
POZNÁMKA

Název platby
   částka jednorázová při vstupu člena do DRK 

ČR                                                

Členský vklad - podíl  /jednorázově/ 5 000,00 Kč

Zápisné                                                        

/jednorázově/
2 400,00 Kč

Název platby

Správcovský poplatek DRK ČR                                

od 1.1.2012 do 30.06.2013                                 

/povinné/ 

600 Kč / měsíčně

 www.eurobydleni.cz                                                 

od 1.1.2013 do 31.12.2013                

/povinné/ 

 2.178 Kč / rok  (181,50 Kč/měsíc)

 exportní software URBIUM 

www.urbium.cz                                            

(export na 45 realitních serverů                      

platné k 1.1.2013)                                                               

/volitelné/                     

0 Kč / měsíčně

 www.realityidnes.cz                                                                                         

od 26.7.2012 do 25.7.2013                 

/volitelné/    

0.85,-Kč / zakázka /den

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

 www.ceskereality.cz                                      

neomezený počet                                                    

od 1.1.2012 do 30.06.2013                 

/volitelné/       

 720 Kč /měsíčně                                             

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

 www.ceskereality.cz                                                  

do 15 zakázek měsíčně                                                    

od 1.10.2011 do 30.06.2013                       

/volitelné/       

468 Kč / měsíčně

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

www.realitymix.cz                               

od 1.1.2013 do 31.12.2013                      

/volitelné/

viz tabulka  níže

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

www.adol.cz                                                                    

od 3.2.2012 do 31.1.2013 /volitelné/
viz tabulka  níže

Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

www.indexreality.cz                                                                    

od 1.6.2012 do 30.6.2013                                    

/volitelné/       

400 Kč / rok

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

www.realHit.cz                                                                        

od 27.7.2012 do 26.7.2013                          

/volitelné/

280,00 Kč / měsíčně

 Od 1.11.2012 se na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH 

vztahuje sleva ve výši 17% z ceny a to pouze v případě, že již 

služba nebyla uhrazena před tímto datem.

www.realitypro.eu od 10.12.2012 

do 10.12.2013                                                         

/volitelné/

0 Kč / měsíčně Hradí pro své členy DRK ČR

Ceník realitních serverů a služeb pro členy DRK 

ČR                                                                                                                                                                                       
od 1.1.2013 nejsme plátci DPH                                                                                                                                                               

verze č.11 aktualizace 27.12.2012   



Informace: 

/povinné/ platby - tyto je každý člen povinen hradit měsíčně vždy do 25. dne v měsíci a to na následující měsíc na číslo účtu a variabilní symbol 

uvedené v tabulce Rozpis plateb, případně hradit poskytovateli služby a to  konkrétně  za inzerci na  www.eurobydleni.cz apod. 

/volitelné/ platby - tyto je člen oprávněn využívat dle vlastního uvážení a  je povinen hradit za ně smluvené platby v této tabulce měsíčně vždy do 

25. dne v měsíci a to na následující měsíc na číslo účtu a variabilní symbol uvedené v tabulce Rozpis plateb. Na každou volitelnou platbu bude 

vystavena objednávka s rozsahem služeb a typu platby. 

www.eurobydleni.cz - každý člen je povinen inzerovat na serveru eurobydleni.cz a to pod svou vlastní hlavičkou, přičemž je povinen platby za 

využívání tohoto serveru hradit přímo poskytovateli www.eurobydleni.cz

www.RealHit.cz    - je možné objednat pouze s pololetní nebo roční platbou

www.IndexReality.cz    - je možné objednat pouze s roční platbou

www.ceskereality.cz    - je možné objednat pouze s pololetní nebo roční platbou

Sleva na inzerci všech inzertních realitních serverů  od 1.11.2012 se vztahuje na členy, kteří jsou prokazatelně plátci DPH a výše slevy je  17% z ceny 

za inzerci vyjma správcovského poplatku

www.RealityMIX.cz    - je možné objednat pouze s pololetní nebo roční platbou

WWW.REALITYIDNES.CZ  - Objednávka je vždy na dobu 1 roku, přičemž v objednávce je stanoven minimální denní limit počtu zakázek, které musí být průměrně za období jednoho  roku 

zobrazeny. Člen je povinen v měsíčních zálohách hradit částku odpovídající jím stanovenému minimálnímu počtu inzerátů v objednávce. V případě, že počet inzerátů za vyúčtované období cca 3 

měsíce bude vyšší, tak tento nedoplatek bude členovi doúčtován a v případě, že bude počet inzerátů za stejné období nižší, tak bude toto vedeno jako přeplatek, který nelze vrátit,ale bude 

možné ho vyčerpat  v dalším vyúčtovaném období. Vpřípadě, že za období jednoho roku uvedeného v objednávce vznikne přeplatek, tak člen nemá nárok na jeho vrácení, jelikož na tuto 

minimální částku objednávka zněla a DRK ČR tuto částku muselo poskytoveli služby za tohoto člena uhradit z vlastních finančních prostředků.



typ                           

balíčku

*

počet 

nabídek pro 

daný 

balíček ₂

*

roční poplatek                                                                                                       

každý člen za 

rok                                                       

(jednorázový 

poplatek s 

21%DPH)

6 měsíců                                                  

(poplatek za tarif   

bez ročního 

poplatku s 

21%DPH)

6 měsíců                                                  

( poplatek za 

tarif s 1/2  

ročního 

poplatku s 

21%DPH)

*w                                                                                                                                                                  

6 měsíců                                                                              

(poplatek za tarif s 1/2 

ročního poplatku a  5% 

příplatkem k ceníkové 

ceně s 21%DPH)        

6 měsíců                                            

(poplatek za tarif s 1/2 

ročního poplatku a  5% 

příplatkem k ceníkové 

ceně s 21%DPH)                                                     

po slevě 17% pro plátce 

DPH 

*x                                                                                   

12 měsíců                               

(poplatek za 

tarif bez ročního 

poplatku s 

21%DPH)                      

                                                                                                                

12 měsíců 

(poplatek za tarif                                      

s ročním  

poplatkem                  

s 21%DPH)

12 měsíců                                             

(poplatek za tarif s  

ročním poplatkem s 

21%DPH)                          

po slevě 17% pro 

plátce DPH 

N 10 do 10 1815,-Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 815,00 Kč 1 506,45 Kč

N 20 do 20 3509,-Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 509,00 Kč 2 912,47 Kč

N 30 do 30 4235,-Kč 453,75 Kč 2 571,25 Kč 2 699,81 Kč 2 240,84 Kč 907,50 Kč 5 142,50 Kč 4 268,27 Kč

N 50 do 50 4235,-Kč 1 524,60 Kč 3 642,00 Kč 3 824,20 Kč 3 174,08 Kč 3 049,20 Kč 7 284,20 Kč 6 045,88 Kč

N 80 do 80 4235,-Kč 2 565,20 Kč 4 682,70 Kč 4 916,83 Kč 4 080,96 Kč 5 130,40 Kč 9 365,40 Kč 7 773,28 Kč

N 120 do 120 4235,-Kč 3 345,65 Kč 5 463,15 Kč 5 736,30 Kč 4 761,12 Kč 6 691,30 Kč 10 926,30 Kč 9 068,82 Kč

N 180 do 180 4235,-Kč 4 126,10 Kč 6 243,60 Kč 6 555,78 Kč 5 441,29 Kč 8 252,20 Kč 12 487,20 Kč 10 364,37 Kč

N 250 do 250 4235,-Kč 4 776,47 Kč 6 893,97 Kč 7 238,66 Kč 6 008,08 Kč 9 552,95 Kč 13 787,95 Kč 11 443,99 Kč

N 400 do 400 4235,-Kč 6 207,30 Kč 8 324,80 Kč 8 741,04 Kč 7 255,06 Kč 12 414,60 Kč 16 649,60 Kč 13 819,16 Kč

N 600 do 600 4235,-Kč 6 727,60 Kč 8 845,10 Kč 9 287,35 Kč 7 708,50 Kč 13 455,20 Kč 17 690,20 Kč 14 682,86 Kč

N 900 do 900 4235,-Kč 8 808,80 Kč 10 926,30 Kč 11 472,61 Kč 9 522,26 Kč 17 617,60 Kč 21 852,60 Kč 18 137,65 Kč

N 1300 do 1300 4235,-Kč 9 849,40 Kč 11 966,90 Kč 12 565,24 Kč 10 429,14 Kč 19 698,80 Kč 23 933,80 Kč 19 865,05 Kč

N 2000 do 2000 4235,-Kč 14 011,80 Kč 16 129,30 Kč 16 935,76 Kč 14 056,68 Kč 28 023,60 Kč 32 258,60 Kč 26 774,63 Kč

* - roční poplatek: je platný od 1.1.2012 do 31.12.2012 a  musí ho zaplatit každý člen a to i v případě, že začne inzerovat na RealityMIX i v polovině nebo na konci  tohoto období

* - roční poplatek: nelze rozdělit poměrově na část dle toho, ve které části kalendářního roku začne  člen na RealityMIX inzerovat  

* - 6 měsíců: v případě úhrady na 6 měsíců /pololetní platba/ je příplatek 5% k ceníkové ceně 

* - 12 měsíců: v případě úhrady platby na 12 měsíců /roční platba/ je  0% k ceníkové ceně  

Ceník realitního serveru RealityMix.cz   pro členy DRK ČR platný od 1.1.2013 do 31.12.2013                                        
(verze č.11 aktualizace k 9.1.2013)

Inzerce pro realitní kanceláře

POZNÁMKA : V případě potřeby je možné měnit tarify a to vždy ke konci kalendářního měsíce                                            

maximálně však 3x za kalendářní rok.

* - počet nabídek: v případě překročení počtu nabídek pro uvedený balíček je tolerance ve výši 20%  z max. počtu nabídek a nebo 15 nabídek - platí pro Tarify N10, N20, N30, N50, N80

* - počet nabídek: v případě překročení počtu nabídek pro uvedený balíček je tolerance ve výši 10%  z max. počtu nabídek a nebo 20 nabídek - toto platí pro Tarify N120 - N 2000

* - počet nabídek: v případě překročení počtu nabídek pro uvedený balíček vyjma stanovené tolerance nebude možné již více nabídek exportovat  a bude se muset domluvit změna tarifu na 

vyšší



typ 

balíčku

     *

Rozdělení 

do baličku  

dle počtu 

zakázek v 

URBIU

*

1 měsíc                                                                 

(při 

pololetní 

platbě)   

ceny jsou v 

Kč 

*

1 měsíc                                                               

(příplatek 10% 

k ceníkové ceně  

je již započítán)    

ceny jsou v Kč                                                                                                                                                          

*w                                                                                                                                                                  

6 měsíců                                                                              

(0% příplatek k 

ceníkové ceně)                                      

ceny jsou v Kč          

*x                                                                                   

12 měsíců                                                        

(sleva 10% z 

ceníkové ceny  je již 

započítána)                        

ceny jsou v Kč                 

*

1 měsíc                                                                                          

Cena za druhý kraj z 

výběru krajů DRKČR              

(Sleva 75% z ceníkové 

ceny je již započítána)                                                                          

(při pololetní platbě)                                     

ceny jsou v Kč

A 10 do 15 200,00 220,00 1 200,00 2 160,00 50,00 

A 30 do 30 280,00 308,00 1 680,00 3 024,00 70,00 

A 50 do 50 350,00 385,00 2 100,00 3 780,00 87,50 

A 70 do 70 420,00 462,00 2 520,00 4 536,00 105,00 

A 100 do 100 500,00 550,00 3 000,00 5 400,00 125,00 

A 150 do 150 600,00 660,00 3 600,00 6 480,00 150,00 

A 150 nad 150 750,00 825,00 4 500,00 8 100,00 187,50 

*Rozdělení do typu balíčku dle počtu  aktivních zakázek v URBIU ke dni 3.2.2012

*Ceny jsou uvedeny při pololetní platbě

*Při měsíční platbě je příplatek 10% k ceně

*Při roční platbě je sleva 10% z ceny

*Druhý kraj z výběru krajů DRKČR sleva 75%

Třetí a další kraje ze seznamu využívaných krajů DRK ČR sleva 100%

Ceník je stanoven při objednávce služeb na 1 rok

V případě kratší objednávky je cena individuální

Jihomoravský kraj

POZNÁMKA : 

Každý další kraj,který nemá DRK ČR v seznamu využívaných krajů bude stát bez ohledu na 

rozdělení do balíčku a dle počtu zakázek 560,-Kč vč. DPH.

Seznam využívaných krajů
Praha + Středočeský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

         Ceník ADOLU  www.adol.cz    pro členy DRK ČR platný od 3.2.2012 

do 31.1.2013                      (verze č.11 aktualizace k 27.12.2012)

Inzerce pro realitní kanceláře

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Pardubický kraj

Moravskoslezský kraj



Odkazy na inzerci, kterou již momentálně DRK ČR používá a hlavně jakou formou  (verze č.11 aktualizace 27.12.2012)

RealityIdnes.cz - inzerce je prováděna pod hlavičkou DRK ČR a v makléřích jsou kontakty na Vás nebo Vaše makléře:              

http://reality.idnes.cz/rk-detail/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/1717

Ceskereality.cz - každý člen DRK ČR zde inzeruje pod svou vlastní hlavičkou a svou RK, přičemž má u svého názvu RK nebo loga - / člen DRK ČR/:                                                           

RealHit.cz - inzerce je provaděna pod hlavičkou DRK ČR přičemž každý člen a nebo jeho RK je pod hlavičkou DRK ČR vedena jako pobočka se svým 

vlastním logem a svými zakázkami:                    

ADOL.cz (monitoring soukromé inzerce + možnost Hlídač LV + Hlídač Insolvencí) - každý člen má k dispozici neomezné množství emailů na 

které jsou zasílány informace dle nastavených filtrů monitoringu soukromé inzerce z celé ČR dle nastaených krajů nebo každán emalová adresa 

má přístupo do podrobného vyhledávače a monitoringu.       

http://www.realhit.cz/realitni-kancelar/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/1025

http://www.ceskereality.cz/vyhledavani/drkcr-jupiter-reality/

Eurobydleni.cz - každý inzeruje pod svou vlastní hlavičkou a využívá k tomu exportní software URBIUM a to zdarma pro členy DRK ČR.      

http://www.indexreality.cz/seznam/rk/10136

http://www.eurobydleni.cz/patrik-kurek-jupiter-reality/detail-rk/1814/

RealityMix.cz - inzerce je prováděna pod hlavičkou DRK ČR, přičemž každý člen a nebo jeho RK je pod hlavičkou DRK ČR vedena jako pobočka se 

svým vlastním logem a svými zakázkami:                    

http://realitymix.centrum.cz/detail-realitni-kancelare/druzstvo-realitnich-kancelari-cr-66669671.html

Reality pro.eu       

http://www.realitypro.eu/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/aID/7828/inzeraty.html

IndexReality.cz      - inzerce je prováděna pod hlavičkou DRK ČR, přičemž každý člen a nebo jeho RK je pod hlavičkou DRK ČR vedena jako 

pobočka se svým vlastním logem a svými zakázkami:  

http://aportal.adol.cz

http://reality.idnes.cz/rk-detail/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/1717
http://www.realhit.cz/realitni-kancelar/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/1025
http://www.ceskereality.cz/vyhledavani/drkcr-jupiter-reality/
http://www.indexreality.cz/seznam/rk/10136
http://www.eurobydleni.cz/patrik-kurek-jupiter-reality/detail-rk/1814/
http://realitymix.centrum.cz/detail-realitni-kancelare/druzstvo-realitnich-kancelari-cr-66669671.html
http://www.realitypro.eu/druzstvo-realitnich-kancelari-cr/aID/7828/inzeraty.html
http://aportal.adol.cz/

