatelů o hypotéku. 
Pro získání úvěru bude potřeba prokázat vyšší čisté příjmy a většinou bude potřeba našetřit alespoň 20 % vlastních zdrojů. Mírnější pravidla 
budou platit pro žadatele, kterým ještě nebylo 36 let. V takovém případě stačí našetřit jen 10 %. Lze se přísnější regulaci vyhnout, pokud si 
bere hypotéku pár, z nichž je jen jeden mladší 36 let? Jaké to přináší výhody a nevýhody?



Infolinka: 800 26 60 60
E-mail: reality@metrostavdevelopment.cz
Web: www.malesickyhaj.cz
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Aktuálně hledáme pro přímého kupce 

  info@instinkt-reality.cz

byt o výměře 40 – 70 m2 v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle, Michle, 
Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí. Výtah není nutností. 

INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03
www.instinkt-reality.cz

Peníze za vaši rek. nemovitost ihned! 

  info@instinkt-reality.cz

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v  okrese Praha-západ a  Praha-
východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a  zavedená elektřina. 
Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis zajištěn.  
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Pronajmeme váš byt do 14 dnů. 

  info@instinkt-reality.cz

Oslovte prostřednictvím naší kanceláře tisíce zájemců o  pronájem 
v  Praze. Úzce spolupracujeme s  velkými firmami, pro jejichž 
zaměstnance hledáme čisté byty k dlouhodobému pronájmu. 
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Trápí Vás hrozící exekuce nemovitosti? 

  info@instinkt-reality.cz

Bojíte se, že přijdete o  majetek? Vše se dá řešit, nikdy není pozdě. 
Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální 
řešení. Důležité je nebát se a začít jednat!   
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Jeden měsíc na prodej vaší nemovitosti. 

  info@instinkt-reality.cz

Svěřte nám k  prodeji svou nemovitost a  přesvědčte se o  rychlém 
jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte, zítra 
jsme u vás a do měsíce máte prodáno.  
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Urgentně hledáme k prodeji byty 

  info@instinkt-reality.cz

do  60 m2 v  panelových domech v  lokalitě Stodůlky, Nové Butovice, 
Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory (přímé kupce) s hotovostí. 
Celá transakce je dokončena v řádech dnů. 
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Pronajmeme váš byt do 2 týdnů

  info@renta365.cz

solidnímu a  prověřenému nájemci, kterého navíc pojistíme 
na  hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody. Veškerý právní 
servis včetně převodu energií zajistíme my! 
www.renta365.cz  VOLEJTE ZDARMA 800 888 957

www.renta365.cz

Pronajímáte byt v Praze?

  info@renta365.cz

Bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas nebo vůbec? S balíčkem 
Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika. 
Zbavte se starostí s nájemníky a nechte svou nemovitost vydělávat!
www.renta365.cz  VOLEJTE ZDARMA 800 888 957

www.renta365.cz

Pro zaměstnance obchodních firem hledáme

  info@instinkt-reality.cz

byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj byt pro prověřené 
klienty. Záruka platební schopnosti a  právní servis po  celý nájemní 
vztah samozřejmostí. Provizi máme zajištěnu od nájemců. 
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Konkrétní kupec hledá

  info@instinkt-reality.cz

byt 2+1/3+1 s  balkonem o  min. výměře 60 m2 v  lokalitě Strašnice, 
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah 
a perfektní stav bytu bez větších investic. Cena do 4,3 mil. Kč.
INSTINKT REALITY s.r.o.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz

Ihned odkoupíme byt v Praze

  info@omega-reality.cz

o velikosti 2+kk – 3+1, osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. 
Cena do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla. Za cenově přiměřenou nabídku 
platím peníze ihned.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Projektant hledá RD nebo vilku 

  info@omega-reality.cz

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být 
i starší nebo před rekonstrukcí. Finanční prostředky ihned k dispozici. 
Nabídky zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Přímý kupující hledá RD v Praze

  info@omega-reality.cz

před rekonstrukcí (může být i  ve  stavu před rekonstrukcí). Lze 
i  okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme vděčni 
za jakoukoliv nabídku.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Poskytneme peníze

  info@omega-reality.cz

na  privatizaci (odkup) bytu do  vlastnictví. Následně od  vás byt 
odkoupíme, anebo necháme dále bydlet. 

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Pro prověřené klienty hledáme

  info@omega-reality.cz

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme rychlé jednání 
a peníze ihned. Nabídky zasílejte na náš email či volejte.

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Koupíme stavební pozemek

  info@omega-reality.cz

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší výměra (stavba 
jednoho domku), anebo i  větší plochu pro výstavbu více objektů. 
Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. 
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Majitel stavební společnosti hledá RD

  info@omega-reality.cz

v  lokalitě Prahy a  blízkého okolí. Může být i  před rekonstrukcí či 
v horším stavu. Kapacitu na opravu máme. 

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Ihned vykoupíme Vaši nemovitost

  info@omega-reality.cz

a necháme vás v ní dále bydlet (zřídíme věcné břemeno doživotního 
užívání). Bližší informace na našem emailu.

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Pro mladé manžele s dětmi hledáme

  info@omega-reality.cz

RD (lze i starší) nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha-východ, Praha-
západ, okres Kolín nebo Benešov. Cena do  5  000  000 Kč, nabídky 
zasílejte na náš email, či volejte.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Koupíme dům nebo rekreační objekt

  havelka@omega-reality.cz

v  lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. 
Přiměřená cena = PENÍZE IHNED.

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Urgentně poptáváme

  info@omega-reality.cz

domek, chalupu nebo pozemek v  lokalitě Říčany, Mnichovice, 
Popovice, Petříkov a  celá tato oblast. Rychlé jednání, peníze ihned, 
nabídky zasílejte na náš email, či volejte.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Pro manželský pár hledáme ke koupi

  info@omega-reality.cz

rodinný domek v  lokalitě Praha-východ, případně okres Mělník. 
Finanční prostředky ihned k  dispozici, cena do  8 mil. Kč. Nabídky 
zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Koupíme RD v okolí Prahy 

  info@omega-reality.cz

Koupíme rodinný dům v  okolí Prahy, i  před rekonstrukcí. Lokalita 
nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím 
jen od majitelů, ne RK. 
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Hledáme byty k přímému odkupu

  info@omega-reality.cz

Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, 
od kterých jsme odkoupili nemovitosti. Nabízíme slušné výkupní ceny 
a rychlé jednání. Nabídky zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Přímo odkoupíme byt v lokalitě Praha

  info@omega-reality.cz

Gars., 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1. Garantujeme rychlé jednání, peníze ihned 
k  výplatě. Rozumné nabídky s  dobrou dopr. dostupností. Nabízíme 
nejvyšší možné ceny. Nabídky zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Peníze ihned

  info@omega-reality.cz

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

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Koupíme byt 

  info@omega-reality.cz

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, 
Holešovice, Letná o velikosti 1+1,2+1 či 3+1, DV či OV, do 9 mil. Kč. Lze 
i s dluhy. Rychlé a přímé jednání.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Potřebujete se zbavit půjček? 

  info@omega-reality.cz

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na  nás – necháme vyčíslit hodnotu 
pohledávek a následně je uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své 
nemovitosti. 23 let na trhu. Spolehlivé, diskrétní a rychlé jednání. 
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Pro starší manžele hledáme ke koupi

  info@omega-reality.cz

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, 
Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé jednání, platba bez úvěru. 

OMEGA REALITY  724 370 102
www.omega-reality.cz

Pro našeho zaměstnance koupíme

  info@omega-reality.cz

gars. až 3+1 v  lokalitě Praha (Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, 
Petrovice, Pankrác, Kamýk, Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, 
žádné zprostředkování. Nabídky zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Pro klienta hledáme k přestěhování byt

  info@omega-reality.cz

o  velikosti garsoniéra až 3+1 v  lokalitě Praha. DV i  OV. Stav není 
rozhodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné nabídky 
zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Ihned investičně (k pronájmu) odkoupíme

  info@omega-reality.cz

byt 1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze připraveny ihned. 
Rychlé a  solidní jednání. Možnost i  výplaty rychlé zálohy. Rozumné 
nabídky zasílejte na náš email.
OMEGA REALITY  724 370 102

www.omega-reality.cz

Hledáte rychlé a bezpečné řešení?

  info@instinkt-reality.cz

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.       VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03

www.instinkt-reality.cz
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Velká Úpa, Krkonoše

17 900 000 Kč

Památkově chráněná roubenka ve  Velké Úpě, nedaleko Pece pod 
Sněžkou byla postavena na konci 19. století a  současnými majiteli je 
využívána k rekreaci. Celá budova byla rekonstruována v nedávné době.

www.luxent.cz/nabidka/N6049
Luxent s.r.o.         731 300 400

Máchovo údolí, Stříbro

25 000 000 Kč

Starobylá hospodářská usedlost ‘Neue Mühle’ nedaleko hist. města 
Stříbra v okrese Tachov, posazená v malebné krajině na samotě u jezu 
na pstruhové řece Mži, fungovala jako mlýn s hospodářstvím.

www.luxent.cz/nabidka/N5956 
Luxent s.r.o.         773 769 769

Roprachtice, Liberecký kraj

Informace v RK

Unikátní nemovitost v  Krkonoších, která zahrnuje rozhlednu 
a  obslužný dům stojící na  oploceném pozemku. Nemovitost je 
situována na návrší s výhledem do široké krajiny.

www.luxent.cz/nabidka/N6008
Luxent s.r.o.         773 769 769 Třída G

Kácov, Středočeský kraj

16 900 000 kč

Dvoupodlažní rodinný dům v  dispozici 5+1 o  užitné ploše 200 m² 
s bazénem na pozemku 964 m² se nachází v klidné lokalitě historické 
obce Kácov v blízkosti řeky Sázavy.

www.luxent.cz/nabidka/N6105
Luxent s.r.o.  730 511 611

NIŽŠÍ CENA NIŽŠÍ CENA

Praha 4 - Nusle

5 499 000 Kč

Prostorný byt 1+1 v OV (51,4 m2). Ul. 5. května, nedaleko metra C 
Vyšehrad. Byt určen k rekonstrukci. 2 pokoje, komora, sklep (3,3 m2), 
balkon do klidného vnitrobloku. Měs. náklady 2 100 Kč + energie.

 605 993 268
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída G

Říčany - okr. Praha - východ

28 990 000 Kč

Luxusní novostavba dvoupodlaž. RD 5+kk (798 m2) z r. 2020, 
ul. Vltavská. Dvougaráž, zimní zahrada, terasa, kvalitní materiály, 
podlahové topení, komora, úlož. prostory, 3 WC, 2 koupelny. Ladův kraj.

 734 256 400
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída B

Olešná nad Vltavou, okr. Písek

1 279 500 Kč

Stavební pozemek o CV 853 m2 s původní základovou deskou 68 m2, 
nedaleko přehrady Orlík, 18 min. jízdy od Písku. V obci je ČOV, 
elektřina u pozemku. Dle UP zde lze stavět rodinný dům či chatu.

 734 256 400
INSTINKT REALITY s.r.o.

Kozojedy, okr. Praha - východ

1 990 000 Kč

Menší útulná chata 2+kk (271 m2) na vl. pozemku, mezi Vyžlovkou 
a Kostelcem. Krytá veranda, kuchyň s obýv. pokojem, v podkroví 
ložnice. Vl. studna, elektrika. Nedaleko bus. zastávka, lesy, rybníky.

 605 264 957
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída G

Praha 8 - Střížkov

5 899 000 Kč

3+1 (70 m2) v ul. Černého. DV - anuita splacena. 2 neprůchoz. pokoje, 
k. linka (sporák, mraznička), zasklená lodžie, sklep. Měs. náklady 
2 894 Kč + energie. Nedaleko metro C Střížkov a Ďáblický háj.

 605 993 268
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída G

Horní Malá Úpa, okr. Trutnov

25 500 000 Kč

Horský dům Arny (1667 m2) v centru Malé Úpy, Krkonoše. 8 ložnic - 
21 lůžek s vl. koupelnami, 2x sauna, bazén, relax. prostor s lehátky, 
terasa, výhled na Sněžku, garáž. Bez nutnosti dalších investic.

 734 256 400
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída F

Mladá Boleslav

3 900 000 Kč

Prostorný byt 2+1 (63,72 m2), 2.p. revitalizovaného panel. domu, 
ul. U Stadionu. Vhodný k rekonstrukci (lze upravit na větší 2+kk/
menší 3+kk). V kuchyni plovoucí podlaha, sklep, komora, park. u domu.

 734 256 400
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída C

Hradištko-Pikovice, Praha-západ

6 990 000 Kč

Luxus. chata 4+kk (96 m2) v lese nad řekou Sázavou po nákladné 
rekonstrukci, pár m. pod Medníkem. Výhled do údolí, zahradní domek, 
zastřeš. terasa před srubem, obklady z kamene a dřeva, kachlová kamna.

 605 264 957
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída G



Text: Real Estate Praha, foto: ateliér A8000

Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.,  
v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP, a. s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž  

na urbanistickou studii okolí jezera Medard.  Vítězem se stal architektonický ateliér A8000.

Jezero Medard



Jezero Medard o rozloze 493,44 hektarů leží severozápadně od města 
Sokolov a je největším umělým jezerem v České republice. Bylo 
vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého 
uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík  v letech 2008 až 2016. 

Stávající návrh rozvoje lokality se opírá o šest základních témat, která 
vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Mottem prvního tématu 
je „Příroda a volný břeh pro všechny“. Břeh jezera zůstane nezastavěný 
a nabídne pěší a cyklistickou stezku. 

Iniciátorem a vlajkovou lodí celé proměny se stane bydlení na vodě. 
Nová městská čtvrť „Přístav“ nabídne na východních březích jezera 
pestrou škálu bydlení, včetně plovoucího. Chybět nebude marina, 
přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, 

solitérními stromy, stromořadím i živým obchodním parterem. 
Atraktivní nábřeží s promenádou a přístavem navodí úchvatnou 
atmosféru výjimečného sídla. 





Třetím pilířem projektu je dům „Ostrov“. Moderní 
technologicky inteligentní budova 21. století doslova 
vyroste z vody. Objekt bude založen zhruba 16 metrů 
pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo 
například vědecké pracoviště, ale i ubytování, bydlení 
či kanceláře.

Bydlení nad jezerem pak nabídne individuální bydlení 
s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. 
Chybět nebude sportovně-rekreační zóna situovaná 
do místa setkání současné i budoucí zástavby, dopravní 
infrastruktury a regionálně turistického koridoru 
kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí 
pro loděnici, jachting či kiting.

Posledním principem projektu je smart lokalita. 
Návrh počítá s fotovoltaickou elektrárnou, vodní 
přečerpávací elektrárnou, větrnou elektrárnou 
a agrovoltaikou.



Celková transformace je plánována na období následujících 20 let.  
První změny v území by však mohly být vidět už do tří let.

Ateliér A8000, založený Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým, 
patří mezi přední česká architektonická studia. V roce 2020 byl oceněn 
titulem Stavba roku za projekt Společenského centra Sedlčany. 

Mezi nejvýraznější realizace studia patří architektonické řešení multifunkčního sálu Fórum Karlín 
v Praze. Vedle architektury se Krupauer soustředí také na vize a strategie proměny transformačních oblastí 
a brownfieldů v České republice i mimo ni. Nyní vede tým, který připravuje výstavbu Vltavské filharmonie 
v Praze, první významné pražské kulturní stavby za posledních sto let.



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
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