
REALITNÍ A PORADENSKÁ SPOLEČNOST

Česká republika | Slovensko



KDO JSME

Space Brokers je nezávislá realitní

poradenská společnost se zaměřením na komerční

nemovitosti. Svoji aktivitou pokrýváme celou Českou

republiku a Slovensko.

Specializujeme se na pronájmy výrobních,

skladových a kancelářských prostor. Věnujeme se

také investičnímu a logistickému poradenství.

Náš tým tvoří 9 odborníků s dlouholetými

zkušenostmi na českém a slovenském trhu s

nemovitostmi.

Klientům poskytujeme koncentrované realitní know-

how a zajišťujeme prostor pro rozvoj jejich podnikání.

Rozvíjíme dlouhodobá partnerství, ve kterých jsou

potřeby našich klientů a kvalitní poradenství na

prvním místě.
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Jsme tým 7mi zkušených poradců, kteří jsou připraveni řešit jakékoliv Vaše potřeby

spojené s výrobními a skladovými prostory.

Máme ucelenou databázi moderních prostor a spolupracujeme se všemi developery

a vlastníky tohoto typu nemovitostí. Zároveň máme velmi dobrý přehled o starších

objektech.

Svojí aktivitou pokrýváme celou ČR A Slovensko a každý člen našeho týmu je

zodpovědný za konkrétní regiony.

Každý projekt řešíme na míru a potřeby klienta jsou na prvním místě.

SKLADOVÉ A VÝROBNÍ PROSTORY

NAŠE SLUŽBY

▪ Pronájem prostor

▪ Vyhledání výrobních a skladových ploch

▪ Přejednávání nájemních smluv

▪ Zastupování nájemce – tzv. T-Rep.

▪ Podnájem prostor

▪ Logistické poradenstvÍ
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Disponujeme ucelenou nabídkou moderních i starších administrativních

prostor k pronájmu. Spolupracujeme se všemi developery a vlastníky

komerčních nemovitostí.

Pokrýváme celý pražský trh a pro klienty připravujeme řešení přímo na míru

podle jejich potřeb.

ONDŘEJ

STRAŠIRYBKA

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

NAŠE SLUŽBY
▪ Vyhledání kancelářských prostor

▪ Zastupování nájemce - tzv. T-Rep

▪ Přejednávání nájemních smluv

▪ Podnájem nevyužitých prostorů

▪ Odborné konzultace, analýzy a vyhodnocení aktuální

situace na trhu

▪ Spaceplaning & Project management

▪ Realizace fit-outů / Výstavba prostorů na míru

Zájemcům o prostory zprostředkujeme pronájem existujících

i připravovaných kancelářských či retailových prostorů.

Majitelům nemovitostí pomáháme se strategií pronájmu, nastavením

obchodních podmínek, přípravou smluv a v neposlední řadě s propagací

prostor.
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LOGISTICKÉ PORADENSTVÍ

NAŠE SLUŽBY

▪ Konzultace, workshopy

▪ Logistické studie

▪ Interim management logistiky

▪ Audit procesů

▪ Optimalizace a řízení zásob

▪ Distribuční strategie

▪ Měření výkonu

▪ Řízení projektů

▪ Výběrová řízení
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INVESTMENT

NAŠE SLUŽBY

▪ Transakční poradenství

▪ Sell side reprezentace

▪ Buy side reprezentace

▪ Sale & Leaseback Transakce

▪ Odborní posudky & Nacenení nemovitostí

▪ Průskum trhu & Konzultační služby na realitním trhu

▪ Vyhledávání vhodných investičních

akvizicí v rámci Real Estate

▪ Vyhledávání vhodného pozemku

pro budoucí development

▪ Private Equity



DLOUHODOBÉ 
ZKUŠENOSTI 
A REFERENCE

ŘEŠENÍ NA MÍRU 
A FLEXIBILITA

TÝMOVÁ 
SPOLUPRÁCE

POTŘEBY KLIENTA
JSOU NA 1. MÍSTĚ

▪ Česká a slovenská realitní poradenská společnost založená 7  zkušenými profesionály.

▪ Na trhu s nemovitostmi se pohybujeme od roku 2005 

a známe ho do detailu.

▪ Klientům poskytujeme komplexní servis (od analýzy trhu až po předání prostor).

▪ Spojujeme profesionální a zároveň osobní přístup. 

▪ Vašim požadavkům se vždy bude věnovat seniorní konzultant.  

▪ Potřeby klientů řešíme na míru a flexibilně.  

▪ Působili jsme v nadnárodních firmách a řídíme se standardy trhu.

▪ Společně fungujeme na bázi dlouhodobého partnerství a totéž nabízíme i vám. 

TRANSPARENTNOST 
OBJEKTIVITA
NEZÁVISLOST

XY m
objem prodaných 
nemovitostí

4,100,000 m2

objem prodané 
plochy

99 let
zkušeností

490
spokojených klientů

3,900,000 m2

objem pronajaté 
plochy

PROČ SPACE BROKERS
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* ČR a SR data dohromady



REFERENCE



VOJTĚCH
KALUŽA
+420 725 002 624 
vojta.kaluza@
space-brokers.cz

NÁŠ TÝM 

ČESKÁ REPUBLIKA

MICHAL
BARTHELL
+420 724 513 825
michal.barthell@
space-brokers.cz

JANA
SLAVÍKOVÁ
+420 777 663 846
jana.slavikova@
space-brokers.cz

MARTIN
ŠUMERA
+420 608 115 108
martin.sumera@
space-brokers.cz

MAREK
SÝKORA
+420 737 730 422 
marek.sykora@
space-brokers.cz

ONDŘEJ
STRAŠIRYBKA
+420 722 201 412
ondrej.strasirybka@
space-brokers.cz
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LUCIA
VOSLÁŘOVÁ
+420 776 641 266
lucia.voslarova@
space-brokers.cz

MARTIN
VARAČKA
+421 915 706 875
martin.varacka@
space-brokers.sk

Marketing CZ & SKSLOVENSKO

Výrobní a skladové prostory Kanceláře

MARTIN
ŠAFÁRIK
+421 917 327 794
martin.safarik@
space-brokers.sk
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KONTAKTY

space-brokers.cz space-brokers.sk

Korunní 810/104 - K/18,
Praha 10 - Vinohrady
101 00 Česká republika

Space Brokers s.r.o.

IČO: 09689087

Kresánkova 14,
Bratislava – Karlova Ves
841 05 Slovensko

Space Brokers s.r.o.

IČO: 54503027

Česká republika Slovensko

Space Brokers Space Brokers s.r.o. spacebrokers
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WE ARE  REAL ESTATE


