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SKVĚLÁ ZPRÁVA Z KLAMOVKY FIVE
Prodej bytových jednotek spuštěn! | www.klamovka5.cz

G

G

EXKLUZIVNĚ 724 375 751

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

Vavřinec, okres Kutná Hora. Prodej
samostatného RD (vhodné jako chalupa),
před rekonstrukcí, 2+1, pozemek 482 m2.
IS: elektřina a voda ze studny.

Velká Buková, okres Rakovník . Prodej
samostatného RD (vhodné i pro rekreaci),
po rekonstrukci, 2+kk, pozemek 176 m2.
IS: elektřina, jímka.

EXKLUZIVNĚ 724 349 770
Křivsoudov, okres Benešov. Prodej
koncového RD 3+1, na pozemku 352 m2.
Dům lze ihned užívat, nicméně vhodné
částečně rekonstruovat.

G

1.699.000 Kč

3.799.000 Kč

1.799.000 Kč

G

G

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Říčany – Radošovice, Praha – východ.
Prodej samostatného RD, ulice K památné
lípě, 5+2, dvougenerační, pozemek 277 m2,
kompletní IS.

Sulice, okres Praha – západ. Prodej
stavebního pozemku o výměře 1.617 m2.
Rozvodná skříň na elektřinu, možnost
napojení na kanalizaci a vodu.

8.700.000 Kč

9.980.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 375 751
Sány, okres Nymburk. Prodej
samostatného RD, 5+1+hala, pozemek
1.721 m2, elektřina, studna, kanalizace.
Vodovod na hranici pozemku.
10.500.000 Kč

pokrýt celkové náklady na koupi
bytu, nebylo kde na rezervační poplatek brát. Abychom zakázku získali, tak jsme vymysleli obchodní
model, na jehož počátku bylo poskytnutí zálohy ve výši 150 000 Kč,
kterou bylo 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

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
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MODŘANSKÝ CUKROVAR

Nová rezidenční čtvrť s unikátním bydlením

10

Pozor na koupi bytu,
na kterém vázne služebnost

12

Novinky a zajímavosti
z nové výstavby

28

Svět podle
CARLA RATTIHO

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

Inzerující společnosti

Developerské projekty

AK Bultas, Kvítková, Kareta a partneři

Arcus City

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.

BIG CLEANING s.r.o.

Březový háj

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.

APARTMÁNY LABSKÁ, s.r.o.

BD Zahradní Město

EXAFIN one, s.r.o.

Bydlení Brâník

HYPOASISTENT s.r.o.

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

Metrostav Development a.s.
OMEGA ESTATE s.r.o.

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Sekyra Group, a.s.

Skanska Reality a.s.
Trigema a.s.

Byty u parku

Garden Lofts

Klamovka FIVE
Lhotka Living
Malešický háj

Modřanský cukrovar
Pod Zlatým návrším

Rezidence Pod Rybníčkem

Rezidence Radimova Břevnov
Rohan City

Viladům Hloubětín
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CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O MANŽELSTVÍ
A HYPOTÉCE, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT?
Je lepší žádat o hypotéku v manželském páru, nebo samostatně?
Uzavřením manželství vzniká obvykle automaticky společné jmění manželů
(SJM). V jeho rámci pak nabýváte majetky i dluhy dohromady. Pokud
si proto berete hypotéku, banky budou vyžadovat, aby žadatelem o úvěr
byl celý pár. V případě, že oba manželé pracují, mohou díky tomu bance
prokázat dvojitý příjem a získat tak snáze vyšší hypotéku. Banka bude ale
také započítávat případné existující závazky obou, což bude možnou výši
hypotéky naopak snižovat. Také v případě, kdy by měl některý z manželů
historicky negativní záznamy v úvěrovém registru, při žádosti o hypotéku
vyvstane problém. Starý nesplácený úvěr jednoho z manželů se může snadno stát překážkou hypotéky pro celou rodinu.

Vždy však platí, že v případě problémů je dobré kontaktovat banku, vysvětlit
situaci a společně s ní dospět k řešení. Takovým řešením může být například
odložení splátek, než se situace zlepší, nebo snížení splátek prodloužením
splatnosti úvěru.
Co dělat v případě rozvodu?
Vlastníte společně nemovitost, ale život přinesl nepříjemnou skutečnost
rozvodu. Jednou z možností, jak se s touto situací vypořádat je, že si nemovitost ponechá jeden z manželů a druhého pomocí hypotéky vyplatí. K nové
hypotéce bude potřeba doložit pravomocný rozsudek o rozvodu a vypořádané společné jmění manželů. V případě, že ještě manželství trvá, bude
potřeba notářským zápisem společné jmění manželů
nejprve zúžit. Díky tomu pak může o hypotéku žádat
jen jeden z manželů samostatně a druhého penězi
z hypotéky vyplatí.
Pokud měli manželé společně nejen nemovitost, ale
také hypotéku, je možné se souhlasem banky převést
nemovitost i hypotéku na jednoho z nich. Před vyvázáním druhého manžela z hypotéky bude i v tomto
případě potřeba nejdříve pravomocný rozvod nebo
notářský zápis zužující SJM. Splácení hypotéky pak
bude povinností jen jednoho z manželů, a proto bude
potřeba nejprve bance prokázat, že tato osoba bude
mít dostatečné příjmy. Banky dnes obvykle požadují,
aby splátka všech úvěrů činila maximálně 45 % čistých
měsíčních příjmů a aby celková výše všech úvěrů byla
maximálně devítinásobkem čistého ročního příjmu.
Existují ale výjimky.

Může požádat o hypotéku jen jeden z manželů?

Aby bylo možné o hypotéku požádat samostatně, je potřeba mít nejpr-

ve upravený majetkový režim manželů. To je možné ještě před vstupem

do manželství nebo i v jeho průběhu. V době trvání manželství lze zúžit

společné jmění manželů sepsáním notářského zápisu a tento zápis doložit

Pokud samostatné příjmy ani jednoho z manželů nestačí na splácení hypotéky, může být řešením prodej nemovitosti. Prodat je
možné i nemovitost zatíženou hypotékou. V takovém případě se hypotéka
splatí z prodeje nemovitosti a banka uvolní svoji zástavu. Zbytek peněz si
pak manželé (nebo již bývalí manželé) mohou rozdělit a pořídit si za to své
nové bydlení.

bance ještě před schválením úvěru. V takovém případě pak
druhý z manželů nemusí být účastníkem úvěrové smlouvy
a hypotékou nebude vázán.

Bez upraveného majetkového režimu budou banky vždy

vyžadovat podpis žádosti o hypotéku i úvěrové smlouvy obou
manželů. Oba manželé takto budou zavázáni splácet hypo-

téku společně. Pokud se manželé rozhodnou jednoho z nich
vyvázat z hypotéky později – i to je možné. V takovém pří-

padě bude potřeba nejprve notářským zápisem rozdělit SJM
a následně požádat banku o vyvázání. Ten z manželů, který

bude v hypotéce zůstávat, bude muset bance nově doložit příjem na splácení celé hypotéky. Pokud bude příjem dostatečný,

banka vyvázání druhého z manželů dovolí a vyhotoví dodatek
k úvěrové smlouvě.

Co dělat, když máme společnou hypotéku
a druhý z manželů přestane splácet?

Pokud je hypotéka společným závazkem, oba manželé mají

stejnou povinnost ji splácet v celé výši splátky. Jestliže by došlo k opoždění

splátek, vznikl by problém oběma. A to nejen v podobě negativního záznamu do úvěrového registru, ale i v povinnosti hradit následné sankce.

HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

Bydlete ve městě – obklopeni přírodou.
V malebné části pražského Suchdola roste Váš nový domov.
Elegantní komorní projekt Rezidence Pod Rybníčkem zahrnuje 8 bytových jednotek
s balkony, terasami a předzahrádkami, sklepy a parkováním.
www.rezidencesuchdol.cz

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

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

www.luxent.cz

B

B

Praha 5 – Smíchov

www.gardenlofts.cz

Dvacet dva originálních designových 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

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, Praha-východ.
Nová čtvrť nabídne individuální vily s jižními zahradami a dispozicemi 5+kk – 6+kk. V nabídce jsou poslední vily.
770 181 181

od 6 834 000 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.
770 186 186

Albeřice, Krkonoše

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

od 9 261 000 Kč

G

Apartmány Albeřice

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

B

www.luxent.cz/nabidka/N6025

Krásný byt po rekonstrukci o dispozici 3+kk v Dušní ulici na Starém Městě na Praze 1. Byt se nachází na pátém nadzemním podlaží historického
domu s výtahem a nově zrekonstruovanými společnými prostory.
773 769 769

www.luxent.cz/nabidka/N6026

Novostavba rodinné vily umístěná v krásné a klidné lokalitě Prahy v Nebušicích. Dům s dispozicí 7+kk o celkové podlahové ploše
261,1 m2 se nachází na pozemku o rozloze 685 m2 a disponuje dvěma
garážovými stáními a dalšími dvěma na pozemku.
770 181 181

55 000 000 Kč

Chocerady

Informace v RK

www.luxent.cz/nabidka/N5881

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.
770 186 186

22 000 000 Kč

G

Nebušice

734 445 445

G

Praha 1 – Josefov

49 750 000 Kč

Harrachov Peaks

V novém luxusním projektu HARRACHOV PEAKS připravujeme
exkluzivně 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.

Informace v RK

G

Praha 1 – Josefov

Harrachov, Krkonoše

19 500 000 Kč

G

Roprachtice

www.luxent.cz/nabidka/N6008

Naprosto unikátní nemovitost v Krkonoších, která zahrnuje rozhlednu a obslužný dům stojící na oploceném pozemku. Nemovitost je
situována na návrší s výhledem do široké krajiny na okraji obce Roprachtice v okrese Semily.
773 769 769

Informace v RK

Hořovice

www.luxent.cz/nabidka/N5926

Zrekonstruovaný historický pension v secesním stylu na místě bývalé
parostrojní továrny. Objekt není památkově chráněný, přesto prošel
nákladnou rekonstrukcí v historickém duchu, za což mu byla udělena prestižní Cena poroty v soutěži Stavba roku 2016.
773 769 769

29 990 000 Kč + DPH

POZOR NA KOUPI BYTU,
NA KTERÉM VÁZNE SLUŽEBNOST

Služebnost je druh věcného práva, tedy práva působícího vůči všem
(obdobně jako např. vlastnické právo), kterým vlastník věci, typicky
věci nemovité, tuto svou věc zatíží, buďto ve prospěch jiné osoby,
případně ve prospěch jiné věci.
U bytů se pak můžeme v praxi setkat nejčastěji s tzv. služebností bytu,
kterou přímo upravuje občanský zákoník a která znamená, že vlastník byt
zatíží ve prospěch třetí osoby. Bytem v tomto kontextu nemusí být nutně
pouze bytová jednotka, ale může se jednat o rodinný dům, či pouze jeho
část, která však musí být od zbytku domu prostorově oddělená, např. patro
domu.
Služebnost bytu může být sjednána jako úplatná či bezúplatná, dále
ve formě práva užívacího či práva požívacího, přičemž podle ustanovení
§ 1297 občanského zákoníku platí, že pokud forma není ujednána,
považuje služebnost bytu za sjednanou ve formě práva užívacího.
Služebnost bytu ve formě užívacího práva znamená, že osoba oprávněná ze
služebnosti bytu jej může užívat v rozsahu, jež odpovídá nájmu bytu, tedy
jej může užívat pro uspokojení svých bytových potřeb, případně bytových
potřeb členů své domácnosti. Dále pak může oprávněná osoba provádět
drobné opravy a údržbu bytu.
Naproti tomu služebnost bytu ve formě požívacího práva umožňuje
oprávněné osobě byt využívat ve značně širším rozsahu. Oprávněná osoba
jej totiž může pronajímat a vybírat nájemné, ovšem zároveň je povinna
hradit veškeré náklady na údržbu bytu tak, aby byt udržovala ve stavu,
v jakém jej převzala. Navíc bude oprávněný poživatel povinen hradit
případnou daň z nemovitosti.

Lze konstatovat, že služebnost bytu je svým rozsahem nejvíce zatěžující
služebností, která vlastníka bytu značně omezuje v užívání a v nakládání
s tímto bytem, jelikož se zapisuje do katastru nemovitostí a vázne
na nemovitosti bez ohledu na změny vlastnického práva k předmětnému
bytu. Proto při koupi bytu doporučujeme na katastru nemovitostí důsledně
prověřit právní stav předmětného bytu, když váznoucí služebnosti jsou
zpravidla uvedeny již v online výpisu z katastru nemovitostí.
Pro jistotu je však vhodné prověřit i katastrem nemovitostí vedenou
sbírku listin, ze které lze požadovat poskytnutí kopií těchto listin, jelikož
služebnost lze do katastru nemovitostí zapsat jen na základě nějaké
listiny, typicky smlouvy, přičemž katastr pak tyto listiny eviduje. To lze
buďto osobně na příslušném katastrálním pracovišti či prostřednictvím
dálkového přístupu pro registrované uživatele. Poskytnutí kopií listin je pak
zpoplatněno a celková výše poplatku se odvíjí od počtu stran.
Ke zrušení služebnosti bytu, a tak i k jejímu výmazu z katastru nemovitostí
může dojít buďto na základě dohody oprávněné osoby a vlastníka
bytu, uplynutím doby, na kterou byla služebnost bytu sjednána či smrtí
oprávněné osoby.

Mgr. Jakub Hrček

JUDr. Ondřej Bultas
Advokátní kancelář
Bultas, Kvítková, Kareta a partneři
www.bkkp.cz
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Chytré bydlení
www.branik- domy.cz

Rodinné domy
Braník
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990 Kč
1 HODINA
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Novinky a zajímavosti z nové výstavby
Rozjedeme to ve velkém! Zdá se, že právě takový vzkaz vysílají developeři potenciálním zákazníkům. Cíl? Uspokojit neutuchající
poptávku po bydlení ve velkých městech a hlavně Praze. A tak se znovu objevují projekty čítající i několik stovek bytů, které změní
tvář celých čtvrtí. I velké projekty ale nabízejí řadu novinek a zajímavostí, které byste u bytových domů dřívějších generací hledali
marně. Mění se zkrátka tak, jak se mění touhy a přání zákazníků. Podívejte se, které projekty nás zaujaly v poslední době.

KOMORNÍ VILADŮM HLOUBĚTÍN
Společnost Gartal pustila do prodeje komorní
bytový projekt Viladům Hloubětín, který
naleznete na Praze 9, nedaleko stanice metra
Hloubětín. Kompletně rekonstruovaný viladům,
umístěný v původní řadové zástavbě, nabídne
podle developera útulné byty o velikosti 1+kk
s promyšlenými dispozicemi, dostatkem světla
a možností výběru bytů s balkonem nebo
soukromou předzahrádkou.

Bonusem viladomu je mimořádně dobrá dopravní dostupnost a okolní infrastruktura.

Všechny nabízené byty (12 bytů a 1 ateliér) budou
zařízeny standardem SMART, který zahrnuje
kvalitní plovoucí podlahy, obklady a sanitu
od prověřených dodavatelů. Velkou výhodou
bytového projektu Viladům Hloubětín je také
jeho umístění, v bezprostřední blízkosti naleznete
velké množství obchodů, restaurací, úřadů a poštu.
Jen pár minut chůze od nového domova se
nachází plavecký areál se dvěma krytými bazény
s celoročním provozem a unikátní venkovní
bazénem se slanou vodou. V okolí jsou k dispozici
také tenisové kurty, střelecký klub, parky pro klidné
vycházky a sportovní aktivity.  Foto: Gartal

Viladům je kompletně zrekonstruován
a umístěn v původní řadové zástavbě.

Vodní plochy jsou dominantou parku.
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ARCUS CITY: NOVÁ PRAŽSKÁ REZIDENČNÍ LOKALITA
Celkem v projektu vznikne
280 jednotek, 10 rodinných
domů a obchodní prostory.

Pojmenování Arcus vychází z latinského výrazu
pro oblouk, jenž se stal nosným prvkem celého území.

Projekt klade velký důraz na promyšlený koncept společných prostranství,
do nichž patří dětská hřiště, dostatek travnatých ploch a místa pro pikniky.

Společnost UBM Development Czechia nedávno spustila výstavbu první
etapy rezidenčního projektu Arcus City se 100 byty a představila nové
prodejní centrum. Celkem v projektu vznikne 280 jednotek s podlahovou
plochou 27 m2 až 135 m2, 10 rodinných domů a obchodní prostory.
První etapa projektu v pražských Stodůlkách, jejíž dokončení se plánuje
v roce 2023, čítá 4 domy s celkem 100 byty, každý z nich s vlastním
balkónem, terasou nebo předzahrádkou. Jednotky jsou vybaveny
velkoplošnými dřevěnými okny a dřevěnými podlahami, stylovými obklady či
mají přípravu na elektricky ovládané venkovní žaluzie. Maximální komfort
přináší plynové centrální vytápění nebo klimatizace v nejvyšším podlaží.
Maximální komfort přináší plynové centrální vytápění nebo
klimatizace v nejvyšším podlaží.

Bytové jednotky jsou nadstandardně vybaveny.

Prodej druhé etapy s centrálními bytovými domy a obchodními
prostorami plánuje UBM zahájit počátkem příštího roku. Nově vzniklý
kompaktní celek pak doplní poslední třetí fáze s 10 rodinnými domy
a se 60 jednotkami v bytových domech. Projekt klade velký důraz
na promyšlený koncept společných prostranství, do nichž patří dětská
hřiště, dostatek travnatých ploch, místa pro pikniky, zahrádky a stezky pro
bruslaře a cyklisty. Samozřejmostí jsou podzemní garáže, úschovny na kola
a kočárky a uzavřené odvětrané prostory pro odpadové nádoby v suterénu.
Pojmenování Arcus vychází z latinského výrazu pro oblouk, jenž se stal
nosným prvkem celého území. Promítá se totiž jak do urbanistického
řešení, tak do architektonického návrhu. Generálním dodavatelem stavby
bude firma Algon.  Foto: UBM Development Czechia
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VZOROVÝ DŮM
V BŘEZOVÉM HÁJI

Vzorový dům má dispozici 5+kk
s obytnou plochou 239 m2.
Celkem v projektu vznikne
280 jednotek, 10 rodinných
domů a obchodní prostory.

V rezidenčním komplexu Březový háj v Předboji na Praze-východ byl
otevřen vzorový dům. Projekt necelých 10 km od Prahy vyrůstá ve dvou
etapách, celkem čítá 19 nízkoenergetických vil 5+kk až 6+kk a luxusní
bungalov 5+kk s velkorysým prosklením a individuální architekturou.
Ve specifickém konceptu se ponesou také 4 RD vznikající na západní
straně areálu.
V rámci první etapy, v níž aktuálně probíhají vnitřní práce, byl otevřen
vzorový dům o dispozici 5+kk s obytnou plochou 239 m2. „Máme obrovskou
radost, že si zájemci mohou nyní na vlastní oči prohlédnout exkluzivní bydlení
v projektu Březový háj. Ve vzorovém domě jim představíme možnosti změn
ve standardech a nadstandardech interiérového vybavení koupelen či povrchů
podlah. Noví majitelé si také mohou zvolit nadstandardní designovou kuchyň,“
říká realitní makléřka společnosti Luxent - Exclusive Properties Romana
Čermáková.

Všechny domy s užitnou plochou 230 m2 až 388 m2 mají pozemky
o velikosti od 906 do 1550 m2 s orientací na jih až jihozápad, které navazují
na obývací pokoje. Vzniknou na nich dřevěné terasy ze sibiřského modřínu,
skýtající útulné zákoutí pro grilování či ranní kávu. K domu náleží také dvě
parkovací stání krytá a dvě nekrytá.

Exteriéry a interiéry byly
zpracovány v ateliéru Morix.

Všechny domy mají pozemky s orientací na jih
až jihozápad, které navazují na obývací pokoje.
Návrh realizace:
Jan Kasl a Pavel Krpec,
společnost JK Architekti

Krb je součástí moderního interiéru.

Důraz je kladen na kvalitní a komfortní řešení interiérů. Hlavní obytné
pokoje v přízemí směřují k jihu. Na severní straně pamatoval developer
na skladové prostory a technické místnosti. Ložnice se samostatnou
koupelnou s vanou, sprchovým koutem a dvěma umyvadly se rozprostírá
v patře a doplňuje ji krytá terasa s výhledem na zahradu. Dále se zde
nacházejí ještě dvě ložnice, vhodné případně pro dětské pokoje nebo
pracovnu, opět se samostatnou koupelnou. Vytápění a chlazení zajistí
tepelné čerpadlo země-voda s podlahovým systémem. Návrh v duchu
moderního příměstského bydlení pochází od architektů Jana Kasla a Pavla
Krpece ze společnosti JK Architekti. O exteriérový a interiérový design vil
se pak postarali v ateliéru Morix manželů Pizingerových.  Foto: Luxent
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REZIDENCE RADIMOVA BŘEVNOV:
ZIMNÍ ZAHRADY A PROSKLENÁ NÁROŽÍ TÁHNOU
Přímo u parku Kajetánka vyrůstá Rezidence Radimova Břevnov.

Přímo u parku Kajetánka vyrůstá Rezidence Radimova Břevnov,
za kterou stojí Atelier 89. O bydlení v tradičně oblíbené čtvrti je velký
zájem a společnost Geosan Development se chlubí, že už teď jde o jejich
historicky nejlépe prodávaný projekt, když během velmi krátké doby
prodala hned polovinu bytů a prakticky všechny penthousy.
Rezidenci Radimova Břevnov na Praze 6 tvoří tři bytové domy se sedmi až
devíti nadzemními podlažími, dohromady disponující 68 byty v dispozicích
od 1+kk do 5+kk. Nechybí ani střešní penthousy s výhledem na Pražský
hrad. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v závěru letošního roku.
Dokončení se očekává v létě 2023.
Velké rodinné byty mají i svou zimní zahradu.
Na noční vizualizaci jsou dobře vidět.

Velký zájem byl také o prostorné penthousy.

Dřevěné lamely na fasádě budou sloužit jako tepelná
ochrana i zajímavý architektonický prvek.

Autorem architektonického návrhu Rezidence Radimova Břevnov je
Atelier 89. Projekt vyniká netradičními prvky, které kombinují funkčnost
i estetiku. Těmi jsou například prosklená nároží a zábradlí na terasách
i lodžiích jednotlivých bytů podtrhující vzdušnost rezidence či dřevěné
lamely na fasádě, které budou sloužit jako tepelná ochrana i zajímavý
architektonický prvek. Některé z velkých rodinných bytů se navíc mohou
pochlubit vlastní zimní zahradou zajišťující přirozený kontakt s přírodou
i v zimních měsících.  Foto: Geosan Development
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NOVÁ OBYTNÁ LOKALITA NA ZAHRADNÍM MĚSTĚ
Dům je rozdělen na tři sekce tvořící tvar písmene U.

Bytový dům má celkem sedm nadzemních podlaží.

Areál se bude vyznačovat velkou rozlohou udržované zeleně.

Nevyužívaný pozemek na Zahradním Městě mezi ulicemi Želivecká,
Ostružinová, Šalvějová a protihlukovým valem lemujícím Jižní spojku
se po letech vrátí zpět k životu. Na místě náletové zeleně a pozůstatků
bývalého průmyslového areálu vznikne moderní dům s cca 136 byty
různých velikostí a dispozic.
Areál se bude vyznačovat velkou rozlohou udržované zeleně jak v podobě
soukromých zahrádek, tak i veřejně přístupných zelených ploch, mezi nimiž
nebude chybět ani dětské a sportovní hřiště nebo psí park. Výstavba by
měla být zahájena během roku 2022 a první obyvatelé by se mohli stěhovat
už v roce 2024. Projekt pro investora Vivus navrhlo architektonické studio
LOXIA.
Nový bytový dům spolu se svými doplňkovými funkcemi a veřejným
prostorem vytvoří celou novou obytnou lokalitu. „Při navrhování se vždy

zaměřujeme na komplexní pojetí celého projektu. Nejde nám jen o stavbu jako
takovou, ale ve velké míře se vždy zaměřujeme také na její okolí. Kvalitně
zpracovaný a funkční veřejný prostor a udržovaná zeleň jsou totiž velkou
přidanou hodnotou každého bydlení, a slouží tak obyvatelům jako další
plnohodnotná součást jejich domovů,“ vysvětluje Ing. arch. Jana Mastíková ze
studia LOXIA, která je autorkou návrhu.
Bytový dům má celkem sedm nadzemních podlaží (pět plných a dvě
ustupující). Je rozdělen na tři sekce tvořící tvar písmene U, z nichž každá má
svůj vlastní vstup a vertikální komunikační jádro se schodištěm a výtahem.
Společným prostorem pro všechny sekce je podzemní podlaží, ve kterém
se nacházejí parkovací stání, sklepy, kočárkárny, technické místnosti
a další nezbytné zázemí. Celkem by měl bytový dům nabízet cca 136 bytů
s dispozicemi od 1+kk až po 4+kk, největší byty se nacházejí v nejvyšších
podlažích a na nárožích.  Foto: Loxia

Jednou větou
Podle Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky roste v tuzemsku již
více než 15. rokem za sebou zájem o tepelná čerpadla, vloni jich přibylo přes
24 tisíc.
Výhodnost investic do rezidenčních nemovitostí se v srpnu dále výrazně
snížila, jak vyplývá z ukazatelů UniCredit Bank.
Internetový prodejce Amazon buduje v Kojetíně na Přerovsku nové
distribuční centrum, ve kterém vznikne více než 2000 pracovních míst.
V Praze bylo letos v prvním pololetí průměrné tržní nájemné 279 korun
za metr čtvereční, což znamenalo proti druhé polovině loňského roku pokles
o 2,8 procenta.

V Česku se v posledních letech odehrává boj o zemědělskou půdu, její celková
rozloha se snižuje, zejména kvůli výstavbě, zatímco tržní cena stoupla
za poslední roky na trojnásobek.
Začala výstavba Rohan City developera Sekyra Group, který plánuje
na rozhraní Karlína a Libně postavit asi 3200 bytů, osm administrativních
budov a základní školu.
O pražský Palác Broadway neměl v elektronické aukci Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových nikdo za vyvolávací cenu jedné
miliardy zájem.

Infolinka: 800 26 60 60
E-mail: reality@metrostavdevelopment.cz
Web: www.malesickyhaj.cz

modranskycukrovar.cz

„Čerpáme z minulosti, ale nejdeme proti proudu času. Lokalita vybízí k výstavbě
moderní, udržitelné čtvrti, která sem vrátí život. Zároveň ale dovoluje přirozeně navázat
na místní historii a zachovat řadu původních prvků, tedy i dominantu v podobě
cihlového komínu. Spolu s řekou si umí přitáhnout zaslouženou pozornost.“
Petr Dušta, senior manažer projektu, Skanska Reality

Nová rezidenční
čtvrť s unikátním
bydlením
Městská čtvrť, kde všemi směry proudí
život, nahradí starý nevyužívaný brownfield
po bývalém Modřanském cukrovaru.
Modřanský cukrovar byl v minulosti identifikačním bodem
Modřan i veduty Prahy na jižním toku Vltavy. Na tu ve svém
architektonickém návrhu navazují architekti ze studia

Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Silueta
gradující směrem do středu území vychází z původní
vertikály filtrační věže, výrobní haly s mansardovou
střechou a chladírenského komínu.
Městská struktura se plynule napojuje na dosavadní
zástavbu a směrem k Vltavě se maximálně otevírá. Celé
území tak disponuje výhledem na řeku nebo do přilehlé
krajiny. Návrh zároveň důmyslně řeší prostupnost územím
– tak, aby co nejlépe umožňoval přirozený pohyb lidí
ke všem důležitým bodům nové čtvrti.
Podstatnou součástí návrhu je také modrozelená
infrastruktura. Patří k ní úsporné hospodaření se splaškovou
a dešťovou vodou, energeticky úsporná řešení a podpora
biodiverzity. V evropském kontextu jde o ojedinělý projekt
zaměřený na udržitelnost, inovace a dobré sousedské
vztahy.
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V České republice se bude jednat o první
rezidenční areál, v němž všechny byty budou
vybaveny systémem pro hospodaření s vodou.
Celá čtvrtina spotřeby pitné vody zde bude
díky tomuto systému uspořená, ani kapka
dešťové vody nebude odvedena do kanalizace.

Primární funkcí projektu je komfortní rezidenční bydlení
s dostatečnou nabídkou obchodní a veřejné vybavenosti.
Tomu odpovídá skladba malometrážních, středních i velkých
bytů, které tu najdeme v pestré kombinaci od 1+kk po 5+kk.
Většina z nich nabízí výhled na řeku, krajinu či park. Bydlení
na místě bývalého Modřanského cukrovaru je ideální
především pro rodiny.

„Modřanský cukrovar bude
především místem pro lidi.
S náměstím, kde si můžete dát
dobrou kávu, s obchody i kulturním
centrem. S dostatkem prostoru
pro sousedská setkávání v rámci
vnitrobloků a společných teras.
Součástí projektu je také revitalizace
nábřeží. Přibudou zde nové elementy
jako schody k vodě, pobytové louky
či gril pointy.“
Martina Suchánková, vedoucí projektu, Skanska Reality

Díky svažitému terénu jsou hmoty jednotlivých budov
odstupňované a směrem k řece se snižují. Tento model
vytváří velkorysé soukromé i sdílené terasy, které jsou
do velké míry zazeleňované tak, aby se do nich dalo vstoupit
jako do zelené oázy přímo z interiéru. Komunitní pospolitost
podporuje i malý počet bytů na patře. Ubývá tím anonymita
a vzniká příjemné sousedské prostředí.

Energetickou úspornost zaručí také důkladné zateplení všech
budov, úsporné osvětlení, rekuperace a další vysoce účinné
technologie. Všechny domy navíc budou postaveny dle
přísných kritérií mezinárodní certifikace udržitelného stavění
BREEAM.

Bydlete na okraji metropole, v klidné části Praha-východ

Prodej vkusně zařízeného bytu 3 + 1 o celkové velikosti 72 m2.
Byt je umístěn ve 3. NP malého bytového domu v rezidenční části obce Nupaky.

Dispozice bytu nabízí obývací část, kterou majitel šikovně přepažil nábytkem a vytvořil tím útulný pracovní kout. Z ní je krásný výhled díky poslednímu patru. Obývací
část navazuje na kuchyň, jež je vybavena kuchyňskou linkou se spotřebiči. Z obývací části je také vstup do velké ložnice a menšího dětského pokoje. Byt má větší předsíň,
kde je vestavěná skříň s dostatkem úložného prostoru. Z předsíně je vstup na oddělené wc a do koupelny. Ta má vlastní plyn. boiler, vanu, umyvadlo a pračku. Byt má také
balkon a náleží k němu sklepní kóje (1,5 m2). Další velkou výhodou je vlastní parkovací stání, které je zahrnuto v ceně bytu. Celkové měsíční náklady za vodu, elektřinu
a plyn jsou 4 500 Kč.
Obec Nupaky se nachází zhruba 17 km jihovýchodně od centra hlavního města Prahy, v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, asi 4 km západně od města Říčany.
V blízkosti je nájezd na dálnici, nákupní středisko Čestlice, školy, školky a veškerá občanská vybavenost. Přímé dopravní spojení do centra Prahy zajišťuje místní linka
autobusu.
T: +420 774

839 450 | E: strohmaier@seznam.cz

Cena: 6 290 000 Kč
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NOVĚ V PRODEJI

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

NOVĚ
v PRoDEJI

BYTY

1+kk - 4+kk

KOmerčNí

PRoSToRY K PRoDEJI
KLAMOVKA GARDENS
OBJEKT "C" - 2.NP

luxusní bydlení

Dispozice bytů
C2.04

Pět domů bude hojně obklopeno
vegetací, čímž v dané oblasti vznikne
unikátní objekt rezidenčního bydlení
v zeleni.
Noví majitelé bytových jednotek zajisté
ocení blízkost pražské čtvrti anděl
a samotného centra, čímž atraktivita
Klamovky 5 ještě vzrůstá.

Na výběr budou dispozice bytů od 1+kk až
4+kk. Díky stupňovitému řešení budou mít
vlastní zahrady i byty, u kterých to nebývá běžné.
Disponovat jimi totiž budou i vybrané jednotky
v druhém a třetím patře. Zbylé byty nabídnou
balkón či lodžii. Ke každé jednotce bude
možnost přikoupit si parkovací místo v domě,
které bude vzhledem k umístění projektu v téměř
centrální části Prahy nedocenitelné.
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Toto schéma zobrazuje předpokládané dispoziční uspořádání interiéru bytů. Zařízení bytů nábytkem, kuchyňskou lin

www.KlamovKa5.cZ

)

724 511 511
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PAUŠÁLNÍ DAŇ

MŮŽE ZKOMPLIKOVAT CESTU K HYPOTÉCE
Hypotéky bez prokazování příjmů jsou dávnou minulostí a každá banka

bude pečlivě posuzovat výši a stabilitu příjmu. Své o tom vědí podnikatelé, kterým optimalizace daňového přiznání často připraví vrásky na čele,
když žádají o hypotéku nebo refinancují. Jak na tom ale budou podnikatelé, kteří se přihlásili k paušální dani a již za několik měsíců jim banky
přestanou uznávat příjem ze starého daňového přiznání za rok 2020?

Za zdaňovací období letošního roku mohou žadatelé z řad OSVČ poprvé
využít tzv. „paušální daň“. Při žádosti o hypotéku tak již nebudou moci

doložit daňové přiznání za dva předchozí roky, jak tomu bylo při standardní
žádosti doposud. Čím budou tedy moci v příštím roce prokazovat své pří-

jmy? Většina bank doposud mlčí a nedala na tuto otázku jasnou odpověď. Je
možné, že některé banky nebudou chtít tento typ příjmu akceptovat vůbec.

Banky, které již pravidla připravily, budou požadovat daňové přiznání za rok
2020, přehled daňové evidence a výpisy z účtu s podnikatelským platebním

stykem za předchozích 12 měsíců. Výpisy z účtu budou muset odpovídat
předložené daňové evidenci. Příjem pak bude počítán obdobným způsobem,
jakým dnes banky počítají u podnikatelů příjem z obratu.
Až do jara příštího roku se ale ani pro podnikatele, kteří se přihlásili k paušální dani, nic nemění. Banky až do termínu pro podání příštího daňového
přiznání počítají příjem z minulých let – tedy aktuálně z přiznání za rok
2019 a 2020. V případě tohoto příjmu z podnikání si lze jen těžko příjem
potřebný pro hypotéku spočítat doma, každá banka totiž počítá akceptovatelný příjem jinak. Nejlepší je proto obrátit se na zkušeného hypotečního
makléře.
Jaké jsou další způsoby prokazování příjmů u podnikatelů?
Banky akceptují různé typy příjmů z podnikání, ale zdaleka ne všechny
a v celé výši. „Banky počítají dle vlastních pravidel a rozdíly jsou obrovské,“ říká ředitel makléřské společnosti HYPOASISTENT Pavel Bultas
a dodává: „podstatnou roli hraje i akceptovatelnost příjmů u podnikatelů
pracujících v rizikových odvětvích, která byla zasažena omezeními v souvislosti s koronavirovou krizí.“ Obecně ale platí, že podnikatelé jakožto OSVČ
prokazují příjem daňovými přiznáními. Podnikatelé mající příjem z vlastní
společnosti prokazují příjem podobně jako zaměstnanci (pokud si vyplácí
pravidelnou mzdu nebo odměnu jednateli) nebo zdokladují reálně rozdělený a vyplacený zisk, případně nerozdělený zisk zůstávající ve společnosti.
V tomto případě je zapotřebí doložit i daňová přiznání firmy za poslední
dva roky včetně všech příloh. Příjem z podnikání zdaněný v zahraničí
dokážou akceptovat jen některé banky a bývá krácen určitým procentem
kvůli kurzovému riziku. Příjem z dividend a rozdělení zisku ze zahraničních
společností banky aktuálně neakceptují vůbec.
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55, 186 00 Praha 8
tel.: 222 982 557 | www.hypoasistent.cz

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA

Projekt „Pod Zlatým návrším“ s 19 ubytovacími jednotkami je určený jak pro vlastní rekreaci,
tak pro stabilní investici, a to díky komerčnímu pronájmu v době, kdy jej majitelé nevyužívají,
v lokalitě s vysokým růstem cen nemovitostí.

Máte zájem o tento
Senior suite?
Kontaktujte našeho manažera

Jan Šustáček
manažer prodeje

📱📱📱📱 724 172 815

zfpestate@gmail.com

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. Velkoryse řešená koupelna je se sprchovým koutem. Toaleta je zvlášť. Poplatky
jsou 5 000 Kč / měsíčně. V klimatizovaném bytě jsou použity kvalitní materiály a je zajištěn zabezpečovacím systémem.

T: +420 777 745 645

28 000 Kč / měsíčně

30 LET ASOCIACE
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Na otázky redakce odpovídal Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky oslavila nedávno 30 let
od svého založení. K jakým největším změnám došlo za posledních
30 let na našem realitním trhu?
Když jsme na počátku devadesátých let iniciovali v ČT natočení seriálu
„Reality reálně“, bylo hlavním cílem laické veřejnosti vysvětlit, co je to
vlastně realitní kancelář. Jak může realitní makléř pomoci úspěšně realizovat
zájemcům o koupi nebo prodej nemovitosti celou transakci. Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, ale čtyřicetiletá absence svobodného podnikání
v tehdejším Československu, dala u nás prakticky „vyhynout“ realitní profesi.
V rámci zmíněného seriálu jsme uskutečnili anketu, ze které vyplynulo, že
90 % lidí netuší, čím se realitní kancelář má zabývat ...
To se samozřejmě změnilo až tak, že dnes naopak po realitní kanceláři
chceme zajistit věci, které někdy dokonce se samotným realitním zprostředkováním společného moc nemají. Ale tak to má být. Lidé si dnes dokážou
v realitní kanceláři říct, co po ní požadují, a to si ve zprostředkovatelské
smlouvě řádně písemně sjednat. I to je změna, oproti situaci před třiceti lety.
K tomu, jak mají standardní služby realitní kanceláře vypadat opět značnou
měrou přispěla Asociace. Svým členům totiž radí, doporučuje postupy a stávají se z toho obecné principy, které jsou klienty vyžadovány nejen od členů
Asociace.
Nesmíme však zapomenout na obrovský technologický pokrok, který
do našeho oboru také promluvil. Kdo měl před třiceti lety mobilní telefon?
Kdo tušil, že přijde internet? Věděl někdo, co je to „home staging“, 3D
vizualizace, co dokáží v marketingu nemovitosti drony?
Ale nejsou to jen technologie, které změnili formu výkonu realitních činností. Dovede si dnešní občan představit život bez hypoték? No vidíte, šlo to
i bez nich, ale s nimi je to dnes pro mnohé značně jednodušší ...
Jaké jsou hlavní směry činnosti Asociace jak ve vztahu k členům
i ostatním realitním zprostředkovatelům, tak vůči široké veřejnosti?
Jsme společenstvím realitních kanceláří a je proto logické, že mezi hlavní
důvody k založení asociace patřilo a stále patří, prosazovat a ochraňovat
zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním). Zastupujeme

členy asociace ve vztahu ke státním i jiným orgánům v ČR a v zahraničí
a zároveň dbáme na dodržování právních norem a profesní etiky při činnosti
našich členů. Spolupracujeme se státní správou při tvorbě a změnách legislativních norem a dalších předpisů týkajících se trhu s nemovitými věcmi a realitní činnosti, předkládáme stanoviska, návrhy a petice, spolupracujeme se
sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v České
republice, v zemích Evropské unie a v dalších zemích světa.
Asociace, pořádá spolu se svým Informačním centrem ARK přednášky,
kurzy, semináře, symposia, kongresy a další odborné akce zaměřené na problematiku nemovitého majetku, jeho využití a dispozice s ním, jak pro členy
asociace, tak i pro jiné osoby. Vydává odborný časopis Realitní magazín
ARK ČR, informační bulletiny, zprávy a publikace, vytváří databanku informací, a to jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů, organizuje setkávání
odborné veřejnosti. Svojí činností Asociace významně přispívá k vytváření
norem a pravidla chování realitních kanceláří na trhu s nemovitostmi
v České republice.
Jaké jsou v současné době kvalifikační požadavky na realitní makléře?
Za jeden z největších úspěchů Asociace realitních kanceláří České republiky
považuji skutečnost, že se nám do naší legislativy podařilo prosadit Zákon
o realitním zprostředkování.
Zprostředkováním realitních transakcí se již nemůže živit kdokoli.
Zprostředkovateli (realitní kanceláři) již nestačí mít pouze volnou živnost,
ale na Živnostenském úřadě musí ohlásit živnost vázanou, která se váže
k prokázání odborné způsobilosti. Zároveň se musí každý zprostředkovatel
pojistit pojištěním profesní odpovědnosti a o tom musí podat zprávu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Nedodržením těchto podmínek se vystavuje
podnikatel značným sankcím. Sleduje se tím zejména ochrana spotřebitele. To, co bylo doposud povinností pouze pro členy Asociace, se stává
podmínkou pro výkon činnosti i ostatních realitních kanceláří. Nad rámec
zákonných povinností má však člen ještě povinnost dodržovat vnitřní směrnice Asociace. Například Etický kodex člena, musí se pravidelně certifikovat,
tedy soustavně doplňovat a aktualizovat své profesní znalosti a dovednosti.
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Podporuje vaše Asociace snahu o zrychlení povolování staveb?
Realitní kanceláře „nekupují“, „neprodávají“, „nestaví“, nýbrž „zprostředkovávají“ nákup, prodej, pronájem. Samozřejmě, že dostatek, resp. nedostatek
nabídky nemovitých věcí na trhu naši činnost ovlivňuje, například proto, že
poměr nabídky a poptávky vždy ovlivňuje cenu nemovitostí. V tomto ohledu
víme, že je u nás proces schvalovacího řízení pomalý, a proto jeho zjednodušení podporujeme, ale nejsme asociací developerů, kterých se to týká více.
Co byste doporučil lidem, kteří považují odměnu za služby realitní
kanceláře za příliš vysokou a prodávají či kupují nemovitost sami
bez realitního zprostředkovatele? Jaká rizika jim přitom hrozí?
Jednoduchá odpověď. Ceny za zprostředkování jsou u nás smluvní a nutno
říct, že obdobné, jako v celém světě a odpovídají významu této činnosti.
Realitní praxe je totiž vysoce kvalifikovaná činnost, při které musí být zprostředkovatel řádně zorientován v ekonomice, právu, stavebnictví, marketingu
a za výkon své činnosti je také odpovědný. Pokud svoji práci koná nekvalifikovaně, resp. nezodpovědně, pak je to chyba realitní kanceláře, ale do značné
míry také problém nesprávného výběru realitní kanceláře. Správný výběr
realitky je alfou a omegou úspěchu. Často je podceňována zprostředkovatelská smlouva, respektive rozsah činností, který má být komplexní. Spotřebitel
musí chtít zajistit zakázku takříkajíc „na klíč“ již ve smlouvě.
Úspora za to, že si prodám nemovitost sám, často vyústí v řadu problémů,
mezi které můžeme počítat také to, že nedokážeme prodat nemovitost
za maximální cenu. V takovém případě je „úspora“ ryze iluzorní.
Tento zákon je účinný více než rok a půl, a podle něj musí mít všichni
stávající realitní makléři živnostenský list na činnost realitní zprostředkování, která je nyní zařazena mezi živnosti vázané. U každé vázané živnosti je
třeba prokázat určitou praxi v oboru a dosažené vzdělání. Pro obor realitní
zprostředkovatel (dříve obchodník s realitami) je zapotřebí prokázat alespoň
středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, popř. vysokoškolské vzdělání
a rok praxe v oboru. Další možností jak získat nárok na vystavení živnostenského listu na činnost realitní zprostředkovatel je vykonání zkoušky odborné
způsobilosti.

ASOCIACE REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY

pořádá kurzy

 REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
Termín: 25. 10. – 26. 11. 2021
Rekvalifikační kurz je přípravou
na zkoušku odborné způsobilosti

 ANALÝZA REALITNÍHO TRHU
(zejména pro investování do nemovitostí)

Termín: 15. 10. 2021 (9 -16 hod.)
Místo konání: on-line

 AML PRO REALITNÍ
ZPROSTŘEDKOVATELE
Termín: 18. 10. 2021 (9 -16 hod.)
Místo konání: on-line

Tel.: 272 762 953 | 733 109 312 | 608 446 656
Bližší informace o kurzech na www.arkcr.cz

Zařazením realitního zprostředkování z volných živností do živností vázaných byl učiněn důležitý krok ke zvýšení profesionality služeb, které realitní
makléři v České republice poskytují. Již není možné, aby činnost realitního
zprostředkovatele vykonával člověk bez jakékoli praxe v tomto oboru, resp.
příslušného vzdělání.
Zejména kvůli vysoce převažující poptávce nad nabídkou rezidenčních
nemovitostí se často využívají různé způsoby prodeje „systémem
kdo dá více“ (aukce, obálková metoda). Považujete tyto způsoby
za diskriminující stranu kupujících?
Aniž bych chtěl říct, že jsem nějakým „fanouškem“ aukcí, tvrdím, že tržní
cenu rezidenčních nemovitostí stanovuje poměr nabídky k poptávce. Je-li
poptávka větší, jak tomu dnes mnohde je, pak je v zájmu prodávajícího, aby
se vysoutěžila nejvyšší možná cena. Je na kupujícím, jakou cenu je ochoten
ještě akceptovat a jakou nikoli. O tom, jestli je nabídková cena v inzerci
„konečná“, by však měl inzerující informovat. To je podle mne etické.
Na druhou stranu je pro zprostředkovatele, pracuje-li v zájmu prodávajícího,
v současné situaci těžké odmítat, pokud je v rámci velkého zájmu evidentní,
že klient chce zaplatit vyšší cenu, než jaká byla původně požadována. Každá
nemovitost je originál a má svoji cenu.
Jaký máte názor na tzv. zpětnou hypotéku, tj. kdy firma odkoupí zpravidla
od starších občanů jejich nemovitost a nechá je v ní dále bydlet?
Podle mého názoru závisí vždy na vlastníkovi nemovitosti, jak se rozhodne
se svým majetkem naložit. Je důležité, aby se rozhodoval na základě zralé
úvahy, co je pro něj výhodnější, jistější atd. To, nechť nečiní pod nátlakem,
ale vše konzultuje s odborníky. Ať už v realitní kanceláři nebo třeba s právníky. Za takovou konzultaci sice třeba zaplatí, ale budou mít jistotu, že se
rozhodli správně.
Překvapuje vás v posledních letech neustálý růst cen rezidenčních
nemovitostí?
Růst cen nemovitostí mne nepřekvapil. Mezi lidmi je mnoho „hotovosti“,
banky hlásí historická maxima. Lidé se bojí inflace, a proto ukládají peníze.
Nákup nemovitosti je jistou investicí. Zdražování podpořily paradoxně
i levné hypotéky. Ale také média mají na poněkud nepřiměřeném růstu
cen svůj podíl. Když ze všech stran slyšíte, jak se zdražuje, tak na to prostě
přistoupíte ...
Jak vidíte otázku vývoje cen za bydlení v nejbližších měsících či letech?
Nemám pověstnou křišťálovou kouli. Mohu pouze čerpat z třiceti let své
praxe. Historicky se vždy strmý růst cen nemovitostí po čase na chvíli
zastavil, poté ceny někde i mírně klesly, ale pak zase pomalu začaly stoupat.
Dlouhodobě rostoucí křivka cen je v podstatě trvalá.
Ing. arch. Jan Borůvka
generální sekretář Asociace
realitních kanceláří České republiky

www.arkcr.cz

SVĚT PODLE

CARLA
RATTIHO

Jak bude svět vypadat za 20, 50, 100, 200 nebo 500 let?
Budeme stále bydlet ve zděných domech nebo panelácích
a každé ráno mířit do klimatizované místnosti v obřích
kancelářských budovách? Budeme muset pro trochu zeleně
cestovat daleko za město? My můžeme o budoucnosti
jen spekulovat. Italský architekt Carlo Ratti ale nehodlá
jen přihlížet, ale aktivně se projekty své kanceláře snaží
budoucnost ovlivnit. Ne nadarmo ho časopis Blueprint
Magazine zařadil mezi 25 lidí, kteří změní svět designu
a časopis Wired Magazin mezi 50 lidí, kteří změní svět.
Velkým tématem jsou pro tohoto muže tzv. chytrá města
a jejich ekologická udržitelnost. Pojďte se podívat na tři
projekty, kterými ohromil odborníky i veřejnost.

»FARMÁŘSKÝ
MRAKODRAP«
JIAN MU TOWER
Budova má živé
opláštění a uvnitř
zeleň.

Jako z jiného světa působí návrh Rattiho společnosti na nový mrakodrap
Jian Mu Tower v Číně. Budovu navrhuje vybavit vertikální hydroponickou
farmou, a to po celé její výšce! Návrh byl koncipován pro mezinárodní soutěž pořádanou předním čínským řetězcem supermarketů Wumart. Nacházet
by se měla v jihočínském Šen-čenu, což je jedno z největších a nejrychleji
rostoucích měst asijského obra i celého světa. Architektův návrh v tomto
případě představil úplně nový druh mrakodrapu, jehož koncepce má nájemcům umožnit pěstovat, nakupovat a konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu
přímo v budově.
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Jian Mu Tower byla navržena tak, aby obsadila poslední pozemek dostupný
v centrální obchodní čtvrti v Šen-čenu a nenásilně doplnila panorama
celé oblasti. Budova vysoká 218 metrů by měla umožnit pěstování plodin
na ploše až 10 tisíc čtverečních metrů – a to na svém obvodovém plášti
nebo chcete-li fasádě. Podle odhadů by hydroponická farma měla ročně vyprodukovat až 270 tun potravin. Budova by měla podle autorů představovat
soběstačný potravinovo-dodavatelský řetězec zahrnující pěstování, sklizeň,
prodej a spotřebu plodin, a to vše ve stejné budově. Kromě toho jsou ale
v budově přirozeně navržené kanceláře, supermarket nebo velká jídelna.

Střecha budovy je rovněž plánována jako místo setkávání a turistický cíl.

„Malé městské zemědělství probíhá ve městech po celém světě - od Paříže přes

New York po Singapur. Jian Mu Tower však vše posouvá na další úroveň.
Takový přístup má potenciál hrát hlavní roli při navrhování budoucích měst,
protože zahrnuje jednu z nejnaléhavějších architektonických výzev současnosti:
Jak integrovat přírodní svět do stavebního designu,“ řekl k návrhu Carlo Ratti,
který upozornil na to, že vertikální farma má navíc řešit palčivý problém
výškových budov – tedy zastínění slunečního záření.
Mimochodem, název věže je odvozen od mýtického symbolu - stromu jian
mu, který ve starověkém čínském folklóru spojuje nebe a zemi. Celkově
projekt nabízí 90 tisíc metrů čtverečních prostoru na 51 patrech.

Carlo Ratti představil zcela nový druh výškové budovy.

V budově si koupíte a rovnou zkonzumujete ovoce a zeleninu, která v ní (na ní) vyrostla.

Velkým úkolem nové čtvrti je sociální propojení lidí, kteří v ní budou bydlet, pracovat a nebo ji jen navštěvovat.

HYBRIDNÍ ČTVRŤ BIOTIC
Dalším takřka neuvěřitelným projektem Rattiho kanceláře je nová

technologická a inovační čtvrť o rozloze jednoho milionu čtverečních

metrů v Brazílii, při metropoli Brasília. V tomto případě architekti navrhli
uplatnění principu domestikace přírody - vytvořením nového hybridního
prostředí zaměřeného na sociální a environmentální udržitelnost.

Jako hlavní rozšíření historického územního plánu hlavního města Brazílie
měla čtvrť Biotic představovat rezidence, kanceláře, náměstí a parky, které
budou novými způsoby spojovat modernistické dědictví. Cílem bylo také

potlačení problému velkých měst v zemi, které trpí na nedostatečnou roz-

manitost nebo možná přesněji řečeno smíšenost. „Když jsem poprvé navštívil
Brasíliu, přítel a dlouholetý obyvatel města mi řekl vtip: ´Víš, jaký je problém
Brasílie? Čtvrť kaváren je daleko od čtvrti cukru...‘ Stručně řečeno, klíčový

problém spočívá v nedostatku smíšeného využití a trochu trpí striktně funkčním

členěním města podle modernistických zásad, což se naším plánem snažíme překonat,“ prohlásil Carlo Ratti.

Kromě smíšeného využití se projekt zaměřil také na rozdělení do pěších
bloků s pouličními frontami. Jak se osvědčilo mimo jiné v Barceloně, vnitřní
čtvrti jsou pak chráněny před provozem a znečištěním, pěší zóny navíc posilují sociální soudržnost. Dalším důležitým pohledem jsou ulice a náměstí
otevřené rozličným společenským aktivitám.
Projekt také počítá s možností venkovního kancelářského prostředí díky
celoročně mírnému klimatu. Kromě toho, že se z živých restaurací a kaváren
pod širým nebem staly prostory pro práci, otevírají se možnosti opláštění
všech budov zelení. Ta je nicméně v celém projektu zastoupena více než
bohatě. A to není vše.
„Kancelářské budovy, vznášející se nad úrovní terénu, jsou navrženy tak, aby dovnitř pronikalo slunce a vítr,“ říká James Schrader, projektový manažer CRA.
„Díky systému otevíratelných dřevěných fasád, které se mohou posouvat po budově
jako závěs, se vnitřní prostory otevřou do exteriéru, což uživatelům umožní užít
si počasí v Brazílii.“

Vnitřní části čtvrti mají být ubráněny provozu a tím také znečištění. Důraz je kladen na otevřenost všech prostorů.

Pohled z horní terasy je zkrátka parádní.
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TENISOVÁ VĚŽ PLAYSCRAPER
Tenisová věž má být vysoká úctyhodných 90 metrů.

Dalším fascinujícím kouskem Rattiho
týmu je Playscraper – tenisová věž,
která nabízí několik tenisových kurtů
naskládaných na sebe. Neotřelý design
je umožněn inovativní konstrukční
technologií založenou na lehké sendvičové
konstrukci z nerezové oceli.

Celý Playscraper by měl vynikat snadnou montáží i demontáží.

Věž je vysoká 90 metrů a skládá se z osmi
kurtů o celkové ploše 5 500 čtverečních
metrů. „Tento projekt by nejen vytvořil novou ikonu pro milovníky sportu, experimentuje také s novým typem veřejného prostoru,
který se rozkládá svisle místo vodorovně,“
vysvětluje Ratti, který argumentuje také
tím, že věž se snadno instaluje a demontuje a lze ji tedy relativně lehce přesouvat.
Tenisová věž obsahuje osm sendvičových
struktur na sobě, z nichž každá obsahuje
samostatný tenisový kurt. Úzké strany
každého „boxu“ mají průhledné stěny na-

bízející panoramatický výhled. Dvě dlouhé
strany obsahují elektronickou fasádu,
která může streamovat sportovní zápasy
a další digitální obsah. Unikátní design
věže tak zapojuje nejen hráče na hřišti, ale
i kolemjdoucí, kteří mohou akci sledovat
na širokoúhlých obrazovkách.
Text: Real Estate Praha
Foto: Carlo Ratti Associati

Kratší stěny kurtů jsou otevřené a nabízejí neskutečný výhled.

nabídka a poptávka

textová inzerce

Praha 1 – Staré Město

Mnich, Pelhřimov, Vysočina

Poskytneme peníze

Pronájem bytu 2+kk o OP 60 m2 v přízemí s vl. 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.

Unikátní venkovské sídlo v obci na rozmezí Jižních Čech a Vysočiny.
Nákladně a citlivě zrekon. do dnešní podoby a pojmenované La Perla.
Dochované dobové prvky, vkusný design, špičkové zázemí pro náročné.
Luxent s.r.o.
734 445 445
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5072
Informace v RK

na privatizaci (odkup) bytu do vlastnictví. Následně od vás byt
odkoupíme, anebo necháme dále bydlet.
OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

Praha 2 – Nové Město

Praha 4 – Hodkovičky

Pro prověřené klienty hledáme

Pronájem kompl. zaříz. luxusního bytu 2+1 s výhledy na Pražský hrad,
Vltavu i Vyšehrad. Celková PP 95 m2. V bytě je obývací 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.

Stavební pozemek o CP 1.764 m² v klidné ulici Na Lysinách, mezi
stávající zástavbou. Veškerá občanská vybavenost v dosahu, zastávka
MHD 100 m, škola i školka. Kompletní inženýrské sítě u pozemku.
Luxent s.r.o.
720 310 300
www.luxent.cz/nabidka/N4667
Informace v RK

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme rychlé jednání
a peníze ihned.
OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

Praha 1 – Nové Město

Ihned odkoupíme byt v Praze

Majitel stavební společnosti hledá RD

Prodej bytu 2+1 s balkonem o UP 77 m2 u galerie Mánes na Masarykově
nábřeží. Byt je ve zvýšeném 2. p. hist. činžovního 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

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

Praha 5 – Smíchov

Ihned vykoupíme Vaši nemovitost

Koupíme stavební pozemek

Luxusní mezonet 3+kk o UP 140 m2, v projektu Rezidence Erbenova,
poblíž atraktivní vilové čtvrti Na Hřebenkách, 1. patro, součástí jsou
terasy 43 m2 a předzahrádka (9 m2). V ceně bytu 2 park. stání a sklep.
Luxent s.r.o.
720 310 300
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/ERB-2AB
od 23 290 000 Kč

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

Praha 1 – Nové Město

Pro mladé manžele s dětmi hledáme

Aktuálně hledáme pro přímého kupce

Zajímavý byt 3+kk s množstvím úlož. prostor v činž. domě s výtahem,
jen pár kroků od Karlova náměstí. Nábytek vestavěn na míru vč.
masivní kuchyně se spotřebiči, cena zahrnuje vybavení celého bytu.
Luxent s.r.o.
773 769 769
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5382
25 900 000 Kč

RD (lze i starší) nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha-východ,
Praha-západ, okres Kolín nebo Benešov. Cena do 5 000 000 Kč

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.

OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

INSTINKT REALITY s.r.o.
www.instinkt-reality.cz

OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

724 370 102
info@omega-reality.cz

724 370 102
info@omega-reality.cz

724 370 102
info@omega-reality.cz

724 370 102
info@omega-reality.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 73 73 03
info@instinkt-reality.cz

Praha 5 – Jinonice

Koupíme dům nebo rekreační objekt

Peníze za vaši rek. nemovitost ihned!

RD ve vilové čtvrti na dosah přírody v rezidenčním projektu
Na Hutmance. Dům o UP 204 m2 disponuje vlastní zahradou (42 m2),
jedním parkovacím stáním a garáží. Jedná se o poslední nabízený dům.
Luxent s.r.o.
770 189 189
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5798
24 500 000 Kč

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

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese Praha-západ a Prahavýchod. 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
info@instinkt-reality.cz

Praha 8 – Libeň

Urgentně poptáváme

Pronajmeme váš byt do 14 dnů.

Prodej pražské technické památky – vodárenská věž z roku 1904
přestavěná na unikátní dům 3+kk o velikosti 223 m². Pozemek
1.268 m², podzemní relaxační centrum vč. vinného sklepa garáž.
Luxent s.r.o.
770 181 181
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/N5166
Informace v RK

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany, Mnichovice,
Popovice, Petříkov a celá tato oblast. Rychlé jednání, peníze ihned.

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
info@instinkt-reality.cz

Panenské Břežany

Přímý kupující hledá RD v Praze

Trápí Vás hrozící exekuce nemovitosti?

Rodinná vila s kompl. vybavením a relaxačním zázemím, vybudovaná
v nejvyšším standardu za použití nejkval. materiálů, s vzrostlou
zahradou. Dům je v bezvadném stavu, připravený ihned k nastěhování.
Luxent s.r.o.
770 181 181
Třída B
www.luxent.cz/nabidka/N5242
Informace v RK

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

OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

724 370 102
havelka@omega-reality.cz

OMEGA REALITY
www.omega-reality.cz

724 370 102
info@omega-reality.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
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fotoinzerce

Máchovo údolí, Stříbro

Světlá nad Sázavou

Praha 6 - Lysolaje

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

Zámek 100 km od Prahy stojí na levém břehu Sázavy v sousedství
centra města, v krajině Českomoravské vrchoviny. Rozlehlý zámecký
komplex nabízí 5.500 m2 UP ve dvou NP bez půdy a sklepů.
Luxent s.r.o.
773 769 769
Třída G
www.luxent.cz/nabidka/M5701
Informace v RK

Stavební pozemek o celk. ploše 1.509 m2 pro výstavbu domu zast.
plocha max. 225 m2 a hrubé podlahové ploše 357 m2 vč. platného
územního rozhodnutí a stav. povolení se nachází nad Šáreckým údolím.
Luxent s.r.o.
770 186 186
www.luxent.cz/nabidka/N5990
39 500 000 Kč

Praha 8 - Bohnice

Praha 6 – Dejvice

Bratronice, okr. Kladno

Stavební pozemek (800 m²) se stav. povolením na vilu ve stylu
francouzského venkova s názvem TAJEMSTVÍ v přírodní lokalitě
poblíž parku Drahaň. Pozemek je součástí arch. projektu Zahrada snů.
Luxent s.r.o.
770 186 186
www.luxent.cz/nabidka/N5978
19 800 000 Kč

Krásný řadový rohový RD 5+1 (252 m2) v památkově chráněném území
sídliště Baba u Šáreckého údolí. 2 patra, zahrada, garáž, 2 koupelny.
Výborný stav, nová okna, podlahy, fasáda. Lukrativní lokalita.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída D
734 256 400
18 900 000 Kč

Prodej RD 4+2 (240 m2) - bývalý mlýn, později hostinec - který stojí
na zvýšeném břehu potoka Loděnice. V přízemí původní sál a kuchyň,
v podkroví 2 samostatné apartmány. Bus. zastávka přímo u domu.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 264 957
6 250 000 Kč

Jenštejn, okr. Praha - východ

Praha 5 – Smíchov

Praha 9 – Jahodnice

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 D
605 264 957
10 890 000 Kč

Kompletně zrekonst. řadový dům 2+1 (75 m2). Vilová čtvrť Malvazinky.
2 předzahrádky, sklep, půda, 2 koupelny a WC. 1.p. kuchyň, 2.p. obýv.
pokoj, balkon. 3.p. ložnice. Klidné bydlení v centru města.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
605 993 268
27 000 Kč/měs.

Zařízený byt 3+kk se 2 předzahrádkami (120 m2), ul. U Hostavického
potoka. 2 neprůch. pokoje, obývák s KK, plně vybavená kuchyň. linka.
Park.stání + velký sklep v garáži. Klidná čtvrť blízko přírody.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída C
734 319 304
22 900 Kč/měs.

Praha 4 - Michle

Praha 1 - Staré Město

Praha 5 - Barrandov

Reprezent. kancelář. prostory (323 m2) v 1.NP admin. budovy,
Vyskočilova, Brumlovka. Vhodné jako sídlo firmy, členité prost. (openspace i uzavřené buňky) splňují nejmodernější požadavky na provoz.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
734 256 400
300 Kč za m2/měs.

Byt 2+1 (53 m2) Týnská ulička u Staroměstského náměstí. Po kompletní
rekonstrukci. 1. p. klidného byt. domu, balkon do vnitrobloku.
Kuchyňské spotřebiče (sporák, myčka, lednice), prostorné skříně.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída G
734 256 400
17 500 Kč/měs.

Byt 2+kk (45 m2), 4.p. rezidence Kaskády Barrandov, ul. Kováříkova,
orient. do vnitrobloku a zeleně. Zařízený nábytkem i spotřebiči,
vybavený KK, velká garáž, dobrá dostupnost, Prokopské údolí.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Třída B
734 319 304
13 200 Kč/měs.
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A RYCHLE!!!

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 777 745 640
nebo v poptávkovém formuláři na stránkách mobilniuklizecka.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.

Představujeme Vám Garden Lofts.
Místo, kde chcete žít, nejen bydlet.
V klidné lokalitě Prahy 5 nedaleko Dívčích hradů, pár minut pěšky
od metra B, roste nová nadčasová rezidence s 22 byty v industriálním
stylu. Výjimečné bydlení s vlastní zahradou, workoutovou zónou
a zahradním biotopem ke koupání.
www.gardenlofts.cz

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

