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DOPŘEJTE SI PO ČEM TOUŽÍTE S DALŠÍM
PŘÍJMEM BEZ RIZIKA A ČASOVÉ NÁROČNOSTI!
Staňte se dlouhodobým placeným partnerem

bez rizika.

Stačí zavolat...

„...vím o někom, kdo prodává
byt, dům či pozemek.“

PRODEJ
PRONÁJEM

DRAŽBY / E-AUKCE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

SPRÁVA
NEMOVITOSTÍ

PORADENSTVÍ
OCEŇOVÁNÍ

Byt, dům, chata či
výrobní areál? Zadejte
nám své požadavky,
ostatní je na nás!

Rychlé, transparentní
a efektivní zpeněžení
majetku.

Vyřešíme za Vás
starosti, které
vlastnictví nemovitostí
přináší.

Pomůžeme Vám udělat
správné rozhodnutí!

DEVELOPMENT
Realizujeme projekty
pro Vaše nové
bydlení!

RAK CZ a.s. | Revoluční 725/11 | 110 00 Praha 1 | Tel.: 224 810 045 | E-mail: info@rak.cz

www.rak.cz

PORADENSTVÍ
OCEŇOVÁNÍ

PROFI PŘEDSEDA SVJ – JE DŮVOD K OBAVÁM?
Nový občanský zákoník zavedl pro
společenství vlastníků celou řadu změn
a nových možností. Jednu z podstatných
změn umožňuje ustanovení § 1205 odst.
2), kterým občanský zákoník deﬁnuje
způsobilost člena voleného orgánu společenství vlastníků. Pokud to stanovy
výslovně nezakazují, je možné, aby členem voleného orgánu společenství byla
zvolena též osoba (fyzická či právnická),
která současně není členem tohoto společenství. Nově se tak otevírá možnost
svěřit působnost člena voleného orgánu,
např. člena výboru či předsedy společenství, odborníkům, kteří budou tuto
činnost vykonávat profesionálně jako
placenou službu. Jde o zajímavou alternativu především u těch společenství,
která mají dlouhodobě problém s volbou z řad svých členů. Činnost člena
statutárního orgánu společenství vlastníků je poměrně náročná, vyžaduje určité znalosti a plyne z ní značná osobní
odpovědnost. Jde též o činnost, kterou
většina členů vykonává nad rámec svých
běžných pracovních povinností a zasahuje tak do jejich volného času. Je tedy
spíše pravidlem, než výjimkou, že většina členů společenství tyto funkce vykonávat nechce.
Lze tedy předpokládat, že v současně
době je celá řada společenství vlastníků,
která o službě profesionálního člena statutárního orgánu uvažuje, ovšem obává
se svěřit zásadní rozhodovací pravomoc do rukou „cizí“ osoby. V této věci
lze pouze konstatovat, že vše je otázkou
výběru správné nabídky. Profesionální

člen orgánu společenství tuto činnost
vykonává, stejně jako správce, na základě
smlouvy jako předmět své podnikatelské činnosti. Subjekty, které tuto službu
nabízejí, jsou převážně obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, které se
dlouhodobě pohybují v oblasti bytových
družstev, společenství vlastníků a správy nemovitých věcí. Mají tak dostatečné
znalosti problematiky a zázemí pro zajištění komplexního výkonu této funkce. Při výběru vhodné nabídky je dobré
vzít v úvahu nejen celkovou nabídkovou
cenu, ale též další podstatné skutečnosti,
jako např. celkový rozsah činnosti daného kandidáta, rozsah nabízených služeb,
zázemí a historii kandidáta, reference
z oblasti služeb pro společenství vlastníků apod. Vzhledem k tomu, že člen
statutárního orgánu nese odpovědnost
za případné škody vzniklé společenství
na základě jeho činnosti, měl by profesionální člen statutárního orgánu mít
též zřízeno pojištění odpovědnosti s dostatečnými limity plnění. Dobré je též
prověřit reference na danou společnost

případně člověka, který by funkci profesionálního člena orgánu společenství
vykonával. Pokud se členové společenství vlastníků nadále obávají využít tuto
novou možnost, lze jim sdělit, že rozsah
pravomocí, které bude profesionální člen
statutárního orgánu společenství vlastníků mít, lze upravit stanovami společenství a samozřejmě, stejně jako u správce,
smlouvou. V případě nespokojenosti
členů společenství vlastníků je pak možné člena statutárního orgánu odvolat
a ukončit s ním spolupráci.
Využití služeb profesionálního člena
voleného orgánu společenství vlastníků
může představovat velmi zajímavou možnost pro pro velké množství společenství,
především tam, kde mají dlouhodobé
problémy s volbou členů orgánů. Profesionální člen orgánu společenství zajistí
výkon funkce s potřebnými znalostmi,
odborností a profesionalitou. Členové
společenství tak nebudou muset vykonávat činnosti, které vyžadují odborné znalosti, zabírají jejich volný čas a představují
značnou osobní odpovědnost.

komplexní informaࣂní portál
pro bytová družstva a spoleࣂenství vlastníkৄ jednotek

ݭLÁNKYՍՍDISKUSEՍՍZKUŠENOSTIՍՍRADY ODBORNÍKࡡ

ՍRádi diskutujete a d࣒líte se o své zkušenosঞ?ՍՍPotংebujete získat informace
o správ࣒ domu?ՍՍZajímá vás, jak ušetংit za energie?
ݭt࣒te, ptejte se, sdílejte na
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DRAŽBY / E-AUKCE
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Veřejná dražba dobrovolná

Veřejná dražba dobrovolná

Bývalá stanice Horské služby ČR, o.p.s.

Bývalá stanice Horské služby ČR, o.p.s.

Malá Morávka, okres Bruntál

Harrachov, okres Semily

Nejnižší podání: 1 400 000 Kč
Znalecký odhad: 1 700 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistota: 100 000 Kč

Nejnižší podání: 2 200 000 Kč
Znalecký odhad: 2 600 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Dražební jistota: 100 000 Kč

Den konání dražby: 26. 10. 2016 v 11:00 hod.
Prohlídky: 7. 10. 2016 a 17. 10. 2016 ve 12:00 hod.

Den konání dražby: 19. 10. 2016 v 11:00 hod.
Prohlídky: 30. 9. 2016 a 10. 10. 2016 ve 12:00 hod.

Více informací na www.rak.cz
T: 724 121 285 | E: flegr@rak.cz

Více informací na www.rak.cz
T: 724 121 285 | E: flegr@rak.cz

Plzeň

Najděte si bydlení,
kdykoliv a kdekoliv.

Rodinný výlet
za vědou a zábavou!

www.reality.cz/mobily
www.techmania.cz
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Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ
BYT | PRODEJ

BYT | PRODEJ

G

BYT | PRODEJ

C

G

1 060 500 Kč

4 999 000 Kč

5 390 000 Kč

včetně provize a právních služeb

včetně provize a právních služeb

včetně provize a právních služeb

Kladno

Praha 10 - Strašnice

Praha 4 - Libuš

Rekonstruovaný byt 1+kk o ploše 26,5 m2 (vč. komory),
7. NP, v městské části Kročehlavy. Nové elektrorozvody, stoupačky, kuchyňská linka, koupelna s vanou, PVC
JT007
podlahy, výmalba.

Prostorný byt 2+kk o užitné ploše 63 m2, ve III. NP bytového domu z r. 2004 s výtahem. Velký balkon do tvaru
„L“ o ploše 20 m2, garážové stání. Metro A - Želivského
RS-547 N
pouze 2 tramvajové zastávky.

Prostorný, slunný a světlý byt 3+kk s šatnou a komorou, 83 m2, 2 lodžie, garážové stání v suterénu domu.
Klidné místo, nerušený výhled do okolí, plná občanská
RS-549 N
vybavenost.

RD | PRODEJ

RD | INSOLVENČNÍ PRODEJ

G

G

RD | INSOLVENČNÍ PRODEJ

G

560 500 Kč

720 000 Kč

2 100 000 Kč

včetně provize a právních služeb

kupní cena nezahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí

kupní cena nezahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí

Kbel, okr. Kolín

Chotěvice, okr. Trutnov

Jablonné v Podještědí, okr. Liberec

Rekreace či trvalé bydlení v krásném prostředí. Dům
o dispozici 2+1 je v dobrém technickém stavu, po částečné rekonstrukci. Vlastní pozemek o celkové výměře
JM024N
151 m2. Doporučujeme prohlídku.

RD 4+1 k rekonstrukci o 1 NP s částečně upraveným
podkrovím a půdou, UP 170 m2. Vlastní pozemky o ploše 904 m2 tvoří funkční celek. IS - elektřina, obecní voTF442016
dovod, kanalizace.

Pozemek o výměře 356 m2 jehož součástí je část. podsklep. RD 5+1, UP 190 m2 o 2 NP a půdě s garáží. Zahrada o výměře 1 758m2.

POZEMEK | PRODEJ

POZEMEK | PRODEJ

RD | PRODEJ

G

TF482016

G

2 872 000 Kč

349 000 Kč

včetně provize a právních služeb

nezahrnuje daň z nabytí nemovitých věcí

Cena v RAKu.

Křenice, okr. Praha-východ

Hrádek nad Nisou, okr. Liberec

Brno - Maloměřice

RD na vlastním pozemku o celkové výměře 379 m2 s garáží a technickou místností. Plyn, kanalizace, vodovod
jsou zavedeny na pozemek.

Prodej tří neoplocených pozemků o celkové výměře
3 515 m 2 na okraji obce. Dle ÚP se jedná o obytnou
nízkopodlažní městskou zástavbu. Příjezd po veřejTF92013
né komunikaci.

Prodej pozemků o celkové výměře cca 29 800 m2 se
záměrem bytové výstavby v rozsahu 120 až 140 bytů.
Změna územního plánu (BB, BK) schválena.

JT006

KOMERČNÍ OBJEKTY | PRONÁJEM

G

KOMERČNÍ OBJEKTY | PRONÁJEM

G

IS0003

KOMERČNÍ OBJEKTY | PRODEJ

G

28 000 Kč / 1 měsíc
+ poplatky za služby

90 000 Kč / 1 měsíc
+ poplatky za služby

5 530 000 Kč / 1 měsíc

Praha 1 - Staré Město, ul. Benediktská

Praha 1 - Nové Město, ul. Truhlářská

Špindlerův mlýn - Bedřichov

Pronájem prostor o ploše 130 m2 situovaných ve sníženém přízemí činžovního domu. Prostor prochází renovací. Má pět místností, z toho dvě průchozí, dvě kuchyMN181N
ně, sprchový kout a samostatnou toaletu.

Pronájem obchodních prostor o ploše 316 m2 situovaných v přízemí 1. NP a suterénu 1.PP činžovního domu
v ulici Truhlářská. Prostor má samostatný vstup z ulice
MN169N
a velké prostorné výlohy.

Nebytový prostor o výměře cca 171 m2, situovaný v přízemí, na konci pasáže polyfunkčního domu v centru
města, přístupný z vnitřní pasáže domu. Dispozičně má
RS542N
jednu hlavní místnost se zázemím.
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