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Luxusní byt 5+kk
Praha 2 – Vinohrady, Mánesova ul.

Představujeme Vám novostavbu bytové jednotky o dispozici 5+kk, s užitnou plochou 204 m2. Součástí bytu jsou dva balkóny o celkové výměře 9,5 m2, orientované do vnitrobloku domu a sklep. Bytový dům je po generální, citlivé rekonstrukci
a železobetonové nástavbě dvou nových pater, včetně nového výtahu a honosných vstupních a společných prostor. Předmětný byt se nachází v předposledním,
5. nadzemním podlaží domu. Reprezentativní, kompletně vybavený a zařízený byt
s velkorysým prostorem, provedením a zařízením odpovídá požadavkům na vysoký standard bydlení.
Lokalita
Byt se nachází v žádané lokalitě Praha 2 – Vinohrady, v bezprostřední blízkosti Vinohradské
třídy – roh ulic Mánesova a Blanická, v pěší vzdálenosti na náměstí Míru (300 m), Václavské
náměstí (700 m).
Kuchyně
Kuchyně Schüller vytvořena na míru odborníkem na bytový design s důrazem na
použití kvalitních materiálů. Nejmodernější vestavěné spotřebiče Küppersbusch
jsou decentně zasazené do kuchyňské
linky a neruší celkovou atmosféru kuchyňského prostoru.
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Jídelna
Jídelna navazuje na obývací část bytu
a dotváří příjemnou atmosféru pro rodinné i obchodní příležitosti k setkání.
Celkový dojem podtrhuje masivní dřevěná
podlaha, dřevěné obložení stěn a vhodně
zvolené osvětlení.
Obývací pokoj
Citlivě zvolený nábytek na míru zvýrazňuje
vyjímečnost bydlení. Moderní, designové
osvětlení je instalované a přizpůsobené
celému interiéru bytu. Celoprosklené dveře umožnují oddělit propojený obývací
pokoj a jídelnu.
Ložnice
V bytě jsou tři samostatné neprůchozí obytné pokoje. K hlavní ložnici náleží
osobní šatna na míru, odpovídající požadavkům ženy i muže. Je vybavena ručně
šitou postelí na míru značky Hästens. Na
šatnu dále navazuje vlastní koupelna, vybavená vanou, sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou.
Druhá ložnice je situována v zadní části bytu a je určena jako pokoj pro hosty
s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem, zajišťující soukromí hostům i hostiteli.
Třetí ložnici je možno využít jako dětský
pokoj nebo pracovnu.
Sociální zázemí
V bytě jsou k dispozici tři samostatné koupelny, čtyři toalety, prádelní místnost s vestavěnou pračkou, sušičkou, pracovní plochou a úložným prostorem.
Makléř zakázky: Roman Soukup 602 433 665 | soukup@rak.cz
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Chráníte dostatečně svůj majetek?
V tomto článku bychom Vám rádi představili
nového partnera RAK CZ a.s. Trusts & Wealth
Protection s.r.o., díky kterému Vám můžeme
nabídnout servis a služby nejen v oblasti realitní činnosti, ale i ochrany Vašeho majetku.
Pan Zbyněk Prim, zakládající člen Komory
svěřenských poradců a správců ČR, Vás blíže
seznámí se správou Vámi vybudovaného majetku a jeho ochrany.
Kromě rodinného zdraví, štěstí, je správa
majetku velmi vysoko v žebříčku hodnot
nás všech. Uvážíme-li, že se majetek v rodině
mohl objevit například mezigeneračně, tak
máme přenesenou odpovědnost i za předky.
Naopak, požadujeme-li jej mezigeneračně
předat, máme částečnou odpovědnost i za
naše budoucí generace. Stejně tak se mohl
majetek vybudovat léty dřiny a odříkání. Museli jste přinést nemalé úsilí časové, finanční, ale kolikrát i zdravotní nebo vztahové
k tomu, abyste vybudovali své malé či velké
impérium. Ač tak nebo tak, základem péče je
o majetek nepřijít. Na to, jak o majetek nepřijít a pečovat je mnoho studií a různých
názorů. My jsme vtělili do DNA naší společnosti motto „Chráníme Váše bohatství“
a naší vizí je minimalizovat rizika při správě Vašeho majetku. Vše vychází z filosofie
pod anglickým názvem Wealth Protection –
ochrana bohatství.
Jak majetek tedy ochránit, aby neztrácel na
hodnotě a mohl sloužit dále? U nás ve firmě
se inspirujeme nejen v ČR, ale i v zahraničí. Sledujeme trendy a díváme se i na to, jak
se generačně majetky spravovaly a spravují.
Inspirací nám jsou například profesionálové
z Nobelovy Nadace, Norského ropného
fondu, Církví. Díváme se na privátní poradce jako např. Ray Dalio (manažera největšího Hedge Fondu na světě a poradce
p. Baracka Obamy). Mezi mnoho dalších

inspirací jsou různé studie, jako např. celosvětově uznávaná a respektovaná CapGeminy HMWI Report. Ať se inspirujeme
vlevo nebo vpravo, dojdeme vždy k fakticky
totožnému názoru. Nejlepší strategie bývají ty nejjednodušší. Již naše babičky říkaly, dej kupu vajec do více ošatek. Když se
ti jedna rozsype, máš ještě další. (Viz studie
na protější straně).
Podobným principem bychom mohli popsat
i strategii Wealth Protection. Nesázet na
jednu kartu. Nehledat zlatou jehlu v kupce
sena, neriskovat, nekupovat zajíce v pytli
a hlavně rozdělovat majetek mezi více druhů
investic (aktiv).
Jako příkladem budiž právě poslední zpráva Capgemini Financial Resources 2017. Ta
dlouhodobě sleduje to, jak a kde mají uloženy velmi bohatí klienti svůj majetek, resp.
jak jej mají rozdělený. Unikum této studie je
její dlouhodobost a globální rozsah. Jeden
ze závěru je, že správná, a dlouhodobě udržitelná strategie rozdělení aktiv systémem Wealth Protection je všeobecný mix s různými
poměry. Je to takový koktejl akcií, hotovosti,
nemovitostí, dluhopisů, alternativních investic apod. Není to však dogma. O správných
poměrech se vedou diskuse, ale například
Nobelova nadace, Norský ropný fond nebo
i Anglikánská církev převažují akciovou složku až k cca 60 % z majetku.
Asi nejde úplně o přesná procenta, spíše o to,
že majetek je rozdělen dle nějaké logiky a strategie jednotlivého investora, jeho investičního horizontu a účelu. A o tom to je: o osobním přístupu a poctivé analýze finančního
zázemí, potřeb klienta a jeho cílů.
Ať tak nebo tak, strategie Wealth protection, tedy ochrana bohatství by měla plnit
několik zásadních funkcí. Primární funkcí je
samozřejmě ochrana majetku, dlouhodobý
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udržitelný růst, překonání vlivů inflace, přežití portfolia jako celku v jakékoliv době na trhu
(krize, recese, konjuktury, nízkých či vysokých
úrokových sazeb) a v neposlední řadě přínos
dividendový – tedy pasivní příjem.
U nás v TWP se však díváme na ochranu
majetku ještě v daleko širším kontextu.
Investiční Wealth Protection strategie je samozřejmě základ. Nicméně ochranu majetku
jako celku nevidíme jen ve správném rozložení aktiv, ale v celkovém nastavení správy
majetku.
Chráníme majetek jako celek. Ať je v něm
jakékoliv aktivum. A před čím a jak jej chráníme? Například před sebou samým, před
rodinou, závistivci, pokoutnými nabídkami
a podvodníky. Chráníme jej mezigeneračně,
chráníme jej před veřejností. Stejně tak dáváme majetku i účel.
Jedním z možných (nikoliv nutných) nástrojů
jak efektivně ochraňovat majetek je například
institut svěřenského fondu, který se nám
vrátil po letech do našeho právního řádu.
O svěřenském fondu jste možná slyšeli mnoho mýtů. K tomuto tématu se vrátíme v dalším
vydání Rakova světa nemovitostí Jaro 2019.
Důležité však je, že tento nástroj slouží v ČR

k nejbezpečnějším nástrojům na uchování
a ochranu majetku v našem právním řádu.
Má mnoho podob a nastavení, avšak ty nejčastější jsou právě ochrana majetku, mezigenerační transfer, anonymizace majetku před
veřejností, nahrazení závěti. Stejně dobře jej
můžeme využít k charitativním účelům. Tento účel může být zajímavý zejména pro ty, jež
nemají dědice. Majetek bude dále sloužit potřebným a nepropadne státu. Stejně tak pro
Vás můžeme vybrat tu správnou charitativní
organizaci a nadaci, aby Váš majetek mohl
být prospěšný. A nemluvíme jen o „rozdání“
peněz, ale o permanentní péči o majetek tak,
aby generoval výnosy pro potřebné. Umíme
spravovat tzv. nadační jmění (majetek nadací, ze kterého jsou financováni potřební) pro
nadace a charity. To je však jen špička ledovce.
Svěřenské fondy si blíže představíme v příštím vydání.
Vážení čtenáři, jsme velmi potěšeni, že jsme
Vám mohli ve zkratce představit myšlenky
a filosofii naší společnosti. Naše motto je
„Chráníme Vaše bohatství“ a eliminujeme
rizika při správě majetku.
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Zbyněk Prim, DiS, EFA

DRAŽBY / E-AUKCE, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Společná veřejná dražba dobrovolná
techniky Horské služby ČR, o.p.s.
Předmět dražby:
4 × VW TRANSPORTER
4 × SNĚŽNÝ SKÚTR
2 × ČTYŘKOLKA
1 × LAND ROVER DEFENDER

Garance původu a uváděného stavu ujetých kilometrů, pravidelné servisní prohlídky.

Den konání dražby: 19. 12. 2018 v 10:30 hod.
v sídle dražebníka RAK CZ a.s.
Revoluční 725/11, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00

více informací na www.rak.cz
T: 224 810 045 | E: info@rak.cz

