
Realitní 

vyhledávače
Od těch, které všichni známe, až po ty, které 

ještě neexistují



O mně
• Cass Business School (2015 - 2018)

• UCL (2018 - teď)

• Cass Entrepreneurs Network (2016 – 2017)

• Kalrock (2018)

• Plexus (2017 – teď)

• Flat Zone (2017 – teď)

• VSM (2011 – 2017)



Agenda

1.Anglické realitní servery

2.Porovnání s českými realitními 

servery 

3.Nové trendy + Představení Flat Zone



Anglické realitní servery



…přístup k informacím o 

nemovitostech

v řádech sekund

Umožňují…



…přístup k informacím o 

nemovitostech

po celém světě

Umožňují…



…efektivní tok informací a 

snížení informační asymetrie 

na trhu

Umožňují…



• Největší realitní server ve Velké Británii

• Založeno v roce 2000 4 největšími RK: Halifax, 
Countrywide, Royal & Sun Alliance, Connells

• Obrat: 243.3 mil liber, z toho více jak 50% čistý zisk 

• Klasický obchodní model: Prodávání inzerce + extra 
marketing

• Nedovolují inzerovat fyzickým osobám



• Druhý největší realitní server ve Velké Británii

• Začátek – naceňování nemovitostí

• Část portfolia ZPG
• jejich aplikace přitahují 50 milionů návštěv/měsíc a 25 000 
obchodních partnerů

• Akvizice firmou Silver Lake za 2,2 miliard liber (2018). 

• Stejný model jako Rightmove + specifická data

• Nedovolují inzerovat fyzickým osobám





• Třetí nejnavštěvovanější realitní server ve VB

• „By the estate agents, for the estate agents“

Problémy

• „One Other Portal“ rule

• Prvotní veřejná nabídka - 2017

• Přijímání online RK



• Založeno 2001

• Střední a horní segment nemovitostí 

• Opět stejný obchodní model

• Akvizice do ZPG za 48 mil liber (2006)



• Nový formát realitní činnosti 

• Fixní poplatek podle lokality (ne provize)

• Co nejvíce spolupráce přes internet, např. 
nabídky se dělají online

• Také mají svůj realitní vyhledávač



České realitní servery



Porovnání 

Kategorie/Země Velká Británie Česká republika

Lídři Rightmove (56%), 

Zoopla (26%)

Sreality (63%), 

Bezrealitky (18%), 

Reality Idnes

(15%)

Mobilní traffic 70% 53%

Top 2 referraly Trovit, Mitula

(Agregátory)

Seznam, Idnes

(Matky 

vyhledávačů)

Top reklamní 

zdroje

Google Display 

Network

Seznam, Google 

Display Network



TRENDY



AGREGÁTORY

1.Všechna data na jednom místě

2.Přehled o vývoji celého trhu

3.B2C: Získávání nejvýhodnějších 

nabídek

4.B2B: Přístup k analýzám trhu a 

konkurence











Představení

•Agreguje nové nemovitosti v ČR na 
jedno místo

•Shromažďuje realitní novinky

•Analyzuje český nemovitostní trh 

(realitní fakta)



Příklad dat

• Analýzy všech 22 správních 
obvodů Prahy

• Data o vybavenosti, 
společnosti a realitním 

trhu



HLASOVÍ ASISTENTI

1.Smart home technologie

2.Umělá inteligence/virtuální 

asistent

3.Nový způsob využívání technologie v 

každodenním životě







VR/AR/MR

1.Virtuální/rozšířená/mixovaná 

realita

2.Nová dimenze práce/vzdělání/zábavy

3.Velká příležitost pro nemovitostní 

trh









Díky za pozornost! Máte 

otázky?

Web: 

www.flatzone.cz

@flatzonecz

Kontakt:

Vít Soural

+420 604 115 974

vit.soural@flatzone.cz

http://www.flatzone.cz/

