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 21 rodinných domů s dispozicí 5+kk - 145 m2 u Golf Resortu Konopiště

 Cena od 45 000 Kč* / m2 domu vč. DPH (* více informací o ceně na webu projektu)

GREEN VILLAGE

www.greenvillage.cz | více na str. 18-19

G

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Prostřední Staré Buky, okres Trutnov.
Prodej pozemku o výměře 783 m2.
V ÚP veden jako zastavitelný – plochy
bydlení v RD. Možnost napojit na el.

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

1.399.000 Kč

1.499.000 Kč

G

G

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Zvotoky, okres Strakonice. Prodej RD
(bývalý mlýn), 3+1, pozemek 683 m2,
po částečné reko interiéru.

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Chožov, okres Louny. Prodej RD (vhodné
jako chalupa), 3+1, pozemek 499 m2,
velmi pěkné místo s výhledem.

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

499.000 Kč

C

G

Křivsoudov, okres Benešov. Prodej
koncového RD 3+1, na pozemku
352 m2. Dům lze ihned užívat, nicméně
vhodné částečně rekonstruovat.

1.799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Velká Buková u Křivoklátu, okr.
Rakovník. Prodej koncového RD,
na pozemku 176 m2. Po celkové
rekonstrukci.

1.899.000 Kč

3.799.000 Kč

celkové náklady na koupi bytu,
nebylo kde na rezervační poplatek
brát. Abychom zakázku získali, tak
jsme vymysleli obchodní model,
na jehožpočátku bylo poskytnutí
zálohy ve výši 150 000 Kč, kteroubylo možno použít na cokoliv, třeba i na rezervaci bytu.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY

Výplata zálohy
před prodejem
Akci výplata zálohy předem rozjela naše firma v roce 2010. Na nápad nás přivedl klient, který hodlal
za peníze utržené z prodeje svého rodinného domku pořídit byt
v Praze. Realitka, u které si byt
vyhlédl, požadovala rezervační
poplatek. Zájemce nedisponoval
vlastními finančními prostředky
a vzhledem k tomu, že prodejní
cena jeho nemovitosti měla pokrýt

Postupem času se celý proces
modifikoval a v poslední době
vyplácíme zálohy i ve vyšších jednotkách miliónů korun. Důležitou
je pro nás však vždy hodnota nemovitosti.
Důvody proč si klienti „berou“ zálohu jsou různé. Někdo potřebuje
peníze na koupi nemovitosti, další
nemá na úhradu dluhů a jinému
na nemovitosti „visí“ exekuce, kterou je potřeba uhradit.
Nejprve se seznámíme s nemovitostí, kterou potřebuje prodat
a poté vypracujeme nezávaznou
nabídku. Klientovi vždy poskytneme dostatek času na rozhodnutí.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Červenec/Srpen 2021 | vychází 28. 6. 2021

www.realestatepraha.cz

Obchodník pro Prahu
Zajímá vás trh s nemovitostmi?
Máte obchodní nadání a silnou orientaci
na zákazníka? Jste samostatný a ovládáte
počítač i internet? Přidejte se k nám!
Nabízíme dlouhodobou externí spolupráci
ohodnocenou dle vašich výsledků. Praxe
s prodejem inzerce do časopisů vítána.
Kontakt: info@realestatepraha.cz

Nejčtenější časopis
s nabídkou realit
REAL ESTATE PRAHA
Časopis přináší čtenářům komplexní
nabídku na trhu nemovitostí. Každé vydání
disponuje s 35 000 nákladem, který je dodáván
do 500 distribučních míst. Periodicita je
odpovídající potřebám realitního trhu.
Má nulovou remitendu.
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.

HARMONOGRAM:
září ....................... 6. 9. 2021

říjen ...................... 4. 10. 2021

listopad ................ 1. 11. 2021

prosinec ............... 29. 11. 2021

Léto plné energie
Konečně je tu léto. Sluníčko, teplo, koupání, večerní posezení s rodinou
a kamarády a vymodlené dovolené. Letos je pro nás všechny tohle
období ještě sladší. Pomalu odkládáme roušky i respirátory, znovu
objevujeme poetiku našich oblíbených kaváren a hospůdek, míříme
na koncerty nebo divadla pod širým nebem. Začínáme zkrátka znovu
žít. Naplno a plnými doušky. A tak trochu doháníme to, co bylo více než
rok takřka zapovězeno.
A realitní svět? Tak jako by s postupným uvolňováním
protipandemických opatření zařazoval stále vyšší rychlostní stupeň
a nejnovější prognózy mluví o výhledech do budoucna veskrze
optimisticky. A je to poznat i na chování developerů, prodejců
i samotných kupujících. Nové projekty rostou jako houby po dešti,
objevují se stále ambicióznější a nejotřelejší plány a myšlenky, které
mají Česko obohatit nejen o nové domy, byty, kanceláře nebo sklady, ale
i o architektonické skvosty lahodící oku i duši.

vypadaly nerealizovatelně. V letním dvojčísle Real Estate Praha jsme
se podívali za hranice naší země na projekty, které doslova berou dech.
Na plovoucí vily v Dubaji, na nový umělý ostrov v New Yorku nebo
neuvěřitelný dům na fascinujícím místě v Kanadě.
Nezapomněli jsme ale ani zmapovat novinky a zajímavosti
na tuzemském trhu, který je stále pestřejší a bohatší. V letním vydání
nechybí ani tradiční právní a hypoteční poradna, ve které odborníci řeší
nejpalčivější otázky týkající se obchodu s nemovitostmi.
Milí čtenáři a vážení obchodní partneři, přeji Vám krásné léto plné
odpočinku, dobré nálady a sluníčka. Užijte si své cesty, ať už zamíříte
k moři nebo třeba ke krásným jihočeským rybníkům. Už teď pro Vás
připravujeme následující vydání Real Estate Praha, které vyjde 6. září.
Příjemné čtení a krásné prázdniny!

Česko v tomto směru stále výrazněji dohání svět, kde se nejlepší
architekti neustále snaží uskutečnit nápady, které ještě před pár lety

Vaše Marcela Strohmaierová
vydavatelka

ABF, a.s.

AK Bultas, Kvítková, Kareta a partneři

10

Novinky a zajímavosti

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Informační centrum ARK, spol. s r.o.
INSTINKT REALITY s.r.o.
LUXENT s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Real Treuhand Reality&Development
Realitní kancelář Honzík s.r.o.
Sekyra Group, a.s.

26

Tři skvosty ze světa

Skanska Reality a.s.

TIDE REALITY,spol. s r.o.

TONZA REALITY spol. s r.o.
Trigema a.s.

Developerské projekty
Albatros Kbely

Bořislavka Centrum
Bydlení Brâník
G Residence

32

Realitní kanceláře,
pozor na zákon o AML!
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Green Village
Parvi Cibulka

Rezidence Palata

Riverside Vrchlabí
Riviéra Rokytka
Rohan City

Obchodní oddělení:
+420

777 745 645

Marcela Strohmaierová
strohmaierova@realestatepraha.cz
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BLÍŽÍ SE VÁM KONEC FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY?
NEČEKEJTE A ZAJISTĚTE SI LEVNOU HYPOTÉKU.
Úrokové sazby hypoték pod dvěma procenty končí a květnovou
průměrnou sazbu ukázal FINCENTRUM HYPOINDEX
ve výši 2,06 %. Trend se obrátil a sazby se vydaly směrem
vzhůru. Někteří analytici předpovídají ještě rychlejší růst
ve druhé polovině roku, kdy se očekává zvýšení základních
sazeb České národní banky.

takový krok nevýhodný. To platí i pro případ, že byste se později rozhodli
hypotéku zcela doplatit z vlastních zdrojů a nečerpat. Poplatek za nevyužití
podepsané hypotéky účtují banky obvykle ve výši 5 %.
Rezervovat si dobrý úrok dopředu se stává běžným způsobem v době,
kdy hypotéky zdražují, a očekává se další růst sazeb hypotečních úvěrů.
„Klientům doporučujeme tuto variantu v momentě, kdy vědí, že jim bude v horizontu roku končit fixace a rádi by získali výhodnější úrokovou sazbu. Pak to
funguje tak, že využijí služeb
hypotečního makléře a nechají
si nabídnout aktuální sazbu.
Rezervace se stvrdí podpisy,
do konce fixačního období se
nic nemění a od konce fixace
budou platit částku novou,“
vysvětluje Pavel Bultas

z HYPOASISTENT.
Končí-li vám tak například
fixace až v prosinci, budete
do té doby posílat bance
stávající splátku a od ledna
se splátka změní. Přitom
budete mít jistotu, že
zvýší-li se do konce roku
sazby, vás se to nedotkne,
protože budete mít zarezervovanou sazbu současnou.

Komu končí letos či v příštím roce fixace úrokové sazby, měl by se
začít o svoji hypotéku co nejdříve zajímat. Čím dříve, tím levnější
si může zajistit hypoteční splátky do budoucna. Banky nabízejí

rezervaci úrokové sazby na určitou dobu dopředu, většinou na rok,

někde i na dva roky, maximálně pak na 3 roky. Jestliže nyní budete

refinancovat hypotéku po pěti letech, úrokové sazby budou ve velmi

podobné výši, na jakou jste byli zvyklí. „Před pěti lety byly sazby kolem

2 %, jako je tomu nyní. Takže bych rozhodně neváhal a požádal o nabídku
už teď,“ upozorňuje Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Ideální je požádat svoji stávající banku a porovnat sazbu s nabídkou
konkurence.

„Je však třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy se zavazujete, že

hypotéku využijete. Není pak možné od smlouvy odstoupit bez sankcí,“

upozorňuje Pavel Bultas. Kdyby náhodou úrokové sazby klesly, byl by

Na jak dlouho fixovat
úrokovou sazbu?
Dlouhodobě nejoblíbenější
je fixace sazby na 5 let.
„Určitě je však dobré zvážit
i delší fixaci. Banky nyní
nabízejí poměrně výhodné
podmínky na sedm, osm i deset let a získat tak lze jistotu
neměnných nižších splátek
na dlouho dopředu,“ dodává
Pavel Bultas. Vysokých
poplatků za případnou mimořádnou splátku hypotéky už se není potřeba
bát, protože zákon garantuje možnost zdarma splatit až 25 % hypotéky
každý rok.
Neváhejte příliš dlouho
Úrokové sazby hypoték se mění poměrně často. Jestli vám končí fixace
hypotéky na podzim a vy se rozhodnete poohlédnout po výhodnější sazbě
již nyní, nevyplatí se váhat příliš dlouho. Můžete využít služeb hypotečního
makléře, který vám najednou předloží více nabídek refinancování a rychle
se tak zorientujete, co je aktuálně na trhu dostupné. Získat nabídky z vaší
stávající banky bývá obvykle otázkou jednoho týdne.
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

www.realestatepraha.cz | 7

Developing Independence
www.bydleni-branik.cz

20210609_BRK_RealEstate_200x133.indd 1

09.06.2021 12:32

BYDLENÍ I INVESTICE
Prodej bytu 3+1 o velikosti CP 104 m2 v samém srdci Starého Města, pohledově z Pařížské ulice, na jedinečné
adrese a v jedné z nejzajímavějších staveb Starého Města. Architektonický kubistický styl zaujme na první pohled.
web: bydlenivcentruprahy.cz

tel.: +420 608 661 663

cena: 18 900 000 Kč

Chystáte se nabídnout
svou nemovitost?
Našli jste spolehlivého partnera.
Řekněte nám o ní.
O zbytek se postaráme my.

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

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

www.luxent.cz

B

B

Praha 6 – Suchdol

Rezidence Pod Rybníčkem

Komorní rezidenční projekt Pod Rybníčkem se nachází v malebné
části Starého Suchdola respektujíc okolní zástavbu. Celkem nabízí
osm bytových jednotek. K výběru jsou byty od 2+kk po 4+kk s balkony, terasami a předzahrádkami, sklepy a parkováním.
770 181 181

B

Předboj, Praha-východ

www.vilybrezovyhaj.cz

Exkluzivní prodej 19 vil v rezidenčním projektu Březový háj, který vyrůstá v klidné, slunné centrální části obce Předboj. Nová čtvrť nabídneindividuálnívily s jižními zahradami a dispozicemi 5+kk–6+kk s terasami o CP ploše 230 m², na pozemcích o velikostech 906–1233 m².
770 181 181

od 7 480 000 Kč

MOLO Lipno Resort

www.mololipno.cz

50 % bytů prodáno! V exkluzivním zastoupení nabízíme k prodeji
developerský projekt MOLO Lipno Resort, který vzniká v atraktivní
lokalitě Šumavy.Projekt klade důraz na luxus, kvalitu a komfort.
720 310 300

od 15 900 000 Kč

Informace v RK

D

Praha 6 – Bubeneč

Rezidence architekta Petráka

Nově zrekonstruovaný činžovní dům architekta Jana Petráka z roku
1912-1913 ve stylu klasicizující secese nabízí krásné byty v samém
srdci Prahy 6. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní
památku, byl kladen veliký důraz na zachování původních prvků.
602 108 889

Praha 5 – Smíchov

Připravujeme prodej 22 originálních bytů 1+kk až 4+kk v projektu
Garden Lofts. Byty budou v loftovém stylu s balkony a terasami, podzemním parkováním a vlastními zahradami. Architektura je inspirovaná industriálními stavbami typickými pro tuto městskou část.
734 445 445

od 9 261 000 Kč

G

Garden Lofts

www.luxent.cz/nabidka/N5878

Výjimečný byt o dispozici 4+1 na nejprestižnějším místě v Praze 1,
Pařížské ulici. Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží historického
domu s výtahem, který je považován za jeden z nejkrásnějších v samém srdci Prahy. Postaven byl v roce 1907.
773 769 769

Informace v RK

Apartmány Albeřice

Připravujeme prodej designových apartmánů v Krkonoších v malebné obci Horní Maršov – Dolní Albeřice. Nové Apartmány Albeřice jsou
vzdálené do dvaceti minut jízdy autem od Pece pod Sněžkou, na Sněžku vedou přímo od domu značené běžkařské i cyklistické tratě.
734 445 445

Informace v RK

Informace v RK

G

G

Praha 1 – Josefov

Albeřice, Krkonoše

Chocerady

www.luxent.cz/nabidka/N5881

Mnich, Pelhřimov, Vysočina www.luxent.cz/nabidka/N5072

Citlivě zrekonstruovaná vila z roku 1926 u řeky Sázavy v obci Chocerady v okrese Benešov je koncipována v duchu feng-šuej. Vila 7+2
o velikosti 226 m² je postavena na skále, na svažitém pozemku o velikosti 1.598 m² orientovaném na západ.

Unikátní venkovské sídlo v tiché obci na rozmezí Jižních Čech a Vysočiny. Nákladně a citlivě zrekonstruováno do dnešní podoby a pojmenováno La Perla. Krása, luxus, pohodlí, diskrétnost, dochované dobové prvky,
vkusný design, špičkové zázemí pro náročné, trvalé či rekreační bydlení.

602 108 889

19 500 000 Kč

734 445 445

Informace v RK

G

Praha 4 - Braník

www.luxent.cz/nabidka/N4405

Exkluzivní čtyřpodlažní podsklepená vila 7+1 s terasou a zimní zahradou
je obklopená prostornou zahradou s altánem. Vila byla postavena v roce
2008 podle individuální architektonické studie a nachází se v klidné části
oblíbené městské čtvrti Praha 4 - Braník.
734 445 445

Informace v RK

Praha 4 – Hodkovičky

www.luxent.cz/nabidka/N4667

Stavební pozemek o celkové ploše 1.764 m² se nachází v klidné ulici Na Lysinách, Praha 4, mezi stávající zástavbou. Veškerá občanská
vybavenost v dosahu, zastávka MHD 100 m, škola i školka. Kompletní
inženýrské sítě u pozemku.
720 310 300

Informace v RK

Pozemek Lysolaje

www.luxent.cz/nabidka/N5895

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o celkové rozloze 4.819 m²
pro výstavbu tří individuálně volně stojících domů včetně platného
územního rozhodnutí, stavebního povolení a též napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
602 108 889

75 000 000 Kč
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Novinky a zajímavosti
S letním uvolněním po předlouhém koronavirovém sevření jako by neviditelná ruka polila realitní trh živou vodou. Rojí se
stále nové a čím dál originálnější projekty, nově vybudované byty a kanceláře rychle nacházejí majitele, developeři stále častěji
hlásí vyprodáno. Vše vypadá jako dřív. Ale není. Jak potvrzují prodejci nových rezidenčních nemovitosti, pandemie zákazníky
změnila. Stále více hledají kontakt se zelení a zajímá je, zda je v novém bytě alespoň trochu místa pro domácí pracovnu. Home
office, který nás v nedávné minulosti provázel, se stává i naší budoucností. A všichni na to chtějí být připraveni. Podívejte se, co nás
na realitním trhu zaujalo tentokrát.

ASKO SPOTŘEBIČE NOVĚ I V ČESKU

ASKO spotřebiče vstupují na český a slovenský trh. V Praze v unikátním showroomu v BB Centru.

Nová značka domácích spotřebičů ASKO na českém trhu otevírá
svůj první showroom v České republice v pražském BB Centru.
Architektonický návrh showroomu vychází z konceptu ASKO,
který bylo možné vidět například na prestižním mezinárodním
veletrhu elektroniky a domácích spotřebičů IFA v Berlíně
nebo v dalších zemích, kde jsou spotřebiče ASKO v nabídce.
Autorkami projektu jsou architektky Maša Kresnik a Saša
Hribernik.
Budova Beta má 9 nadzemních a 3 podzemní podlaží a nachází
se v centrální části BB Centra, na hlavní třídě Vyskočilova
u nového Náměstí Brumlovka. Pochází z dílny architektonického
studia Aulík Fišer architekti a byla dokončena v roce 2005. „Jsme
vděční za tak úžasné skloubení hodnot naší společnosti a našich
nájemců. Nadčasový design, kvalitní zpracování a ohleduplnost vůči
životnímu prostředí, jsou hodnoty značky ASKO, ale i my se tytéž
kvality snažíme prosazovat v našich projektech. Zákazníci se tu
tak budou moci seznámit s designovou špičkou domácích spotřebičů
v prvotřídním prostředí,“ uvedla Lenka Preslová, vedoucí
obchodního oddělení společnosti Passerinvest Group.
 Foto: ASKO

Čistý design, elegance i inspirace přírodou. ASKO sází na kvalitu nabízenou v jedinečném prostředí.
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BOŘISLAVKA CENTRUM NA PRAZE 6

Komplex se skládá ze čtyř budov ve tvaru nepravidelných skleněných krystalů. Stál 3,5 miliardy korun.

Společnost KKCG Real Estate Group slavnostně otevřela kancelářské a obchodní Bořislavka Centrum v Praze 6. Jeho stavba trvala tři roky, náklady dosáhly
více než 3,5 miliardy korun. Komplex se skládá ze čtyř budov ve tvaru nepravidelných skleněných krystalů.

Hlavními autory architektonicky zajímavého komplexu jsou Jan Aulík a Leoš Horák.

V budovách se nachází téměř 30 000 metrů čtverečních kancelářských ploch.

„Krystaly na Bořislavce jsou naším dosud největším projektem. Jde o hodnotnou soudobou architekturu, která urbanisticky dotváří tuto část Prahy 6. Příjemně rozvíjí
občanskou vybavenost a nabízí pracovní a obchodní prostory. Unikátní umělecká díla pro mě představují dokonalou tečku v dotažení projektu,“ uvedl generální ředitel
KKCG Real Estate Petr Pujman. Hlavními autory řešení jsou Jan Aulík a Leoš Horák.
V budovách se nachází téměř 30 000 metrů čtverečních kancelářských ploch. Dalších 10 000 metrů čtverečních plochy připadá na více než 60 maloobchodních
nájemníků. K dispozici je 580 podzemních parkovacích míst.
 Foto: KKCG Real Estate
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G RESIDENCE V UNHOŠTI UŽ JE VYPRODÁNA

G Residence nabídla celkem 97 bytových jednotek od 1+kk do 4+kk.

Projekt developera Getberg v Unhošti – G Residence - hlásí vyprodáno.
Všech 97 jednotek od 1kk až po 4kk má své majitele, což je podle
investora dalším důkazem, že lidé stále více oceňují kombinaci dosahu
centra hlavního města s benefity vesnického života.
Kromě výhod bydlení dostupného za hlavním městem v blízkosti přírody
a výhod nejen v době pandemie, se pořízení rodinného domu či bytu také
ukazuje jako zajímavá investice a uložení peněz v nejisté době. Realit je
v prstenci okolí Prahy totiž dlouhodobý nedostatek.

Pečlivě vybrané podlahy, obklady, dveře i sanita
mají nabízet velmi dobrý poměr cena/výkon.

U G Residence developer sázel také na nadčasový exteriér a interiér
a kvalitní materiály, které mají majitelům sloužit dlouhá léta. Pečlivě
vybrané podlahy, obklady, dveře i sanita mají nabízet velmi dobrý poměr
cena/výkon. Většina bytů má balkon a kryté parkovací stání v domě, byty
4kk pak nabídly prostornou terasu.
Podle developera zákazníci stále více oceňují kombinaci
dosahu centra hlavního města s benefity vesnického života.

 Foto: Gerberg
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BÝVALÁ TOVÁRNA MEOPTY OŽÍVÁ
Společnost YIT dokončila hrubou
stavbu rezidenčního projektu

Parvi Cibulka, který v pražských

Košířích vzniká přestavbou bývalé
továrny Meopta. Celkem zde

vyroste 150 nízkoenergetických bytů

loftového typu v několika variantách
– s vysokými stropy, vestavěnými

patry, galeriemi, skyboxy či střešními

terasami. Finální kolaudace jednotek
je plánována na léto 2022.

O architektonický návrh projektu
se postaral renomovaný architekt
Jakub Cigler, který zachoval

industriální charakter stavby a sladil
jej s moderními finskými prvky,

kdy například v interiérech vsadil

na kombinaci přírodních materiálů
se sklem, ocelí a cihlami. „Budova
Meopty dominuje panoramatu

Cibulky již od 60. let minulého století
a vždy na mne působila jako velký

parník zakotvený v části města. Tuto
důstojnost jsem se snažil v celém

projektu ponechat. Parvi Cibulka
tvoří v podstatě sedm bytových
domů v řadě, díky centrálnímu

vstupu se službami v pasáži však

přitom působí jako rezidenční palác,“
doplňuje architekt Cigler. V bývalé
továrně developer vytvoří celkem

150 bytových jednotek o dispozicích

1+kk až 5+kk a velikostech od 44 m2
do 250 m2 v mnoha variantách.

 Foto: YIT

Některé jednotky nabízejí výšku stropu až 4,5 metru, což zajistí prosluněný a vzdušný interiér.

Budova o šesti nadzemních podlažích zahrnuje rovněž devět komerčních ploch, v nichž
vznikne například kavárna či prostor pro menší fitness. Součástí projektu se stanou
kočárkárny, místnosti pro mytí kol a psů i sdílená dílna.

Přestavbou bývalé továrny Meopta developer vytvoří 150 bytových jednotek.
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RIVIÉRA ROKYTKA VE STÍNU VZROSTLÝCH STROMŮ
Jak chtějí vlastně bydlet Češi?
Zákazníci kladou stále větší
důraz na bydlení v zeleni,
ideálem je pak vlastní
předzahrádka. Trendem
je také mít alespoň malou
pracovnu, což přímo ovlivnila
pandemie nového typu
koronaviru.
Kupující rovněž stále více řeší
dobrou dopravní dostupnost
a parkovací místa. „Určitě
platí, že zájemci o nový byt
nechtějí do kamenné džungle,
a stále více vyhledávají
nějakou zeleň poblíž,“
tvrdí Rostislav Petchenko
za společnosti Gartal, která
takové bydlení plánuje
ve vilové čtvrti na Praze 9 –
Kyjích.
Riviéra Rokytka nabízí pouze 10 bytových jednotek. Každou ale v nejvyšším standardu. To vše v těsné blízkosti přírody.

Riviéra Rokytka je podle developera stvořena pro rodinné bydlení.
V srdci tichého parku se vzrostlými stromy a přírodní studánkou
bude umístěna jedinečná budova s deseti byty, která nabídne bydlení
pro nejnáročnější, a to i ve smyslu použitých materiálů. Před domem
se bude nacházet prostorný privátní park, stvořený pro odpočinek
a relaxaci ve stínu vzrostlých stromů. Téměř celá jižní stěna domu
bude osazena velkými posuvnými okny a nabídne nerušené výhledy
do okolní zeleně.
Majitelé přízemních bytů se mohou těšit na soukromé
předzahrádky. Součástí bytů ve vyšších patrech pak bude balkon,
zimní zahrada nebo terasa. V posledním patře se bude nacházet
exkluzivní střešní byt s přímým vstupem z výtahu.
 Foto: Gartal

Prostor nabídne širokou škálu volnočasových aktivit pro děti
i dospělé a stane se místem setkávání a srdcem komunity.

Jednou větou
Český developer Crestyl společně s investiční skupinou Cornerstone
Partners koupil polskou developerskou firmu Budimex Nieruchomości
za 1,51 miliardy zlotých (8,5 miliardy korun).

Český nemovitostní fond Trigea koupil od mezinárodní realitní
skupiny Golden Star Group kancelářskou budovu
Explora Business Centre v Nových Butovicích v Praze 5.

Nemovitosti ve vlastnictví státu, které se nevyužívají k podnikání,
zůstanou osvobozené od daně.

Pražský developer a správce průmyslových nemovitostí P3 Logistic
Parks staví v obci Myslinka, 15 kilometrů vzdálené od Plzně,
průmyslový park téměř za miliardu korun.

Ceny bytů v Česku od roku 1998 do konce roku 2019 vzrostly
v průměru 4,25krát, nejvíce ve Středočeském kraji.

Developerská firma Logicor, která vlastní a provozuje logistické
areály v Evropě, otevřela v Praze svou první pobočku v Česku.
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APARTMÁNY U LABE
Prodej apartmánů pod vrcholy Krkonoš
v kouzelném místě na břehu Labe

Pobřežní 6/58, Praha 8

Investice, rekreace i vlastní bydlení
| Služby
restaurace v nejbližším okolí
Telefon:
221 719 a041
Blízkost několika lyžařských středisek
| Byty 2+kk – 4+kk
e-mail: info@horren.cz

www.riversidevrchlabi.cz
+420 602 269 011

www.horren.cz

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

E

G

Prodej bytu 6+kk, Ve Smečkách,Praha 1

Slunný byt 6+kk/B - 210 m2 přímo v centru Prahy.

24 000 000 Kč

C

G

Pronájem 5+1/B – 167 m2, Pobřežní, Praha 8

Byt pro rodinu ve 3.patře rekonstruovaného domu v Karlíně.

28 000 Kč + služby

G

Pronájem kanceláří 74 m2, Primátorská, Praha 8

Prostor v rekonstruovaném domě, parkování bez problému.

26 000 Kč + služby

Pronájem bytu 1+1 – 39 m2, Kralická, Praha 10
Byt 1+1 v přízemí domu, v klidné lokalitě Prahy 10.

10 000 Kč + služby

G

Pronájem obch. prostoru 45 m2, Vinohradská, Praha 2
Obchodní prostor k širokému využití u Jiřího z Poděbrad.

18 000 Kč + služby

Pronájem bytu 1+1 – 50 m2, Kruhová, Praha 10

Pronájem bytu v činžovní vile v klidné části Strašnic.

12 000 Kč + služby
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30 LET ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Již dříve jsme se čtenáře na stránkách Real Estate Praha informovali, že letos slaví Asociace realitních
kanceláří České republiky kulaté 30. výročí od svého založení. Věřím, že má cenu tuto informaci zopakovat,
zejména v kontextu připravovaných událostí. V životě jsou totiž milníky, které stojí za to slavit. Třicátiny
mezi ně bezesporu patří! Ať už v životě lidském, tak v případě organizací. Asociaci realitních kanceláří České
republiky se podařilo úspěšně dosáhnout této mety a my věříme, že se dočká ještě mnoha dalších kulatin.

Přijďte s námi oslavit výročí založení
Asociace realitních kanceláří České republiky!
Kdy?

V pátek 20. srpna 2021 od rána až do půlnoci.

Kde?

Ve Žlutých lázních v Praze

Co se bude dít?

Velká neformální oslava při sportu, hudbě, zábavě, jídle i pití.

Vstup?

Každý realitní makléř, který se na ARK ČR písemně přihlásí

Kde se registrovat?

arkcr@arkcr.cz (zpět obdržíte veškeré informace a podmínkách účasti)

V rámci celodenního bohatého programu pro dospělé i děti během dne všem náladu vylepší například skupina Maxim Turbulence, a večer
můžete očekávat špičkový koncert kdy všem zazpívá a zahraje Xindl X s kapelou. Ale to není zdaleka vše. Prostě přijďte, přijeďte a uvidíte.
V dnešní době není snadné plánovat setkání. Vše se více než rok odehrávalo většinou on-line… Ale přesto se nám v „okénku rozvolnění“
podařilo již v loňském roce zorganizovat velmi úspěšný první ročník Beachvolejbalového turnaje o pohár prezidenta ARK ČR. A tak jsme se
i v rámci oslav třicátého výročí založení Asociace rozhodli uspořádat neformální oslavy a akci zahájit turnajem v beachvolejbalu.
A protože z loňského ročníku víme, že se účastní nejen do turnaje přihlášení realiťáci, ale také v hojné míře jejich fanoušci, (ať už rodinní
příslušníci, včetně dětí, tak ostatní členi z realitních kanceláří toho kterého makléře), bude program již od začátku turnaje podpořen nejrůznějšími doprovodnými zábavnými akcemi.
Takže přijďte! Vězte, že „možná přijde i kouzelník“.

Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz
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POJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY
DOKÁŽE ZACHRÁNIT
STŘECHU NAD HLAVOU
Vybrat si levnou hypotéku je jen prvním krokem k dosažení
vlastního bydlení, i když vám pomůže zkušený hypoteční

makléř. Měli byste zvážit také pojištění úvěru, které může

v těch nejtěžších chvílích zachránit vaší rodině střechu nad
hlavou. Jedná se o životní pojištění, pojištění dlouhodobé

nemoci či ztráty zaměstnání. Přestože tato pojištění nejsou
povinná, určitě si zaslouží alespoň krátkou pozornost.

tedy opravdu ji využít jen v případě nemoci či ztráty zaměstnání, abyste mohli
dál splácet hypotéku, nezbude vám než se spolehnout na pojištění,“ říká Jitka
Vágnerová z HYPOASISTENT. Pojištění proti riziku nedobrovolné
ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti spočívá v tom,
že za vás pojišťovna převezme úhrady pravidelných splátek úvěru (max.
12 měsíčních splátek). V případě smrti nebo invalidity (často až 3. stupně)
pojišťovna jednorázově uhradí nesplacený dluh. Při doplacení hypotečního
úvěru končí i pojištění.
Pojištění schopnosti splácet ale samozřejmě něco stojí, a navíc má určitá
omezení a podmínky. Například musí jít opravdu o dlouhodobou nemoc,
za běžnou rýmu nedostanete nic. Většinou začne pojišťovna plnit až
po dvou měsících neschopnosti. Navíc je třeba počítat s karenční lhůtou,
která slouží pojišťovně jako pojistka proti zneužití. Znamená to zkrátka,
že po určitou dobu od uzavření smlouvy není pojišťovna povinná plnit.
U ztráty práce zase musíte být zaměstnáni na dobu neurčitou a často
nesmíte odejít na dohodu. Před podpisem si proto smlouvu řádně přečtěte

K hypotéce je dobré přistupovat svědomitě a dobře si
propočítat, jaké jsou mé finanční možnosti a případně
možnosti mé rodiny. A to nejen v době, kdy hypotéku
sjednáváte, ale myslet byste měli i dopředu. To, že nyní
vyděláváte slušně, ještě nemusí znamenat, že to tak
bude i nadále. Během let se totiž snadno může stát, že
se vaše rodinné příjmy sníží. Například se vám narodí
dítě a ubude jeden příjem. Nemusí vás zrovna vyhodit
z práce, ale třeba jen změníte zaměstnání a budete
vydělávat méně, nebo se vám přestane dařit v podnikání. Poslední rok přinesl nejednu takovou špatnou
zkušenost. Z tohoto důvodu je vždy dobré udržovat si
přiměřenou finanční rezervu na překlenutí dočasných
výpadků příjmu. Samozřejmě vše může být i naopak –
vaše příjmy porostou a hypotéku budete mít za pár let
splacenou. Pojištění úvěru je tu pro ty horší případy.
Životní pojištění a pojištění invalidity
Jestli je rodina, a tím pádem i splátka hypotéky,
závislá hlavně na jednom příjmu, měli byste uvažovat
o rizikovém životním pojištění, i když ho dnes banky
většinou povinně nevyžadují. Životního pojištění
existuje celá řada variant, každá se pak hodí pro jiný
případ. U hypotéky by mělo být nastavené tak, aby
pokrylo splátku v případě, že na ní kvůli výpadku
příjmů nebudete mít. Je třeba pak počítat minimálně
s tisícovkou měsíčně. „Každý by si měl dopředu spočítat, jakou část příjmu rodiny „požere“ hypotéka, k tomu přidat měsíční náklady na domácnost, a ještě připočítat minimálně desetiprocentní rezervu. A podle toho
si nastavit pojistné částky u jednotlivých rizik, tedy na úraz, invaliditu
a smrt,“ upozorňuje Ing. Jitka Vágnerová ze společnosti HYPOASISTENT a uvádí příklad z praxe, kdy kvůli těžké zlomenině živitele,
přišla rodina na půl roku o 180 tisíc korun (běžný čistý příjem mínus
nemocenská) a jen díky úrazovému pojištění s denním odškodným
500 korun byli schopni hypotéku dále splácet. Ostatní výdaje domácnosti pak čerpali z rezervy, která by měla činit tři až šest pravidelných
měsíčních výdajů rodiny.
Pojištění schopnosti splácet a ztráta zaměstnání
Nemoc si nevybírá. A přestože se nyní cítíte naprosto fit a do důchodu máte daleko, potkat může i vás. Nepříjemným výpadkem příjmu
může být také ztráta práce. „Buď si budete pravidelně vytvářet dostatečnou rezervu, což tedy znamená pravidelně spořit a na peníze nesahat.
Jestli se ale bojíte, že nebudete schopni nechat finanční rezervu na pokoji,

a seznamte se se všemi výlukami. Za pojištění schopnosti splácet hypotéku
pokrývající riziko nemoci, invalidity a smrti si banky účtují kolem šesti
procent ze splátky úvěru, pokud si přidáte i riziko ztráty zaměstnání, blíží
se pojištění deseti procentům z hypoteční splátky. „Pokud na vás tedy čeká
měsíční splátka hypotéky 10 tisíc korun, s plným pojištění budete dávat o tisícovku měsíčně navíc,“ připomíná Jitka Vágnerová z HYPOASISTENT.
A co když pojištění hypotéky nemám, a přesto se dostanu do problému?
S bankou je vždy důležité jednat dřív, než přestanete hypotéku splácet
a velmi často dospějete k úspěšné domluvě. V případě krátkodobých
problémů může být řešením výpadku příjmů dočasné přerušení splátek
– hypoteční prázdniny například na 6 měsíců. V případě dlouhodobého
problému může připadat v úvahu například prodej nemovitosti a splacení
úvěru.
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz
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RYCHLE PRODÁME, PRONAJMEME

ČI VYKOUPÍME JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ
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5 bytů ve
2+kk až 5+kk, 60 – 130 m2
dokončení konec roku 2021

Cena: od 70 000 Kč / m2
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BYTY | DOMY | CHATY | POZEMKY | KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Realitka v roce 1997
a dnes? Úplně jiná liga.
Na otázky odpovídá Miroslav Havelka, majitel značky OMEGA REALITY.

V oboru působíte již řadu let.
Dají se srovnat vaše začátky s dnešní dobou?
Ten rozdíl je propastný. Když jsem v roce 1997 začínal, tak jsme vylepili
pár letáků a nabídky se nám začaly postupně hrnout. Podepsali jsme
první smlouvy o zprostředkování a nechali vytisknout za pár korun inzeráty v Annonci. Vzhledem k tomu, že nebyly rozšířeny mobilní telefony, tak nám zájemci volali na pevnou linku. Když jsme nebyli na příjmu, tak nechali vzkaz na záznamníku. Ráno jsme si je přehráli a vyrazili
za obchodem. V nadsázce stačilo mít jen telefon, tužku, papír a počítač. Úsměvně dnes působí pořizování fotodokumentace na kinofilm.

S tím by asi dnes nešlo udělat „díru“ do světa...
Tak to máte pravdu. Je potřeba si uvědomit, že internet byl v plenkách. Mailovou adresu a webové stránky jsme měli až v roce 1999.
Neexistovaly žádné informační systémy ani realitní servery. Pokud si
dobře pamatuji, tak byla jen zmiňovaná Annonce a časopis Realit.
Stejná situace panovala na trhu financování nemovitostí. Většina
transakcí probíhala bez použití úvěru. První hypotéky se začaly víceméně realizovat kolem roku 2000.

Pojďme z minulosti do současnosti. Jaká je situace dnes?
Nechci se opakovat, ale jedná se především o tvrdou práci v ostré konkurenci. Vzhledem k tomu, že jsme začínali v roce 1997, tak máme
značnou výhodu v podobě historie. Zájemci o naše služby se k nám
velmi často vrací, anebo přicházejí na doporučení stávajících či minulých klientů. Díky naší inzerci nás oslovují i noví zájemci o naše služby,
kteří nás třeba dlouhodobě sledují na internetu či v tištěných médiích.

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY | www.mirekhavelka.cz
V roce 1997 založil značku OMEGA REALITY, která
dnes nabízí komplexní služby v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpočátku se zabýval zejména zprostředkováním. Postupem času do svého portfolia přidal investiční činnost a v současnosti se orientuje na zprostředkování
prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, přímý odkup nemovitostí, oddlužování klientů a nákup v dražbách. I díky tomu, že se stále osobně podílí na chodu

Co by dnes měl prodávající od realitky
očekávat za služby?
Jedním slovem téměř všechno. Profesionální fotografie, videoprohlídky, realizace samotných prohlídek, kompletní právní servis, předání nemovitosti a převod médií. Dá se říct, že klientům se snažíme maximálně
obchod usnadnit a vše vyřídit za ně. Naposledy jsem třeba za prodávajícího řešil úhradu dluhů u exekutora a zrušení věcného břemene
zároveň.

Co aktuálně klienti nejvíce poptávají?
Vedle klasického zprostředkování řešíme v současné době často výplatu části kupní ceny předem, anebo nemovitosti v exekuci. Podstatná
část těchto případů má společného jmenovatele, a to že prodávající
potřebuje určitou sumu peněz předem. Buď ji použije na rezervaci jiné
nemovitosti, anebo na úhradu svých závazků.

společnosti, je v denním kontaktu s realitní proble-

Bavíme se o prodávajících, ale co kupující?

matikou a zná tak potřeby svých klientů. Průběžně se

Poptávka je aktuálně poměrně silná. Když je u zakázky správně nastavena cena, tak se vždy obchod realizuje. Kupující navíc v dnešní době
ví, co chce, a obvykle má i vyřešeno financování. To samozřejmě situaci
výrazně zjednodušuje.

v oboru vzdělává a reaguje na časté legislativní změny v oblasti práva. Navíc je obklopen skvělými advokáty, kteří pracují ve prospěch jeho klientů.

Díky videoprohlídkám a fotodokumentaci i tuší, co od nemovitosti mohou očekávat.

OMEGA REALITY, Na Poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1
info@omega-reality.cz | +420 222 242 233 | www.omega-reality.cz | www.chciodmenu.cz
Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realestatepraha.cz/magazin

Praha 3 - Vinohrady

Nabízíme k pronájmu kompletně vybavený apartmán o CP 110 m2, s třemi pokoji a terasou. Nachází se v 8.patře bytového domu s prostorným výtahem
v městské části Prahy 3 - Vinohrady. Dispozice bytu tvoří obývací část s kuchyňským koutem a přímým vstupem na terasu s krásným výhledem na
panorama Prahy. Hlavní ložnice má vestavěnou skříň a úložný prostor, kompletně je vybavená i druhá ložnice. Dále velkoryse řešená koupelna
se sprchovým koutem a pračkou. Toaleta je zvlášť. V klimatizovaném bytě jsou použity kvalitní materiály a je zajištěn zabezpečovacím systémem.

T: +420 777 745 645

37 000 Kč / měsíčně
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Ne každý má na účtu nastřádané milionové částky. Proto, když přijde na pořizování nemovitosti, obrátí se

většina z nás na banku s žádostí o poskytnutí úvěru. Banky však poskytují hypoteční úvěry pouze se zřízením

zástavního práva na adekvátní nemovitosti, a to ve smyslu § 1309 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Tímto banky výrazně snižují riziko, jelikož při

neplnění dluhu dlužníkem řádně a včas vzniká bance oprávnění uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy.

ZÁKONNÉ MOŽNOSTI ZÁNIKU ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
NA NEMOVITÉ VĚCI S PŘETRVÁVÁNÍM
ZAJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY
Může se stát, že ještě před splacením daného úvěru, a tedy před zánikem
zástavního práva při zániku pohledávky, budete potřebovat zastavenou
nemovitost zástavního práva zbavit. V tomto článku se dočtete, jaké máte
zákonné možnosti zániku zástavního práva na nemovitosti, aniž by zanikla
zajištěná pohledávka.
První možností, která přijde na mysl, je převod zástavního práva na jinou
nemovitost. K tomuto zpravidla je potřeba, aby odhadní cena nové nemovitosti byla vyšší než zbývající hodnota úvěru. Zároveň na tento převod není
právní nárok, a proto bez souhlasu banky k němu nedojde.
Mimo výše uvedenou možnost přináší § 1377 odst. 1 písm. d) občanského
zákoníku další možnost zániku zástavního práva na nemovitosti s přetrváváním zajištěné pohledávky. Dle tohoto ustanovení zanikne zástavní právo
bez zániku pohledávky, složí-li zástavce nebo zástavní dlužník zástavnímu
věřiteli cenu zastavené věci. Tímto může zástavce nebo zástavní dlužník
zástavu vyplatit. Je jen logické, že cena zástavy představuje pro zástavního
věřitele rovnocennou jistotu, jako zastavená nemovitost. Díky tomu ponechává regulace ocenění zástavy prvotně na dohodě smluvních stran. Není-li
takové dohody, určí se cena věci dle § 492 odst. 1 občanského zákoníku jako
cena obvyklá.
Dle komentářové literatury se jedná o jednostranné jednání, k němuž může
zástavce či zástavní dlužník přistoupit i proti vůli zástavního věřitele, tudíž

není vyžadována součinnost zástavního věřitele (banky) ani jeho souhlas.
Složené peněžní prostředky je zástavní věřitel povinen opatrovat jako
schovatel dle § 2402 a násl. občanského zákoníku, a to až do doby splatnosti
pohledávky, pak může, neplní-li dlužník, tyto prostředky použít k uspokojení. Dojde-li ovšem dlužníkem ke splnění zajištěné pohledávky řádně a včas,
musí mu být zástavním věřitelem složené peněžní prostředky vydány zpět.
K zániku zástavního práva evidovaného ve veřejném seznamu dojde bez
dalšího složením ceny zastavené věci a následný výmaz je pouze deklaratorní. K jeho provedení bude potřeba zahájit řízení o vkladu výmazu
zástavního práva. Vkladovou listinou ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a § 66
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je potvrzení o zániku zástavního práva vydaného
bankou.

Mgr. Lucie Zavřelová

JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář
Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz
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Tři skvosty ze světa

PLOVOUCÍ VILY NEPTUN

Byť máte moře všude kolem, bazén je i na střeše. A ne ledajaký!

Velmi zajímavý projekt vzniká také v Dubaji. Resort Sea Palace v hodnotě zhruba 3,75 miliardy
korun v přepočtu tam roste pod taktovkou společnosti Seagate Shipyard. Jedná se vlastně o luxusní
lodní hotel obklopený šesti plovoucími domy v Dubajském přístavu. Nás zaujaly zejména ony vily,
které se mohou jednoduše odpojit od »mateřského« hotelu a vyplout na moře. Projekt plovoucích vil
nese název Neptun a už se ví, že jedna z plovoucích vil má svého majitele, který neváhal zaplatit více
než 120 milionů korun v přepočtu. A za co vlastně?
Rozhodně za panoramatický výhled z lodi s jedinečným designem. Také za 4 ložnice a 6 koupelen,
pokoje pro služebnictvo/posádku, dvě podlaží a střechu s bazénem, venkovní i vnitřní obývací pokoje,
za jídelnu s prosklenou podlahou nebo obří kuchyni se spíží. Dům je inteligentní, úsporný, umí si
vyrábět energii, má centrální klimatizaci, kompletní hasicí systém nebo 360° kamery. Také má ztlumenou
Neptun nabízí hned několik venkovních obýváků.
strojovnu, to aby vás neobtěžoval hluk dvou výkonných motorů, když se rozhodnete zvednout kotvy.
Mimochodem, Seagate Shipyard poskytuje veškerý servis k vaší plovoucí vile. Takže i kdyby se něco porouchalo, vyrazí za vámi hned tým techniků, který má
 Foto: Seagate Shipyard
vše dát rychle dohromady a vy tak můžete plout dál.

Výhled z kterékoliv ze šesti koupelen je úžasný.

I během večerní romantiky může být pohled přes skleněnou podlahu jídelny kouzelný.
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BYDLENÍ NA ÚTESU
Íránský architekt a interiérový designér Milad Eshtiyaghi
nedávno navrhl »Mountain House« - rodinný dům bude
stát na útesu, který se nachází na ostrově Quadra v Britské
Kolumbii v Kanadě. Eshtiyaghi se nebál doslova šíleného
místa pro stavbu, aby toho nebylo málo, odmítl pokácet nebo
přemístit čtyři vzrostlé stromy, které se v místech, kde má stát
dům, nacházely. A tak z nich udělal součást projektu.

Projekt samotný byl rozdělen podle přání klienta, který stál
o dvougenerační stavbu. Ta je tedy rozdělena do celkem tří
úrovní. Jedna úroveň je pro rodiče, druhá pro syna s manželkou,
třetí je spojující a nabízí mimo jiné i sportovní prostory. Dům
má kromě dechberoucího výhledu také bezpočet technických
vychytávek. Mimo jiné se střešní okna mohou otevírat
v závislosti na pohybu slunce, boční okna se zase mohou
otevírat a zavírat tak, aby se z místnosti stala terasa a obráceně.
Tak nebo tak, jedno je jisté: Tohle bydlení není pro nikoho, kdo
trpí závratí.

Neskutečně komplikovaná stavební parcela vyžaduje u architekta obrovskou porci
fantazie. Nic jednoduchého to nebude ani pro zhotovitele.

Dům je dvougenerační. V horní úrovni je prostor rodičů, v dolní syna s manželkou.

 Foto: Milad Eshtiyaghi Studio

Dům má mít řadu různých technologií. Mimo jiné si sám zavírá
a otevírá okna podle toho, kde stojí slunce.
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Unikátní Little Island na řece Hudson stojí na 132 betonových pilířích. S pevninou ho propojují dva mosty.

UMĚLÝ OSTROV NA 132 »HOUBÁCH«
New York má nový ostrov. Není velký, má rozlohu jednoho hektaru,
ale je naprosto unikátní. Vynořil se z řeky Hudson u západního okraje
Manhattanu a nese docela jednoduchý, ale výstižný název Little Island.
Jde vlastně o park určený k relaxaci. Stavba je to natolik zajímavá
a unikátní, že jsme se rozhodli na ni podívat trochu podrobněji.
Little Island není jen další z rekreačních mol, která historicky vznikla
na břehu řeky Hudson. Ostrůvek je jedinečný zejména velmi netradičním
designem, kterému vévodí 132 betonových pilířů, které někomu
připomínají květiny, jinému spíš květináče, část lidí v nich pak vidí spíš
houby. A to není vše. Jednotlivé sloupy jsou totiž různě vysoké, což ve finále
znamená, že krajina hektarového ostrova je tak zajímavě zvlněná a stezky
a schodiště propojují několik teras v různých výškách nad vodní hladinou.
Z Manhattanu se na ostrůvek dostanete dvěma mosty.

Amfiteátr pojme skoro 700 diváků a nabízí velmi pestrý program.

Přestože je ostrov rozlehlý jediný hektar, je nevěřitelně členitý
a láká k prozkoumávání všech zákoutí.

Ostrov je místem pro relaxaci. Vysázeny na něm proto byly hojně květiny, keře i stromy.
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Betonové sloupy, na kterých ostrov stojí, jsou různě vysoké. Proto je celý park různě
zvlněný a mnohem zajímavější.

Manhattan je doslova jen pár kroků od ostrůvku.

Ostrov je živý, jsou tedy na něm hojně vysázeny květiny, keře a stromy.
Kromě toho stezky lemují stánky s občerstvením a pomyslným srdcem
Little Islandu je amfiteátr pro 687 diváků. V jeho programu najdete
hudební, taneční i divadelní vystoupení. Samotný ostrov má vybízet
k objevování a zkoumání. Podle tvůrců totiž nabízí nespočet různých
pohledů na vodu i město. Má sloužit k relaxaci a odpočinku, setkávání
přátel a rodin.

Kouzelný pohled na noční Little Island.

Květiny, květináče nebo houby? Každému připomínají betonové pilíře něco jiného.

Za návrhem ostrůvku stojí architekt Thomas Heatherwick, ano ten, který navrhl i nedalekou rozhlednu Vessel v nově vznikající čtvrti Hudson Yards.
Za vznikem Little Island stojí také peníze mediálního magnáta Barryho Dillera, který ji i z velké části financoval. Stavba samotná byla dlouho plánována, ale
realizace se neustále odkládala kvůli nejrůznějším soudním sporům. Teď už každopádně stojí a rychle se stává oblíbeným cílem nejen pro místní, ale také pro
turisty.  Foto: Little Island/Michael Grimm (littleisland.org)

Také pohled na ostrov z břehu je velice poutavý.

Takhle Little Island rostl.
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textová inzerce
Projektant hledá RD nebo vilku

Aktuálně hledáme pro přímého kupce

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 info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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.

Ihned odkoupíme byt v Praze

Pro manželský pár hledáme ke koupi

Peníze za vaši rek. nemovitost ihned!

Pronájem bytu 2+kk o OP 60 m v přízemí s vlastní
vstupní chodbou v ulici Týnská u Staroměstského
náměstí. Obývací pokoj s jídelním stolem a kuchyní,
ložnice s výhledem do zahrady. Přístup na malebný dvůr.
Luxent s.r.o.
730 511 611
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5728 16 500 Kč/měs.

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. E-mail: info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

rodinný domek v lokalitě Praha-východ, případně
okres Mělník. Finanční prostředky ihned k dispozici,
cena do 8 mil. Kč. Nabídky zasílejte na e-mail
info@omega-reality.cz nebo volejte.
OMEGA REALITY
724 370 102

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese Prahazápad 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

Praha 2 – Nové Město

Ihned vykoupíme Vaši nemovitost

Pro starší manžele hledáme ke koupi

Pronajímáte byt v Praze?

Pronájem kompletně zařízeného luxusního bytu 2+1
s výhledy na Pražský hrad, Vltavu i Vyšehrad. CP je
95 m2. V bytě je ob. pokoj, vybavená kuchyň s jídelnou,
ložnice s vl. koupelnou, vstupní hala a toaleta.
Luxent s.r.o.
730 511 611
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5829 35 000 Kč/měs.

a necháme vás v ní dále bydlet (zřídíme věcné
břemeno doživotního užívání). Bližší informace
na info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice,
Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod
(a okolí). Rychlé jednání, platba bez úvěru. E-mail:
info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Hostivice, Praha-západ

Pro mladé manžele s dětmi hledáme

Pro našeho zaměstnance koupíme

Pronajmeme Váš byt do 14 dnů.

Pronájem bytu 3+kk o UP 76 m2 s balkonem, gar.
stáním, park. místem a sklepem. Byt je ve 2. podlaží
novostavby z roku 2019. Kvalitní materiály a standardy,
řízené větrání vzduchu, domácí telefon, el. vrátný.
Luxent s.r.o.
720 310 300
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5928 20 000 Kč/měs.

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 info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA REALITY
724 370 102

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (Háje, Opatov,
Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné
zprostředkování. Nabídky na info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha 1 – Nové Město

Koupíme dům nebo rekreační objekt

Pro klienta hledáme k přestěhování byt

Trápí Vás hrozící exekuce nemovitosti?

Prodej bytu 2+1 s balkonem o UP 77 m2 u galerie
Mánes na Masarykově nábřeží. Byt je ve zvýšeném
2. podlaží činž. domu s výhledy na Národní divadlo,
Vltavu, Pražský hrad, Petřín a Slovanský ostrov.
Luxent s.r.o.
720 310 300
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5769 17 620 000 Kč

v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav
nerozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED.
E-mail: havelka@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

o velikosti garsoniéra až 3+1 v lokalitě Praha.
DV i OV. Stav není rozhodující, případnou
rekonstrukci zajistíme. Rozumné nabídky zasílejte
na e-mail info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha 5 – Smíchov

Urgentně poptáváme

Ihned investičně (k pronájmu) odkoupíme

Jeden měsíc na prodej vaší nemovitosti.

Prodej bytu s terasou o celkové UP 105 m2
v novostavbě domu v 1. patře. Venkovní stínění
zabezpečují externí hliníkové žaluzie s el. ovládáním.
Bezp. dveře, kvalitní podlahy z přírodního dubu.
Luxent s.r.o.
602 108 889
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5777
7 992 357 Kč

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, nabídky zasílejte
na info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA REALITY
724 370 102

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 e-mail info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha 5 – Smíchov

Přímý kupující hledá RD v Praze

Hledáme byty k přímému odkupu

Urgentně hledáme k prodeji byty

Prodej bytů v unikátním developerském projektu
Rezidence Erbenova, který vzniká poblíž atraktivní
vilové čtvrti Na Hřebenkách. V 8.NP rezidenci vzniká
celkem 20 luxusních bytů s terasami či zahradou.
Luxent s.r.o.
720 310 300
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/ERB-2AB od 22 590 000 Kč

před rekonstrukcí (může být i ve stavu před
rekonstrukcí). Lze i okrajové části Prahy nebo starší
zástavba. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku.
E-mail: info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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 info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha-Klánovice

Poskytneme peníze

Přímo odkoupíme byt v lokalitě Praha

Konkrétní kupec hledá

Novostavba reprezentativního RD 7+kk v klidné vilové
části Prahy 9 v Klánovicích. Dvoupodlažní novostavba
o celkové podlahové ploše 271 m² stojí na pozemku
o rozloze 952 m². Dům má dvě garážová stání a bazén.
Luxent s.r.o.
770 181 181
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5898 Informace v RK

na privatizaci (odkup) bytu do vlastnictví. Následně
od vás byt odkoupíme, anebo necháme dále bydlet.
E-mail: info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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 info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha 8 – Bohnice

Pro prověřené klienty hledáme

Peníze ihned

Pronajmeme váš byt do 2 týdnů

Unikátní stavební pozemek o CP 15.143 m² pro pět
RD vč. platného územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Celý projekt je naplánován v provensálském
stylu a splňuje nároky vysokého standardu.
Luxent s.r.o.
770 189 189
www.luxent.cz/nabidka/N5886 Informace v RK

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte
na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA REALITY
724 370 102

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. E-mail:
info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

Praha 1 – Nové Město

Majitel stavební společnosti hledá RD

Koupíme RD v okolí Prahy

Pro zaměstnance obchodních firem

Zajímavý byt 3+kk s množstvím úložných prostor,
v činž. domě s výtahem, pár kroků od Karlova nám.
Nábytek vestaven na míru vč. masivní kuchyně s kval.
spotřebiči, cena zahrnuje vybavení celého bytu.
Luxent s.r.o.
773 769 769
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5382 Informace v RK

v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či v horším stavu. Kapacitu na opravu
máme. E-mail: info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

hledáme 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

Zbiroh, Plzeňský kraj

Koupíme stavební pozemek

Koupíme byt

Hledáte rychlé a bezpečné řešení?

Zavedený penzion v secesním stylu na místě
bývalé parostrojní továrny. Objekt není památkově
chráněný, přesto prošel nákladnou rekonstrukcí,
za což mu byla udělena prestižní cena.
Luxent s.r.o.
773 769 769
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5926 39 900 000 Kč

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. E-mail: info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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, info@omega-reality.cz.
OMEGA REALITY
724 370 102

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

NABÍDKA
Praha 1 – Staré Město
2

POPTÁVKA

INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03
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fotoinzerce

Praha 5 - Smíchov - Malvazinky

Bratronice, okr. Kladno

Praha 10 - Dolní Měcholupy

Praha 3 - Žižkov

Byt 3+kk (83 m ) s nádherným výhledem na Prahu
ve vilové čtvrti, ul. U Klavírky. Částečně zařízen
nábytkem a spotřebiči. Nízké provozní náklady.
K dispozici zahrada. Klidné bydlení v centru města.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 993 268
23 000 Kč /měs.

Prodej RD 4+2 (240 m ) - bývalý mlýn, později
hostinec - který stojí na zvýšeném břehu potoka
Loděnice. V přízemí původní sál a kuchyň, v podkroví
2 sam. apartmány. Bus. zastávka přímo u domu.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 264 957
6 250 000 Kč

Luxusní byt 4+kk (156,3 m ), 2 terasy, 2 koupelny,
2 park. stání. 5. p.novostavby „Malý Háj“,
ul. Honzíkova. Byt po nákladné modernizaci, zařízení
předních výrobců. Soukromá zahrada u domu.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída B
734 256 400
15 500 000 Kč

Byt 2+1 (48 m2) po komplet. rekonstrukci, 5.p. činž.
domu s výtahem, ul. Biskupcova, částečně zařízen
nábytkem a spotřebiči. K dlouhodob. pronájmu. Nízké
poplatky. Možno pronajmout garáž - 2 500 Kč/měs.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
734 319 304
15 900 Kč /měs.

Jenštejn, okr. Praha - východ

Praha 2 - Vinohrady

Praha 4 - Modřany

Praha 5 - Smíchov

Prodej dvoupatrového krajního řadového domu 5+kk
(118 m2) s vlastní zahradou (188 m2) - součást projektu
Nový Jenštejn z r. 2006. Moderní bydlení v klidné
lokalitě blízko Prahy. Dobré doprav. spojení.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 264 957
10 890 000 Kč

Byt 1+kk (35,2 m ) ve 3. p. cihlového domu v ul.
Na Folimance. K dlouhodobému pronájmu. Nízké
provozní náklady, k dispozici park ve vnitrobloku,
v blízkosti park Folimanka. Výborná dostupnost MHD.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 993 268
10 000 Kč/měs.

Krásný světlý byt 2kk (66 m ) + terasa a sklep. 3.p.,
ul. Generála Šišky. Novostavba u Modřanské rokle
- rezidenceTulipa (uzavřený areál s ostrahou). Byt
vybaven spotřebiči a částečně nábytkem.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída B
605 993 268
15 000 Kč/měs.

2

2

2

2

2

Prostorný světlý byt 2+kk (72 m2), 2.p. činž. domu
s výtahem, ul. Kotevní, zařízen nábytkem a spotřebiči.
Okna do vnitrobloku. Byt i dům po kompletní
rekonstrukci. Metro B Smíchov. nádraží 200 m.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
734 319 304
17 500 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU

Praha 3 - Vinohrady
Kompletně vybavený apartmán o CP 110 m2, s třemi pokoji a terasou. Nachází se v 8.patře bytového domu s prostorným výtahem v městské části Prahy 3 - Vinohrady. Dispozice bytu tvoří obývací část s kuchyňským koutem
a přímým vstupem na terasu s krásným výhledem na panorama Prahy. Hlavní ložnice má vestavěnou skříň a úložný prostor, kompletně je vybavená i druhá ložnice. Dále velkoryse řešená koupelna se sprchovým koutem a pračkou.
Toaleta je zvlášť. V klimatizovaném bytě jsou použity kvalitní materiály a je zajištěn zabezpečovacím systémem.
Třída G
37 000 Kč/měs.

777 745 645

Středočeský kraj – Slapy

Panenské Břežany

Praha 5 – Jinonice

Praha 8 – Libeň

Vila 5+kk se třemi terasami a celkovou plochou
485 m2 na lesním pozemku 11 755 m2 v bezprostřední
blízkosti obce Slapy s krásnými výhledy do zeleně.
Sezónní i celoroční bydlení v naprostém soukromí.
Luxent s.r.o.
773 769 769
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5620 19 900 000 Kč

Rodinná vila s kompletním vybavením a relaxačním
zázemím, vybudovaná v nejvyšším standardu za použití
nejkvalitnějších materiálů, zasazená do vzrostlé
zahrady. U lesa a poskytuje naprosté soukromí a klid.
Luxent s.r.o.
770 181 181
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5242 59 900 000 Kč

Prodej řadových domů ve vilové čtvrti na dosah
přírody v rezidenčním projektu Na Hutmance. Domy
o UP 204 m² s vlastní zahradou a jedním parkovacím
stáním a garáží. Obě strany domu nabízí terasy.
Luxent s.r.o.
770 189 189
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5798 19 850 000 Kč

Nabízíme k prodeji pražskou technickou památku –
vodárenskou věž z roku 1904 přestavěnou na unikátní
dům 3+kk o velikosti 223 m². Pozemek 1.268 m²,
podzemní relaxační centrum vč. vinného sklepa, garáž.
Luxent s.r.o.
602 108 889
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5166 Informace v RK
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V dobře fungující realitní kanceláři je vždy práce nad hlavu. To mi
potvrdí každý realitní makléř. A tak často nezbývá čas, řešit některé
věci, které s vlastními obchodními transakcemi zdánlivě nesouvisí. Ale
to může být právě „chyba lávky“. Stejně, jako není radno podceňovat
aktivitu finančních úřadů, nevyplatí se podceňovat povinnosti
vyplývající ze „zákona proti praní špinavých peněz“. To, že Finančně
analytický úřad již udělil realitní kanceláři pokutu, se mezi odbornou
veřejností šíří a není to fáma!

REALITNÍ KANCELÁŘE, POZOR NA ZÁKON O AML!
V tomto stručném textu chceme upozornit na často opomíjenou

problematiku povinností, které vyplývají nejen například pro banky,

ale i pro realitní makléře (podle zákona o realitním zprostředkování
realitní zprostředkovatele) z aktuálního znění zákona č. 253/2008

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu (běžně nazývaného AML z anglického Anti-

-Money-Laundering = proti praní peněz). Tento zákon vychází z legislativy EU a mezi řadou tzv. povinných osob, tj. osob, na které se tento
zákon vztahuje, jsou zařazeni také realitní zprostředkovatelé.

Mezi jednou ze základních povinností dle tohoto zákona je, aby každá
realitní kancelář měla vypracován systém vnitřních zásad, kde jsou

uvedeny konkrétní postupy zprostředkovatele při jeho činnosti (např.
identifikace klienta, vyhodnocení rizik a řada dalších). Zprostředkovatel by měl podle tohoto systému vnitřních zásad umět mimo jiné

vyhodnotit tzv. podezřelý obchod nebo zjistit, jestli jeho klient není

politicky exponovanou osobu. Finanční analytický úřad, pověřený kontrolní činností všech povinných osob dle AML zákona, může udělit

finanční sankci už jen v případě, že realitní kancelář nemá tento systém

Navíc v poslední novele AML zákona byly mimo jiné zpřísněny sankce, takže
v případě udělení nepůjde o zanedbatelné částky.
Můžeme si sice o povinnostech vyplývajících pro realitní zprostředkovatele
z tohoto AML zákona myslet cokoliv – ale jak praví klasik, je to to jediné, co
s tím můžeme dělat. Proto je jistě žádoucí – ve vlastním zájmu – věnovat této
problematice potřebnou pozornost a nastavit v realitní kanceláři procesy při
obchodní činnosti tak, aby nedocházelo k porušování zákona o AML. Jistě
nebude na škodu poradit se s odborníkem, který se v této problematice vyzná
a zároveň je dobře obeznámen s činností realitního zprostředkovatele. Každý
systém vnitřních zásad je třeba tzv. „ušít na míru“ pro konkrétní realitní kancelář, není dobré použít nějaký vzor stažený (byť i za úplatu) z internetu a myslet
si, že tím je věc vyřešena. Asociace realitních kanceláří ČR v rámci systému
profesního vzdělávání pro realitní makléře, správce nemovitostí a dražebníky
pořádá semináře i na téma AML zákona – info na www.arkcr.cz.
Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

vnitřních zásad zpracován a samozřejmě také za to, když při kontrole
zjistí, že sice systém vnitřních zásad vypracován je, ale v konkrétních
obchodních případech nebylo podle tohoto systému postupováno.

www.arkcr.cz

Stavební veletrh FOR ARCH 2021 na podzim nabídne
kompletní nomenklaturu oborů i unikátní souběh
Podzim letošního roku bude opět patřit nejvýznamnějšímu stavebnímu veletrhu u nás. Ve dnech 21. až 25. září proběhne již 32. ročník veletrhu FOR ARCH, a to opět na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Kromě tradiční oborové
skladby, kterou FOR ARCH nabízí, se letošní nabídka vystavovatelů rozšíří díky mimořádnému souběhu s veletrhem
nábytku FOR INTERIOR. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Stavební veletrh FOR ARCH je tradičním místem setkávání stovek
vystavovatelů napříč stavebními obory s tisíci spokojených návštěvníků z řad odborníků i široké veřejnosti. Také v září letošního roku bude událostí, během níž se představí tisíce produktů,
nepřeberné množství novinek, technologií i poctivé řemeslo firem
z oboru.
„FOR ARCH letos bude jednou z prvních významných akcí veletržního oboru, která se uskuteční po těžkém období nejen pro toto
odvětví. Jeho konání má v tomto roce ještě zásadnější význam pro
restart oboru i pro nenahraditelnost osobního setkání vystavovatelů a návštěvníků. Již 32. ročník přinese přehlídku napříč sekcemi

stavebních prvků a materiálů, zabezpečení a chytrých domácností,
vytápění, dřevostaveb a oboru bazény, sauny & spa,“ řekla ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová. Chybět nebudou ani
poradenská centra, v nichž odborníci zodpoví návštěvníkům otázky
týkající se rekonstrukce či stavby.
FOR ARCH 2021 nabídne ještě komplexnější nabídku, a to díky mimořádnému souběhu s veletrhem nábytku FOR INTERIOR. Kromě
tvorby a novinek z dílen tradičních nábytkářských společností se budou moci návštěvníci seznámit také s produkty firem zaměřených na
interiérový design.
Více informací o veletrhu najdete na www.forarch.cz.

OFICIÁLNÍ VOZY
PARTNER VELETRHU

21.–25. 9. 2021

www.forarch.cz

15. VELETRH NÁBYTKU, INTERIÉRŮ A BYTOVÉHO DESIGNU

FOR INTERIOR

POPRVÉ V SOUBĚHU:

32. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

FOR ARCH

NEPRODEJNÉ | Vstupenka neopravňuje k bezplatnému parkování.

ČESTNÁ VSTUPENKA

Přikládejte ke čtečce kódem nahoru.
Host firmy:

Vstupem do areálu vstupující osoba uděluje souhlas s pořízením záznamu své podobizny a s jejím zveřejněním.

✁

novostavby-praha.cz
K AT AL OG N E J Z A J ÍMA V Ě J Š Í C H P R O JE K TŮ V P R A ZE

Tento online katalog pro Vás sestavil
HYPOASISTENT - specialista na hypotéky
s nejnižšími úrokovými sazbami.

3+kk, 75 m2

19.500 Kč
2+1, 56m2

1+kk, 34m2

11.000 Kč

13.500 Kč

2+kk, 50m2

16.000 Kč

5+kk, 96m2

28.700 Kč

OVĚŘTE SI VÝŠI NÁJMU V NAŠÍ

NOVÉ APLIKACI
NA WEBU WWW.RENTA365.CZ

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

OBLÍBENÉ

MAX

PREMIUM

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

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

Poslední byty 2. etapy se
zvýhodněným financováním

AlbatrosKbely.cz

