
PODNIKEJTE S NÁMI



Kdo jsme
Robert Hanzl a Roman Vlasák zakládají malou realitní 
kancelář NEXT REALITY

vzniká divize NEXT FINANČNÍ a stáváme se členy 
Asociace realitních kanceláří a Hospodářské komory

budujeme vlastní franšízový koncept
NEXT REALITY PARTNER

Robert Hanzl spoluzakládá Realitní vzdělávací institut

zakládáme Českomoravský realitní fond

otevíráme moderní centrálu na Praze 4
družstevní financování
nový IS NEXT APP 2 a WEB

máme 40 poboček a spojujeme síly
s finanční skupinou Partners

otevíráme první pobočku mimo Prahu

jsme síť realitních kanceláří, máme 10 poboček

dosáhli jsme mety 30 poboček a pokrýváme tak celou ČR

2006

2008

2010

2013

2015

2016
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2020

RYZE ČESKÁ FIRMA
NA TRHU

OD ROKU 2006

VÍCE NEŽ 40 POBOČEK
A 300 REALITNÍCH

MAKLÉŘŮ

PŘES 110 TISÍC
SPOKOJENÝCH

KLIENTŮ

CALL CENTRUM
7 DNÍ V TÝDNU

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
VE SPOLUPRÁCI S      



„Základem každé 
úspěšné firmy
je dobře fungující 
tým lidí, kteří se
na sebe mohou
spolehnout.
Pracujeme jako
jedna rodina
a společně si
pomáháme najít
tu nejlepší realitní
i životní cestu.“

Robert Hanzl
generální ředitel

Robert Hanzl
Generální ředitel

  spolumajitel a spoluzakladatel skupiny 
NEXT REALITY

  je předsedou realitní sekce Hospo-
dářské komory, členem rady Asociace 
realitních kanceláří a zakladatelem 
Realitního vzdělávacího institutu

  na realitním trhu se pohybuje od roku 
2003, ve svém oboru je považován za 
skutečného odborníka a o jeho názory 
se často zajímají média

  pomohl vzniku zákona o realitním 
zprostředkování 



 pravidelná setkání s Partnery
 odborné osobní konzultace a servis

REGIONÁLNÍ MANAŽER
Petr Fára

ŘEDITEL NEXT PARTNER
Petr Zelenka

 odpovídá za rozvoj poboček v ČR
  v prostředí realit a developmentu se pohybuje od r. 2005 
a má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, obchodu a řízení projektů 
 do spolupráce získal desítky obchodních Partnerů
  dlouhodobá vize: získávat do férového partnerství nové tváře 
a pomáhat jim být úspěšnými podnikateli

Podpora v NEXT REALITY

MARKETING
Lukáš Hloucal, marketing & IT

 propagace značky NEXT REALITY pro Partnery
 inzerce nemovitostí (online, sociální sítě, outdoor, tiskoviny atd.)
 správa interního e-shopu s reklamními předměty
 technická podpora NEXT APP

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

 smlouvy – zprostředkovatelské, rezervační, kupní a nájemní 
 úschovy kupních cen
 družstevní převody
 další legislativní podpora (GDPR, AML, individuální poradenství)
  spolupráce s advokátem Mgr. Jiřím Trunečkou 
(mimo jiné připomínkoval Zákon o realitním zprostředkování)

BACK OFFICE,
CALL CENTRUM
Bc. Lea Filipová, office manažerka

 administrativa (štítky PENB, technické stavy nemovitostí)
 cenové mapy Cemap
 správa obchodních kontaktů (leadů)
 vedení call centra – v provozu 7 dní v týdnu

NEXT AKADEMIE
Ing. Roman Záboj,
manažer vzdělávání

 úvodní zaškolení nových makléřů 
  lektor AML a GDPR

GRAFIKA A TISK

 profesionální fotografie, video, foto z dronu, 3D vizualizace nemovitostí, home staging
 webové stránky pro franšízy a makléře
 grafické zpracování tiskovin a jiných materiálů
 tisk letáků, vizitek a dalších propagačních materiálů
 půjčovna vybavení pro akce partnerů (stánky, skákací hrad, Fatboy atd.)

Jan Studenovský,
audio-vizuální služby, webdesign

Jan Šebek
grafické práce

Václav Jůza
tiskařské centrum



Informační systém NEXT APP 2 + WEB

Vše potřebné pohodlně v unikátní aplikaci

evidence zakázek a klientů, párování poptávek 
automatický export nabídek na realitní servery
sledování transakcí a plateb
správa manažerských dat



Podpora

Vlastní právní oddělení ano ne ne ne

Vlastní call centrum 7 dní v týdnu ano ne ne ne

Technická podpora IT ano ne ne ano

Vlastní marketingové oddělení ano ne ne ne

Vlastní realitní systém na míru (Next App) ano ne ne ano

Cemap.cz k dispozici zdarma ano ne ne ano

Ověření technického stavu nemovitostí a štítky 
PENB za zvýhodněnou cenu ano ne ne ne

Profesionální fotograf za 3000 Kč ano ne ne ne

Interní e-shop s reklamními předměty ano ne ne ne

Online podpora
(weby makléřů a poboček, FB aplikace pod.) ano ne ne ne

Online vzdělávací systém ano ne ne ne

Vlastní realitní systém na míru ano ne ne ne

Individuální kampaně na nábor makléřů ano ne ne ne

Výkupy nemovitostí do 48 hodin ano ne ne ne

Realitní aukce nemovitostí ano ne ne ne

MAKLÉŘ
BEZ ZÁZEMÍ
realitní kanceláře

MALÁ
realitní kancelář

STŘEDNĚ VELKÁ
realitní kancelář



Propagace nemovitostí

To vše pouze za 4,50 Kč inzerát / den!

satelitní weby

satelitní weby

dalších 120
regionálních
webů



PROVIZNÍ OBRAT Z REALIZOVANÝCH OBCHODŮ ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC
od do poplatek centrále zůstatek Partnera
0 66 666 10 000 

66 667 200 000 15% 170 000
200 001 300 000 12,5% 257 500
300 001 400 000 10% 347 500
400 001 500 000 10% 437 500
500 001 600 000 10% 527 500
600 001 700 000 10% 617 500
700 001 800 000 5% 712 500
800 001 900 000 5% 807 500
900 001 1 000 000 5% 902 500

nad 1 000 000 5%

Partnerské platby

Jednorázové a měsíční příspěvky za makléře:
Servisní poplatek za makléře (web, systém, tech. podpora) = 180,- Kč / měsíc
Registrace makléře: 250 Kč (jednorázově)

Příklad výpočtu průběžného poplatku: Měsíční obrat Partnera 360 000,- Kč.
Výše odvodu za každé pásmo: 200 000,- Kč x 15% = 30 000,- Kč ; 100 000,- Kč x 12,5% = 12 500,- Kč; 60 000,- Kč x 10% = 6 000,- Kč
Sečtení částek za každé odvodové pásmo stanoví částku průběžného poplatku: 48 500,- Kč

Licence na provoz realitní kanceláře NEXT REALITY po dobu 5 let - 100.000,-Kč



JAKO JEDINÍ NA TRHU MÁME ZASTROPOVANÉ ROČNÍ ODVODY

obrat odvod

pásmo počet obyvatel roční* měsíční roční měsíční

1A Praha, Praha - východ a Praha - západ 6 000 000 500 000 750 000 62 500

1B krajská města 5 000 000 416 667 650 000 54 167

2 více než 30 000 4 200 000 350 000 570 000 47 500

3 18 000 - 30 000 3 400 000 283 333 485 000 40 417

4 méně než 18 000 2 400 000 200 000 360 000 30 000

Zastropované roční platby

Příklad odvodového stropu v praxi:
Partner ve městě Beroun, 20 tis. obyvatel
Provizní obrat 3.400.000,- Kč / rok (viz tabulka) 
Odvodový strop je 485.000,- Kč / rok

Jakmile kancelář v Berouně odvede v daném roce kumulativně na poplatcích částku 485.000,- Kč bez DPH, po zbytek roku neodvádí 
směrem k centrále již žádné odvodové poplatky.

*Přibližný roční obrat

Odvody Partnerů vůči centrále jsou v rámci roku tzv. „zastropovány“. Co to znamená?
Pokud Partner dosáhne svého maximálního ročního odvodu (tzv. „odvodový strop“) například v srpnu, zbylou část roku (tedy září až pro-
sinec) odvody již neplatí. Vše, co v tomto období vydělá, je tak jeho zisk. 



1. rok
1. – 3. měsíc příprava na start 4. – 6. měsíc 7.  - 12. měsíc

• Adaptační proces, kompletní 
   zaškolení do realitní praxe
• Vyhledání vhodného
   nebytového prostoru
• Příprava marketingových
   materiálů
• Vyhledávání makléřů do týmu, 
   pohovory

• Nastavení provozu kanceláře,  
   porady, řízení týmu
• Náběry zakázek, prohlídky,
   první rezervace
• Celkem 1 podřízený makléř
• Doporučování prvních výkupů
• Obrat kanceláře
   za I a II. kvartál činnosti    
   180.000,- Kč (vlastní obchody)

• Průběžné náběry a prohlídky  
   zakázek
• Rezervace zakázek
• Celkem 2 podřízení makléři
• Realizace min. 1 výkupu
   nemovitosti s podílem na 
   zisku ve výši 240.000,- Kč
• Průběžný měsíční obrat III.
   a IV. kvartál na úrovni
   120.000,- Kč

Po 12 měsících činnosti bude vaše kancelář na obratu 1.140.000,- Kč. 
Po započítání nákladů ve výši 804.000 Kč bude váš zisk po 12 měsících minimálně 336.000 Kč

INDIVIDUÁLNĚ 180.000,- Kč 1.140.000,- Kč

INDIVIDUÁLNĚ INDIVIDUÁLNĚ 336.000,- Kč

2. rok 3. až 5. rok
• 5 makléřů
• Zprostředkování prodeje 35
   nemovitostí
• Zprostředkování pronájmů
   nemovitostí
• Realizace 4 výkupů nemovitostí
• Obrat za zprostředkovatelskou 
   činnost 2,1 mil. Kč
• Obrat za výkupy nemovitostí
   980 tis. Kč

• Stabilní tým 6 makléřů
• Průběžně 2 noví makléři
• Zprostředkování prodeje
   70 nemovitostí
• Zprostředkování pronájmů
   nemovitostí
• Realizace 12 výkupů nemovitostí
• Obrat za zprostředkovatelskou 
   činnost 4,2 mil. Kč
• Obrat za výkupy nemovitostí
   2,88 mil. Kč

Celkový obrat kanceláře ve
2. roce spolupráce 3,08 mil. Kč
Po započítání nákladů
ve výši 2.324.000 Kč bude váš zisk 
ve 2. roce spolupráce minimálně 
756.000 Kč

Celkový obrat kanceláře ve 
3. až 5. roce spolupráce 7,08 mil. Kč.
Po započítání nákladů
ve výši 4.668.000 Kč bude váš
roční zisk ve 3. až 5. roce 
spolupráce minimálně 2.412.000 Kč

3.080.000,- Kč 7.080.000,- Kč

756.000,- Kč 2.412.000,- Kč

Podnikatelský plán Byznys plán vašeho podnikání pro kancelář ve městě okresního formátu, do 50 tisíc obyvatel.

Obrat

Zisk



NEXT ENERGIE Dobrá rekonstrukce
ve spolupráci s NEXT REALITY

Převody energií pro své klienty vyřešíte pohodlně
a odkudkoliv online  Revitalizace bytových a rodinných domů

 Franšíza získává 1% z realizované zakázky

PLYN

Pásmo (MWh) Akviziční provize

0 - 1,89 900 Kč

1,9 - 7,56 2 940 Kč

7,57 - 24,99 3 710 Kč

25 - 99,9 4 760 Kč

ELEKTŘINA

Pásmo (MWh) Akviziční provize

0 - 2,99 480 Kč

3 - 4,99 1 050 Kč

5 - 9,99 1 260 Kč

10 a více 1 680 Kč



  Přímý výkup všech typů nemovitostí 
do výše až 85% jejich tržní ceny

 Rychlé jednání – zálohy do 24 hodin

  Oddlužení, řešení exekucí a spolu-
práce s insolvenčními správci

 Rekonstrukce

Naší silnou parketou je přímý výkup všech 
typů nemovitostí. Díky silnému kapitálové-
mu zajištění dokážeme zrealizovat praktic-
ky jakoukoliv investici.  

Obrovskou konkurenční výhodou je flexibi-
lita a schopnost realizovat obchodní přípa-
dy ve velmi krátkém čase. To ocení klienti, 
kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují rychle 
finanční prostředky. 

Dodavatelem služeb v oblasti výkupu ne-
movitostí je pro nás společnost Českomo-
ravský realitní fond a. s. 

Roman Vlasák,
výkonný ředitel

Ing. Miroslav Jonáš, 
obchodní ředitel

Ukázka obchodního případu výkupu nemovitosti za hotové:

Vydělávejte na výkupech a investicích do nemovitostí



Družstevní financování

DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ

NEJJEDNODUŠŠÍ CESTA K VLASTNÍMU BYDLENÍ
BYDLETE CHYTŘE A VE SVÉM!

www.chytrebydlim.cz

BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ

BEZ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

BEZ ZÁZNAMU V REGISTRECH

KDYKOLIV MOŽNÝ PŘEVOD DO OV

AŽ NA 35 LET, BEZ OHLEDU NA VĚK

Přínos pro Partnera:
 další forma zisku v provizích
 konkurenční výhoda
 více zájemců na nemovitosti
 nástroj na nábor nových makléřů
 příležitost k zasmluvnění developerů

Přínos pro Partnera:
 přísun realitních zakázek
 propagace značky v regionu
 provize za doporučení nových uživatelůJiří Vagner

Obchodní ředitel
Chytře bydlím

NEXT REALITY je prémiovým partnerem
unikátního portálu Sousedé.cz

Sousedé.cz je největší on-line platforma SVJ
a desítky tisíc majitelů bytů z celé ČR



Spolupráce Next Reality a Partners

 Zakázky do pobočky od více než 1800 poradců Partners
 Provize za každou hypotéku (franšíza i realitní makléř)
 Provize za každý finanční produkt (od pojištění k investicím)
 Pasivní příjem - odměny navždy!
 Obrovská konkurenční výhoda
  Partners jsou jednička na trhu finančního poradenství, každoročně zrealizují 
hypotéky v hodnotě přes 20 mld. Kč

Chceme vám nabídnout co nejširší možnosti 
profitu uvnitř vašich kanceláří. Reality a fi-
nance propojují vzájemné synergie, praktic-
ky každý klient může tyto služby využít.

Ukázka obchodního případu:

REALITY
A FINANCE
POD JEDNOU
STŘECHOU



Přehled provizí z doporučených klientů

Legenda:

IŽP = investiční životní pojištění︱RŽP = rizikové životní pojištění︱POV = povinné ručení auto/moto
HAV = havarijní pojištění auto/moto︱Simplea = zdravotní pojišťovna vlastněná majiteli Partners
Nemovitost = pojištění nemovitosti︱Domácnost = pojištění domácnosti︱Investice = investiční produkty

1. rok

Objem 1Q 2Q 3Q 4Q 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

IŽP, RŽP 12 000 Kč / rok 4 300 Kč 3 200 Kč 3 200 Kč 2 150 Kč 0 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč

Simplea 3 000 Kč 2 250 Kč 2 250 Kč 1 500 Kč 0 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč 750 Kč do konce trvání 
smlouvy

POV/HAV 10 000 Kč / rok 540 Kč 270 Kč 270 Kč 270 Kč 270 Kč 270 Kč 270 Kč do konce trvání 
smlouvy

Nemovitost / Domácnost 10 000 Kč / rok 1 600 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč do konce trvání 
smlouvy

Investice (20 let) 24 000 Kč / rok 5 400 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 2 700 Kč

Investice (jednorázová) 1 000 000 Kč 10 500 Kč 5 400 Kč

1. rok

1Q 2Q 3Q 4Q

Průměrný klient Komplexní portfolio PRAHA 19 500 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 9 700 Kč

Průměrný klient Komplexní portfolio Regiony 9 700 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 4 800 Kč

Objem Odměna

Hypotéka 1 000 000 Kč 5 760 Kč



Vzdělávání

„Investice do vzdělávání našich lidí
se vyplatí makléřům i společnosti NEXT REALITY.
Nejvíc na tom ale budou profitovat naši klienti.“

Tato myšlenka byla v roce 2009 hlavním motivem vzniku NEXT 
AKADEMIE. Cílem Akademie je poskytnout profesionální 
a ucelený vzdělávací program všem spolupracovníkům 
společnosti NEXT REALITY. Znalosti a dovednosti v rámci 
tohoto systému vzdělávání tak průběžně získávají začínající 
makléři bez praxe, makléři s praxí i skuteční realitní 
profesionálové. Procesem průběžného vzdělávání prochází 
i spolupracovníci na pozicích asistentek, vedoucích poboček 
a manažerů společnosti.

Next reality je členem Realitního vzdělávacího institutu (RVI), 
jehož cílem je zvýšit počet vzdělaných a kvalitních realitních 
makléřů a pozvednout atraktivitu tohoto povolání. RVI zapo-
juje nejlepší odborníky z různorodých oborů, kteří předávají 
zkušenosti našim makléřům a manažerům.

AKADEMIE

NEXT REALITY je členem Realitního vzdělávacího institutu, je-
hož cílem je zvýšit počet vzdělaných a kvalitních realitních ma-
kléřů a pozvednout atraktivitu tohoto oboru. RVI spolupracuje 
s nejlepšími odborníky z různých oblastí. 

Profesionální a ucelený vzdělávací systém 
Manažerská školení pro Partnery 
Školení šitá na míru – od začínajících makléřů
přes makléře s praxí až po ostřílené profesionály v oboru
Semináře v prezenční
formě nebo online
(webináře)

Ing. Roman Záboj
manažer vzdělávání

Next Akademie

Ing. Miroslav Jonáš
školitel RVI

Mgr. Ivana Cikánková
školitelka RVI



„Každý náš Partner má za 
sebou zajímavý profesní 
příběh, nasbírané životní 
zkušenosti a má chuť být 
tím správným leaderem. 
Je pro nás důležité být 
na jedné vlně, mít podobný 
postoj k obchodu 
a spolupráci a sdílet 
podobné hodnoty. Přečtěte 
si příběhy našich úspěšných 
Partnerů, inspirujte se 
a přidejte se k nám.“

Petr Zelenka
Ředitel partnerské sítě

Naši Partneři
a jejich
zkušenosti

Zdeněk Mrňák | majitel licence NEXT REALITY Pardubice
NEXT REALITY jsem si vybral, protože se mi líbí jejich celkový proaktivní přístup ke spolupráci. Při vyjednávání 
o koupi franšízy jsem se setkal s lidmi, kteří vyznávají podobné hodnoty, cíle a vize jako já. Bylo pro mě důležité, 
že v NEXT REALITY je klient na prvním místě. Nejvyšším oceněním práce v našem týmu je, že máme vysoké procen-
to referenčních klientů. S odstupem času tedy mohu říci, že jsem hrdým majitelem licence značky NEXT REALITY 
v Hradci Králové a Pardubicích.

Klára Šašková | majitelka licence NEXT REALITY České Budějovice
Vstoupit do franšízové spolupráce s NEXT REALITY pro mě znamená svobodu, stabilní zázemí a jistotu, že vše 
od nových trendů v marketingu prodeje nemovitostí, odborná obchodní a manažerská školení až po zákonnou 
a právní legislativu je sledováno, přímo školeno a aplikováno k nám partnerům a makléřům. Pro mě je zásadní 
podpora centrály, na kterou se mohu kdykoli spolehnout a vím, že mám ty nejlepší podmínky na trhu s ohledem 
na kvalitu služeb a celou řadu produktů, které mohu každý den se svým týmem využívat. Spolupráci s NEXT REALITY 
proto ráda doporučuji. 

Martin Lípa | majitel licence NEXT REALITY Creatiway
Jako majitel kanceláře vnímám zaštiťujicí realitní společnost jako dodavatele služeb pro mne a mé makléře. V NEXT 
REALITY jsem našel velmi spolehlivého a kvalitního dodavatele. Mám vysoké nároky na úroveň klientského standar-
du a od franšízora chci, aby mi pomohl těmto nárokům dostát, aby mi poskytoval nástroje, pomocí kterých mohu 
standardy naplňovat a zvyšovat, a aby mi nebránil v individuálním nastavení procesů. Za více než rok spolupráce 
jsem se přesvědčil o tom, že moje očekávání bylo nejen beze zbytku naplněno, ale vždy jsem dostal i něco navíc. 
Ve vedení stojí lidé, kteří oboru rozumějí, mají vizi se kterou se ztotožňuji a mají energii ji naplňovat.

Hana Petržílková | majitelka licence NEXT REALITY Expert
Vybrala jsem si NEXT proto, že je to česká značka. Můžu kdykoliv vzít telefon a zavolat komukoliv z vedení. Celá 
centrála dělá maximum a podporuje své partnery nejen ve vzdělávání, ale i s propracovaným marketingem. Líbí se 
mi spojení s PARTNERS a ČMRF. Výkupy nemovitostí je jedna z přidaných hodnot partnerství. Všechno co mi slíbí, 
se stane, a to je pro mě důkaz partnerství. Nexťáci jsou v TOP 3 největších realitních kanceláři, a to mi dává pocit 
jistoty. Jsme součástí silné partnerské značky a nejsme na to sami.

Petr Svoboda | majitel licencí NEXT REALITY Vyškov a Brno (Finrea)
Spolupráce s NEXT REALITY mi v pozici franšízanta přináší obrovské příležitosti při obchodování nejen s realitami. Rád 
využívám obchodních synergií, v NEXT REALITY máme totiž strategickou spolupráci s finančními poradci Partners. 
Díky těmto vztahům obchodujeme nemovitosti právě na doporučení od kolegů z Partners a zároveň získáváme velmi 
zajímavé pasivní příjmy na franšízu a pro makléře, protože doporučujeme naše klienty finančním poradcům. Reálné tipy 
na prodej nemovitostí jsou navíc velmi dobrý argument pro spolupráci při náboru nových kolegů do týmu. 



Konference a školení
Hodně zajímavého a užitečného 

najdete i na našem Youtube kanálu

Celofiremní konference Manažerská setkávání



Motivační akce a společné zážitky

Makléř a pobočka roku

Celoroční soutěže
a luxusní společné dovolené
do atraktivních destinací

Jsme hrdým partnerem
HC Dynamo Pardubice
a golfového turnaje
Czech Masters

Rádi spolu trávíme čas
při společných akcích



Více než 40 poboček
v celé České republice

www.nextreality.cz
www.nextpartner.cz

 724 817 540
 partner@nextreality.cz


