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GREEN VILLAGE
www.greenvillage.cz

 25 rodinných domů s dispozicí 4-5 + kk, 107-144 m2 u Golf Resortu Konopiště
 prvních 5 domů za akční cenu / 2 členství v GC Konopiště zdarma

ZAHÁJEN PRODEJ

2. E
TAPY
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Stylové bydlení  
na Smíchově
neugraf.cz



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

7.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102  

G

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

Pecka, okres Jičín. Prodej samostatného 
RD 4+1 na pozemku 926 m2, velmi dobrý 
stav. IS: elektřina, voda, plyn a kanalizace. 
Na pozemku další domek. 

5.590.000 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
CENTRAL GROUP a.s.
CRESCO REAL ESTATE
CRESTYL real estate, s.r.o.
EXAFIN one, s.r.o.
GARTAL Management a.s.
HORREN s. r. o.
HYPOASISTENT s.r.o.
INDENEX INVESTMENT s.r.o.
Informační centrum ARK, spol. s r.o.
Insight Home, a.s.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Konhefr Liberec s.r.o.
LUXENT s.r.o.
MS-INVEST a.s.
NEXT REALITY EXPERT
OMEGA ESTATE s.r.o.
PSN s.r.o
Realitní kancelář Honzík s.r.o.
Real-Treuhand Realilty & Development
TRIGEMA a.s.

Developerské projekty
III Věže
Apartmány Albeřice
Bakovská rezidence
Bydlení Brâník
Bydlení Na Výšinách
DOCK
Doma u Rokytky
Domy Ďáblická hvězdárna
Green Village
Klamovka FIVE
Neugraf
Parková čtvrť
Resort PERMON 
Rezidence Mariánská Hora
Rezidence Zenklova
Tiskárna Kristiánov
Vista Troja
Zelené kaskády
Žižkovské pavlače

28
www.realestatepraha.cz
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12    Novinky a zajímavosti 
z nové výstavby 30     III věže  |  První high-rise 

budova na Slovensku10    Nucený prodej bytu 
problémového vlastníka

KOŇSKÉ PÓLO JE PRO NETWORKING NOVÝ GOLF 
 REAL ESTATE PRAHA JE mediálním partnerem Mezinárodního turnaje koňského póla   |   CHUCHLE ARÉNA PRAHA  12.–14. 8. 2022



akce platí do 31.7.2022

ilustrační foto

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. 

RESIDENCE

 www.vISTATRoJA .cz

 w w w . k l a m o v k a 5 . c z

)  724  511 511

)  724  511 511

Po podpisu smlouvy GARANCECENY

GARANCECENY
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ANEZDRAŽÍME!

k novému
bytu

v o u c h e r 
n a  k u c h y ň s k o u

l i n k u

akce do 31.7.2022
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NA JAK DLOUHO FIXOVAT 
HYPOTÉKU V DOBĚ 
VYSOKÝCH ÚROKOVÝCH 
SAZEB?

ČNB podle očekávání opět zvýšila základní sazby a úroky 
u hypoték dále rostou. O tom, že tu s námi vysoké sazby 
pobudou minimálně do jara příštího roku pochybuje už 
málokdo. Vysoké sazby dělají starosti nejen klientům, 
kterým letos končí doba fixace, ale i klientům, kteří se letos 
chystají pořídit si vlastní bydlení, než ceny vyletí ještě výše.

V první řadě je dobré si uvědomit, že vysoké sazby jsou 
doprovázeny vysokou inflací. A inflace daleko přesahuje 
aktuální výši sazeb. Reálné sazby jsou tak záporné a bance 
vracíme v reálné hodnotě peněz méně, než si půjčujeme. 
Naše hypotéka je tedy pořád velmi výhodná. Náš dluh je 
totiž „užírán“ inflací a nám se bude v budoucnu s vysokou 
pravděpodobností mnohem lépe splácet.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů bývají fixované na několik 
let dopředu. Jednoleté fixace bývají dražší než fixace víceleté. 
Nejlevnější dnes bývající sazby na 5 a více let. Co když 
ale za dva-tři roky budou sazby nižší než teď? Vyplatí se 
zafixovat sazbu na mnoho let dopředu? Budoucnost se 

samozřejmě nejlépe vyčte z křišťálové koule. Ale pokud ji 
zrovna nemáme po ruce, zeptejte se při sjednávání nové 
sazby na možnosti, až sazby klesnou pod naši zafixovanou 
sazbu. 

Hypotéku je totiž možné měnit či refinancovat i v průběhu 
fixace, většinou však za poplatek. Poplatek nahradí bance 
tzv. účelně vynaložené náklady. Výši účtovaného poplatku 
drží při zemi výklad ČNB, ale rozdílné přístupy mezi 
jednotlivými bankami aktuálně přetrvávají. V budoucnu bude 
pravděpodobně jeho výši jednotně omezovat připravovaná 
novela zákona, pravděpodobně se jí dočkáme do dvou 
let. Kdo chce mít jistotu flexibility při budoucím poklesu 
sazeb, může vybírat hypotéku s kratší fixací, nebo takovou 
hypotéku, kterou banka umožňuje bez poplatku splatit 
kdykoliv. Cenou za tento komfort ale může být o několik 
desetin vyšší úroková sazba.

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

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

Zdroj foto: TRIGEMA

Zdroj foto: SEKYRA
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Developing Independence 
www.branik-domy.cz

Rodinné domy 
Braník

20220620_BRK_RealEstate_200x133.indd   120220620_BRK_RealEstate_200x133.indd   1 20.06.2022   9:5820.06.2022   9:58

Resort PERMON
Vestec u Hříměždic na břehu Slapské přehrady

CHATY

CHATKY  
U VODY

APARTMÁNY

PŘIPRAVUJEME  
K PRODEJI
52 APARTMÁNŮ  

(1+KK, 2+KK, 3+KK)
9 SAMOSTATNÝCH CHAT

8 CHATEK U VODY



Hory jsou vášeň.
Představujeme Vám Apartmány Albeřice.

V malebném údolí obce Horní Maršov – Dolní Albeřice
roste komorní projekt 11 luxusních designových apartmánů 
ve stylu nejkrásnějších horských chalup. Stranou od hlučícího 
davu, leč v dosahu nej míst Krkonoš.

www.apartmanyalberice.cz 

Pařížská 131/28
Praha 1 – Josefov
+420 731 300 400
www.luxent.cz
Výhradní prodejce

LUXENT_REAL_ESTATE_alberice_inzerce_210x297_v1.indd   1LUXENT_REAL_ESTATE_alberice_inzerce_210x297_v1.indd   1 17.06.2022   14:05:3517.06.2022   14:05:35
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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.

Předboj,	Praha-východ www.vilybrezovyhaj.cz

Informace v RK770 181 181	

Aktuálně spuštěna II. etapa projektu! Čtyři exkluzivní nízkoenerge-
tické vily s bazény v developerském projektu Březový háj vyrůstají 
v klidné, slunné, centrální části obce Předboj, Praha-východ.

Vídeň,	Rakousko https://www.luxent.cz/nabidka/ANG

od 551 469 EUR778 771 771

Anglerweg je exkluzivní rezidenční projekt o  dvou komorních by-
tových domech (3+kk a 4+kk) s celkem 12 apartmány v samém srdci 
vídeňské čtvrti Kaisermühlen, která leží mezi rameny Starého a No-
vého Dunaje.

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

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	–	Klánovice	 www.luxent.cz/nabidka/N6133

11 200 000 Kč770 181 181	

Kompletně zařízený luxusní srub se saunou (4+kk, pozemek 583 m²) 
vhodný k  celoročnímu užívání se nachází na pěstěném a  slunném 
pozemku se vzrostlou vegetací. Příjezd k  pozemku je po  upravené 
lesní cestě.

Tenerife,	Španělsko www.luxent.cz/nabidka/N6159

45 500 000 Kč770 189 189

Luxusní třípodlažní vila v andaluském stylu je situována na jihu Tene-
rife v jedné z nejvyhledávanějších oblastí ostrova. Vila s pozemkem 
o rozloze 827 m² leží v klidné ulici čtvrti El Madroñal a zároveň neda-
leko turistickému centru.

Kounice,	Středočeský	kraj www.luxent.cz/nabidka/N6087

Informace v RK773 769 769

Kounický zámek se zámeckými budovami a pozemky je vzdálen 30 
minut jízdy z  centra Prahy. Barokní stavba má dodnes renesanční 
dispozici, je čtyřkřídlá, dvoupatrová s  nepravidelným čtvercovým 
půdorysem, který vymezuje prostorné nádvoří.

Praha	10	–	Strašnice	 www.luxent.cz/nabidka/N6157

Informace v RK720 310 300

Rodinná vila 6+kk s  přilehlou zahradou se nachází na  Praze 10 
ve Strašnicích. Dvoupodlažní nízkoenergetická novostavba z r. 2012 
disponuje nadstandardními materiály, tepelným čerpadlem a  solár-
ním panelem. 

Praha	6	–	Dejvice www.luxent.cz/nabidka/N6154

67 200 000 Kč770 181 181	

Kompletně zařízený, luxusní, třípodlažní dům se zimní zahradou, 
saunou, wellness zónou a krytým bazénem byl postaven v roce 2018 
a  je součástí dvoj-domu vybudovaného v projektu TOP REZIDENCE 
v Šáreckém údolí.

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.
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NUCENÝ PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY  
PROBLÉMOVÉHO VLASTNÍKA

V minulém článku jsme popsali možnosti obrany vlastníků bytových jednotek proti hlučnému sousedovi, který 
nerespektuje noční klid. V praxi však může nastat situace, kdy rušitel svým jednáním překračuje veškeré hranice 
tak, že zcela zásadním způsobem omezuje své sousedy v nerušeném užívání jejich bytových jednotek.

V těchto krajních případech, kdy rušitel porušuje své 
povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo 
znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek 
v domě, je možné, aby osoba odpovědná za správu domu 
a pozemku, typicky tedy společenství vlastníků jednotek, 
podala k soudu návrh na nařízení prodeje bytové jednotky 
onoho problémového vlastníka, a to podle ustanovení  
§ 1184 odst. 1 občanského zákoníku.

K takovému návrhu však musí předcházet písemná 
výstraha adresovaná onomu rušiteli, ve které je nutné 
podle § 1184 odst. 2 občanského zákoníku uvést 
důvody jejího udělení, upozornit na možnost podání 
návrhu na soudní prodej jednotky a vyzvat rušitele, aby 
se porušování povinností zdržel, anebo aby následky 
svého porušování odstranil, k čemuž musí být rušiteli 
poskytnuta přiměřená lhůta v délce nejméně 30 dnů.

Všechny podmínky musí být splněny kumulativně, tzn. 
že (1) rušitel musí porušovat své povinnosti, (2) a to 
způsobem podstatně omezujícím či znemožňujícím výkon 
práv ostatních vlastníků v domě, (3) tohoto jednání se 
rušitel nezdržel, či neodstranil následky tohoto jednání 
ani po zaslání výstrahy, (4) ve které byl upozorněn 
na možnost soudního prodeje jeho jednotky, (5) a ve které 
mu byla poskytnuta přiměřená lhůta ke zjednání nápravy 

v délce alespoň 
30 dnů.

Přiměřenost této lhůty 
bude nutné posuzovat 
vždy v kontextu 
konkrétního způsobu 
porušování povinností, 
či v kontextu následků 
tohoto porušování, 
které je rušitel 
povinen odstranit. 

V případě, že 
by rušitel ani 
v poskytnuté 
lhůtě nezjednal 
nápravu, bude moci 
společenství vlastníků 
jednotek přistoupit 
k podání návrhu 
na nucený prodej 
bytové jednotky 
dotčeného vlastníka.

S podáním návrhu 
na nařízení soudního 
prodeje jednotky 
problémového 
vlastníka však musí 
podle ustanovení 
§ 1184 odst. 
3 občanského 
zákoníku vyslovit 

souhlas většina všech vlastníků jednotek v domě, přičemž 
k hlasům rušitele se v takovém případě nepřihlíží.

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



NEXT REALITY EXPERT
Success Brokers s.r.o., 4. p.
Španělská 770/2, Praha 2
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PRODEJ PENZIONU, SMOLNÉ PECE 
Č. zakázky: N94632
Penzion v malebné obci v okrese Karlovy Vary. Třípodlažní 
cihlová budova o UP 1 015 m2 se momentálně využívá pro 
provoz penzionu - 15 pokojů, restaurace, venkovní zahrádka,  
garáž, pozemky 5 793 m2. 

Cena: 17 390 000 Kč

PRODEJ RD, BŘEZOVÁ 
Č. zakázky: N94635
Dům z roku 1985 o dispozici 10+2 s celkovou UP  
cca 400 m2, 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Svažitá 
zahrada o výměře 356 m2 je orientovaná na jih, má terasu 
s posezením, altánek s krbem a sklep o výměře cca 15 m2.  

Cena: 12 400 000 Kč

PRONÁJEM RD, PRŮHONICE  
Č. zakázky: N94540
Prostorný dům o dispozici 7+1 se zahradou o velikosti 
778 m2. Cihlový, třípodlažní, s terasou, bazénem, vířivkou, 
saunou a garáží pro 2 auta. Celková UP cca 650 m2. Vhodný 
pro rodinu s dětmi nebo jako sídlo firmy. 

Cena: 79 900 Kč / měs.

G C G

PRONÁJEM RESTAURACE, PRAHA 2 
Č. zakázky: N94534
Zavedená restaurace na Vinohradech o celkové ploše  
cca 165 m2 disponuje vlastní klientelou po celé její období 
a ochrannou známkou. Nachází se na rušné, vyhlášené 
Vinohradské ulici, vybavena veškerým gastro zařízením. 

Cena: 78 000 Kč / měs.

PRODEJ HOTELU, KOŘENOV 
Č. zakázky: N94605
Rodinný hotel s UP 585 m2 na rozhraní Jizerských hor 
a Krkonoš, 100 m od sjezdovky. Rezervace až do příštího 
roku. Celý dům prošel rekonstrukcí, má 8 nadstandardních 
pokojů a mezonetový byt 4+1.  

Cena: 14 990 000 Kč

PRODEJ RD,  MĚSTEC KRÁLOVÉ  
Č. zakázky: N95149
Novostavba RD 4+1, 118 m2 užitné plochy (+ budoucí terasa) 
na pozemku o výměře 1 168 m2, 10 minut od Poděbrad 
a 40 minut od Prahy. Dům k dostavbě s garáží s půdorysem 
do „L“, sedlovou střechou a betonovou střešní krytinou. 

Cena: 8 890 000 Kč

G G B

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU, SVITAVY 
Č. zakázky: N92101
Ačkoliv se tváří velmi nenápadně z malebného podloubí, 
skrývá se v něm velký potenciál. Celková užitná plocha 
hlavní – přední části, kde je obchod, cca 410 m2. V další 
části, kde jsou 2 byty, dílny, sklad, cca 311 m2. 

Cena: 19 990 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, PRAHA - MODŘANY 
Č. zakázky: N94634
Krásný byt o celkové užitné ploše 75 m2 v Semické ulici, 
s balkonem a garážovým stáním. Byt v 5. patře, v perfektním 
a udržovaném stavu. Nízké měsíční náklady.  
  

Cena: 8 000 000 Kč

PRODEJ  RD 5+1, ŘÍČANY 
Č. zakázky: N94552
Samostatný rodinný dům s UP cca 250 m2, v ulici Za Pilou, 
na rovinatém udržovaném pozemku o celkové ploše 
685 m2. Vedle domu je pergola s posezením a výhledem 
do zahrady, za domem venkovní krb a udírna.

Cena: 15 990 000 Kč

G C G

+420 775 772 035   |   info@bakovskarezidence.cz   |   bakovskarezidence.cz

PRODEJ 
ZAHÁJEN



12  |  REAL ESTATE PRAHA

Novinky a zajímavosti z nové výstavby
Bydlení bez občanské vybavenosti nemá smysl, o tom se developeři přesvědčili již před desítkami let, kdy se stavělo na „zelené louce“. 
Současné projekty vždy pracují s danou lokalitou, aby nabídly budoucím obyvatelům plnohodnotný servis. To platí také u projektu 
DOCK, jehož poslední etapa v pražské Libni byla právě dokončena. A podobná bude i Parková čtvrť, která vyrůstá na Žižkově. 
Kdo si ale přeje vzdálit se od hluku velkoměsta, může si vybrat bydlení komornější, například Doma U Rokytky, nebo v Zelených 
kaskádách. Vyhledávané je i bydlení s historickým přesahem, které nabízí liberecká Tiskárna  Kristiánov.

Text: Real Estate Praha

LIBEŇSKÝ PROJEKT DOCK 
NEJVĚTŠÍ INVESTICE CRESTYLU DOKONČENA
Crestyl dokončil po patnácti letech rozsáhlou čtvrť DOCK, která vyrostla kolem slepých ramen Vltavy 
v pražské Libni. Hlavní město tak získalo revitalizovanou lokalitu, která dotvořila tvář metropole. 

V květnu byla zkolaudována poslední budova 
– kanceláře DOCK IN FIVE. Budova nabízí 
v šesti patrech 21,5 tisíce m2 kanceláří ve vysokém 
standardu a obchodních prostor pro restaurace 
a služby, z nichž 70 % je již pronajato. Svým stylem 
budova plně navazuje na předchozí etapy, autorem 
architektonického návrhu je kancelář Schindler Seko 
architekti. 

Projekt DOCK byl koncipován jako kombinace 
klidného bydlení a kanceláří s promenádou u vody, 
avšak s vynikajícím napojením na městskou 
hromadnou dopravu díky metru a tramvajím. 
Zahrnuje 120 000 m2 komerčních i rezidenčních 
ploch. Součástí kampusu jsou kromě bytů, kanceláří 
a parku i restaurace, kavárny, obchody a služby. Projekt 
je obklopen vodní plochou, jsou tu parky, cyklostezky, 
dokonce i jachtařský klub s marinou. Celkové náklady 
projektu dosáhly 7,5 miliardy korun.
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PARKOVÁ ČTVRŤ 
 LUXUSNÍ BYTY NA DOSAH CENTRA PRAHY

Luxusní byty s klimatizací a skvělou dopravní dostupností 
Parková čtvrť nabídne velký výběr bytů 1+kk až 5+kk 
s luxusním vnitřním provedením, ve kterém nechybí dřevěné 
podlahy s vytápěním, hliníková nebo dřevěná okna, designové 
koupelny či klimatizace a rekuperace. Většina bytů má v ceně 
podzemní parkovací stání, sklep a také balkon, terasu, lodžii 
nebo předzahrádku.

Domy mají luxusní provedení fasád, například u stavby 
dotvářející Basilejské náměstí je použitý kamenný obklad. Při 
výstavbě se používá mnoho ekologických prvků a v projektu 
se počítá i s přípravou pro napojení nabíjení elektromobilů. 

Parková čtvrť se nachází přímo u zastávek tramvají a jen 
5 minut chůze od metra A Želivského. Na Václavské 
náměstí se tramvají dostanete za pouhých 10 minut.  Byty 
jsou v prodeji a první obyvatelé se do nich budou moci začít 
stěhovat v létě 2024. Celá nová čtvrť by měla být hotová 
do deseti let.

Jedinečné architektonické řešení Parkové čtvrti navrhlo 
devět předních ateliérů, které vytvořily celkem 21 různých 
konceptů. Za celkovou urbanisticko-architektonickou 
koncepcí stojí renomovaný ateliér Jakuba Ciglera.

Přeměnou Nákladového nádraží Žižkov 
v Praze 3 vzniká výjimečná nová rezidenční 
čtvrť. Vedle luxusních bytů v unikátně 
architektonicky řešených bytových domech 
nabídne projekt společnosti Central Group 
velký park a pěší zónu, řadu obchodů, služeb, 
restaurací a kaváren i velkou školku.
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DOMA U ROKYTKY 
KOMORNÍ REZIDENČNÍ PROJEKT V HLOUBĚTÍNĚ

Developerská společnost INDENEX 
INVESTMENT s.r.o., zaměřující se 
na development malých rezidenčních 
objektů v Praze, realizuje komorní 
projekt Doma u Rokytky. Dokončení je 
plánováno na konec letošního roku. 

Objekt je situován při ulicích Jívová a Mandloňová v Praze 9, 
na jižním okraji městské části Hloubětín. Pro tuto klidnou oblast 
je typická zástavba rodinnými domy, a tak objekt se třemi byty 
do ní přirozeně zapadne. Byty v patrech budou mít velké terasy, 
byt v prvním nadzemním podlaží zahrádku. Ke každému bytu 
příslušejí dvě garážová stání a nadstandardně velké úložné prostory 
v podzemním podlaží. Dům bude velice úsporný – energetická 
náročnost A, včetně řízeného větrání s rekuperací, a pamatováno je 
rovněž na zvukovou izolaci domu i jednotlivých bytů. 

Bydlení tak poskytne svým obyvatelům vysokou 
míru soukromí. Díky přilehlému parku Smetanka 
budou v bezprostředním kontaktu s přírodou, avšak 
v dobré dojezdové vzdálenosti do centra metropole, 
a v blízkosti veškeré občanské vybavenosti.



ZELENÉ KASKÁDY 
PŘEDSTAVUJÍ BYDLENÍ 
V PŘÍRODNÍ ROZMANITOSTI 

„Jde o architektonicky velice zdařilý projekt, který dostal svůj 
název nejen kvůli zeleni zdobící samotnou budovu, ale i kvůli 
množství zeleně okolo,“ říká projektový manažer skupiny 
GARTAL Vít Brainhof. 

Pětipodlažní bytový dům vyroste u ulice Českobrodská 
a nabídne 70 bytů od 1+kk až po 4+kk. Každý byt má 
balkon, terasu nebo útulnou předzahrádku. Vstupní branou 
jsou vždy velkorysá francouzská okna, která maximálně 
propojují vnitřní a venkovní prostor. Samotná budova má 
lehce industriální ráz, který vytváří zajímavou kombinaci se 
zelení na terasách a balkonech. Chloubou je pak kaskádovitě 
řešená střední část, která se rovněž promítla do názvu 
projektu. 

Zelené kaskády nabídnou také řadu moderních technologií, 
jako je větrání s rekuperací u vybraných bytů nebo možnost 
o doplnění klimatizací v luxusněji pojatých rodinných bytech 
v horním patře. Všechna okna budou přichystána na instalaci 
venkovních žaluzií.

Dostatek parkovacích stání je pak zajištěno ve dvou 
podzemních podlažích. V samotné budově se počítá 
s poměrně rozsáhlými komerčními prostorami, které rozšíří 
služby v lokalitě. Pár minut chůze je nejbližší supermarket, 
autobusová zastávka několika městských linek stejně jako 
železniční zastávka Praha-Počernice. Zelené kaskády jsou 
prostě bydlením pro každého, kdo rád žije aktivně a zároveň 
se nechce ztrácet z dosahu velkoměsta.

Hostavice jsou pražskou čtvrtí s mimořádně 
pestrou přírodou, která nabízí bezpočet 
příležitostí pro trávení volného času. Do centra 
města je to různými způsoby dopravy kolem půl 
hodiny, ale třeba vlakem jen 14 minut. A právě 
zde vzniká nový projekt developerské skupiny 
GARTAL nazvaný Zelené kaskády.



V areálu vzniklo 185 bytů a nebytové prostory s místem pro galerii, kavárnu, 
cukrárnu, fitness a jiné provozy občanské vybavenosti. Technické řešení 
zadní části budov nabízí promyšlené řešení parkingu v centru města až pro 
218 vozidel. Dominantou komplexu je 25 metrů vysoký nefunkční komín, 
který je vidět i ze vzdálených koutů Liberce. Vnitřní dvůr je určen pro dětský 
koutek a společné venkovní prostory pro setkávání sousedů. V areálu bude 
implementována lokální distribuční soustava, nazmar nepřijde ani dešťová voda, 
která bude využívána pro zavlažování zeleně a pro splachování toalet v bytech. 

Ojedinělý vzhled vtiskla projektu renomovaná architektonická kancelář OV-A 
(Ing. arch. Jiří Opočenský a Ing. arch. Štěpán Valouch), držitel řady ocenění, 
mimo jiné České ceny za architekturu 2020.

Konhefr Liberec s.r.o., zrekonstruoval bývalý tiskárenský komplex v centru Liberce, jehož historie se 
začala psát již v roce 1791, a který od 90. let 20. století čekal na svou druhou šanci. A tu právě dostal.

TISKÁRNA KRISTIÁNOV – ARCHITEKTONICKÁ 
PERLA V LIBERCI V NOVÉM HÁVU

Pražský magistrát, dopravní podnik a Správa železnic 
vyhlásily soutěž na podobu plánovaných úprav 
okolí a nové haly Hlavního nádraží, včetně úpravy 
Vrchlického sadů a rekonstrukce nové odbavovací haly.

Rozvoj pražského sídliště Ďáblice má do budoucna 
určit nová územní studie, ke které se mohou  
až do 13. července vyjádřit rovněž obyvatelé  
hlavního města.

Ve švýcarském městě Winterthur poblíž Curychu 
vyroste nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě, který 
bude podle autorů projektu z dánské kanceláře  
Schmidt Hammer Lassen Architects  milníkem 
v oblasti dřevostaveb, neboť ukáže, že dřevo může  
být přirozenou náhradou betonu.

Ostrava hledá investora pro výstavbu bytových domů 
a nabízí pro tento účel pozemky o celkové výměře 
12 151 m², které se nacházejí v nejlidnatějším 
městském obvodě  Ostrava-Jih mezi ulicemi 
Středoškolská a U Studia, s výbornou dopravní 
dostupností a občanskou vybaveností.

1. června vyšla Ročenka české architektury  
2020–2021, která představuje 32 vybraných staveb 
české architektonické scény, ale také informace 
o plánování, o bydlení, dopravě a brownfieldech 
v Praze, přehled událostí v oboru, medailony oceněných 
osobností, výsledky vybraných celostátních soutěží, 
vydané a doporučené knihy, periodika a filmy.



Rezidence 
Mariánská Hora

Srdce Jizerských hor. Nechte se pohltit jedinečným místem, které bere dech. Tento 
rezidenční dům přímo v srdci Jizerských hor se nachází jen pár metrů od sjezdovek 
a přitom dopřává svým majitelům soukromí a klid pro své rodinné blízké a přátele.

JEDINEČNÁ INVESTICE, KTEROU SI NECHCETE NECHAT UJÍT!

Umístění tohoto rezidenčního domu je na jedinečném místě 
v Jizerských horách, jen pár metrů od lyžařského vleku. 
Součástí projektu je wellness, lyžárna, kolárna a v zadní části 
na zahradě bazén. To vše obklopeno panenskou přírodou 
Krkonošského národního parku. 

Mariánská Hora je osada, část obce Albrechtice v Jizerských 
horách v okrese Jablonec nad Nisou. Nachází se asi 1 km 
na sever od Albrechtic, cca hodinu a čtvrt autem z Prahy.

Ski Areály v blízkosti: Tanvaldský Špičák, Ski Areál Světlý 
Vrch, Ski Areál DETOA a Lyžařský vlek Mariánská Hora.

Ceny apartmánů:  
od 140 000 Kč/m2 vč. DPH

Součástí ceny je vybavená koupelna s WC, plovoucí podlahy 
a příprava na kuchyňku. Ke každému bytu náleží terasa. 

Dokončení: Září 2023

Veškeré požadované změny s Vámi rádi zkonzultujeme.  
Máte-li zájem o bližší informace či případnou  
nabídku, kontaktujte prodejce:

T: +420 774 839 450    |    E: strohmaier@realestatepraha.cz







způsob úhrady nájemného, výše vratné kauce ( jistiny) 
a podmínky pro její vrácení nájemci, smluvenou 
dobu, na kterou se smlouva uzavírá a práva 
a povinnosti smluvních stran. 

V ideálním případě by měl být přílohou takovéto 
smlouvy předávací protokol, který obě smluvní strany 
chrání před možnými budoucími spory při zpětném 
předání bytu majiteli.  Nejdůležitějšími informacemi, 
které by v takovém protokolu neměly chybět, jsou 
bezesporu stavy jednotlivých měřidel pro správné 
vyúčtování energií, počet předaných klíčů a čipů, 
závady či poškození bytu a jeho příslušenství, 
fotografie aktuálního stavu bytu v den jeho předání 
nájemci a případný seznam vybavení, které majitel 
nájemci do pronájmu poskytne.

Všemi těmito kroky 
by vás měl provést 
zkušený realitní 
makléř a ušetřit 
vám tak starosti, 
čas i peníze.

NA CO SI DÁT POZOR  
PŘI SPRÁVNÉM VÝBĚRU PRONÁJMU BYTU

Prvním krokem by pro každého zájemce měla být 
správná definice pojmu pronájem a podnájem bytu. 
Často se na prohlídkách setkáváme s tím, že zájemci 
spojují tyto výrazy a mají za to, že se jedná o totéž. 
Opak je pravdou – o pronájem se jedná v situaci, kdy 
vám byt pronajme přímý majitel bytu, oproti tomu 
podnájem vám může zajistit nájemce, který již má 
uzavřenou nájemní smlouvu s přímým vlastníkem 
bytu.  

Velmi důležitým bodem je především správná 
identifikace skutečného majitele. Pokud si vybíráte 
pronájem bytu skrze realitní kancelář, je její 
povinností zkontrolovat byt dle výpisu z katastru 
nemovitostí a prověřit skutečného majitele formou 
platného dokladu totožnosti.

Na samotné prohlídce bytu se nebojte získat co 
nejvíce informací. Naše realitní kancelář se s tím 
mnohdy setkává – zájemci jsou na prohlídkách 
často roztěkaní, nesoustředění a plní emocí. Mezi 
ty nejdůležitější informace jednoznačně patří stav 
bytu a jeho příslušenství, výše nájemného a plateb 
za domovní poplatky či energie, výše vratné 
kauce a způsob jejího vrácení, doba samotného 
pronájmu, forma nájemní smlouvy – doba určitá/
neurčitá, podmínky pro ukončení nájemní smlouvy 
a v neposlední řadě sousedské vztahy. 

Největší pozornost byste měli věnovat podmínkám 
v nájemní, či podnájemní smlouvě. Nájemní smlouva 
by měla především obsahovat specifikaci smluvních 
stran, předmět a účel pronájmu, výši nájemného 
a veškerých vedlejších poplatků jako jsou zálohy, 
či paušální platba za energie a domovní poplatky, 

Chystáte si pronajmout byt a nevíte jak na to?  
Dnes pro vás máme pár tipů, které by vám  

neměly uniknout.

NEXT REALITY EXPERT
Success Brokers s.r.o., 4. p.
Španělská 770/2, Praha 2

734 391 550 EXPERT@NEXTREALITY.CZ

WWW.NEXTREALITYEXPERT.CZ
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B F

ul. Vltavská, Říčany - okr. Praha - východ Bácovice, okr. Pelhřimov (Vysočina)

RD 5+kk/G/T (798 m²) Usedlost (4.077 m2)

28.990.000 Kč 15.990.000 Kč

Na pozemku jsou 3 budovy – chalupa, luxusní  novo-
stavba a garáž + krytá parkovací stání. Kompletně 
zařízeno a připraveno k nastěhování.

Luxusní novostavba z roku 2020 v lukrativní lokalitě
Praha-východ. 4x ložnice, 2x koupelna, terasa, zimní 
zahrada, dvougaráž.   
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S RADOSTÍ PRO VÁS UKLIDÍME!
www.uspesnauklidovka.cz    |    +420 739 017 666    |    info@uspesnauklidovka.cz

VŠE PRO VAŠI ZAHRADU!
www.novakovazahrada.cz    |    +420 723 986 499    |    info.novakovazahrada@gmail.com

PROVÁDÍME:
 běžné a generální úklidy

 pravidelné a jednorázové úklidy

 úklidy po vyklízení, řemeslnících a malířích

 úklidy kanceláří a obchodních prostor

 úklidy bytů a domů

 úklid komerčních prostor a budov

  čištění ozonem 
(proti virům, plísním  
a pachům)

NABÍZÍME:
Pravidelné/jednorázové  

údržby zahrad, firemních areálů,  
veřejné zeleně, stavebních parcel

Péče o trávník: seč, vertikutace, hnojení,  
založení trávníku výsevem/trav. koberec,  

postřiky proti plevelům a plísním

Péče o výsadby: pravidelný střih keřů, živých plotů,  
pletí výsadeb, hnojení, postřiky, rizikové kácení stromů

Celoroční péče o závlahový systém včetně návrhů a realizace

Success Garden s.r.o.

Success Clean s.r.o.



Mezi parky Letenská pláň a Stromovka 
vane do klasického městského života 
svěží  v í tr.  Neubírá přitom ani špetku 
z pestré palety vymožeností  moderní 
metropole.  Rekonstrukcí  vyladěné bydlení 
v pří jemně kl idné ul ic i  Na Výšinách je 
dokonale vyvážené jako secese,  která 
mu dala atraktivní  podobu. Spojení 
krásy a citu ,  stejně jako ryze praktická 
rovina s vysokým stupněm pohodlí 
osloví  jednotl ivce i  páry.  Svěží  jednotky 
secesního domu Na Výšinách ocení 
všichni ,  kteří  nevidí  důvod  
držet se při  zemi .

P E R F E K T N Í  P R O P O R C E

Na Výšinách uvidíte dál než j iní ,  také díky 
efektním balkónům. Šestipodlažní činžovní 
dům stavitele Josefa Rychtery je z ískal 
prostřednictvím důmyslné rekonstrukce. 
Moderní standardy a technologie se 
po citl ivých úpravách elegantně snoubí 
s historickými prvky.  Odkazuj í  na počátek 
stolet í ,  kdy dům vznikl  (pravděpodobně 
v roce 1912) .  Nabývaj í  podoby řemeslného 
kování na oknech nebo kazetových 
vstupních dveřích.

BYDLENINAVYSINACH.CZ             725 753 753             PRODEJ@PSN.CZ

B Y D L E N Í  S   E S E N C Í 
S V Ě Ž E S T I



BYDLENINAVYSINACH.CZ             725 753 753             PRODEJ@PSN.CZ

N E J V Ě T Š Í  N E Z A STA V Ě N Á  P LO C H A  
V   C E N T R U  P R A H Y

To je Letná,  kterou ohraničuje Královská 
obora Stromovka,  úchvatný pražský park 
s širokými možnostmi vyžit í  o rozloze přes 
85 hektarů.  Z velké části  je Letná tvořená 
Letenskou plání ,  sportovně-relaxačním 
areálem, ve kterém narazíte i  na Národní 
technické muzeum nebo Národní 
zemědělské muzeum.

N Ě C O  O   STA N D A R D E C H

Pro ty nejnáročnější  milovníky výhledů 
jsou v horních patrech domu připraveny 
mezonety White Wall ,  v  dalších patrech 
jsou pak dostupné byty 1+kk ,  2+kk a 3+kk 
ve standardu Fit  Out .  Přízemní jednotky 
disponuj í  vlastními předzahrádkami. 
Všichni obyvatelé domu mohou využívat 
společný dvorek s kolárnou,  vhod při jdou 
i  praktické sklepní kóje.  Na Výšinách,  jen 
kousek od ul ice Milady Horákové najdete 
vše,  co potřebujete. 

A  ještě mnohem víc .
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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

textová inzerce

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

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 rodinu s dětmi urgentně hledáme

  expert@nextreality.cz

ke  koupi byt 4+1/4kk, Praha 5 Hlubočepy/Barrandov. Nabídky 
zasílejte na náš email, případně volejte.

Next Reality Expert  734 391 550
www.nextrealityexpert.cz

Pro naše klienty hledáme 

  expert@nextreality.cz

byt k pronájmu do 20 tis. včetně poplatků v Praze. Velikost bytu ani 
část Prahy nerozhoduje. Nabídky zasílejte na  náš email, případně 
volejte.
Next Reality Expert  734 391 550

www.nextrealityexpert.cz

Přímý kupující hledá byt s předzahrádkou ke koupi

  expert@nextreality.cz

Ideálně Středočeský kraj, okolí Prahy, dobrá dostupnost do Prahy, klidná 
část, OV, minimálně 2+kk, bez nutnosti rekonstrukce. Nutný přímý vstup 
na předzahrádku (ideálně oplocenou) z bytu. Cena max. do 5 mil. Kč. 
Next Reality Expert  734 391 550

www.nextrealityexpert.cz

Hledáme dům k pronájmu

  expert@nextreality.cz

Praha a okolí. Velikost ani cena nerozhoduje.

Next Reality Expert  734 391 550
www.nextrealityexpert.cz

Pro naše klienty hledáme

  expert@nextreality.cz

byt k pronájmu v lokalitě Praha – Budějovická. Nabídky zasílejte na náš 
email, případně volejte.

Next Reality Expert  734 391 550
www.nextrealityexpert.cz

Hledáme byt k pronájmu

  expert@nextreality.cz

do  25 tis. včetně poplatků v  Praze. Velikost bytu ani část Prahy 
nerozhoduje. Nabídky zasílejte na náš email, případně volejte.

Next Reality Expert  734 391 550
www.nextrealityexpert.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

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

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

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

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



6 890 000 KČ

Byt Vratislavská
Prodej bytu 3+1 se dvěma zasklenými lodžiemi v 7. patře 
skeletového domu v Bohnicích. Obývací pokoj je průchozí, 
vchází se z něj na jednu z lodžií, za ním je menší kuchyňka 
(linka, el. sporák), ze které se jde na druhou lodžii. Obě 
ložnice jsou samostatné. V koupelně je vana, toaleta zvlášť, 
v předsíni zůstanou vestavěné šatní skříně. Ostatní nábytek 
na fotkách není součástí prodeje. K bytu náleží sklepní kóje 
v suterénu domu. Měsíční poplatky za byt vč. fondu oprav 
jsou 4 100 Kč + elektřina. Zastávka busu Odra je přímo 
u domu.

724 593 303, honzik@honzik.cz                    www.honzik.cz

28 let na trhu28 let na trhu
RYCHLE PRODÁME, PRONAJMEME  

ČI VYKOUPÍME JAKOUKOLIV NEMOVITOST  
V PRAZE A OKOLÍ

13 000 000 Kč

Zadní Třebáň
Zajímavě a chytře řešený dům s možností i dvougeneračního 
bydlení nebo kombinaci bydlení a podnikání o dispozici 2+kk 
v přízemí (90 m2) a 4+kk v patře (160 m2), s celkovou čistě 
obytnou plochou cca 250 m2. Celková užitná plocha včetně 
technických místností je cca 360 m2. Dům vznikl v roce 2015 
kompletní přestavbou staršího domu s využitím moderních 
materiálů a technologií. Z patra je vsup na krásnou 
osvětlenou a částečně zastřešenou terasu o ploše 60 m2, 
jejíž součástí je zastřešený bazén. Z terasy je dále přístupná 
upravená skála a zahrádka se závlahou.

6 250 000 Kč

Byt Evropská
Byt 3+kk s lodžií a sklepní kójí v panelovém domě na Evropské, 
nedaleko metra Bořislavka. Byt se skládá z obývacího pokoje 
s kuchyní (15 m2), dvou ložnic (10 a 7 m2), koupelny s toaletou 
(2,8 m2), předsíně (3,5 m2) a zasklené lodžie. K bytu náleží 
sklepní kóje v suterénu. Byt prošel částečnou rekonstrukcí 
(novější kuchyňská linka, podlaha v obývacím pokoji, 
plastová okna, novější koupelna s WC). Eletroinstalace 
v bytě je původní, ale vše je plně funkční. Vytápění ústřední, 
na podlahách PVC a dlažba. Výborná dopravní dostupnost, 
nedaleko Divoká Šárka a vodní nádrž Džbán.

4 600 000 Kč

RD 2+1, Zavadilka, Jizbice
Rodinný dům ze 40. let s velkou zahradou na okraji obce, 
zděný, částečně podsklepený, přízemní s volnou půdou. 
V přízemí jsou 2 pokoje s kuchyní, koupelnou s WC, předsíní 
a komorou. Vytápění je řešeno kamny na pevná paliva, 
v jednom z pokojů jsou akumulační kamna. Nad přízemím 
je velká volná půda s možností vybudování dalších 
místností. Objekt je napojen na elektřinu (230/380), vodovod 
a kanalizaci, je možné využívat i studnu. Dům je v původním 
udržovaném stavu, celou dobu byl obývaný. U domu je velká 
zahrada s výhledem do krajiny. 

6 500 000 Kč

Byt Hviezdoslavova
Prostorný, světlý byt 3 + kk (60 m2) v panelovém domě 
ve 2. patře. Byt v původním stavu. Koupelna s vanou, WC 
zvlášť, zděné jádro. Prostorná předsíň, pokoje neprůchozí, 
z obývacího pokoje přístup na zasklenou lodžii (6 m2). 
K bytu patří sklepní kóje. Samotný dům, ve kterém se byt 
nachází, je ve velmi dobrém stavu, nová plastová okna – 
zateplení, energetický štítek budovy C. Byt se nachází 5 minut 
od stanice metra C Háje, v klidné a tichá část městské čtvrti 
Háje. V místě veškerá občanská vybavenost. 

10 900 000 Kč

ŘRD 3+1 na Zahradním Městě
Řadový rodinný domek z 20. let minulého století, zděný, 
podsklepený, 1patrový s půdou. V suterénu jsou sklepy, 
prádelna a jedna místnost. V přízemí je kuchyně, obývací 
pokoj se vstupem na zahrádku, předsíň a toaleta, v 1. patře 
jsou 2 ložnice a koupelna s toaletou. Půda je rozdělena 
na 2 místnosti, v minulosti byla jedna z nich obytná. 
Dům je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění je 
řešeno plynovým kotlem, ohřev vody v koupelně bojlerem 
a v kuchyni karmou.

BYTY  |  DOMY  |  CHATY  |  POZEMKY  |  KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
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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

Praha 3 - Žižkov

6 300 000 Kč

Pěkný byt 2+1 v  OV, balkon, sklep, 57 m2, 2. patro, ul. Pod Lipami 
na  Jarově. V  původním stavu, ideální ke  kompletní rekonstrukci. 
Cihlový dům, výtah. 200 m od domu tram. i bus. zastávka Spojovací.

 734 319 304
INSTINKT REALITY s.r.o. Třída D

Praha 4 - Záběhlice

20 500 Kč/měs. 

Krásný byt 3+kk (74 m2), ul. Podle náhonu, u  Hamerského rybníka. 
Velký balkon (8 m2), 2 neprůchoz. pokoje, obýv. pokoj s kk (k. linka vč. 
spotřebičů), komora, park. stání za příplatek. Klidná lokalita.

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

Vlkančice, okr. Praha-východ

5 990 000 Kč

RD 3+1 (1 330 m2) v malebné obci Vlkančice, vhodný k rekonstrukci. 
Plyn.kotel, obecní vodovod, septik. 2 pokoje, velký obýv.pokoj, kuchyň, 
podkroví + hospodář.část (dílna, sklad). V okolí lesy, rybník.

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

Bácovice – okr. Pelhřimov, Vysočina

15 990 000 Kč

Usedlost (4 077 m2): chalupa ve výborném stavu, luxusní novostavba, 
garáž + park.stání. Kompletně zařízeno, k celoročnímu bydlení. Obecní 
vodovod, studna, septik. Topení elekt.+tuhá paliva. Okrasný sad.

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

Mnichovice, okr. Praha – východ

20 000 Kč/měs. 

Obchodní prostor (78 m2) na frekvent. náměstí v centru. 2 propojené 
místnosti, 2 kuchyňky, 2 WC. Po kompletní rekonstrukci, poplatky 5-6 
tis. Kč/m. Vhodné i jako kancelář. Výborné spojení do Prahy.

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

Velká Úpa, Krkonoše

Informace v RK

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

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

Kounice, Středočeský kraj

Informace v RK

Kounický zámek s  pozemky je vzdálen 30 minut jízdy z  centra Prahy. 
Barokní stavba má dodnes renesanční dispozici, je čtyřkřídlá, dvoupatrová 
s nepravidelným čtvercovým půdorysem, který vymezuje prostorné nádvoří.

www.luxent.cz/nabidka/N6087
Luxent s.r.o.  773 769 769

Praha 4 - Michle

280 Kč / m2 / měsíc

Kancelář. prostory (92,1 m2), 2.p. Business centra Vyskočilova, 
Brumlovka. Lze pronajmout samostatně či společně. Toalety, kuchyňka. 
Vhodné jako sídlo firmy; splňují nejmodernější požadavky na provoz.

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

Mnichovice, okr. Praha – východ

12 000 Kč/měs.

Obchodní prostor (46 m2) na frekventovaném náměstí v centru. Místnost 
s  kuchyňkou a  soc. zázemím. Po  kompletní rekonstrukci, poplatky 
3-4 tis. Kč/m. Vhodné i  jako kancelář. Výborné spojení do  Prahy.

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

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
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VČETNĚ vstupů na turnaj
Vynikající catering
Kvalitní argentinská vína
Prémiové destiláty
Dva pólo zápasy
Slavnostní vyhlášení vítězů
Setkání se zajímavými lidmi
After Party
Módní přehlídka
Krásné šperky
Moderní umění
... a další 12 000 Kč

Cena bez DPH

table@PraguePolo.cz
+420 603 52 50 50

www.PraguePolo.cz

FIREMNÍ stůl
PRO 6 OSOB VE VIP SEKCI

PRAGUE BEACH POLO MASTERS
Mezinárodní turnaj koňského póla

12.-14. srpna 2022
CHUCHLE ARÉNA PRAHA
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KOŇSKÉ PÓLO JE PRO NETWORKING NOVÝ GOLF

Pořádáte vůbec první turnaj koňského póla na písku  
v Praze – PRAGUE BEACH POLO CUP 2022. Proč na písku,  
nehraje se pólo na trávě?
Pólo se hraje na třech různých površích: tráva, písek – beach polo 
– a sníh (ale fakticky je to led) – snow polo. Pólo na písku je pro 
diváky nesmírně atraktivní. Kontrast bílého písku, koní a barevných 
hráčských dresů je unikátní, protože většina jezdeckých sportů 
se jezdí v  tmavých sakách. V  Praze nebyla dostatečně velká 
písečná plocha, kde by se beach polo dalo zahrát. Až paní Marie 
Vítková na dostihovém závodišti vybudovala profesionální arénu 
na parkury. A právě v takové aréně se uskuteční náš turnaj.

Jak bude turnaj probíhat? Kdo na něm bude soutěžit?
Turnaj se koná v  nejprestižnějším jezdeckém areálu v  Česku 
– Chuchle Arena Praha, a  to od  pátku 12. srpna do  neděle 
14. srpna 2022. Vstupenky pro veřejnost je možné zakoupit 
na TicketLIVE.cz a stojí 250 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma 
a bude pro ně připraven bohatý doprovodný program, je to tedy 
ideální akce pro celé rodiny. 

Finálovým dnem je sobota 13. srpna. Na tento den je možné si 
zakoupit exkluzivní vstupenky do Polo VIP Lounge za 1 800 Kč. 
Velký zájem je o firemní stoly, které stojí 12 000 Kč pro šest osob.  
VIP Lounge je k dispozici od 11:00 do 22:00 hod. a na hosty kromě 

„Koňské pólo je nový golf,“ říká Jan Průcha, který již dvanáctým rokem tento exkluzivní sport v Česku 

rozvíjí. Na mysli má zakladatel a viceprezident České asociace hráčů koňského póla především unikátní 

příležitost pro business networking a prezentaci produktů nebo značky. Přesvědčit se o tom mohou 

zájemci už v srpnu, kdy v pražské Chuchli proběhne – PRAGUE BEACH POLO CUP 2022.



Jaké postavení má pólo na Západě z pohledu 
networkingu, byznysu? Je nějaký známý  
miliardář fanouškem póla? 
Myslím si, že z  hlediska businessu a  networkingu je pólo 
na úrovni Formule 1. Například australský turnaj British Polo Day 
Champions v průběhu své existence hostil 12 královských rodin, 
100 nezávislých miliardářů a  více než 10 000 světových elit, 
předních podnikatelů a politiků. Pólo je na obrovském vzestupu 
například v  Číně, kde za  posledních deset let vznikla celá řada 
klubů a turnajů.

Ve Velké Británii je pólo součástí DNA královské rodiny, především 
rodu Windsor, kde pólo hrají nebo hráli princ Harry, princ William, 
princ Charles a  dokonce princ Philip nebo král Jiří VI. Velkým 
fanouškem póla je i královna Alžběta II. Fanouškem póla z oblasti 
businessu a  showbusinessu je například Ralph Lauren, který 
okolo něho vystavěl ikonickou módní značku. 

Pólo podporují také osobnosti jako Elon Musk a  Sir Richard 
Branson, milují ho Barbara McQueen (vdova po  Steve 
McQueenovi), Sylvester Stallone, Tommy Lee Jones a  mnoho 
dalších světově známých osobností a podnikatelů.

Pro pražský turnaj nabízíte různá partnerství.  
Co takové partnerství přináší? Jaké jsou výhody  
prezentace na turnaji, jako je ten pražský?
Prague Beach Polo Cup je jediným turnajem, který se koná 
v Praze. Předpokládáme, že se zařadí mezi letošní nejvýznamnější 
události jezdeckých turnajů a dostihů. Nejefektivnější prezentací 
firmy nebo značky je takzvaný statut Týmového partnera. 
Součástí partnerství je kromě všech PR a  marketingových 
výhod i  partnerství s  jedním z  týmů. To znamená, že logo 
Týmového partnera je na  každém dresu, tedy maximálně 
viditelné na  fotografiích, sociálních sítích a  v  televizi. Další 
možností spolupráce jsou partnerství Gold, Silver a Bronze. Cena 
partnerství se pohybuje od 50 000 Kč, a tak věřím, že každá firma 
nebo značka si z naší nabídky partnerství vybere.

Máte vlastní školu póla Taxis Polo Academy.  Jak je 
pro vás členská základna důležitá  a jak je vlastně 
v současné době velká?
Taxis Polo Academy je pro mě srdeční záležitostí. Zaměřujeme 
se především na  děti, kterým nabízíme zázemí, velmi dobře 
trénované pólo koně a  kompletní vybavení tak, aby pro ně 
pólo bylo dostupné. Bez mladých hráčů se tento sport nebude 
rozšiřovat. Proto výtěžek z každého turnaje věnujeme naší Taxis 
Polo Academy.

Finančně se pólo nijak zásadně neodlišuje od  ostatních 
jezdeckých sportů, které mají u  nás velmi silnou členskou 
základnu. Jde nám tedy především o to, představit pólo jako další 
alternativu k již populárním parkurům, drezuře nebo dostihům.

finálových zápasů póla čeká špičkový catering, argentinská vína, 
jihoamerické rumy, módní přehlídka, after party a mnoho dalšího.

Hráči k nám dorazí z mnoha evropských zemí – Německa, Anglie, 
Polska, Maďarska a Slovenska. Český tým postaví klub, ve kterém 
již dvanáctým rokem hrají – Aviator Polo Club.

Propojení golfu a businessu začalo v devadesátých 
letech. Myslíte si, že teď je na řadě pólo?
Jsem o tom přesvědčen. Pólo vyhledávají špičkové světové značky 
jako jsou Cartier, Bvlgari, Jaeger LeCoultre, Hublot, Parmigiani, 
Audemars Piguet, Veuve Clicquot, La Martina, Abercrombie, Rolls 
Royace, Maserati, Jeep, Jaguar Land Rover, Audi nebo Volvo. 
V  současné době se hraje pólo ve  více než 80 zemích světa. 
V letech 1900 až 1939 bylo pólo olympijský sport a nyní je znovu 
uznávaný Mezinárodním olympijským výborem.

V Česku je pólo na neuvěřitelném vzestupu. Hlavními sponzory 
českého póla jsou ERSTE Premier, J&T Banka, Česká mincovna, 
Hästens, Renocar, Insight Home, Advantage Cars, Auto In, VIOX, 
Aqua Angels, Delor a  další. Bohužel na  rozdíl od  golfu je pólo 
pro většinu Čechů sport, který viděli maximálně ve filmu Pretty 
Woman.

Firmám a  značkám umožňuje pólo prezentaci na  ojedinělé 
sportovní události a  představuje možnost se setkat se svými 
klíčovými zákazníky, partnery, kolegy nebo kamarády a navázat 
další obchodní vztahy.



První high-rise budova na Slovensku
III Věže

Rezidenční komplex developera  
CRESCO REAL ESTATE vyrostl před 
deseti lety v atraktivní lokalitě Bajkalské 
ulice v blízkosti nákupního centra VIVO! 
Díky jedinečné architektuře se stal brzy 
po svém dokončení ikonou Bratislavy.

Strategická poloha, blízkost centra, příjemné 
prostředí vhodné pro aktivní oddech, kulturní 
i sportovní vyžití, široká nabídka služeb 
spojených s bydlením naplňují očekávání i těch 
nejnáročnějších obyvatel. 

Za ideou třech identických věží stojí spolupráce 
architekta Petra Moravčíka s chicagským 
ateliérem Solomon Cordwell Buenz a je 
inspirována chicagskými mrakodrapy. 
Exkluzivní bydlení neznamená postavit „jen“ 
vysoce kvalitní byty, ale také přidat další 
součásti, díky nimž se stane kvalita a komfort 
života mnohem vyšší. 

Zdroj foto: CRESCO REAL ESTATE 
Text: REAL ESTATE PRAHA



III Věže nabízejí komfortní a flexibilní byty o různých 
velikostech. V každé věži jich je 211, přitom mají 
různé dispoziční řešení i velikost od 40 do 220 m². 
Terasy, lodžie a velká okna se sníženým parapetem 
přitom nabízejí působivý výhled na slovenské hlavní 
město, bratislavský hrad, ale i panorama se zelenými 
vrcholy Karpat. Byty jsou umístěny v 19 patrech, a to 
od 6. do 23., přičemž v posledních dvou se nacházejí 
exkluzivní mezonety. Průměrná výška zástavby 
v lokalitě je méně než 6 poschodí, a také proto jsou 
ze všech bytů nádherné výhledy na Bratislavu a okolí, 
včetně pohoří Malých Karpat a blízkého jezera 
Kuchajda.

Na úrovni pátého nadzemního podlaží je v prostoru 
mezi věžemi pobytová zelená střecha pro rezidenty 
s cílem poskytnout obyvatelům prostor pro oddech.  
Její součástí jsou i stromy, chodníky, lavičky.



Ve věžích se ale nachází také 3 600 m2 obchodních prostor, 
které slouží především potřebám místních obyvatel. 
V přízemí tak najdou nejen recepci ve stylu recepčních 
hotelových služeb, ale také možnost nákupů, relaxace 
a nabídku služeb, za nimiž není třeba cestovat do jiných 
lokalit, jako je například fitness centrum a dětská herna.



Společnost CRESCO REAL ESTATE a. s. vznikla v roce 1992 v Bratislavě. Svoji činnost zaměřuje 
na akvizice, plánování, design a výstavbu nemovitostí. Prioritou jsou rezidenční projekty. Od svého vzniku 
zrealizovala více než 2 000 rezidenčních jednotek. Neoddělitelnou součástí portfolia jsou také projekty 
smíšeného nebo čistě komerčního využití. Společnost realizovala také v Bratislavě například rezidenci 
velvyslance USA nebo španělskou ambasádu. Projekt III Věže byl v roce 2009 oceněn časopisem CIJ jako 
nejlepší rezidenční projekt na Slovensku. Projekt je výsledkem spolupráce s irsko-americkou společností 
Quinlan Private Golub.

Developer v současné době rozšířil své 
aktivity i do Prahy, kde právě startuje 
jeho projekt SO-HO. Do městské části 
Holešovice plánuje přivést kosmopolitní 
atmosféru tak, jak je známá z newyorské 
čtvrti SoHo, které je domovem obchodu, 
kultury, zábavy i bydlení lidí z celého 
světa. Část projektu je věnována 
přestavbě bývalé továrny Tesla. Vznikne 
tam mimo jiné téměř 500 bytů a loftů. 
V přízemí pak budou umístěny služby, 
obchody, školka či restaurace.
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V období před účinností zákona o realitním zprostředkování bylo běžné, že i u výhradních smluv na dobu 
určitou bylo zakotveno automatické prodloužení této smlouvy, pokud nejméně 10 dnů před uplynutím 
doby trvání této smlouvy nedoručí jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemné sdělení, že již 
nemá zájem o prodloužení doby trvání této zprostředkovatelské smlouvy.

Ing. arch. Jan Borůvka 
generální sekretář Asociace  

realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz      

POZOR NA AUTOMATICKOU PROLONGACI SMLOUVY 
O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Ačkoli jsme již vstoupili do druhého roku od nabytí účinnosti 
zákona o realitním zprostředkování, stále občas můžeme na-
razit na automatickou prolongaci zprostředkovatelské smlou-
vy a to i ve smlouvách, které jsou tzv. spotřebitelské, tedy kdy 
smluvním partnerem realitního zprostředkovatele je nepod-
nikající fyzická osoba. Doložku o automatickém prodloužení 
smlouvy je možné i nyní platně sjednat u zprostředkovatelské 
smlouvy nevýhradní a  také u  výhradních smluv uzavřených 
s právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou.

Odst. 4, § 17 zákona o realitním zprostředkování  
(zákon 39/2020 Sb.) zní takto:
Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který 
je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však 
na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodlou-
žena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem 
uplynutí ujednané doby.

Z  důvodu poslední věty výše uvedeného odstavce č. 4 je 
minimálně poněkud komplikované, dle řady právníků 
nemožné, mít doložku o  automatické prolongaci přímo 
v dané zprostředkovatelské smlouvě. Pro zamezení vzniku 
případných sporů mezi realitním zprostředkovatelem a kli-
entem spotřebitelem je podle našeho názoru jistější řešit 
případné prodloužení smlouvy písemným dodatkem a  to 
v období 30 dnů přede dnem uplynutí sjednané doby trvání 
této smlouvy.



OBLÍBENÉ

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

A jak se bydlí vašemu nájemníkovi?
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M
Po
Už
Ce
Ba
Te
Sk

Ce

Poslední volné 
rodinné domy

DOMY
ĎÁBLICE

www.domydablice.cz

K nastěhování 
letos v létě.

Jedinečné 
bydlení 
na Žižkově

ŽIŽKOVSKÉ
PAVLAČE

www.zizkovskepavlace.cz

617.3

Využijte unikátní 
příležitosti bydlet 
v oceňovaném 
komplexu.

Byt 523

Dispozice  4+kk
Podlaží  5. NP
Celková podlahová plocha  103 m2

MS-INVEST | 601 301 301 | www.ms-invest.cz


