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PRAŽSKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ, spol. s r.o.

Seifertova 9, Praha 3

Pražská správa nemovitostí, spol. s r. o. je ryze čes-
ká společnost působící na realitním trhu již od roku 
1991. Zabýváme se jak prodejem, tak pronájmem 
široké škály nemovitostí, zastoupené novými byty, 
byty v  činžovních domech a  vilách, kancelářemi, 
výrobními halami, skladovými prostory. Pražská 
správa nemovitostí je přímým majitelem všech na-
bízených nemovitostí a  je tak schopna poskytnout 
klientům veškeré informace a  jistoty vztahující se 
k dané nemovitosti. 

V  současné době vlastníme přes 370  000 m2 
bytových ploch, kancelářských a  skladových 
prostor, a  to především v  Praze, ve které máme 
centrální sídlo. Dále nabízíme nemovitosti na Klad-
ně, v  Pardubicích, v  Hradci Králové, ve Slaném  
a v Odolene Vodě.

Do portfolia bytů, nabízených ke koupi, patří byty 
kompletně zrekonstruované a také byty ve stávají-
cím stavu. Ty jsou situované převážně v  rozsáhle 

zrekonstruovaných domech. Celkem se jedná o více 
než 45 000 m2 bytové plochy. Zabýváme se také vý-
stavbou nových developerských projektů, jako jsou 
např. Viladomy Azalková v Praze 10-Hostivař. 

V  rámci pronájmu disponujeme přes 50  000 
m2 bytových ploch a  přes 270  000 m2 nebytových 
ploch. V případě nebytových prostor se jedná pře-
devším o kancelářské a skladové plochy. Mimo jiné 
vlastníme jeden z  největších skladovo-výrobních 
areálů v  Praze. Jedná se o  plochu řádově 100  000 
m2 skladů a výrobních prostor a 20 000 m2 kanceláří 
v těsné blízkosti metra Zličín.

Rozsáhlé spektrum nemovitostí a  služeb umož-
ňuje společnosti najít pro klienta tu správnou ne-
movitost, v  lukrativní lokalitě a  za těch nejlepších 
podmínek. Díky zajištěného právního servisu přímo 
v  sídle společnosti, je Pražská správa nemovitostí, 
spol. s r.o. schopna sjednat prodej nemovitosti zpra-
vidla okamžitě.

Architektonický ateliér Archina vytvořil návrh 
interiéru pokoje pro budoucí hotel



Dodavatelé, podílející se na na realizaci interiéru pokoje
ATELIER-S, a.s. Výroba a prodej nábytku www.atelier-s.cz
DBI s.r.o. Dekorační lišty www.dbisro.cz
ELITEBATH/SICO Vybavení koupelen www.elitebath.cz
FORTEL DESIGN s.r.o. Kamenické práce v interiéru www.kameny.eu
GRANITY FIANDRE Porcelánové obklady www.granitifiandre.com
IPSAL C.R. s.r.o Metrážní a kusové zakázkové koberce www.ipsal.cz

www.carpetdesign.cz
LAGO Italský designový nábytek www.lago.cz
LASVIT Dekorační osvětlení www.lasvit.com
LAUFEN CZ s.r.o. Vybavení koupelen www.laufen.com
MIROS S.R.O. Bytový textil www.Miros.cz
MODERNISTA Nábytek a bytové doplňky www.modernista.cz
NATALI RUDEN Design a realizace lůžkovin www.nataliruden.cz
PHILIPS Česká republika s.r.o Osvětlení www.philips.com
praguekabinet Nábytek - konferenční stolek www.praguekabinet.com
REALIS. CZ s.r.o. 
K&K glass design

Výrobky z leptaného plochého skla

SICIS The art mosaic factory www.sicis.com
STOCKIST Sofa FAVN by Fritz Hansen www.stockist.cz
topDECO, Horus Trade, s.r.o. Designové tapety www.topdeco.cz


