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Otevíráme
Realitní ordinaci
Ordinační hodiny: každý čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin
Každý čtvrtek od 15 do 17 hodin jsme pro Vás
k dispozici na naší adrese v Šafaříkových sadech 5
v Plzni. Netřeba se předem objednávat, vezmeme
Vás bez čekání. Jste srdečně zváni.

Trápí Vás otázky ohledně nemovitostí? Nevíte si
rady s prodejem? Sháníte specifickou nemovitost,
potřebujete právní radu či přemýšlíte o hypotéce?
Ať máte jakýkoliv realitní problém, využijte našich
zkušeností - léčíme nezávazně a zdarma. Zastavte
se u nás a vždy Vám bude k dispozici zkušený
realitní makléř, právník i hypoteční specialista.
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Unikátní projekt
studentského bydlení

dostává se Vám do rukou náš první tak trochu jiný Bulletin. Jak
jsme Vás již informovali minule, snažíme se Bulletin pozměnit
tak, abychom jeho obsah více přiblížili Vašim potřebám. Jeho
původní účel, tj. zejména prezentace naší nabídky nemovitostí,
již v dnešní době internetu ztrácí svůj smysl. A proto bychom náš
nový Bulletin chtěli zaměřit především na otázky a témata, která
Vás z oboru realit zajímají. Náš časopis bude vycházet 2x ročně,
vždy na jaře a na podzim, ve větším rozsahu stránek.
Jako hlavní téma tohoto čísla jsme zvolili novostavby, protože
o koupi nových bytů je mezi veřejností stále velký zájem.
Přinášíme Vám přehlednou mapu stávajících developerských
projektů v Plzni a podrobnější informace k projektům, které
máme v současné době v naší nabídce. Dále se dozvíte aktuální
informace z hypotečního trhu, novinky ohledně chystaného realitního zákona, ale i něco o našich makléřích, kteří u nás dlouhá
léta pracují. Doufám, že se Vám náš nový Bulletin bude líbit
a najdete v něm odpovědi na Vaše otázky. Pokud by Vás zajímalo
jakékoli téma, o kterém byste si v dalším čísle rádi přečetli, zavolejte nebo napište.
Vaše Šárka Pubcová

15

PRÁVNÍ PORADNA

Realitní trh bude mít
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TÉMA

Hypotéku teď nebo
Zajímavosti z trhu hypotečních úvěrů
Současná situace na trhu hypoték připomíná trochu bojiště,
kde se banky přetahují o každého klienta a šponují úrokovou
sazbu tak nízko, jak je to jen možné.

Vzít si hypotéku nyní nebo počkat?
Velká řada klientů se často dotazuje, zda si vzít hypotéku
nyní nebo otálet a vyčkávat. Moje rada tedy zní, využijte
současných příznivých podmínek.

Podle statistik již v srpnu roku 2019 měly úrokové sazby
vystoupat nad 3 %. Pro spotřebitele je dobrou zprávou,
že tomu tak není. Ze statistik také vyplývá, že v současné
době se průměrná úroková sazba pohybuje na 2,7 %.
Dosáhnout můžete ovšem i podstatně lepších podmínek záleží na výběru banky a konkrétních podmínkách. Stále
je možné dostat 90 % hypotéku na byt, dům i pozemek
za velmi přívětivých podmínek.

Na začátku článku jsem se zmiňovala o konkurenčním boji
mezi bankami, které stále přicházejí s lepšími a lepšími
nabídkami. Otázkou však zůstává, jak dlouho mohou
banky poskytovat hypotéky s minimální marží? Věděli jste
například, že banka začne na hypotečním úvěru vydělávat
až po 5 - 7 letech? Banka musí okamžitě po zprostředkování
úvěru zaplatit veškeré zaměstnance, externí partnery a další
poplatky a náklady.

Vývoj úrokové sazby v letech 2009 až 2018
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Tereza Košnařová
hypoteční makléř

Reference klientů

Perfektní přístup k zákazníkovi
a odbornost jsou dobrou
vizitkou paní Košnařové.
Jacek Slawomir Szachta

Spolupráce na jedničku - svému
oboru rozumí, neklade překážky,
ale naopak velmi aktivně řeší to,
co je potřeba :-)
Pavel Otevřel

Dlouhou dobu jsme nepotkali
někoho, kdo by byl opravdový
profesionál, takový jako Tereza.
Naprostá spokojenost, získala
pro nás maximálně výhodné
podmínky hypotéky na nový byt.
Martin Dejl

Velmi příjemná, profesionální,
starostlivá, rozumí svému oboru
a umí poradit... vím, že jsem u ní
v dobrých rukou.
Almortaza Monzer

Pubec
Hypotéka
na míru pro
každého z Vás
Realitní kancelář Pubec nabízí možnost
zajištění financování při koupi nemovitosti.
PUBEC HYPOTÉKA je připravována na míru
pro každého, tedy i pro klienty, kteří nekupují
nemovitost z nabídky RK Pubec.

o později?

připravíme pro Vás přehled výhod napříč
celým hypotečním trhem
ušetříme Vám čas i peníze
zajistíme pro Vás vyřízení úvěru zdarma
vyjednáme pro Vás velmi zajímavé
úrokové sazby

Současná úroková sazba ČNB pro komerční banky vystoupala na 2 %
a banky půjčují klidně i za 2,29 % bez nutnosti dalších produktů - tedy
s minimální marží. Banky na zvýšení úrokové sazby ČNB reagovaly
prohlášením, že zdražování hypoték zatím neplánují, ale počkají
na další vývoj trhu.

domluvíme s Vámi vše pohodlně, na
jednom místě, v sídle naší kanceláře

Jak se vyvíjela úroková sazba v posledních několika letech
Z přiložených grafů vyplývá, že současná úroková sazba je stále velmi
přívětivá oproti rokům 2009 až 2014. K většímu zvyšování došlo letos
na přelomu roku, kdy úroková sazba dosahovala 3%. Došlo k úpadku
zájmu o hypotéky a tím pádem i ke konkurenčnímu boji mezi bankami
a rapidnímu snižování úrokových sazeb. Využijte tedy současných
podmínek a přijďte se k nám zeptat na Vaše možnosti.

Přesvědčte se, jak výhodné
podmínky Vám dokážeme
v bance vyjednat.

Vývoj úrokové sazby v průběhu roku 2019

Tereza Košnařová
hypoteční makléř
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Plzeň
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Novostaveb
v Plzni

- Atriové domy
Radčice

Plzeň

5

- Rezidence Křimice
- Na Horničce

Plzeň

3

- Unicity Plzeň (na str. 9 a 10)
- Mlýnská Strouha
- Byty Poděbradka II (na str. 7)
- Rezidence Hamburk
- Bytový dům Otýlie Beníškové
- Bytový dům Kollárova
- Nová Valcha
- Panorama Plzeň
- Bytový dům Vrchlického
- Byty Kalikova
- Nová Roudná
- Radobyčice západ

Plzeň

10

- Rodinné domy
Plzeň, Lhota

Průvodce
novostavbami
2019
v Plzni
Realitní magazín Bulletin

Plzeň

6
5

- Panorama
Litice
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Budete
první

Plzeň

1

- Panorama Bolevák
- RD U Velkého rybníka

Připravujeme do prodeje nový
bytový projekt. Zajistěte si
přednostní informace.

- Bydlení Studentská
- Byty Karlovarská

Více na straně 14

Plzeň
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- Bytové domy V Zahrádkách
- Bytový dům Svornost
- Byty Na Kovárně
- Obytná lokalita Újezd - Jih
- Bytové domy Na Vyhlídce (na str. 14)

Developerské projekty
zůstávají v oblasti
realit stále jedním
z nejžádanějších témat.
Ing. Mgr. Michaela Džupinová
Konzultant firmy

Poptávka po koupi nových nemovitostí (bytů, rodinných
domů, ale i nebytových prostor včetně kanceláří) je stále
velmi nenasycená, a přestože přehledná mapa, kterou jsme
pro Vás zpracovali, čítá 34 projektů, možnosti výběru koupě
nemovitostí v projektech jsou poměrně omezené.
Hlavně proto, že spousta projektů byla z velké části vyprodaná již v počátečních fázích výstavby a dnes developeři
staví pro konkrétní budoucí kupující. Z analýzy, kterou
jsme dělali na jaře 2019, vyplynulo, že v daném čase bylo
v nabídce v rámci projektů nové výstavby pouhých 163
volných nemovitostí k prodeji. Mezitím se ale do nabídky
dostaly projekty, které přináší nové možnosti výběru.

Plzeň

2

- Rezidence Koterovská
- Byty Papírnická
- Rezidence Hradišťská
- Na Ypsilonce
- Bydlení Na Roháči
- Byty Jetelová
- Rodinné domy Nepomucká

V naší nabídce nově naleznete dva bytové projekty – jedná
se o třetí etapu úspěšného projektu Unicity na Borských
polích. Tato etapa má své specifikum v tom, že je méně
zaměřena na investory kupující byty do nájmu. Svoji nemovitost v ní tak mohou najít klienti, kteří hledají bydlení
pro svoji rodinu.
Byty Poděbradka II jsou druhým projektem navazujícím
taktéž na úspěšnou výstavbu Poděbradka I. Bytový projekt
Poděbradka II je určen zejména pro klienty upřednostňující
pohodlné bydlení v centru Plzně.

Realitní kancelář Pubec
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Poděbradk
I & II

Bydlení v centru stále láká

Investor:
EXTRA MULTI COLORE a.s.

Realitní magazín Bulletin

O bydlení v centru je zájem dlouhodobě. Prostor
pro bytovou výstavbu je zde omezený a zájem
ze strany klientů je tak větší. Poptávka je hlavně
po menších bytech, které kupují zejména mladí lidé
jako startovací bydlení a v minimálně stejné míře
jsou pak byty kupovány jako investice sloužící
k následnému pronájmu. Zájem o nájemní bydlení
je zatím konstantní a zejména v centru města opět
ze strany mladších lidí, kteří chtějí mít blízko
do práce, školy či za zábavou.

7

Po úspěchu prvního projektu “Byty Poděbradka”
je zde další příležitost koupit si vlastní byt
v centru města Plzně, v těsné blízkosti historického
jádra v Poděbradově ulici. Nový projekt moderního
bydlení “Byty Poděbradka II” nabídne zájemcům
o bydlení byty s dispozicemi 1+kk a 2+kk.
U větších bytů je možné dokoupit garážové stání
v suterénu domu.

www.pubec.cz
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Aktuální
nabídka
bytů
Poděbradka I
Dokončení stavby:
postaveno, zkolaudováno

Byt 3+kk
s terasou
od 3.790.000 Kč

Detail projektu na:
www.pubec-novostavby.cz
Číslo inzerátu: PL10600JK

ka

Poděbradka II
Poděbradka I

Zahájení stavby: září 2019

Postaveno,
zkolaudováno

Předpokládané dokončení
stavby: jaro 2021

Byty 1+kk
od 2.090.000 Kč

Byty 2+kk

Pubec
Hypotéka
od 2,29%
Speciální sazba
pro tento projekt!
více informací
na tel: 773 638 180

od 2.390.000 Kč

Reference investora
Realizaci zprostředkování prodeje bytů na našem
projektu bytový dům Poděbradova se věnuje
Ing. Jan Kantner, se kterým máme jen tu nejlepší
zkušenost. Pokud bychom měli stručně popsat
vlastnosti, které ho vystihují, pak je to především
spolehlivost, profesionalita, velmi vstřícné, slušné
a příjemné jednání.
Služeb Realitní kanceláře Pubec máme v plánu
využít i v našich dalších projektech.
Eva Košňarová
EXTRA MULTI COLORE a.s.

Kontakt

Kontakt na makléře:
Ing. Jan Kantner
(+420) 739 367 279
Detail projektu na:
www.pubec-novostavby.cz
Číslo inzerátu: PL10900JK

Realitní kancelář Pubec
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Unicity
3. etapa
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Unicity Plzeň
3. etapa

Borská pole se pomalu mění
na rezidenční čtvrť
Pod pojmem plzeňská Borská pole si každý Plzeňák
představí lukrativní industriální oblast Plzně. Starší
pamětníci pravděpodobně vzpomenou i na doby,
kdy se na Borských polích rozprostíralo za areálem
bývalých borských kasáren letiště Plzeň Bory. Kdysi
dokonce 1. vojenské letiště v republice. Tato doba
je však dávno pryč a oblast, především východní
část Borských polí v okolí kruhového objezdu
s přivaděčem na D5, se pomalu mění v rezidenční
čtvrť. Za poslední roky zde vyrostlo hned několik

bytových domů, které se podařilo poměrně rychle
obsadit novými obyvateli. 3 bytové domy na Zeleném
trojúhelníku, bytové domy Rezidence Kaplířka
a 5 bytových domů projektu Unicity Plzeň vedle
budovy ZČU. Aktuálně se staví 3. etapa tohoto
projektu - bytový dům B3, tedy v pořadí šestý bytový
dům projektu a počítáno je ještě se dvěma dalšími.
O byty je v této lokalitě poměrně velký zájem. Daří se
je prodávat jak studentům a pracujícím na Borských
polích, tak i firmám a rodinám s dětmi.

Zahájení stavby:
zahájena na jaře 2019
Počet bytů v nabídce:
celkem 102 jednotek
Nabízené dispozice:
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk

3. etapa projektu nabídne prostorné
byty pro rodinné bydlení
Poslední, třetí etapa projektu Unicity, nabízí tentokrát byty
pro rezidenční bydlení. Vybírat můžete byty s dispozicemi
od 1+kk až po 4+kk s dostatečně velkorysou užitnou
plochou, byty s balkóny, terasami či zahrádkami.
Projekt bytových domů vyniká svou rychlou dostupností
z centra města, celkovým moderním designem budov,
vkusnými standardy vnitřního provedení a maximálním
komfortem bydlení. Vyberte si své vysněné bydlení
v novém moderním komplexu budov Unicity.

2017

2019

Červenec

Leden

Vybavení bytů:
Všechny byty mají buď balkón,
terasu nebo předzahrádku.
Ke každému bytu je třeba
přikoupit garážové stání
(230.000,- Kč vč. DPH) a sklepní
kóji (17.250,- Kč/m2 vč. DPH).
Investor: DARAMIS

Kontakt

Kontakt na makléře:
Petra Lehká
(+420) 731 150 344
Detail projektu na:
www.pubec-novostavby.cz

2016

2018

2019

Vizualizace

Září

Srpen

Realitní kancelář Pubec
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Unicity
Living
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Studenti v Plzni již mohou
bydlet jako studenti ve světě!
Projekt Unicity Living představuje moderní model
nájemního bydlení. Inspiraci pro tento model autoři
čerpali z úspěšných projektů v Německu, Skandinávii
nebo Polsku. V České republice se jedná aktuálně
o největší soukromý projekt. Atraktivita projektu
pro studenty spočívá především v jeho umístění
v bezprostřední blízkosti Západočeské univerzity.
Benefitů je tu však víc. Veškeré studentské byty
jsou úplně nové, vybavené moderním nábytkem,
mají praktické dispozice 1+kk a 2+1. U každého

Unicity
Living

bytu je balkón nebo lodžie. Zázemí společných
prostor poskytuje například wi-fi, kavárnu,
prádelnu, recepci, jóga místnost a společenskou
místnost. V domech jsou kamery pro zajištění
bezpečí nájemníků. Třešničkou na dortu je sdílený
prostor zeleného vnitrobloku se dvěma hřišti a
odpočinkovými zónami s grily. Studenti mohou
také využít současný atraktivní trend moderního
spolubydlení, takzvaný "CO-LIVING".

NC
Area
Bory

Unicity
Plzeň

Trasa nové
tramvajové trati

Investor: DARAMIS

NC
Borská
pole

Nová tramvajová trať
Rozvoj tohoto území si vyžádal
také prodloužení tramvajové
trati linky č. 4, která bude nově
zajíždět až za univerzitu a původní
konečná zastávka Bory bude spolu
s obratištěm zrušena.

Realitní kancelář Pubec

Kontakt

ZČU

Nová 1,3 km dlouhá trať
je budována od křižovatky
Klatovská–Kaplířova a končí
u ulice U Letiště mezi budovami
Decatlonu a Fakultou designu
a umění Ladislava Sutnara.

Výstavba začala v září 2018
a dokončení bylo stanoveno
na 12/2020. Podle některých zpráv
by však trať mohla být uvedena
do provozu již 15. prosince 2019!
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Pro více informací
kontaktujte makléře:
Petra Lehká
(+420) 731 150 344
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9 300 m

2

GATE

Šumavská

kancelářských ploch

1 300 m2
obchodních ploch

188
parkovacích míst

24/7
recepce

Kontakt

Kontakt na makléře:
Bc. Michal Mašek
(+420) 733 108 284

Jaká je poptávka
po kancelářských
prostorách v Plzni?
Aktuálně je největší poptávka po menších prostorách
(do 60m2) s rozumným poměrem kvality a ceny.
Velkou výhodou je možnost parkování a to hlavně
v centru města, kde je počet parkovacích míst, které jsou
k dispozici, jedním z rozhodujících faktorů.

Číslo inzerátu: PL10864MA

Realitní magazín Bulletin

BREEAM

Co je certifikace BREEAM?
Toto označení je zkratkou pro
Building Research Establischment
Environmental Assessment Method.
V překladu do češtiny se jedná
o původně Britskou metodu certi-

Řadu z těchto požadavků splňuje i nová administrativní
budova Šumavská GATE, která nabízí 5 nadzemních
a 2 podzemní podlaží s celkovým počtem 9 300 m2
kancelářských a 1 300 m2 obchodních ploch. Najdete ji
v těsné blízkosti plzeňského vlakového a autobusového
nádraží. K dispozici je 188 parkovacích stání, 4 výtahy
(jeden cargo), společná recepce 24/7, kolárna, sprchy
a nabíjecí stanice pro elektromobily.

Detail projektu na:
www.pubec-novostavby.cz

Certifikace
budovy

Projekt nyní vstoupil do fáze přípravy pozemku.
V případě zájmu kontaktujte makléře Michala Maška,
specialistu RK Pubec pro komerční nemovitosti.
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fikace budov z hlediska hodnocení
jejich kvality, šetrnosti a vlivu na
životní prostředí. Metoda posuzuje
stavbu komplexně v 10 kategoriích:
energie, zdraví a pohoda prostředí,
inovace, využití půdy a ekologie,
materiály, management, znečištění,
doprava, odpad a voda. Kontrolu a
posuzování dokumentace provádějí
licencovaní odborníci, tzv. BREEAM
Assessors nebo BREEAM Advisory
Professional. Výsledkem procesu
je certifikát potvrzující úroveň
„zelenosti“ hodnocené budovy.

www.pubec.cz

NOVOSTAVBY

Vyberte
si byt jako
první...

Připravujeme
do nabídky nový developerský projekt

BYTOVÉ DOMY NA VYHLÍDCE
Plzeň - Doubravka

2+kk | 3+kk

lokalita

byty s terasami

Pro přednostní právo výběru
volejte našeho makléře

Bc. Michal Mašek

(+420) 733 108 284

Realitní kancelář Pubec
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PRÁVNÍ PORADNA

Realitní trh bude mít
jasná pravidla
Návrh zákona obsahuje ustanovení zvyšující
důvěru v činnosti realitních makléřů a chrání
zájmy jejich klientů.
Mgr. Monika Štuksová
právník
stuksova@pubec.cz

Zákon o realitním
zprostředkování
prošel prvním čtením
v Poslanecké sněmovně
ČR. V září doporučil
Ústavně právní výbor
zákon do druhého čtení
s jediným pozměňovacím
návrhem. Je potřeba, aby
ho ještě schválil Parlament
a podepsal prezident ČR.
Účinný by měl být
od 01. 01. 2020. Zákon je
částečně novým právním
předpisem a částečně mění
živnostenský zákon.

Realitní magazín Bulletin

Dlouho připravovaná a očekávaná právní úprava přináší základní pravidla pro činnost realitních zprostředkovatelů. Měla by zvýšit důvěru
spotřebitelů v realitní služby a snížit počet neprofesionálních a nekorektních makléřů působících
na realitním trhu.
Realitní trh bude mít jasná pravidla
Návrh zákona obsahuje ustanovení zvyšující
důvěru v činnosti realitních makléřů a chrání
zájmy klientů.
Jedním z pravidel, zakotveným v navrhovaném
zákoně, bude povinné pojištění pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu zájemci způsobenou
zprostředkovatelem, kdy je stanovena minimální
výše pojistného plnění.
Dále je v návrhu zákona upraveno pravidlo, jak má
vypadat smlouva o realitním zprostředkování
- zákon vyžaduje písemnou formu smlouvy,
povinné obsahové náležitosti a maximální
výpovědní dobu. Bez těchto náležitostí nebude
smlouva platná.
V původním znění zákon neumožňoval realitním zprostředkovatelům zajišťovat úschovu finančních prostředků klientů jinak než
přes notáře, advokáta či banku. Pozměňovací
návrh však toto realitním zprostředkovatelům
umožňuje, avšak za zákonem stanovených podmínek (na písemnou žádost zájemce, písemnou
formu smlouvy o úschově, pouze bezhotovostní
převody, pojištění vkladů, atd.).
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Dalším pravidlem je povinnost realitního
makléře při podpisu smlouvy o zprostředkování
předat klientovi výpis z katastru nemovitostí k předmětu zprostředkování a na vyžádání
i pojistku.
V neposlední řadě návrh zákona rovněž zakotvuje podrobnější úpravu provize zprostředkovatele.
Realitní makléř a jeho vzdělání
Návrh realitního zákona též mění část
živnostenského zákona, na základě kterého dojde
ke změně realitní činnosti ze stávající živnosti
volné na živnost vázanou. Živnostenský zákon
pak stanoví konkrétní požadavky na odbornou
způsobilost realitního zprostředkovatele, a to:
● vysokoškolské vzdělání v oboru právo, Ekonomie nebo Stavebnictví, nebo
● vysokoškolské či střední vzdělání s maturitou a
3 roky praxe v oboru, nebo
● profesní kvalifikace pro činnost realitního
zprostředkovatele podle zákona o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.
V případě, že návrh zákona bude přijat se všemi
navrhovanými pravidly, nastane zásadní změna
v legislativní úpravě realitního zprostředkování.
Mgr. Monika Štuksová

www.pubec.cz

TÉMA

Nemovitosti
v zahraničí jsou
hitem

Aktuální nabídka
Aktuálně nabízíme byty v řadových
domcích v oblíbeném turistickém
středisku v Aprice (Itálie, lokalita
Lombardie). Jedná se o nově
postavený komplex dvoupatrových
řadových domků, ve kterých se
prodávají samostatně jednotlivé
byty. Volné jsou například
dvoupokojové a třípokojové byty
v prvním patře nebo třípokojové
podkrovní byty.

Kontakt

Kontakt na makléře:
Petra Lehká
(+420) 731 150 344
lehka@pubec.cz

Realitní kancelář Pubec

V dnešní době není žádný problém být jeden
den v České republice a další den se probudit
někde v zahraničí, třeba u slunného moře nebo
v zasněžených Alpách v lyžařském středisku.
V posledních letech to potvrzuje stále více
Čechů, kteří si pořizují byty nebo domy
v zahraničí. Tyto nemovitosti využívají
především ke své vlastní dovolené a
po zbytek roku je poskytují k dlouhodobému
či krátkodobému pronájmu.
Řada Čechů investuje spíše do menších
nemovitostí, které nejsou takovým rizikem a
výběr je opravdu veliký. Díky vyšší poptávce
po koupi zahraničních nemovitostí, jsme se
začali zabývat možnostmi, jak uspokojit
i tento druh poptávky.
Koupě nemovitosti v zahraničí
Máme za tímto účelem k dispozici naše italské partnery, takže kromě samotných nemovitostí nabízíme i zajištění prohlídek, pomoc
s komunikací na místních úřadech, s nutnými
poplatky a komplet s celým obchodem.
Realizace nájmů v zahraničí
Naši zahraniční partneři také nabízejí pomoc
se zprostředkováním pravidelného pronájmu
v průběhu roku. Tyto služby zahrnují mimo
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jiné i výměny ložního prádla, úklidy, převzetí
klíčů, drobné opravy, atp. Komunikaci lze
provádět na dálku. Díky tomu se celý proces
nákupu a pronájmu velmi zjednodušuje.
Pořízení takovéto nemovitosti je dokonce
jeden z nejbezpečnějších způsobů uložení
financí. Investice v zahraničí jsou totiž
mnohdy efektivnější než na domácí půdě a
zároveň přinášejí komfort osobního zázemí
mimo domov.
Proč zrovna Itálie?
Itálie skýtá celou škálu možností koupě
nemovitostí různého typu, ať už byste chtěli
koupit horský byt nebo byt u moře, rezidenci
v Toskánsku, rodinný dům nebo vilu na Sardinii. Nemusí se také vždy nutně jednat o investici, ze které byste primárně chtěli mít pasivní příjem. Můžete si ji prostě jen užívat.
Máte-li zájem o konkrétní lokalitu, kontaktujte našeho makléře. Ten pro Vás zajistí
vytipování nemovitosti a zašle konkrétní
nabídku. Na Vás je tedy pouze to, abyste
našemu makléři co nejpodrobněji popsali
svoji vysněnou nemovitost.

www.pubec.cz
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arrow-left

Bc. Michal Mašek

Seriózní, velmi obětavý a ochotný,
technicky zdatný, stálý objekt
vtípků svých kolegů, které jim však
vždy s naprostou elegancí
a humorem vrací zpět.
Zrealizoval více jak 280 zakázek
v celkové hodnotě cca 320 milionů
Kč. V posledních 2 letech se
zaměřuje především na prodej a
pronájem komerčních zakázek, a
to všech druhů, od kanceláří až
po velké haly či výrobní areály.

8 let ve firmě
Makléř oddělení prodeje zakázek

5 let ve firmě
Makléř oddělení prodeje zakázek

arrow-left

Veronika Rubriciusová

Akční, energická, usměvavá – její
zvonivý smích často otřásá celou
firmou.

8 let ve firmě
Makléřka oddělení přípravy zakázek

Připravila k realizaci více jak 450
zakázek v celkové hodnotě cca 940
milionů Kč. Ve firmě je 8 let, 4 roky
na recepci a 4 roky jako úspěšná
náborářka.

Dlouholetí zaměstn
Dle dostupných informací z provedených průzkumů měnili Češi
před rokem 2015 své zaměstnání cca 1x za osm let. Díky snižující se
míře nezaměstnanosti však v roce 2016 došlo k zásadnímu přelomu. Lidé
začali měnit zaměstnání častěji, a to zhruba 1x za pět let. Z odpovědí
dotazovaných zaměstnanců vyplynulo, že ideální doba setrvání
v jednom zaměstnání je cca 3- 5 let. V současné době, kdy je nedostatek
pracovních sil, si lidé mohou práci vybírat a zaměstnání měnit podle
nabízených podmínek častěji. Loajálních zaměstnanců, kteří aktuálně
pracují pro jednoho zaměstnavatele déle než 5 let, je na pracovním trhu
menšina. Největší skupinu tvoří lidé, kteří vydrží v jednom zaměstnání
méně než 2 roky.

Realitní magazín Bulletin
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V naší firmě však navzdory výše uvedeným průzkumům jsou zaměstnanci,
kteří u nás pracují dlouhá léta, což v dnešní době není zcela obvyklé.
Máme několik zaměstnanců, kteří z naší firmy odešli do důchodu, např.
makléř Jirka Bělohlavý nebo výborná makléřka Lenka Polívková, která
ve firmě pracovala 22 let, či Jarmila Pytlíková, která byla ve firmě jako
hlavní účetní 17 let a přestože již před 4 lety dosáhla důchodového věku,
stále do firmy dochází několikrát za měsíc na výpomoc. A toho si moc
vážíme.
Dlouholetí zaměstnanci jsou pro firmu velkou devizou, a to nejen kvůli
své loajalitě, ale především tím, že za léta nasbírali velké zkušenosti, jen
tak je nic nepřekvapí, jsou schopni se vypořádat s jakýmkoli problémem

www.pubec.cz
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arrow-left

Bc. Zdeněk Helma
Velmi pečlivý, zaměřený na detail,
perfekcionalista, po ránu nemluvný,
odpoledne již v dobré náladě,
pouští na maklérně výbornou
muziku, aby se nám lépe pracovalo.
Zrealizoval více jak 650 zakázek
v celkové hodnotě cca 956 milionů
Kč. Specializuje se na insolvenční
řízení, dražby, prodej nemovitostí
krajů a obcí a velké rezidenční
projekty. Realizuje však také ostatní
rezidenční nemovitosti.

right7

Ing. Jan Kantner

Působí velmi seriózně, klidně a
vážně, skládá však velmi vtipné
básničky šité na míru svým
kolegům. Jeho glosy jsou ve firmě
legendární.
Zrealizoval více jak 780 zakázek
v celkové hodnotě cca 965 milionů
Kč. Realizuje všechny druhy
nemovitostí, jak komerční zakázky,
tak bytové projekty či rezidenční
zakázky.

arrow-left

Mgr. Alena Kohoutová

Milá, usměvavá, pohodová, nic
pro ni není problém, vždy
připravená zaučovat nováčky a
předávat jim své zkušenosti.

17 let ve firmě
Makléřka oddělení prodeje zakázek

10 let ve firmě
Makléř oddělení prodeje zakázek

Služebně nejstarší makléřka, která
zrealizovala více jak 1030 zakázek
v celkové hodnotě cca 1,1 miliardy
Kč. Zaměřuje se zejména na rezidenční zakázky – domy, byty, chaty
a pozemky pro bydlení.

nanci - firemní zlato
a jsou tudíž profesionály ve svém oboru. Klienti tak mohou mít jistotu,
že tito lidé jsou schopni jim poskytnout opravdu kvalitní profesionální
službu na vysoké úrovni. A to je hlavním cílem naší firmy – maximální
spokojenost klientů.
Ale vzhledem k tomu, že pozice makléře je velmi náročné zaměstnání
vyžadující neustálou komunikaci, řešení problémů, ale i velké časové
zatížení, kdy nezřídka makléř pracuje i o víkendu, se občas stane, že
dojde k tzv. vyhoření. Anebo člověk po několika letech prostě zjistí, že
potřebuje změnu, zkusit úplně něco jiného, posunout se dál. A tak i v naší
firmě dochází k odchodům, a to i lidí, kteří povolání makléře vykonávali
mnoho let. Tito lidé odvedli ve firmě velký kus práce, nechali zde za ta
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léta kus sebe a za to jim moc děkujeme a přejeme jim hodně štěstí!
Ale jak se říká - změna je život. Odchodem jednoho se uvolní prostor
pro někoho jiného, pro nové zaměstnance nabité energií a chutí učit se,
kteří zase do firmy přinesou něco svého.
V tomto čísle najdete informace o našich služebně starších makléřích
(5 a více let), které mnozí z Vás znáte již řadu let. Jsou to profesionálové
s mnohaletými zkušenostmi, kteří jsou si jisti v tom, co dělají. V příštím
čísle bych Vám ráda představila naše makléře “nováčky”.
Vaše Šárka Pubcová
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Zaujal Vás náš časopis?
Nechte si jej pravidelně zasílat.
Odběr magazínu Bulletin si lze objednat buď prostřednictvím recepce
RK Pubec na telefonu 377 226 767, na emailu info@pubec.cz nebo na
úvodní straně webu www.pubec.cz. Magazín lze zasílat v elektronické
podobě, avšak budete-li si přát, doručíme Vám jej i v tištěné podobě
přímo do Vaší poštovní schránky.

Celoroční odběrová místa:
budova Pubec – hlavní vchod (Plzeň, Šafaříkovy sady 5), restaurace
Na Spilce (Plzeň, ulice U Prazdroje), restaurace U Salzmannů (Plzeň,
Pražská ulice), budova IKO – hlavní vchod (Plzeň, Koterovská 177),
autocentrum Šmucler (Plzeň, Borská ulice), Hostinec U Nádraží (Blovice,
Sýkorova 194), restaurace Baštírna na Vlčtejně (Vlčtejn 4), obecní úřad
Radčice (Plzeň – Radčice, V Radčicích 19)

Odběrová místa v letní sezóně:
hlavní vchod sportovního areálu Škodaland (Plzeň, V Lukách 24), podloubí
zámku Nebílovy (Nebílovy, Vrbovecká 2)

