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Změny 
v občanském 
zákoníku

Co víte 
o Home 
Stagingu?

Nové 
informace 
o revizi pojištění.

Náměstí Míru 9, Praha 2
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Milí čtenáři, vážení obchodní partneři, 

zřejmě se mnou budete souhlasit, že letní víkendy je příjem-

nější trávit v přírodě než ve městě. Není divu, že mít nějakou 

nemovitost na  venkově, do  které se dá utéci z  rozpáleného 

města, je snem mnoha Čechů. Během posledního půlstoletí se 

fenomén chataření a  chalupaření rozrostl do  té míry, že nás 

dnes v oblibě víkendových sídel předčí v Evropě pouze obyva-

telé Skandinávie.

Domnívám se, že tato naše vášeň jen tak 

neuvadne, a  proto je koupě chaty nebo 

chalupy dobrou investicí. Pořídíte-li si ví-

kendovou nemovitost a  nevyužijete ji 

po celou sezónu, můžete ji zúročit tak, že 

ji nabídnete k pronájmu. Roste počet lidí, 

kteří už jsou unaveni z  přeplněných ital-

ských pláží a úmorných cest do Dalmácie 

a raději zůstávají přes léto doma. Vůbec se 

nedivím, u nás je přece tak krásně! Pokud 

nemají a  z  nějakého důvodu si nemohou 

nebo nechtějí pořizovat vlastní prázdni-

novou nemovitost, mohou si pronajmout 

právě tu vaši. A o  tom, že toho Češi čím 

dál více využívají, svědčí stoupající obliba 

serverů nabízejících právě krátkodobý pro-

nájem chat a chalup.

Pokud se rozhodnete, že si nějakou nemo-

vitost na  víkendy v  přírodě pořídíte, mů-

žete se kdykoliv obrátit na nás. Rádi vám 

najdeme ten pravý.

Přeji vám krásné léto, ať už ho trávíte kde-

koliv.

 

Karel Švejd
jednatel Ponte realitní společnosti

   certifi kovaný školící systém   
   profesionální a přátelský přístup   

   zázemí klientského centra se zkušenými asistentkami   
   silné marketingové a reklamní aktivity společnosti   

   možnost budování vlastního týmu, pobočky   
   vlastní developerské aktivity   

Rozhovor s JUDr. Václavem Kovářem, 
obchodním ředitelem společnosti PONTE

Nový občanský zákoník přinesl již 
na začátku roku 2014 řadu změn, které 
bezprostředně ovlivňují širokou oblast 
života jednotlivců i  společnosti. Jak 
nás ale informoval JUDr. Václav Kovář, 
na některé změny přichází čas až nyní.

Jak vnímáte ze svého pohledu nový ob-
čanský zákoník?
Bohužel se nesetkal s pozitivním přijetím 
mezi laiky ani odborníky. Oceňuji však, 
že se snaží reagovat na současné potře-
by společnosti. Řadu ustanovení již běž-
ně v  realitní praxi aplikujeme na  právní 
vztahy vzniklé po 1. lednu 2014, a to při 
prodeji i pronájmu nemovitostí. Praktický 
dopad jedné novinky však přichází tepr-
ve 1. ledna 2015.

O jakou novinku jde?
Jedná se o změnu v pojetí institutu spo-
luvlastnictví. Od  nového roku již nemají 
spolumajitelé nemovitosti automatické 
předkupní právo. Až dosud platilo, že 
prodávající musel ostatním spoluvlastní-
kům nabídnout svůj podíl přednostně. Te-
prve v případě, kdy spoluvlastníci nepro-
jevili zájem a do dvou měsíců nezaplatili 
kupní cenu, mohl převodce svůj podíl na-
bídnout třetím osobám. Od  ledna 2015 
tuto povinnost již prodávající nemá.

To znamená, že nás spolumajitel ne-
movitosti už nemusí informovat o  tom, 
komu prodává část našeho domu?
V  podstatě ano, nová úprava opravdu 
mění situaci ve  prospěch prodávajícího, 
který může se svým podílem nakládat 

podle své vůle.  Což někdy může zname-
nat pro spoluvlastníky opravdu nemilé 
překvapení.

Můžeme se proti tomu předem ochránit?
Ano, nový zákoník spoluvlastníkům umož-
ňuje zřídit si předkupní právo smluvní, 
které může obsahově kopírovat jeho do-
savadní zákonnou podobu. Smluvní před-
kupní právo může být sjednáno jako právo 
obligační, zavazující smluvní strany sa-
motné, nebo jako právo věcné, které pů-
sobí i vůči třetím osobám, přičemž k jeho 
vzniku je nutný zápis do katastru. Úprava 
předkupního práva je poměrně složitá zá-
ležitost, proto doporučuji se vždy obrátit 
na  renomovanou realitní kancelář nebo 
na advokáta. 
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Byty

Praha 10 - Dubeč
Prodej útulného, slunného podkrovního bytu 3+kk, 82 m2 v no-
vostavbě bytového domu v Dubči, zařízeného a uspořádaného 
ve stylu Feng Shui. Dvě garážová stání a sklep. 

Cena 4 500 000,- Kč ID 60867

Praha 5 - Hlubočepy
Slunný byt 2+kk, 43 m2, v zrekonstruo-
vaném domě, ulice Pivcova, spousta ze-
leně v okolí. Dispozice bytu nabízí obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, 
koupelnu a WC.
Cena 1 140 000,- Kč ID 60661

Praha 5 - Hlubočepy
Slunný byt 3+1, 73 m2, v  zrekonstruova-
ném domě, ulice Pivcova, se spoustou 
zeleně v okolí. Byt má dobrou dispozici, 
samostatně přístupné pokoje, kuchyň, 
koupelna a WC.
Cena 1 350 000,- Kč ID 60949

Praha 5 - Stodůlky
Světlý byt po  zdařilé rekonstrukci 1+1, 
36 m2, 6.NP, panelový dům s  výtahem, 
Praha 5, Stodůlky, Běhounkova ulice. Byt 
se nachází v docházkové vzdálenosti za-
stávky metra Hůrka. 
Cena 1 700 000,- Kč ID 61037

Praha 3 - Žižkov
Půdní mezonet 2+kk s otevřenou galerií 
v  DR vlastnictví se splacenou anuitou, 
ulice Vlkova. Ihned volný, vhodný na in-
vestici. Dobrá dostupnost do centra.

Cena 3 980 000,- Kč ID 61006

Praha 4 - Podolí
Světlý, tichý byt 1+1 v OV, 32,5 m2 v Praze 
5 - Podolí, Na  Dolinách. Vybavená ku-
chyňská linka, vestavné skříně, vytápění 
WAW, koupelna se sprchovým koutem 
a WC.
Cena 1 950 000,- Kč ID 60536

Praha 5 - Zbraslav
Velmi světlý byt 3+kk, 2.NP, OV, plocha 
92 m2, 2 balkony, garáž. Novostavba 
z  roku 2006. Klidná část Sluneční měs-
to, 15 min do centra. Veškerá občanská 
vybavenost.
Cena 4 890 000,- Kč ID 60993

Praha 10 - Strašnice
Světlý byt 1+1 o  rozloze 47 m2, DR, 2. 
patro/3p., cihlová budova , ulice Krátká. 
Byt po  částečné rekonstrukci, komora, 
sklepní koje. Výborná dopravní dostup-
nost .
Cena 2 230 000,- Kč ID 60988

Praha 7 - Bubeneč
Mezonetový byt 6+kk, o velikosti 150 m2.
Byt se nachází ve  3. patře secesního 
domu. Vznikl propojením dvou původ-
ních bytových jednotek nad sebou. Re-
konstrukce v roce 2000. 
Cena 12 444 000,- Kč ID 61024

Kladno - Švermov
Rodinný dům 4+1, 130 m2, pozemek 225 
m2, garáž, technické stavby, zahrada. 
Dům po  rekonstrukci, nová kuchyňská 
linka, koupelna s vanou, sprchový kout, 
plastová okna.
Cena 3 220 000,- Kč ID 60643

Rodinné domy

Všestudy, okr. Mělník
Prostorný přízemní RD (možno dvouge-
nerační). Rekonstrukce - střecha, fasáda, 
okna, část interiérů. Všechny IS k dispozici. 
Garáž, malá zahrada. Klidná obec.

Cena 1 790 000,- Kč ID 26784

Dražetice, okr. Příbram
Prostorný rodinný dům 5+2, Dražetice - 
Borotice, podsklepený, izolovaný, dvojga-
ráž. Užitná plocha 112 m2, pozemek 1 430 
m2. Vytápění na tuhá paliva a LTO, vlastní 
studna. 
Cena 1 960 000,- Kč ID 60365

Nové Strašecí, okr. Rakovník
Řadový, rodinný dům 4+1, 120 m2, se 
zahradou s ovocnými stromy a  sklení-
kem 21 m2, klidná část obce, výhodná 
investice. Bus Praha, Kladno i Rakovník.

Cena 2 349 000,- Kč ID 60640

Hýskov, okr. Beroun
Prostorný rodinný dům 5+1, 150 m2, 
na  vlastním pozemku 413 m2, ve  velmi 
dobrém stavu. Svažitý pozemek s  ori-
entací na jih. Výborné dopravní spojení 
do Prahy.
Cena 3 300 000,- Kč ID 60644

Třemblat, okr. Praha-východ
Rodinný dům s dispozicí 3+kk na pozem-
ku 974 m2, Třemblat u Ondřejova. Zasta-
věná plocha 96 m2, užitná plocha 78 m2. 
Dům je v původním stavu, určený pro re-
konstrukci. 
Cena 2 400 000,- Kč ID 60932

Kersko, okr. Nymburk
Zděný dům s  dispozicí 4+1, pozemek 
3 069 m2. Sauna, krb, ústřední vytápění 
na  TP, studna, jímka, terasa. Částečně 
zalesněný pozemek v  centrální části 
Kerska. 
Cena 2 950 000,- Kč ID 60301

Malé Kyšice, okr. Kladno
Prostorný rodinný dům se zastavě-
nou plochou 230 m2, zahrada 824 m2, 
ostatní plocha 172 m2. Dům k  rekon-
strukci, v  okolí křivoklátské lesy. Lze 
rozdělit na 2 části.
Cena 3 482 000,- Kč ID 60583

Sluhy, okr. Praha-východ
Novostavba nízkoenergetického rodinného domu 5+kk s 38 m2 
terasou v patře. Klidné a tiché bydlení v zeleni na kraji vilové 
zástavby s výhledem do krajiny. Metro 15 minut.

Cena 4 850 000,- Kč ID 60733
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Dřísy, okr. Mělník
Multifunkční objekt, rodinný dům 2+1, 
80 m2, + drobná výroba 250 m2, na po-
zemku 2478 m2. K  dispozici příjezd 
na zpevněné plochy 1000 m2. Všechny 
IS mimo plynu.
Cena 3 580 000,- Kč ID 60259

Tuchlovice, okr. Kladno
Prostorný dům, užitná plocha 543 m2, 
dvojgaráž, pozemek 423 m2. Tuchlovi-
ce, ulice Na Hradčanech. Podlaha nová 
prkna, plastová okna, střecha sedlová – 
šindel, nové okapy, studna.
Cena 4 500 000,- Kč ID 60597

Praha 9 - Újezd nad Lesy
Koncový ŘRD s  dispozicí 4+kk. Užitná 
plocha 126 m2. Novostavba z roku 2009. 
Plocha pozemku 303 m2. Garáž, 2x kou-
pelna, balkon. Velice klidná rezidenční 
lokalita.
Cena 6 400 000,- Kč ID 60458

Unhošť, okr. Kladno
Rodinný dům 5+1, obytná plocha 112 m2, 
pozemek 712 m2. Kolaudace 2008. Te-
rasa v patře, 2x koupelna, kompletní IS. 
Výborná dostupnost na metro. 

Cena 6 490 000,- Kč ID 60726

Bubovice, okr. Beroun
Luxusně zařízená novostavba RD 5+kk, 
155 m2, na pozemku 616 m2, všechny sítě 
k  dispozici, 2 x koupelna, krytá terasa 
a udržovaná zahrada. Na hranici CHKO 
Český kras, Praha 12 min. 
Cena 6 490 000,- Kč ID 60925

Dřevčice, okr. Praha-východ
Rodinný dům o ploše 300 m2, zahrada 
1108 m2. Tři bytové jednotky - 4+1 v pří-
zemí, 1+1 a 3+1 v prvním patře s možnos-
tí terasy 5 m2. Po rekonstrukci.

Cena 6 950 000,- Kč ID 60821

Unhošť, okr. Kladno
Moderní, kompletně vybavený dům 
5+kk, 168 m2 užitné plochy. Dům kolau-
dován v  roce 2008. Výborná dostup-
nost do Prahy, kompletní občanská vy-
bavenost.
Cena 7 490 000,- Kč ID 60619

Kladno, ul.Štítného
Cihlový dům 620 m2 s možností pronají-
mat šest bytových jednotek 2+1 v centru 
Kročehlav. Nová fasáda, střešní krytina, 
plastová okna. Součástí je sklep a garáž. 

Cena 7 800 000,- Kč ID 60143

Byšice, okr. Mělník
Dvougenerační rodinný dům 7+2, 218 m2, 
plocha pozemku 626 m2 v  klidné části 
obce. Částečná rekonstrukce v  r. 1999. 
U  domu udržovaná zahrada, dvě garáže 
a sklad.
Cena 3 600 000,- Kč ID 60857

Uhy, okr. Kladno
Zemědělská usedlost - rodinný dům 4+1, 
140 m2, stavební parcela 900 m2, země-
dělské pozemky 42 000 m2. Chovná za-
řízení pro okrasné ptáky. Samota 800�m 
od obce.
Cena 5 071 500,- Kč ID 60813

Praha 9 - Běchovice
Samostatně stojící jednopatrový rodin-
ný dům 4+1, na pozemku 787 m2, z roku 
1965. Dům je postaven z  cihel, je celý 
podsklepený, napojen na veškeré veřej-
né inženýrské sítě.
Cena 8 990 000,- Kč ID 60590

Velké Přítočno, okr. Kladno
Novostavba, rodinný dům 3+kk, 100 m2, 
s terasou, pozemek 1443 m2. Kryté par-
kovací stání, zahradní domek., zabezpeč. 
systém, koupelna s vanou, WC dohroma-
dy, plast. okna.
Cena 5 490 000,- Kč ID 61001

Černošice, okr. Praha-západ
Velmi zachovalý rodinný dům 3+1 a 4+1, 147 m  2, s terasou a gará-
ží. Dům stojí na vlastním rovinatém pozemku o rozloze 1169 m2. 
Rekonstrukce proběhla v r. 2006.

Cena 8 900 000,- Kč ID 60884

Praha 4 - Hrnčíře
Novostavba rodinného domu 5+1, 236 m 2, s dvougaráží na po-
zemku 933 m2 z roku 2006, podlahové topení ve všech podla-
žích, prostorná hala s krbem a moderní kuchyně.

Cena 13 500 000,- Kč ID 60348

Okoř, okr. Praha-západ
Atypický dům o  velikosti 5+1, 260 m2, 
po  celkové rekonstrukci. Obývací po-
koj, velká jídelna, hala s krbem, kuchyň 
a  koupelna, velké francouzské okno 
na terasu.
Cena 8 000 000,- Kč ID 61020

Roztoky, okr. Praha-západ
Novostavba RD 6+1, 225 m2, na pozem-
ku 775 m2, v žádané lokalitě nad Vltavou 
tvoří rozlehlý, členitý dům, jež poskytuje 
komfortní rodinné nebo vícegenerační 
bydlení.
Cena 12 500 000,- Kč ID 60795

Praha 10 - Pitkovice
Dispozice 4+1 (191 m2), 2x garáž (35 m2), 
3x koupelna, šatna, komora, 2x terasa, 
vestavěné skříně, programovatelné za-
vlažování, alarm, krb. Nadstandardní 
dům v klidné lokalitě. 
Cena 13 700 000,- Kč ID 60281

Praha 4 - Braník
Architektonicky jedinečná dvougene-
rační vila 10+3, 246 m2 obytné plochy 
(sklep 42 m2) na pozemku 1480 m2, dům 
má k dispozici 2 garáže a další zpevně-
né plochy. 
Cena 22 900 000,- Kč ID 60518
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Je zde třeba zdůraznit, že profesionální Home 
Staging není ani tak o vybavení domácnosti 
či vzhledu a  kvalitě inzertních fotografi í, ale 
v první fázi o změně myšlení a přístupu pro-
dejce k celému obchodu. Následně pak o cel-
kové marketingové strategii prodeje. V tomto 
ohledu panuje mezi lidmi a dokonce i makléři 
dodnes mnoho mýtů, říká Pavlína Glacnero-
vá, majitelka homestagingové fi rmy Ukázkový 
domov, která s Ponte Reality úzce spolupra-
cuje.

Pojďme se proto dnes podívat, alespoň 
na některé z nich:

• Home Staging je zbytečně drahý luxus, kte-
rý si mohou dovolit jen movití zájemci

 Pravda je však taková, že Home Staging 
může být i  jen krátká návštěva odborníka 
u Vás doma, která Vám poskytne jednodu-
chý návod a seznam toho, co si můžete a jistě 
i zvládnete za minimální náklady udělat, ob-
starat sami. Náklady na Home Staging jsou 
přitom jen nepatrným zlomkem slevy, ke kte-
ré se uchyluje většina prodejců ve chvíli, kdy 
o nemovitost není zájem.

• Noví majitelé si budou chtít stejně udě-
lat obklady, podlahy, výmalbu, atd. podle 
svého.

 A také na to budou chtít tučnou slevu. Pokud 
jde o zastaralé, příliš extravagantní, špinavé, 
výrazně poškozené prvky, tak zcela jistě. 
Počítejte s tím, že předpokládanou cenu re-
konstrukce ještě tak zdvoj nebo ztrojnásobí. 
Navíc se nad prodejem začíná vznášet oblak 
nemovitosti „s  nevýhodou“. Většina lidí se 
raději nastěhuje do hotového a věřte, že jim 
nebude líto za to i zaplatit.

 Profesionální stager má oko nezaujatého 
kupce, odbornost a praxi, proto je schopný 
vám doporučit, které investice do  rekon-
strukce se ještě před prodejem vyplatí.

• Home Staging nelze aplikovat v domácnos-
ti, kde se stále ještě bydlí. 

 Pokud majitel v nemovitosti bydlí, jde o fan-
tastickou výzvu. Nejen, že začne vidět svůj 
domov ze zcela jiného úhlu, což se může ve-
lice vyplatit při zařizování nového domova, 
ale do jisté míry se i odosobní a prožívá pak 
odchod z důvěrně známého prostředí lépe.

Chcete-li se o této službě dozvědět víc, sleduj-
te stránky ukazkovydomov.cz nebo se obraťte 
na kteréhokoliv makléře Ponte Reality. V rámci 
naší spolupráce s  Ukázkovým domovem zís-
káte exkluzivní nabídku poradenství i  služeb 
v této oblasti.

Home Staging (čti houmstejdžing neboli odborná příprava nemovitosti k prodeji) 
je obor, který si v poslední době získává velikou popularitu celosvětově. V České 
republice jde zatím jen o první vlaštovky, nicméně i u nás už začíná přinášet své 
ovoce. A to nejen díky rychlému prodeji, který prodejcům ušetří nemalé náklady 
s provozem, ale jak se v poslední době ukazuje, tak i v podobě výsledné ceny, 
za kterou se takto připravené nemovitosti prodávají.

Mýty a fakta o Home Stagingu
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Pozemky

Beroun
Svažitý pozemek o  velikosti 1532 m2 je vhodný pro stavbu 
domu, nachází se ve vilové zástavbě a skýtá nádherný výhled 
na město Beroun. Veškeré sítě jsou k dispozici.

Cena 6 500 000,- Kč ID 61015

Čerčany, okr. Benešov
Stavební pozemek 1003 m2. Čerčany, 
ulice Na  Bulánce, jižní orientace, kom-
pletně zasíťovaný. Nabízí dostatek sou-
kromí, s výhledem do krajiny Posázaví. 
Dobrá dostupnost do Prahy a Benešova.
Cena 2 800 000,- Kč ID 60923

Praha 10 - Hostivař
Komerční pozemek o výměře 6890 m2 
v žádané lokalitě Praha 10 - Hostivař, ul. 
Rabakovská. Elektřina, plyn, vodovod, 
kanalizace, Platné územní rozhodnutí.

Cena 27 000 000,- Kč ID 46082

Černolice, okr. Praha-západ
Mírně svažitý stavební pozemek 1168 m2 
s krásným výhledem, pro stavbu domu 
s evidenčním číslem do 150 m2. Elektři-
na, vlastní studna.

Cena 2 300 000,- Kč ID 56638

Mnichovice u Říčan, Praha-východ
Pozemek o výměře 7344 m2 se nachází 
konci obce, lokalita Na  Tehovách. Ro-
mantické místo ničím nerušené s výhle-
dem do krajiny. V sousedství obydlený 
pozemek. Nabízíme jako ornou půdu.
Cena 100 Kč/m2 ID 60885

Bratronice, okr. Kladno
Pozemek o výměře 1105 m2, určený k vý-
stavbě. Nachází se na okraji obce. Elek-
třina a voda u hranice pozemku, ostatní 
inženýrské sítě do 100m od pozemku.

Cena 1 149 750,- Kč ID 60732

Praha 8 - Ďáblice
Stavební pozemek 784 m2. Na  poze-
mek jsou přivedeny veškeré IS, poze-
mek je rohový, oplocený, orientovaný 
na JZ. Klidná část obce s výbornou do-
stupností do centra. 
Cena 5 800 000,- Kč ID 60530

Řevnice, okr. Praha - západ
Prodej stavebního pozemku 1152 m2. 
Rovinatý oplocený pozemek obdélníko-
vého tvaru, plně zasíťovaný včetně pří-
pojky plynu a telefonu, studna a buňka. 

Cena 2500 Kč/m2 ID 60868

Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram
Pozemek pro bydlení o rozloze 1658 m2 
je ideálně tvarově disponovaný mírně 
sestupující směrem na jih - klidná část 
obce, blízko k  centru (5 minut volnou 
chůzí) - nádherný výhled do krajiny.
Cena 2200 Kč/m2 ID 60910

Chaty a chalupy

Záhořany, okr. Praha-západ
Udržovaná podsklepená chata 2+kk, 59 m2, se zahradou 577 m2 

na okraji obce Zahořany. Příjemné, klidné místo s dostatkem sou-
kromí k trávení volného času.

Cena 1 425 000,- Kč ID 60895

Kobylníky, okr. Příbram
Rekreační chata 1+kk, veranda s krbem, 
51 m2, pozemek 441 m2, Kobylníky - 
Chotilsko, přízemní zděná chata, v udr-
žovaném stavu, s  možností parkování 
aut v garáži a na zahradě.
Cena 1 360 000,- Kč ID 60376

Kamenný Přívoz, okr. Praha-západ
Velmi pěkná dřevěná chata 3+1, 60 m2, 
na pronajatém pozemku od obce, nad 
řekou Sázavou. Elektřina, suché WC. 
Krásný výhled, klid. Parkování 200�m. 
Nízké náklady.
Cena 490 000,- Kč ID 60718

Čistá, okr. Rakovník
Chalupa 2+2+kk, 96 m2, s  rozlehlým 
pozemkem 4060 m2, vhodná pro re-
kreaci i  bydlení. K  dispozici elektřina, 
voda, septik, klidná čistá lokalita upro-
střed lesů.
Cena 980 000,- Kč ID 60372

Samopše, okr. Kutná Hotra
Pěkná zděná chalupa 2+1, pozemek 
2  500 m2. Nová koupelna, WC, ku-
chyně, velké prostory pro rozšíření. 
Elektřina, vlastní studna, domovní 
čistička. Klidná lokalita.
Cena 1 710 000,- Kč ID 32674

Praha 5 -Lipence
Chata o  rozloze 32�m, užitná plocha 
50 m2, pozemek 564 m2. Chata před 
rekonstrukcí, zavedena elektřina, vlast-
ní studna, zahradní domek na  nářadí. 
Krásné okolí.
Cena 1 490 000,- Kč ID 60894
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Mezi nejběžnější chyby, kterých se lidé do-
pouští, patří nedostatečné pojištění nebo 
naopak placení příliš vysokého pojistné-
ho, které nekryje potřebná rizika. To má 
v obou případech za následek, že vypla-
cená částka při pojistné události neodpo-
vídá našim očekáváním. 

Češi obecně důležitost správně nastave-
ného pojištění, ať jde o zdraví, auto nebo 
nemovitost stále podceňují. Přitom pre-
ventivní prohlídku u lékaře ani technickou 
u svého auta nikdo z nás obvykle nezane-
dbává. Revize pojistek navíc nic nestojí, 
jen pár kroků do pojišťovny a nyní i na po-
bočku ČSOB.

ČSOB nově zavedla službu nazvanou ban-
kopojištění. Jejím hlavním benefi tem je, že 
šetří čas, peníze i  starosti. Díky propoje-
ní bankovních a  pojišťovacích produktů 
a  nabídce výhodných balíčků mají lidé 
k  dispozici komplexní servis na  jednom 
místě a  mohou využít doporučení ne-
jen pojišťovacího poradce, ale i  bankéře. 
Na výběr mají řadu produktů – od klasic-
kého pojištění stavby, domácnosti nebo 
auta až po životní pojištění. Využít mohou 

i speciální nabídku. Jako příklad lze uvést 
kreditní kartu, u níž většina lidí předpoklá-
dá pojištění na cesty. U ČSOB ale mají kli-
enti automaticky pojištěno také všechno 
zboží, které s ní zaplatí.

Velkým nešvarem je, že se o své pojistky 
průběžně nestaráme. Lidé většinou upra-
vují své smlouvy po osmi i více letech. Za-
staralou smlouvu tak má více jak polovina 
pojištěnců. Je důležité si uvědomit, že tím, 
jak člověk prochází životem, mění se jeho 
potřeby, poměry, standardy, majetek i zá-
jmy. Stavební úpravy nemovitostí, výraz-
né změny vybavení domácnosti, narození 
dítěte, změna koníčků - na to vše je třeba 
reagovat v  rámci pojistné smlouvy, a  tu 
pravidelně aktualizovat. 

„Lidé by neměli spoléhat na to, že jim se 
nic stát nemůže, a  o  smlouvy pečovat. 
A zároveň by se neměli bát svěřit se do ru-
kou profesionálů. Ti jim pomohou sjednat 
dobrou pojistku, která pokryje všech-
na možná rizika a  v případě potřeby jim 
ve svízelné situaci rychle pomůže,“ uzaví-
rá David Moravec, ředitel hlavní pobočky 
ČSOB PRAHA – Anglická.

Nové informace o revizi pojištění. Jak jste na tom Vy a Vaše pojištění?

Ptáme se... Ing. Davida Moravce,
ředitele hlavní pobočky ČSOB

Praha - Anglická

S pojistnými událostmi má podle České asociace pojišťoven zkušenost skoro polovi-
na z nás. Krádeže, vloupání, havárie nebo živelné katastrofy patří mezi jejich nejčas-
tější příčiny. A ještě více lidí, konkrétně 51%, v průběhu svého života pojistné smlouvy 
neaktualizuje. Jejich pravidelnou kontrolou lze přitom předejít mnoha problémům. 
ČSOB nyní nově nabízí bankopojištění. Mezi jeho hlavní přednosti patří, že výhodně 
propojuje bankovní a pojišťovací produkty, a že klienti vyřídí vše na jednom místě.

*Více na www.kika.cz
kika Čestlice, Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice, 

Po – Pá: 10.00 – 20.00 hod. So – Ne: 09.00 – 20.00 hod.

Inspirujte se exkluzivní novinkou v oblasti bydlení 

a přijďte se podívat na nábytek Quattro Mobili. Nábytek 

je určen pro náročného zákazníka, který ocení kvalitu 

a přírodní materiály. Je vyjímečný svou variabilitou. 

K obývacím pokojům jsme pečlivě vybírali i patřičné 

sedací soupravy, které se stylově hodí právě k tomu-

to nábytku. V rámci celého programu Quattro Mobili je 

v nabídce vždy obývací pokoj, jídelna i sedačka. Vybí-

rat můžete z řady Bosco, Mariposo, Bandon, Toscana, 

Cape Cod, Coiba, Cabaana a Cataluna.

Široká nabídka praktického nábytku z kika nabízí kom-

plexní řešení, které okouzlí nejen vás, ale také vaše 

návštěvy!

KVALITNÍ NÁBYTEK Z AKÁCIE
nyní exkluzivně v obchodních domech kika

domov na celý život

Cestlice_A5_akacie.indd   1 29.10.14   12:49
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Byty Kladno a Středočeský kraj Ostatní

Králův Dvůr, ul. Na Horizontu
Zánovní byt 2+kk/L, 51 m2, OV, 1.NP, cihlová budova. Dům stojí 
ve velmi zajímavé a žádané lokalitě. K bytu náleží lodžie oriento-
vaná jižním směrem a prostorný sklep.

Cena 1 870 000,- Kč ID 60971

Praha 4 - Bráník
Vila z roku 1928 v Praze 4-Braníku. 2+1, 2x 3+1 + ateliér v podkro-
ví, poz. 983 m2, terasa, krásný výhled. Rekonstrukce 2005. 

Cena 16 500 000,- Kč ID 60210

Kladno, ul. V Bažantnici
Prostorný byt 3+1, 60 m2, OV, v  1.NP., 
s  výtahem. Byt po  kompletní rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, podlahy 
parkety, dlažba, plastová okna, komora, 
sklepní koje.
Cena 1 600 000,- Kč ID 60961

Čelákovice, okr. Praha-východ
Světlý byt s dispozicí 4+1 s lodžií, o vý-
měře 76 m2, 5 p./7 p., OV. Byt prošel 
kompletní velmi vydařenou rekonstruk-
cí.

Cena 2 880 000,- Kč ID 60962

Kladno, ul. Poděbradova
Prostorný byt 3+1 s  balkónem, 83 m2, 
OV, ve  4.NP., s  výtahem. Byt po  kom-
pletní rekonstrukci, nová kuchyňská lin-
ka, plovoucí podlaha, dlažba, koberce, 
PVC, sklep.
Cena 1 890 000,- Kč ID 60911

Čelákovice, okr. Praha-východ
Prostorný, světlý byt v  novostavbě 
z  roku 2007 s  dispozicí 3+kk, výměra 
112 m2 s  terasou, který se nachází v  1. 
patře čtyřpatrového zděného domu 
s výtahem. Parkovací stání.
Cena 3 490 000,- Kč ID 60872

Beroun, ul. Švermova 
Světlý byt 2+1, 52 m2, OV, 4. patro pa-
nelového domu. Byt je po  kompletní 
rekonstrukci, na  podlaze jsou parkety. 
Interier domu rekonstruovaný, venkovní 
opláštění.
Cena 1 460 000,- Kč ID 60926

Kladno, ul. U haldy
Kompletně rekonstruovaný luxusní byt 
3–4+1, 162 m2, 2 koupelny, 2 sklepy 30 m2 

a 2x parkování v objektu. Jedinečné velmi 
kvalitní bydlení v těsné blízkosti centra. 

Cena 2 800 000,- Kč ID 60657

Jílové u Prahy, okr. Praha-západ
Světlý byt 1+kk, 25 m2, 1.NP, cihlová 
budova. Byt se nachází v  jedné z částí 
uzavřeného areálu bývalého pivovaru. 
Vhodný jako investice.

Cena 940 000,- Kč ID 60603

Kladno, ul. Vodárenská
Byt 1+1, 35 m2, OV, zvýšené přízemí, 
cihlový dům. Byt je po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, plastová 
okna, zděná koupelna, sprchový kout 
a WC dohromady.
Cena 820 000,- Kč ID 60634

Praha 10 - Vršovice
Restaurace 127 m2 u  Vršovického ná-
městí. Prostor se nachází ve sníženém 
přízemí cihlového domu. Kapacita re-
staurace 42 míst a  bar. Možno prona-
jmout zahrádku. 
Cena 4 990 000,- Kč ID 60908

Praha 1 - Malá Strana
1/7 činžovního domu na  Malé Straně, 
Zámecké schody. Dům stojí na pozem-
ku 273 m2, má pět nadzemních pater 
a  suterén, obsahuje devět bytových 
jednotek a prodejnu.
Cena 8 800 000,- Kč ID 61031

Ostrov, okr. Karlovy Vary
Areál bývalého pivovaru a velkoskladu. 
Soubor podsklepených budov. Kvalitní 
pitná voda z vlastních studní. Výhodná 
investice.

Cena 21 750 000,- Kč ID 60584

Praha 5 - Lahovičky
Panelový čtyřpodlažní činžovní dům. 
Dvě podlaží komerčních prostor (830 
m2), 8 bytů 3+1, 4 byty 2+kk (830 m2). 
Pozemky o  výměře 1378 m2. Všechny 
prostory pronajaté.
Cena 25 000 000,- Kč ID 60675

Praha 3 - Žižkov
Udržovaný činžovní dům na  hlavní 
třídě. 8 bytových jednotek + atelier, 3 
komerční obchodní prostory. Výborná 
lokalita k bydlení i podnikání.

Info o ceně v RK ID 60934

• ZKUŠENOST • ODBORNOST • CÍLEVĚDOMOST •

MÁTE ŠANCI ZMĚNIT SVŮJ PROFESNÍ ŽIVOT!
VYSTIHUJE TO PRÁVĚ VÁS?

Více informací na straně 17
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Pro každého, kdo pracuje v  Ponte, 

je samozřejmostí poskytovat kvalitní 

a  profesionální servis. A  protože jsme 

naučeni dávat to nejlepší, dokážeme 

ocenit i  ve  volném čase služby, které 

jsou na úrovni. Hledáte-li pro svůj aktiv-

ní odpočinek skvělé zázemí, vypravte 

se rozhodně do jednoho ze sportovních 

areálů HAMR.

Vyberte si na www.hamrsport.cz ten,

který je vám svou nabídkou sportů i po-

lohou nejblíž. Záběhlice, Braník, Štěrbo-

holy žijí sportem!

Představujeme Vám: 

Nejstarším areálem je sportovní centrum 

HAMR-Záběhlice. 365 dní v  roce si zde 

můžete zahrát tenis, squash, beachvolej-

bal, stolní tenis, zacvičit si na vedených 

lekcích nebo ve fi tness centru pod vede-

ním zkušených lektorů a trenérů. Součás-

tí areálu jsou též masáže a fyzioterapie. 

Areál je dostupný MHD anebo můžete 

přijet vozem a  zaparkovat na  bezplat-

ném parkovišti. Kdo nesportuje, využije 

třeba širokou nabídku jídel a kávy v  re-

stauraci s prostornou terasou s výhledem 

na sportoviště nebo Hamerský rybník. 

PONTE doporučuje
... sportovní areály HAMR • ZKUŠENOST • ODBORNOST • CÍLEVĚDOMOST •

MÁTE ŠANCI ZMĚNIT SVŮJ PROFESNÍ ŽIVOT!
VYSTIHUJE TO PRÁVĚ VÁS?

Oslovte svého potencionálního obchodního partnera svým životopisem!
OBCHODNÍK S NEMOVITOSTMI 

Lokalita: Praha
Obor: prodej, obchod, nákup, služby 
zákazníkům, realitní činnost

Kraj: hlavní město Praha
Pracovní úvazek: mandátní činnost - OSVČ
Požadované vzdělání: neurčeno

Náměstí Míru 820/9 | 120 00 Praha 2
T: 255 796 417 | info@pontereality.cz | www.pontereality.cz 

Co požadujeme?
• Výborné komunikační a prezentační 

dovednosti

• Dobrá znalost PC

• Energickou, spolehlivou, samostatnou 
a aktivní osobnost

• Chuť na sobě pracovat a zdokonalovat se

Co Vám nabízíme?   
• Finanční ohodnocení dle obchodního 

výsledku, jehož výše není limitována

• Komplexní zaškolení a adaptaci na novou 
profesní činnost

• Firemní benefi ty

• Motivační soutěže

• Zázemí silné, stále se rozvíjející společnosti

• Firemní podporu a servis

• Přátelský a kolegiální kolektiv

• 3 měsíční adaptační program se 
zaškolením v obchodních dovednostech, 
právním povědomí, stavebním zákoně, 
katastru nemovitostí

• Prohlubování načerpaných vědomostí 
v nástavbových školeních
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Poradna
Proč uzavírat s realitní 
společností exkluzivní smlouvu 
na prodej nemovitosti?
Možná vás napadá, že víc realitních mak-

léřů rovná se víc možností k prodeji. Prav-

dou ale je, že pokud bude pro jednu rea-

litní společnost zakázka exkluzivní, bude 

se jí mnohem intenzivněji věnovat. Navíc, 

pokud se jedna nemovitost objevuje na in-

zertních stránkách v  několika nabídkách 

a v horším případě i s různou cenou, nepů-

sobí to na potenciální kupce dobrým do-

jmem. Radíme proto vybrat si jednu realitní 

společnost, která vám zaručí - stejně jako 

to děláme my v Ponte - že se o vaši zakáz-

ku bude aktivně starat a udělá všechno pro 

to, aby ji dovedla ke zdárnému konci.

Extra výhody exkluzivní spolupráce:
Zajištění prezentace nemovitosti na  nej-

navštěvovanějších realitních serverech, 

zvýraznění a opakování inzerce „Topová-

ní“, zajištění tištěné prezentace...

Chci v panelovém domě 
rekonstruovat jádro. Jaká svolení 
k tomu potřebuji?
Při běžné rekonstrukci panelákového já-

dra není potřeba stavební povolení ani 

ohlášení stavebnímu úřadu, neboť se ne-

zasahuje do  nosných konstrukcí stavby 

ani se nemění vzhled stavby či způsob je-

jího užívání. Pokud si chcete být opravdu 

jistý, neuškodí informovat se na  místním 

stavebním úřadě, neboť praxe ukazuje, 

že přístup jednotlivých úřadů může být 

rozdílný. Seznamte se s  podmínkami va-

šeho SVJ nebo družstva, někde je vyžado-

váno nahlášení nebo dokonce posouzení 

statika. Doporučujeme také informovat 

sousedy například prostřednictvím vzka-

zu na nástěnce, že ve vašem bytě budou 

v určeném termínu probíhat stavební prá-

ce a že se předem omlouváte za způsobe-

né nepohodlí.  

www.pontereality.cz

Máte-li jakýkoli dotaz, který se týká daňové či jiné právní problematiky, 
neváhejte a kontaktujte zdarma PONTE. 

Naši specialisté jsou připraveni Vám se vším poradit.

Volejte 734 204 302 
nebo pište na info@pontereality.cz

Projekt administrativně skladovacího areálu 
Centrum Sodomkova se stavebním povole-
ním se nachází na pozemku v ulici Sodomkova 
v Praze 10 Hostivaři. 
Jedná se nejen o  kancelářský objekt, ale o plně 
vybavené čtyřpodlažní centrum, poskytující 
kromě kancelářských ploch také nadstandardní 

zázemí. Velkou výhodou je možnost fl exibilní-
ho uspořádání kanceláří. Můžete si vybrat mezi 
halovým uspořádáním a uzavřenými kanceláře-
mi. Centrum Sodomkova je snadno dostupné 
i  veřejnou dopravou. Autobusy se dostanete 
do centra za 15 minut. Na metro 5 min. K dispo-
zici je 77 parkovacích stání.

Projekt reprezentativního centra Komerční pa-
vilon Malešická stráň je situovaný v klidné loka-
litě s  dobrou dostupností do  centra. Stavba  je 
ideálně využitelná pro dynamickou společnost. 
Kancelářské prostory lze optimálně spojit s mís-

tem pro prezentaci produktů nebo s prostorným 
showroomem. Budova sestává ze dvou nadzem-
ních a jednoho podzemního podlaží s 10 parko-
vacími stáními.

Centrum Sodomkova

Komerční pavilon Malešická stráň



PONTE
poskytuje milionovou

pomoc!

Prodáváte nemovitost 
okamžitě 

finanční prostředky?

Ohrožuje vás exekuce 
nebo dražba?

Máte problém 
se splácením hypotéky?

Počítejte s PONTE!
Vykoupíme Vaši nemovitost nebo Vám vyplatíme 

zálohu na kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč. 

Naši právní a hypoteční experti zdarma vyhodnotí 
Vaši situaci a navrhnou Vám optimální řešení.

www.pontereality.cz nebo info@pontereality.cz

Nemějte starosti  a zavolejte nám na 734 204 302.


