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R E A L I T N Í  K A N C E L Á Ř  P U B E C

Jsme realitní kancelář s dlouholetou zkušeností, 
kvalitními postupy a vždy férovým jednáním.

Proč důvěřovat zrovna nám?

30 let zkušeností

známe regionální trh a reálné  
tržní ceny

dokážeme oslovit větší počet 
zájemců, než sám prodávající

ušetříme Váš čas i nervy

makléři dokáží prezentovat Vaši 
nemovitost profesionálně a na úrovni

ochráníme Váš majetek i finance

vyhotovíme Vám veškeré smlouvy 
profesionálně a přesto srozumitelně

Vy rozhodnete o tom, komu a 
za jakých podmínek se 
nemovitost prodá nebo pronajme

přiměřená provize

provizi účtujeme jen v případě 
úspěšného obchodu
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v listopadu loňského roku jsme oslavili 30. výročí sametové revoluce. Stejné výročí 
slaví letos v dubnu i naše firma. V té době jsem byla mladá holka, bylo mi 16 let  
a byla jsem ve druháku na gymplu. Přesně si pamatuji na ten pocit, když to vypuklo. 
Táta doma vykřikoval „Už je to tady, komunisti jdou do pr……! A babička, zapřísáhlá  
antikomunistka, která, když bylo špatné počasí, tvrdila, že za to můžou komunisti, 
plakala štěstím, že se toho dožila. Pamatuji si na to, jak jsme s tátou a s bráchy sedávali 
na kopci v Rudě, odkud byly vidět světla z Bavorské Rudy a táta nám vyprávěl, jaké 
to bylo, když v roce 1968 pracoval v Mnichově. Jak jsem strašně toužila podívat se 
do Západního Německa. A najednou otevřeli hranice a my do toho Německa mohli jet. 
Jiný svět ….

V této době vznikla i naše firma. Táta vždy toužil po tom, aby mohl rozhodovat sám 
za sebe a nemusel narážet na náměstky a kádrováky. Celý život je pro něj po zdraví 
nejdůležitější věcí na světě svoboda. A ta v roce 1989 přišla. Ale s ní také odpovědnost, 
starosti, bezesné noci a tvrdá práce. Obdivuji tátovu odvahu, že opustil „zaměstnání“ 
s jistým platem a dal se na podnikání. Doma měl ženu a tři děti a před sebou velmi 
nejistou budoucnost. Nikoho v okolí, kdo by ho podržel. Začínal opravdu od naprosté 
nuly. Přesto do toho šel, protože byl přesvědčen o tom, že to dokáže, a hlavně to byl 
jeho sen. Začátky byly opravdu velmi těžké, byla jsem u toho, protože jsem mu  
chodila do kanceláře pomáhat s úklidem a s administrativou. Kancelář měl na půdě 
domu, kde jsme bydleli. Ráno chodil do práce ve 4 hodiny, domů chodil před půlnocí. 
Kolikrát jsem ho viděla, jak je na dně a nejraději by se na všechno vykašlal. Ale 
vždycky vydržel. Vybudovat firmu, která funguje, má vyvážený rozpočet a kvalitní 
systém služeb, mu trvalo hezkých pár let. Jak vždycky říkal: „Já neumím dělat velké 
skoky, jdu po malých krůčkách, ale stále vpřed a hlavně vždycky fér“. A to je pravda. 
Mrzí mne, že občas narazím na lidi, kteří dnes vidí jen ty věci navenek (firmu, sídlo, 
apod.) a říkají se závistí v hlase: „No jo, kde ty prachy asi nakrad?“ Pro spoustu lidí být 
úspěšný znamená být nepoctivý, nejsou schopni připustit, že by za úspěchem mohla 
být tvrdá práce, jak tomu v drtivé většině úspěšných firem je. Ale nemůžeme se vlastně 
na tyto lidi ani zlobit, protože pro ně je to jen omluva pro to, že oni sami tvrdě pracovat  
a za něčím jít nechtějí. Ale to je jejich životní volba… 
Já bych tedy chtěla popřát naší firmě k 30. narozeninám, aby i nadále šla, třeba 
po malých krůčkách, stále vpřed!
V tomto čísle Bulletinu si můžete přečíst, jak před 30 lety firma na pozadí historických 
událostí vznikla, dozvědět se, na co si dát pozor při koupi stavebního pozemku, jak 
jsme připraveni na realitní zákon, ale také, že máme v nabídce nový developerský  
projekt Rezidence Pecháčkova.  

Doufám, že i v tomto čísle najdete užitečné informace.

Mgr. Šárka Pubcová 

ředitelka společnosti
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Chystáte se koupit
stavební pozemek?
Poradíme Vám, na co si dát pozor.

Ač se to možná na první pohled nezdá, koupě pozemku je jedna z nejsložitějších kategorií v rámci 
realitních obchodů a je možné se při ní lehce spálit. Kupujete-li přes realitní kancelář, měl by Vám 
makléř být schopen poskytnout alespoň základní dostupné podklady a vyjádření, abyste se mohli 
seznámit s možnostmi výstavby a situací ohledně dostupnosti inženýrských sítí. Bohužel v praxi to 
dle zkušeností nebývá úplně standardem a může se stát, že ačkoli byl pozemek prezentován jako 
stavební, můžete nakonec po koupi zjistit, že na něm není možné stavět. Proto je velmi důležité 
zjistit všechny aspekty, které mohou mít na možnost výstavby vliv. 

Prvotní prohlídku zvládne asi každý sám i bez účasti makléře, jde o to se podívat, zda je 
pro Vás vyhovující lokalita, občanská vybavenosti, dostupnost, okolní zástavba, svažitost 
pozemku a další aspekty. Pokud již předtím máte od makléře podklady, můžete se rychleji 
zorientovat ohledně inženýrských sítí a případně si dle informací z územního plánu i lépe 
představit, kde by stavba mohla stát a jak by mohla být umístěna. Někdy je dobré se  
na pozemek podívat i v různé časy, abyste lépe zhodnotili světelné podmínky, slunce, 
dopravu, hluk a další podobné aspekty. 

Pokud se Vám pozemek líbí, doporučujeme si vyžádat od kanceláře co nejvíce dostupných 
podkladů a podrobně si je prostudovat. Začít byste měli prověřením možností výstavby 
na pozemku dle územního plánu, abyste věděli, zda Vámi zamýšlená stavba je zde vůbec 
realizovatelná. Pokud Vám vyjádření příslušného stavebního úřadu nedodá kancelář, 
vyžádejte si ho přímo. Pokud dodá, stejně doporučuji si na příslušný stavební úřad následně 
zajít a konzultovat Váš stavební záměr. Je dobré mít vyjádření úřadu černé na bílém a znát  
i platnost tohoto dokumentu. Zjistěte si případně, i zda se nejedná o změně územního plánu, 
který by mohl vést ke změně klíčových parametrů. Určitě je dobré nahlédnout i do územního 
plánu a návrhů infrastruktury, zda není přes pozemek či v jeho blízkosti plánovaná nějaká 
obecně prospěšná stavba (komunikace, apod.). 

Ing. Jan Kantner 

realitní makléř
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Jednou z prvních informací, která by Vás měla zajímat je, zda se k pozemku dostanete 
pohodlně nejen po fyzické stránce (u užších přístupů pozor, abyste se pak na pozemek 
dostali se stavební technikou), ale i po té právní. Zbystřete, pokud cesta, po které se 
k pozemku potřebujete dostat, není obecní nebo není vedena jako komunikace. Někdy toto 
zjišťování může být složitější (zejména u menších obcí) a je nutno oslovit obec s dotazem, 
zda je cesta vedena v passportu místních komunikací. Pokud je cesta ve vlastnictví fyzické 
či právnické osoby, prověřte si, zda je zde alespoň věcné břemeno chůze a jízdy (pozor 
případně i na nutnost tažení inženýrských sítí – to může být rovněž kámen úrazu).  
U pozemků bez již vyřešeného vjezdu pozor na možnost dopravního napojení. Ne vždy, 
ačkoli je pozemek v přímém sousedství komunikace, je možné tento pozemek dopravně 
napojit, zejména pokud se nachází u rychlostní komunikace či komunikace 1. třídy. Tuto 
informaci byste si měli případně předem prověřit u příslušného silničního úřadu.

Další klíčovou záležitostí jsou inženýrské sítě. Je nutné si prověřit, zda zde nejen vedou 
ty, které potřebujete a následně i zda je z kapacitních důvodů možné se na ně napojit a zda 
to není nějak zpoplatněno v závislosti na vlastníkovi těchto sítí, ale i zda zde nevedou sítě, 
které by Vám mohly stavbu znemožnit nebo prodražit (stožáry vysokého napětí, optické 
kabely, apod.). 

V rámci dostupných dokumentů je nutné prostudovat ochranná pásma, týkající se  
zejména inženýrských sítí. Zvláštní kategorií je ochranné pásmo lesa, na které spousta  
lidí nevzpomene a které v dokumentaci od stavebního úřadu ani nenajdete. Pokud se ale  
na hranici pozemku či blízkém dosahu nachází les (a to nejen vizuálně, ale zejména 
z hlediska katastrálních map), je zapotřebí velmi zpozornět a zjistit, zda stavba nebude 
nerealizovatelná kvůli ochrannému pásmu lesa. To bývá obvykle 50 metrů od hranice  
lesa (v praxi lze obvykle dosáhnout výjimku na 25 metrů).  Úplně speciální a pro laika 
nesnadno zjistitelné je pak i ochranné pásmo dráhy. Vlak ale člověk tak snadno nepřehlédne.

Zvláštní pozornost by měl člověk věnovat i dalším aspektům:

Záplavová zóna (relativně snadno zjistitelné z povodňových map, případně dobré ověřit u starousedlíků)
Právní hrozby (pozor, zda pozemek není něčím zatížen – exekuce, věcné břemeno, zástavní právo)
Podloží (v některých případech může stavbu znepříjemnit i skladba podloží – případně nutno vyžádat 
či zadat hydrogeologický průzkum)
Radon (dnes již relativně snadno řešitelná záležitost – nutno s ním počítat v rámci výstavby)
Sousedské vztahy (asi nejhůře ovlivnitelný a zjistitelný faktor, který se obvykle projeví až po čase ☺)
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Narození mého 
čtvrtého dítěte
PODZIM 1989
Tak už je to tady! O víkendu jsem v Rudě na chalupě dodělával 
dlažbu a poslouchal Svobodnou Evropu, tu jsem poslouchal pořád, 
stále slyším tu znělku.  Věděl jsem, že to prasklo. Vždycky jsem 
říkal: „Do toho lesa dole pod námi v Rudě budeme chodit na houby 
a dojdeme až na pivo do Bavorské Rudy“. Všichni se těmto řečem 
smáli, nikdo mi nevěřil. Dnes se to zdá jasné, ale kdo tu dobu zažil, 
ví, o čem mluvím. V pondělí 20. listopadu jsem byl s Šárkou  
za máti a když jsme šli domů, tak vidíme dost lidí ve městě 
pod divadlem, všichni šli směrem na náměstí, nevěděl jsem, co 
se děje. Tak jsme šli za nimi.  Na náměstí byla hromada lidí, 
někteří měli trikoloru na klopě a poslouchali lidi, kteří z tlampače 
informovali o dění v Praze. Byl jsem ohromen a zíral, revoluce už  
je opravdu tady, nejen na Svobodné Evropě, ale také v Plzni.

JARO 1990
O tom, že budu dělat sám na sebe, jsem měl jasno hned po revoluci. 
Je předjaří 1990 a já přemýšlím, čím se budu živit. No, měl bych asi 
dělat to, co umím.  Za komunistů jsem dělal v projekci rekonstrukce 
starých domů a po večerech soudního znalce v oboru odhadů cen 
nemovitostí. Měl jsem známého, podnikového právníka, dobrého 
člověka, odnesl to v r. 1968, kterému jsem v té době dělal odhad jeho 
nemovitosti. A on povídá: „Tak co, pane Pubec, co budete dělat?“  
Začal vyprávět, co byly za první republiky realitní kanceláře nebo 
spíš kdo byli makléři s nemovitostmi. Když někdo něco potřeboval 
ohledně nemovitostí, zašel do hotelu Slovan a tam mu vrchní ukázal 
na makléře, kteří tam seděli, pokuřovali viržínko a popíjeli kávičku.  
Jeden dělal do pozemků, druhý do bydlení, třetí do restaurací. I můj 
táta si tam takto před válkou najal restauraci na Skvrňanské ulici  
v Plzni.  A ten známý povídá: „To by bylo přece pro vás, pane Pubec. 
Plzeň znáte, jste stavař, projektujete, jste soudní znalec, lidi znáte a 
lidi znají vás a znali vaše rodiče." A to rozhodlo.

A tak jsem 2. 4. 1990 založil firmu a pojmenoval ji Projekční  
a realitní kancelář Pubec. „Pubec“ byl jasný, je to originální jméno, 
lidi znali rodiče, vždy říkali: „k Pubcům na pivo“, tak jsem chtěl, 
aby mě lidé také znali, i když bylo jasné, že to bude trvat a také to 
trvalo…. „projekční“ bylo také jasné, byl jsem projektant a vypadalo 
to, že by šlo projektovat zase soukromě. A to „realitní“, to jsem ani 
moc nevěděl, co to vlastně znamená… něco s nemovitostmi.

Název jsem tedy měl, ale chtělo to značku. Grafickou, jasnou, dnes 
se tomu říká logo. Co já jsem se s tím nazlobil! Těch skicáků, co 
skončilo v koši. Škoda, že je nemám schované. Věděl jsem, že to 
musí být dům nebo domy, barva cihlová, tj. červená. A tak jsem 
čmáral a čmáral, až se to vylouplo. Po pár letech jsem logo nechal 
chránit patentovým úřadem, dnes má určitě větší cenu než v r. 1990, 
kdy vzniklo.

KVĚTEN 1990
Právě jsem čerstvý „podnikatel - živnostník“, v té době nás v Plzni 
bylo pár, a to slovo bylo něco naprosto neobvyklého, spíš skoro 
sprostého. Je 5. května 1990, v Plzni se po 45 letech skutečně 
svobodně slaví osvobození  Plzně americkou armádou. Do té doby 
se muselo říkat, že Plzeň osvobodili Rusové, dokonce ve škole 
učili, že to byli Rusové převlečení za Američany. Velmi „vtipné“. 
Moji rodiče tuto dobu zažili, měli jsme doma fotky, jak Američané 
jezdili po Plzni v tancích a táta mi vyprávěl, jak jim v naší hospodě 
chutnalo pivo a svíčková. A prý tátovi říkali: „Pedro pojeď s námi 
do Ameriky, tam si otevřeš hospodu a budete mít pořád plno. Sem 
přijdou Rusové a bolševici a všechno ti vezmou.“  Máti by prý i šla, 
ale táta jim nevěřil a tak zůstali doma a radovali se z konce války.  
No a za pár let v r. 1951 jim bolševici tu hospodu skutečně vzali, táta 
musel do Škodovky, točil tam pivo v hutích a máti musela vařit  
ve škodovácké vývařovně.

Tak je tedy v Plzni velká sláva. Byl to skutečně největší svátek, co  
v Plzni pamatuji, nádhera, do Plzně přijel i prezident Havel,  
na náměstí na podiu hrály kapely, po Plzni jezdily vyfešákované 
americké džípy a těch pár hospod, co v té době byly v Plzni, byly 
narvané lidmi k prasknutí. Najednou se na ulicích vyrojily obyčejné 
plátěné stánky, pekly se klobásy a pivo teklo proudem. Lidé se 
zdravili, byli na sebe milí, tancovalo se …. Ta šedivá ošklivá Plzeň 
se najednou proměnila v nádherné město.

A já s mojí ženou Lídou jsme si sedli pod kaštan v sadech, dali si 
pivo a klobásu a bylo nám moc fajn. Vždyť  jsme byli svobodní a já 
už měsíc „podnikal“. Ale pak jsme dostali chuť ještě na jedno pivo  
a zjistili jsme, že na něj nemáme. A to stálo asi 4 Kčs. Nemít peníze, 
to se nám občas stávalo, na to jsme byli zvyklí, ale teď jsme neměli 
ani na to jedno pivo a to ani doma.  Za duben jsem již žádnou 

S L A V Í M E  3 0  L E T  O d  z A L O ž E N Í
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Ing. Pavel Pubec
majitel firmy

výplatu nedostal a za ten měsíc podnikání jsem ještě 
nestihl zbohatnout. Tehdy jsem se naštval na ty po…… 
bolševiky opravdu nejvíc a přísahal jsem si, že musím 
něco dokázat. Myslel jsem si, že hůř už nemůže být, jak 
jsem se mýlil.

Začal jsem tedy dělat soukromě odhady, každý týden dva  
i víc, projektoval a čekal, co ta realitka. No, nějak to nešlo. 
Viděl jsem v tehdejším inzertním časopise Invest, jak lidé 
chtějí kupovat, ale nikdo nechtěl prodávat. Také nebylo 
moc co, o restitucích se teprve začalo mluvit, byty byly 
státní, tak co zbývalo? Chaty, chalupy, pozemky, ale moc 
toho nebylo. A pojem realitní kancelář lidem vůbec nic 
neříkal. Do toho jsem si přetrhl vazy v koleni, takže  
jsem nemohl ani jezdit po odhadech nemovitostí.  
6 týdnů jsem seděl doma s nohou v sádře, peníze žádné 
(zdravotní pojištění téměř nulové) a byl jsem na dně.  
Takto jsem si začátek svého svobodného podnikání 
opravdu nepředstavoval. Byly to hodně těžké časy…..  
Ale člověk se nesmí nikdy vzdávat a jít za svým cílem,  
i když to bolí. Nakonec se mi podařilo díky mým rodičům 
a chalupě v Rudě, kterou jsme pronajímali, toto špatné 
období překonat. Začátky byly především o odhadech  
a projektování, ale postupem času, jak se trh s nemovitostmi 
začal rozbíhat, jsem se více věnoval realitní činnosti. Začal 
jsem zaměstnávat první zaměstnance. Poštěstilo se mi, že 
jsem potkal p. Mrkose, který ve Švýcarsku provozoval 
realitní kancelář a po revoluci v Čechách pomáhal  
s budováním realitních firem a nastavováním systému. 
Od něho jsem se strašně moc naučil a začal zavádět jeho 
systém ve firmě. Byla to tvrdá a náročná práce a několikrát 
nastala chvíle, že jsem to chtěl vzdát. Ale nevzdal… 
Budoval jsem firmu dál a buduji ji již 30 let.

Jednou jsem někde slyšel, že pokud vaším cílem nejsou 
peníze, ale tvořit něco hodnotného, co bude pomáhat 
lidem, peníze přijdou. A mým krédem vždy bylo pomáhat 
lidem při řešení starostí s jejich nemovitostmi. Základem 
našeho úspěchu je, že vždy hrajeme fér a poctivě.  
Na prvním místě je vždy spokojenost klienta, jeho pocit 
bezpečí a důvěra. A tak tomu u nás bude vždy.

Václav Havel
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Redakce Bulletinu mne požádala, zda bych Vám 
mohl při příležitosti výročí 30 let naší firmy 
napsat pár vět o tom, jak trávím svůj volný čas.

Přestože jsem již více než 10 let v důchodovém 
věku, stále se přiměřeně věnuji firmě, která je 
pro mne 4. dítětem. 

V loňském roce jsem do funkce ředitelky jmenoval 
svoji dceru Mgr. Šárku Pubcovou, která ve firmě 
pracuje na různých pozicích již 25 let. Na začátku 
letošního roku jsem se po delším odpočinku 
částečně vrátil aktivně do firmy. Tak jako jsem 
před lety pomáhal se zapracováním minulé ředitelce, 
pomáhám dnes své dceři. Moje pomoc spočívá 
především v morální podpoře, předávání zkušeností 

a názorů, ale také ve školení pracovníků. Snažím 
se být oporou a konzultantem nejen své dceři, ale 
i lidem ve firmě. V kanceláři jsem teď častěji, a to 
od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 14.00 hod. V tuto 
dobu jsem samozřejmě k dispozici i Vám, našim 
klientům. 

Přiznám se, že mne tato činnost po pár letech trochu 
většího odpočinku zase baví a naplňuje. Znovu 
jsem získal pocit, že mám stále svému okolí co dát 
a že někdo ocení moji pomoc. Je to další životní 
zkušenost, že vždycky po nějaké době klidu je nutné 
v každém organismu trochu rozproudit krev a tu 
krev okysličit.

Jak se v současné době věnuji firmě?

Pavel Pubec
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S manželkou Lídou jsme šťastni, že spolu žijeme již více než 50 let, 
máme všechny 3 děti z jednoho společného kotce. I u zplození toho 
čtvrtého dítěte, naší firmy, byla moje žena od začátku. 

Přestože nám zatím nebyl dopřán vnuk, který by nesl jméno Pubec 
dál, radujeme se ze tří vnuček. Celá rodina 
žijeme nablízku, v Plzni a okolí.

Jsme šťastni, že jsme nezažili válku, narodili 
jsme se hned, jak ta poslední skončila. Dožili 
jsme se svobody, považujeme ji za dar, který je 
ale nutné stále opečovávat. 

Hodně jsme cestovali, ale ať jsme se vrátili 
odkudkoliv, věděli jsme, že Česko je to 
nejkrásnější a nejlepší místo na světě.

Každé ráno při kávě a meditačním pohledu 
do zahrady děkuji Bohu, osudu, vesmíru, 
přírodě, či co to je, za to, že jsem dal ráno nohy z postele, že já a mí 
blízcí jsme zdrávi, že máme mezi sebou slušné vztahy se vzájemnou 
pomocí, že mám smysluplnou práci ve firmě, ale i na zahradě a 
doma. Že mohu pomáhat těm, kteří si to zaslouží a vracet to, že i mně 
v životě spousta lidí pomohla. 

Miluji zahradu. Práce na ní je pro mě aktivním odpočinkem. 
Nejraději jsem u ohniště ve starých manšestrákách a triku a těším 
se na opečenou klobásu. Jsem plzeňský patriot, raduji se z úspěchů 
fotbalistů, hokejistů i házenkářů. Vím, kde v Plzni mají nejlepší pivo. 

Na golf nechodím. Raději chodím s naším 
jezevčíkem Bondem po lese. Moc rád lyžuji, ať 
už na běžkách na Šumavě či na sjezdovkách.

Vím, že se musím i v mém věku stále vzdělávat, 
ať už je to angličtina nebo práce s moderními  
IT technologiemi. Usnadňuje to život. 

V poslední době také pracuji na fotoknihách, 
které zachycují každý rok naší rodiny 
od současnosti až po fotky mých rodičů i 
prarodičů. Chystám se i sepsat paměti mého 
života. Je to nádherná a smysluplná práce, 
hlavně pro budoucí generace.

Takže to je můj všední život. Důležité je žít různorodě, zakusit 
od každého kousek a především žít aktivně. Přestože mi je 72 let,  
na smrt ještě nečekám, protože jsem se rozhodl žít do 107 let!

A v soukromém životě?
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Projekt Rezidence Pecháčkova z rukou investora, 
který má za sebou úspěšnou realizaci Panorama 
Bolevák, se nachází v bytové zástavbě v západní části 
Plzně, v ulici Pecháčkova. Tvoří ho dvojice bytových 
domů A a B, z nichž každý má 2 "věže" (východní a 
západní), které jsou spojené suterénem. Výstavbou 
vznikne 108 nových bytových jednotek. Ke každému 

bytu náleží sklep, většina bytů má balkon nebo terasu. 
Nastavení projektu, co do struktury bytových jednotek, 
vychází z aktuálních požadavků současného trhu. Byty 
vybavením i velikostí uspokojí jak mladou rodinu 
s dětmi, tak starší pár toužící mít své zázemí v blízkosti 
občanské vybavenosti, ale také investory, kteří hledají 
byty vhodné k následnému pronájmu.

Moderní bydlení pro každého
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zahájení výstavby: 
Jaro 2020

Výběr generálního zhotovitele 
stavby: Léto 2020

Předpokládané dokončení:
Přibližně 2 roky od zvolení  
generálního zhotovitele stavby

Kontakt na makléře:  
Bc. zdeněk Helma
(+420) 734 754 067

Detail projektu na: 
www.pubec-novostavby.cz

Kontakt

Číslo inzerátu: PL11300ZH

Byt 1+kk 
34,01 m2 – 34,98 m2

od 1.950.600 Kč

Byt 2+kk 
44,24 m2 – 51,86 m2

od 2.498.830 Kč

Byt 3+kk 
60,59 m2 – 67,05 m2

od 3.313.640 Kč

Nabídka
bytů

Investor: 

INVIZIO s.r.o. 

Pubec 
Hypotéka 
Speciální sazba 
pro tento projekt!

více informací na
tel.: 773 638 180

Vše na jednom místě...
Klienti Rezidence Pecháčkova mají možnost vybírat obklady, dlažby, dveře i podlahy 
v showroomu IMAGINE INTERIÉR společnosti Thorn Metal. Investor navíc poskytuje 
ve spolupráci s tímto partnerem dárkový kupon od 25.000 Kč do 30.000 Kč (dle velikosti 
bytu) na kuchyňskou linku HANÁK. 

Nový byt znamená také interiér
Nemáte-li čas zabývat se vybavováním nového bytu nábytkem, nabízíme služby 
interiérových studií, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Jsou připraveni nabídnout 
univerzální řešení pro investory stejně tak dobře, jako jsou schopni individuálně řešit 
interiér Vašeho nového domova.



Investor: 
EXTRA MULTI COLORE a.s. 
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Nové byty v centru Plzně
Předpokládáné dokončení: 
Jaro 2021

aktuální fotky z výstavby

V minulém čísle našeho realitního Bulletinu 
jsme Vám jako novinku představili projekt byty 
Poděbradka II. Uběhlo sotva půl roku, a byť 
ještě není ani dokončená hrubá stavba, projekt je 
prakticky vyprodán. 

Zájem klientů byl zejména v posledních týdnech 
enormní a je vidět, že centrum města a možnost 
koupě investičního bytu je stále lákavou záležitostí. 
Snad budeme mít těm, kteří zaváhali, v brzké době 
opět co nabídnout.

Kontakt na makléře:  
Ing. Jan Kantner
(+420) 739 367 279

Detail projektu na: 
www.pubec-novostavby.cz

Kontakt

Číslo inzerátu: PL10900JK

Enormní zájem o koupi bydlení v centru Plzně



N O V O S T A V B Y

Realitní kancelář Pubec www.pubec.cz12

N O V O S T A V B Y

Kontakt na makléře:  
Petra Lehká
(+420) 731 150 344

Detail projektu na: 
www.pubec-novostavby.cz

Kontakt

Číslo inzerátu: PL9600PL

zahájení stavby: 
Květen 2019

Předpokládané dokončení: 
Přelom roku 2020/2021 

První a druhá etapa: 
Zkoulaudováno a prodáno

Třetí etapa: 
Ve výstavbě

Počet bytů v nabídce: 
celkem 102 jednotek

Nabízené dispozice: 
1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk

Od dubna je spuštěn prodej 
bytů v bytovém domě B2!

www.pubec-novostavby.cz

Investor: DARAMIS
Generální dodavatel: Metrostav

Unicity Plzeň je bytový projekt v těsné blízkosti Západočeské univerzity v Plzni na Borech s celkem  
542 byty a 2 komerčními plochami. Budovy projektu vytvoří po výstavbě moderní bydlení pro všechny 
skupiny zájemců, tedy jak pro širokou veřejnost, tak i pro studenty plzeňských univerzit a zaměstnance 
pracující v okolí.

Nabízí celkem 102 bytových jednotek ve třech 
budovách B1, B2 a B3. Byty o velikostech 1+kk, 
2+kk, 3+kk, 4+kk disponují buď balkónem, terasou 
nebo předzahrádkou. Ke každému bytu je nutné 
přikoupit garážové parkovací stání (230.000 Kč  
vč. DPH) a sklepní kóji (17.250 Kč/m2 vč. DPH).

Byty ve 3. etapě jsou určeny především 
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 dokonce se zahrádkami. 

Projekt bytových domů vyniká svou rychlou 
dostupností z centra města díky nově vybudované 
zastávce tramvaje, celkovým moderním designem 
budov, vkusnými standardy vnitřního provedení  
a maximálním komfortem bydlení. Příjemné prostředí 
umocňuje udržovaná zeleň ve vnitrobloku.

Moderní bydlení v Plzni

Snadná dostupnost 
do centra města díky 
nové tramvajové zastávce.

B1 B2 B3



Změnila se úroveň nájmů za posledních 10 let?
Určitě ano. Vzpomínám si na vlastní zkušenost, jak jsem 
před více než deseti lety hledala svůj první nájem bytu. Bylo 
to tehdy pro mne velmi náročné. Měla jsem dojem ze všech 
nabízených bytů, že nic není to pravé a nájem každého  
z nich by vyžadoval nějaký kompromis. Buď chyběl v domě 
výtah, zašlá kuchyňská linka pamatovala ještě Rakousko-
Uhersko nebo se nalézal byt v přízemí a za oknem jezdila 
tramvaj, která svým zvoněním pravidelně připomínala svoji 
přítomnost od brzkých ranních hodin. O to větší mám radost, 
že se za poslední roky možnosti nájemního bydlení v Plzni 
posunuly mílovými kroky vpřed. 

Co byste klientům nabídla?
Aktuálně mohu klientům hledajícím nájem bytu nabídnout 
moderní nájemní bydlení na úrovni srovnatelné se zahraničím 
a na to jsem hrdá. Byty se nacházejí v Plzni - Jižním Předměstí 
v novostavbě a ke všem jsou poskytovány praktické služby 

jako prádelna, kavárna, půjčovna kol, jóga místnost, 
společenská místnost, recepce, 24 hodinová ostraha, wifi  
a další. Všechny byty jsou již vybaveny novým moderním 
nábytkem a spotřebiči, zkrátka vším, co člověk potřebuje  
k okamžitému nastěhování. 50 metrů od domu se nově nachází  
i zastávka MHD, která dělá místo ještě atraktivnějším. Co já bych 
za takový pronájem dříve dala...

Co byste nám řekla o lokalitě?
Atraktivita projektu spočívá především v jeho umístění 
v bezprostřední blízkosti Západočeské univerzity v ulici 
Magisterská v Plzni. Tato lokalita již není spojována jen s 
industriální výrobou a působením Západočeské univerzity, ale 
v posledních letech se výrazně rozšířila i o rezidenční bydlení. 
Vznikla tím velice zajímavá část Plzně, která spojuje výhody 
rychlé dostupnosti centra města, široké nabídky nákupních 
možností a zároveň dosažitelnosti průmyslové části Bor  
i univerzity studentům. Klientům preferujícím rušný městský 
styl nabízí Plzeň velký výběr kulturního a společenského 
vyžití.

Moderní byty ihned k nájmu
Pro studenty, manažery i zaměstnance!

N O V O S T A V B Y
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Petra Lehká 

realitní makléř



Moderní byty ihned k nájmu

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

Více na webu: 
www.pubec.cz

Kontakt

Lokalita: Plzeň – Bory,  
Magisterská ulice

Nájem  
vybaveného 
bytu 2+1 43 m2

od 15.200 Kč

Nájem  
vybaveného 
bytu 1+kk 27 m2

od 11.200 Kč
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Pro koho jsou byty vhodné?
Projekt Unicity Living nabízí širokou škálu služeb a individuální přístup. Velikosti bytů a jejich dispozice 
umožní bydlení různým skupinám zájemců, tedy jak studentům plzeňských univerzit, tak lidem 
pracujícím v průmyslové zóně. Zcela jistě jsou vhodné jako plnohodnotné manažerské bydlení! Tato 
ojedinělá nabídka bydlení v plně vybavených jednotkách o dispozici 1+kk a 2+1 s nadstandardními 
benefity je v Plzni totiž naprosto ojedinělá! Příjemné prostředí umocňuje udržovaná zeleň ve vnitrobloku 
i v okolí domů a přispívá tak ke komfortu tohoto bydlení.

Výhody pro nájemníky

Bydlení, které si zamilujete.

bez provize 
realitní kanceláři

Domluvte si osobní schůzku, kde se dozvíte další výhody.

ihned volné
k nastěhování

moderní vybavení
včetně spotřebičů

praktické služby
v domě



VZDĚLÁNÍ A PRAXE
Vzdělání a praxe majitele firmy a členů statutárního orgánu: Většinový 
majitel a jednatel naší firmy Ing. Pavel Pubec má vysokoškolské 
vzdělání v oboru stavebnictví a praxi v realitní činnosti 30 let, 
spolumajitelka a ředitelka firmy Mgr. Bc. Šárka Pubcová má 
vysokoškolské vzdělání v oboru práva a ekonomie a praxi v oboru  
25 let. Všichni makléři jsou zaměstnanci firmy na základě pracovních 
smluv, a proto tyto požadavky dle zákona splňovat nemusí. Za jejich 
jednání odpovídá firma. Přesto naše firma klade důraz na odbornou 
kvalitu svých makléřů. Pozice makléře je velmi zodpovědná práce  
a pokud má být vykonávána profesionálně, musí člověk získat základní 
znalosti a praxi. Proto nově příchozí zaměstnanci nastupují nejprve 
na pozici asistenta makléře, kde absolvují vstupní školení a po dobu  
6-9 měsíců jsou zaučování v praxi svými staršími kolegy. Až po nabytí 
určitých zkušeností z praxe, přechází asistent na pozici makléře,  
kdy začne práci vykonávat již samostatně.

POVINNé POJIŠTĚNÍ
Naše firma je již řadu let pojištěna pro případ vzniku povinnosti 
nahradit újmu zájemci způsobenou zprostředkovatelem do výše  
5 milionů, což převyšuje zákonný požadavek (1,75 milionu pro 1 
plnění, 3,5 milionu při souběhu více plnění v 1 roce). Minulý  
měsíc jsme uzavřeli novou pojistku na krytí 10 milionů korun.

SMLOUVA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Naše smlouvy o zprostředkování jsou vždy uzavírány písemně a vždy 
obsahovaly nově stanovené zákonné požadavky v plném rozsahu 
(jasnou specifikaci předmětu prodeje či pronájmu, výši kupní ceny či 
nájemného, výši provize, apod.). Vznik nároku na provizi zákon stanoví 
nejdříve ke dni podpisu kupní či nájemní smlouvy. Naší firmě vzniká 
nárok na provizi v případě prodeje nejdříve uzavřením kupní smlouvy 
a podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tzn. po splnění 
všech podmínek vyplývajících z kupní smlouvy, zejména pak uhrazení 
celé kupní ceny. Proto i zde u nás k žádné změně nedochází. 

INfORMAČNÍ POVINNOST
Dle nově vzniklého zákona je zprostředkovatel povinen předat 
zájemci výpis z katastru nemovitostí a informovat ho o všech 

závadách váznoucích na předmětu převodu. U každé zakázky vždy 
zajištujeme výpis z katastru nemovitostí, ze kterého je zřejmý nejen 
přesně specifikovaný předmět prodeje, ale také veškeré právní vady 
na něm váznoucí. Jedná se o základní dokument potřebný pro realizaci 
obchodu. Naprostou samozřejmostí je zjištění veškerých dostupných 
informací o předmětné nemovitosti a předávání těchto informací 
zájemcům o koupi. Na tomto si velmi zakládáme.  

ÚSCHOVA fINANČNÍCH PROSTŘEDKů
Pokud klient o to výslovně požádá, může  zprostředkovatel poskytnout 
úschovu finančních prostředků. Zákon stanoví přesné podmínky 
úschovy. Naše firma od počátku svého působení úschovy poskytuje. 
Samozřejmě na speciálním účtu, odděleně od běžných finančních 
prostředků firmy, vede přesnou evidenci plateb u jednotlivých zakázek 
a finanční prostředky využívá výhradně pro účely vypořádání kupních 
cen. Přesně jak nově stanoví zákon. Běžně však zajišťujeme i úschovy 
přes notáře, advokáty či banky. Vždy záleží na požadavku klienta. Proto 
i tento nový aspekt zákona, nijak neovlivní naší praxi.

F I N A N C EP R Á V N Í  P O R A D N A

Zákon o realitním zprostředkování

Mgr. Šárka Pubcová
ředitel firmy

Dne 3. 3. 2020 nabyl účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování. Veškerá pravidla, která 
realitní zákon nově stanoví, jsou pro naši firmu naprostou samozřejmostí po mnoho let, a proto tento 
zákon naši firmu nijak zásadně neovlivní. Ráda bych zmínila alespoň základní pravidla, která zákon 
pro realitní zprostředkovatele požaduje a jakým způsobem jsme na změny připraveni.

Podle mého názoru,
na solidní realitní firmy, které na trhu působí již řadu let 
a dodržují etiku, nebude mít nový realitní zákon žádný 
negativní dopad. Otázka je, zda tento zákon dokáže z trhu 
odstranit nepoctivé realitní makléře, kteří kazí renomé 
realitního oboru. Obávám se, že bohužel ne. Pokud bude 
makléř ve svém principu nepoctivým člověkem, nezmění 
na tom nic ani nový realitní zákon. Proto by si lidé měli 
vybírat realitní kanceláře nejen podle toho, kdo jim nabídne 
nejnižší provizi, ale podle toho, jaké má firma renomé 
a jméno, jak dlouho působí na trhu a jak kvalitní služby 
poskytuje. Ne vždy to nejlevnější je to nejlepší řešení.

Mgr. Šárka Pubcová
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Často kladené dotazy

h y p o t e č n í

V dnešním článku se zaměříme na FAQ, tzv. "Frequently Asked Questions = často 
kladené dotazy", na které se mě v poslední době nejčastěji ptáte. Pokud byste 
potřebovali odpovědi i na další otázky, ráda Vám je zodpovím na e-mailu 
finance@pubec.cz. 

Vyplatí se stále investovat do nemovitostí, pokud nemám vlastní peníze?
Tento dotaz se opakuje zřejmě nejčastěji. V současné době se v médiích často mluví o tom, 
že hypotéky zdražují a mladí lidé na ně nedosahují. Nemyslím si, že by v tomhle ohledu 
byl problém s bonitou klientů, tedy s příjmy, nýbrž s nutností připojit do kupní ceny vlastní 
zdroje ve výši minimálně 10%, ideálně však 20% z výše kupní ceny. Proto tedy považuji 
investici do nemovitosti, za účelem jejího následného pronájmu, za rozumný záměr. Úrokové 
sazby vzrostly, ale jsou stále příznivé.  Přestože nemáte na pořízení investiční nemovitosti 
plnou kupní cenu, nemusíte se hypotéky obávat. Zcela jistě se však jedná o souběh několika 
skutečností, které si každý investor musí promyslet. Například, jaké je jeho očekávání, 
časovou náročnost a výši nákladů spojených s údržbou dané nemovitosti. 

Jakou si mám zvolit fixaci úrokové sazby?
O této otázce se dá velmi spekulovat a věřím tomu, že jiný poradce se mnou nemusí souhlasit. 
Nicméně můj osobní názor je, že pokud je úroková sazba příznivá, vyplatí se držet si ji delší 
dobu. Já sama jsem u své hypotéky váhala nad variantou 8 nebo 10 let. Pokud však plánujete 
hypotéku předčasně splatit a víte, že jí například za 5 let zcela doplatíte, nedoporučuji držet 
fixaci 10 let. Poplatky za předčasné splacení jsou dnes sice několinásobně menší, než tomu 
bývalo dříve, pokud ale chcete splatit mimo fixaci, zcela se jim nevyhnete. Pokud úrokové 
sazby rapidně vyšplhají směrem nahoru, je třeba o době fixace více přemýšlet.

Je možné prodat nemovitost se zástavním právem vůči bance?
Prodat nemovitost ve Vašem osobním vlastnictví, i když je zatížena zástavním právem 
banky, samozřejmě lze. Pokud si najdete zkušeného realitního makléře, nebude pro Vás 
prodej nemovitosti se zástavním právem banky žádným problémem. Pokud si kupující 
zvolí financovat koupi nemovitosti pomocí úvěru, vyplatí banka, u níž si sjedná úvěr, Vaši 
hypotéku. 

Na jak vysoký úvěr a s jakou splátkou dosáhnu, pokud je můj příjem 25.000 Kč čistého 
za měsíc? Při posouzení žádosti o úvěr hledí banka na více aspektů, než jen na samotný 
měsíční příjem. Pokud jste však svobodný/á, bezdětný, je Vám do 40-ti let věku a nemáte jiné 
závazky, může Vaše měsíční splátka činit až 11.250,- Kč. Při této splátce, se splatností úvěru 
30 let a průměrnou úrokovou sazbou 2,39%, můžete získat úvěr až ve výši až 2.880.000,- Kč.

Která banka mi poskytne hypotéku nejvýhodněji?
Na tuto otázku Vám téměř každý měsíc mohu dát jinou odpověď. V první řadě záleží 
na Vašem konkrétním záměru a na tom, co se chystáte kupovat či rekonstruovat, nebo zda se 
jedná o majetkové vypořádání. Každá banka používá jinou metodiku při hodnocení žádostí 
o úvěr. Proto pro Vás může být výhodnější jiná banka než pro Vašeho kamaráda či souseda. 
Úrokové sazby se též velmi často mění. Dnes například můžete dostat výhodnější nabídku 
úrokové sazby od jiné banky, než předchozí měsíc. 

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 naší nabídky.

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

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

Přesvědčte se, jak výhodné 
podmínky Vám dokážeme 

v bance vyjednat.

Tereza Košnařová 
hypoteční makléř

(+420) 773 638 180 | finance@pubec.cz

P R Á V N Í  P O R A D N A

Tereza Košnařová 
hypoteční makléř



V minulém čísle našeho Bulletinu jsem Vám představila naše makléře 
– seniory. Seniory ne ve smyslu věku, ale ve smyslu dlouholetého 
působení ve fi rmě (5 a více let). Tentokrát bych Vám ráda představila 
naše služebně mladší makléře – juniory. I když toto označení běžně 
nepoužíváme, tak jako v jiných fi rmách, přijde mi toto označení 
příhodné. Jedná se o makléře, kteří na své pozici působí méně než 5 let. 
Toto časové rozlišení jsem zvolila z toho důvodu, že stát se makléřem 
se skutečně vysokou odbornou způsobilostí a kvalifi kací vyžaduje léta 
praxe. Samozřejmě každý nový makléř projde teoretickým školením, 

ale jakékoli teoretické přednášky Vám nedají tolik, jako skutečně zažitá 
praxe. Z našich zkušeností vyplývá, že makléř je schopen samostatně 
fungovat až po cca 6-9 měsících. Na začátku proto dostává na starosti 
jednodušší zakázky, kde by se neměly vyskytnout nějaké zásadnější 
problémy (nájmy bytů či kanceláří, prodeje bytů a rekreačních objektů). 
Tito makléři vždy mají svého „učitele“ z řad starších kolegů, který jim 
pomáhá, radí a dohlíží na kvalitu zpracování zakázek. Postupem času pak 
makléři řeší i obchody náročnější, jako jsou rodinné domy či pozemky 
pro bydlení. Vysokou makléřskou jsou pak nestandardní komerční 
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makléřka
oddělení přípravy zakázek

Bc. Veronika Brotanová
Velmi milá a empatická, klienti 
oceňují její vstřícnost a klid. Nebojí 
se nových výzev, je ochotná se 
cokoli naučit.

Připravila k realizaci již 226 
zakázek v hodnotě 790 milionů 
Kč. Má perfektně zvládnutý 
nábor rezidenčních nemovitostí 
a zaměřuje se ve spolupráci 
s kolegou Michalem Maškem 
na přípravu komerčních zakázek.

Svěží vítr, nové pohledy
N O V Í  Z A M Ě S T N A N C I

makléřka
oddělení prodeje zakázek



T É M A

Svěží vítr, nové pohledy

left9���瀝頟         

Petra Lehká
Energická, cílevědomá, technicky 
zdatná. Věci řeší racionálně 
a rychle, je ochotná kdykoli 
pomoci a má dobré technické 
připomínky – nic není problém.

začínala v oddělení přípravy 
zakázek, nyní je makléřka oddělení 
prodeje nemovitostí. Připravila 
k prodeji již 57 zakázek v hodnotě 
169 milionů Kč a realizovala 27 
obchodů v hodnotě 50 milionů Kč. 
Realizuje především rezidenční 
zakázky a bytové projekty, začíná 
postupně realizovat i jednodušší 
komerční obchody.

makléřka
oddělení přípravy zakázek

zakázky jako např. výrobní areály, haly, pozemky pro komerční využití, 
činžovní domy, apod. K těmto zakázkám se však makléř dostane až 
po několika letech působení.
Jak jsem se zmínila v minulém čísle, jsou dlouholetí makléři velkou 
devizou pro fi rmu, a to především díky svým zkušenostem a vysoké 
odborné kvalifi kaci. Naopak noví zaměstnanci jsou schopni lépe 
reagovat na případné změny v zavedených postupech, přichází s novými 
nápady či zlepšením, protože nejsou zatíženi léty zavedené praxe. 
Občas slýchávám od starších kolegů „ale vždyť se to takto dělalo 

vždycky“. Výhodou nových lidí je, že se dokážou na zažité věci podívat 
svým pohledem a navrhnout změny, které my starší díky svým zažitým 
postupům leckdy nejsme schopni vidět. Proto pro fi rmu nejsou důležití 
jen ti dlouholetí zaměstnanci, ale i ti noví, kteří jsou schopni do fi rmy 
vnést nové myšlenky a svěží vítr. 
Život fi rmy je koloběh a lidé odcházejí a přicházejí. Důležité je, vzít si 
vždy to pozitivní a být především dobrý tým. A to my v RK Pubec jsme. 

Vaše Šárka Pubcová
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Alena Ságnerová
Rychlá, vstřícná, spolehlivá. Snaží 
se vždy vše rychle naučit.

Ve fi rmě mnoho let pracovala 
na recepci a nyní je několik měsíců 
v oddělení náboru nemovitostí. 
Připravila k realizaci již 35 zakázek 
v celkové hodnotě cca 89 milionů 
Kč. Věnuje se přípravě hlavně 
rezidenčních nemovitostí.

arrow-     

Denisa Ženíšková
Velmi sympatická a usměvavá. 
V obchodě se cítí jako ryba ve 
vodě.

Ve fi rmě působí již několik 
měsíců, z toho 2 měsíce 
pracovala na recepci a nyní 
je součástí oddělení prodeje. 
Realizovala 16 obchodů v celkové 
hodnotě cca 14 milionů Kč. 
Realizuje rezidenční zakázky.

makléřka
oddělení prodeje zakázek



Nový Pubec Blog je tu!

P U B E C  B L O G

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.

Odborné články, rozhovory, realitní poradna, reality na Plzeňsku, odpovědi 
na Vaše dotazy a další informace najdete nyní přehledně na jednom místě. 

Předpokládané spuštění blogu je plánováno na konec dubna 2020
a naleznete ho na stránkách www.pubec.cz.

Zajímají Vás reality a realitní trh?  
Nebo potřebujete informace k prodeji nemovitosti?


