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OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

!!! VYPLATÍME ZA VÁS !!!
exekuce, dluhy, zástavy, dražby
Zajistíme Vám náhradní bydlení

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
HOTOVOST DO 24 HODIN!

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

www.brnenskyzvonec.cz

27 let se staráme o bezpečný prodej
Vašich nemovitostí.

www.realspektrum.cz
Lidická 77, Brno

Jistota bezpečného obchodu

Jistota 
bezpečného 

obchodu

BRNO A JIŽNÍ MORAVA

15 500 Kč/měs.
vč. garážového stání

PRONÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 2+KK, BRNO – KRÁLOVO POLE 

Ul. Kollárova

CP 84,76 m2, z toho terasa 
31,74 m2. Nadstandardní byt 

po kolaudaci se sklepem 
i garážovým stáním, volné 

ihned. Klíče v RK. 

5 | od 9. 4. do 29. 4. 2018

http://www.brnenskyzvonec.cz
http://www.realspektrum.cz
http://tel:800100455
http://tel:775185005


Jaroslava WISZOVÁ      23 let zkušeností

 +420 608 764 164 j.wiszova@patreal.cz

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BRNO-STŘED, ŽIDENICE-   

JULIÁNOV-KOHOUTOVICE-BOHUNICE-MODŘICE-CHRLICE-KUŘIM

•   Byt 2+kk, Bohunice, St. Lískovec, Kamenný Vrch, Líšeň, Vinohrady 

•   Novostavby bytů všech velikostí v Nových Medlánkách, Ivanovicích, Bystrci

•   Novostavbu sam. stoj. RD s garáží, v Brně a blízkém okolí do 10 mil. Kč

•   Rekreační chatky nebo zahrady v Brně Bystrci, Jundrově, Komíně 

•   Rodinné domy k rekonstrukci či demolici kdekoli v Brně a blízkém okolí

„Chtít nestačí, je potřeba 
pro to něco udělat.”

Janette KLÍČNÍKOVÁ

 +420 608 645 164 j.klicnikova@patreal.cz

Riegrova 1, Brno-Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 245 579, mobil: 608 764 164 Přijedeme k Vám

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BYSTRC-LESNÁ-ČERNÁ POLE- 

KRÁLOVO POLE-ŽABOVŘESKY-KAMENNÝ VRCH-ŠTÝŘICE-KUŘIM 

•   Chatu na vlastním pozemku Brno a okolí, okr. Blansko, Vysočina

•   Hledám RD Řečkovice, Královo pole, Žabovřesky, Komín, Černá Pole do 15 mil. Kč

•   Hledám byt 2+1, 3+1 Komín, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice, Bystrc, Lesná

•   Hledám byt OV 1+1 Bystrc, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kr. Pole

•   Celoročně obyvatelnou chatu Tišnovsko, Blanensko, jižní Morava

„Ptejte se mě na co chcete, 
rád Vám na vše odpovím.”

Jaroslav ŠLEZINGR

 +420 608 764 166 j.slezingr@patreal.cz

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu, BYSTRC-ŽEBĚTÍN-SLATINA- 

LÍŠEŇ-VINOHRADY-HUSOVICE-STARÝ LÍSKOVEC-NOVÝ LÍSKOVEC  

•   Byty všech velikostí – Adamov, Ivančice, Rousínov, Vyškov

•   Novostavbu RD s garáží, v Brně a blízkém okolí do 10 mil. Kč

•   RD 3-4+1 se zahradou, do 30 km od Brna, do 5,5 mil. Kč

•   Rekr. chatu s el. +vodou, na vlastním pozemku v okolí Brna do 2,5 mil.

•   Byt 3+kk až 4+1, Bohunice, St. Lískovec, Nový Lískovec, Kamenný Vrch

„Líná huba, holé neštěstí.”

Dita HOLASOVÁ

 +420 774 859 998 d.holasova@patreal.cz

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu ŘEČKOVICE-MEDLÁNKY–KOMÍN-

JUNDROV–ŽEBĚTÍN-ŠLAPANICE-BOSONOHY-OSTOPOVICE-POPŮVKY

•   Byty v Kuřimi všech velikostí k prodeji i pronájmu pro evidované klienty 

•   RD po opravách v okolí do 20 km od Brna, nutnost zahrady, do 6 mil. Kč

•   RD se zahrádkou dispozice 2+kk až 4+1 kdekoli v Brně a okolí, v dosahu MHD

•   Komfortní chata Tišnov, Blansko, Kunštát, Boskovice, Letovice, Ivančice, Želešice

•   Stavební pozemek nebo RD sever Brna do 10 mil. Kč

•   Zděné byty velkometrážní i před rekonstrukcí v centru Brna a blízkém okolí 

„Když se chce, všechno jde.“

Markéta OTOVÁ

 +420 775 764 765 m.otova@patreal.cz

„Ten kdo chce, hledá způsob. 
Ten kdo nechce, hledá důvod.”

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu ŠLAPANICE-CHRLICE-MODŘICE 

ADAMOV-IVANČICE-ROUSÍNOV-VYŠKOV-ROSICE-HRUŠOVANY-RAJHRAD  

•   RD i před rekonstrukcí kdekoliv do 50 km od Brna do 3 mil. Kč

•   RD 3-4+1 se zahradou, do 30 km od Brna, do 4,5 mil. Kč

•   Hledám RD ideálně Brno-jih, zahrada, soukromí, do 6,5 mil. Kč

•   Pro naše solventní klienty hledám pronájmy bytů všech velikostí v Brně

•   Hledám chaty a chalupy v Jihomoravském kraji a na Vysočině

Jiří ŠMÍDEK

 +420 608 859 992 j.smidek@patreal.cz

facebook.com/patreal.cz
www.patreal.cz

•   Vykupujeme bytové jednotky všech velikostí v Brně

•   Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

•   Vícegenerační dům nebo menší nájemní dům v Masarykově čtvrti, Komíně, 

Černých Polích, Žabovřeskách, Pisárkách, Králově Poli, Jundrově

•   Rodinné domy, vily ve vyšších cenových relacích v Kr. Poli, Řečkovicích, 

Medlánkách, Komíně, Žabovřeskách, Jundrově, Černých Polích apod.

•   Pro naše klienty s hotovostí hledáme stavební pozemky v Brně a okolí 

“Nechceme být největší, 
chceme být nejlepší.”

Záloha na kupní cenu až 500 000 Kč, 
vyplácení exekucí, výkup nemovitostí, tržní ocenění zdarma.

http://www.patreal.cz
http://tel:+420608764164
http://tel:+420608645164
http://tel:541245579
http://tel:608764164
http://tel:+420608764166
http://tel:+420774859998
http://tel:+420775764765
http://tel:+420608859992
http://mailto:j.wiszova@patreal.cz
http://mailto:j.klicnikova@patreal.cz
http://mailto:j.slezingr@patreal.cz
http://mailto:d.holasova@patreal.cz
http://mailto:m.otova@patreal.cz
http://mailto:j.smidek@patreal.cz


PRODÁME RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST ZA MAXIMÁLNÍ MOŽNOU CENU !!!

Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00

Tel.: 541 245 579, Mobil: 774 859 998 Přijedeme k VámPřijedeme k VámPřijedeme k Vám

facebook.com/patreal.cz

www.patreal.cz

   

 Novostavba bytu z projektu BYTY Velká Bíteš. OV 
1+kk, balkón.  Dokončení bytu léto 2018.

 Byt 1+kk 
VELKÁ BÍTEŠ 

www.realcity.cz/rc/E1Y5

  1 635 000 Kč  775 764 765   
 08795 

   

 RD - 2 byty / 4+1 a 1+1, ul. Kobylnická, krytá terasa, 
zahrada 320 m2, vjezd na pozemek. 

 Dům 
BRNO-SLATINA 

www.realcity.cz/rc/E1IG

 8 990 000 Kč  608 859 992   
 08765 

   

 OV 3+1, ul. Kneslova, cihla, 9.p/10, CP 67 m2, garáž, 
zahrádka, vinný sklípek. 

 Byt 3+1 
BRNO-ČERNOVICE 

www.realcity.cz/rc/DZIO

 3 490 000 Kč  775 764 765   
 08667 

   

 OV 3+1, ul. Vltavská, 6NP/7, CP 71 m2, komora 2x, 
výtah, lodžie. 

Byt 3+1
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

p  

 3 490 000 Kč  608 859 992   
 p 

   

 Novostavba 4+1, sam. stoj., garáž, CP 1776 m2, možno 
vlast. výběru úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 Dům 
ŠEBROV-KATEŘINA 

www.realcity.cz/rc/DY8P

 5 975 000 Kč  608 764 166   
 08559 

   

 RD 4+1, podsklepený, vjezd, dvůr, zahrada CP 1296 
m2, pole 4011 m2. 20 km od Brna. 

 Dům 
TĚŠANY 

www.realcity.cz/rc/E254

 4 950 000 Kč  608 859 992   
 08821 

   

 RD k interiérovému dokončení, kvalitní mat, 20 km od 
Brna, zahrádka za domem 100 m2. 

 Dům 
IVANČICE, NĚMČICE 

www.realcity.cz/rc/E1QB

 4 270 000 Kč  608 645 164   
 08710 

   

 RD k rekreaci i k celoročnímu bydlení nedaleko 
Křetínské přehrady v obci Horní Poříčí. Po GO.  

 Chalupa 
HORNÍ POŘÍČÍ 

www.realcity.cz/rc/E2HE

 1 890 000 Kč  608 764 166   
 08824 

G G

 DB 2+1, ul. Celní. CP 78 m2 + sklep 16 m2, balkón. Byt 
je v cihlovém čtyřpodlažním domě.  

 Byt 2+1 
BRNO-ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E1Y3

 3 400 000 Kč  608 764 166   
 08802 

   

 OV 2+1, ul. Voříškova, CP 56 m2, 9.NP, lodžie, výtah. 
 Byt 2+1 
BRNO-KOHOUTOVICE 

www.realcity.cz/rc/E251

 3 290 000 Kč  608 764 166   
 08822 

E

   

 RD / 3 byty, ul. Skopalíkova, po GO, s možností 
rozšíření. Průjezd na pozemek. Klidná lokalita. 

 Dům 
BRNO-ŽIDENICE 

www.realcity.cz/rc/DZ7T

 8 100 000 Kč  775 764 765   
 08656 

   

 RD 5+1, sam. stoj., garáž, vjezd, zahrada. CP 1700 m2, 
23 km od Brna. 

 Dům 
BUKOVINKA 

www.realcity.cz/rc/DYV8

 6 600 000 Kč  608 645 164   
 08640 

GD G

 DB/OV 4+1, ul. Rolnická, po GO, CP 84 m2, 11 NP/12, 
zasklená lodžie. 

 Byt 4+1 
  BRNO-BOHUNICE 

www.realcity.cz/rc/E1ID

 3 950 000 Kč  608 764 166   
 08770 

G    

 DB 3+1, ul. Slunečná, po GO, CP 84 m2, 5NP/12, vý-
tah, lodžie, bezbariérový. 

 Byt 3+1 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E1Y2

 3 850 000 Kč  608 764 166   
 08785 

G G

   

 RD 6+2 v obci Čejč, zahrada CP 951 m2, garáž, vjezd, 
bazén. 35 km od Brna. 

 Dům 
ČEJČ 

www.realcity.cz/rc/E1Y6

 4 290 000 Kč  608 764 166   
 08781 

G

   

 2x RD, garáž, vjezd, zahrada + st. pozemek CP  1.337 
m2. V dosahu Brna. 

 Dům 
LAŽANY 

www.realcity.cz/rc/DZV3

 4 500 000 Kč  608 764 166   
 08680 

C

          

 Zavedené obchodní prostory v KC Rubín, bezbariérový 
přístup, vl. soc. zař., CP 240 m2. 

 Prodej komerční budovy v hlavní obchodní zóně 
Tišnova, UP 450 m2. 

 Obchodní prostory  Obchodní prostory 
BRNO-ŽABOVŘESKY TIŠNOV 

www.realcity.cz/rc/DZ7U www.realcity.cz/rc/DYMP

 9 000 000 Kč  7 900 000 Kč  775 764 765    608 764 166   
 08657  08555 

   

 Stylový RD 4+1, rohový, podsklepený, všechny IS na 
poz., CP 1636 m2, garáž, vinný klípek.   

 Dům 
DYJÁKOVICE 

www.realcity.cz/rc/E1Y8

 1 100 000 Kč  775 764 765   
 08810 

   

 RD 2+1, po část. GO, průjezd, klenutý sklep, pozemek 
366m². 

 Dům 
NEMOTICE 

www.realcity.cz/rc/DYMV

 850 000 Kč  608 645 164   
 08614 

G GG

      

 Zahrada CP 256 m2 s chatou o zast. ploše 26 m2, el., 
příjezd na pozemek, v blízkosti MHD. 

 Zahrada s malou zděnou chatou,  CP 675 m2.
 Zahrada  Zahrada 
BRNO-ŘEČKOVICE OSTOPOVICE 

www.realcity.cz/rc/E24G www.realcity.cz/rc/DSXH

 650 000 Kč   390 000 Kč  608 764 166    608 859 992   
 08811  08337 

   

 Garáž OV na ul. Jihlavská. Garáž je v garážovém kom-
plexu s vjezdem a vraty na dálkové ovládání. 

 Garáž 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E2HF

 450 000 Kč  608 764 166   
 08830 

   

 Pozemek určený pro realizaci rekrea. objektu do 50m2. 
Pozemek je oplocený a udržovaný, CP 1591m 2.

 Zahrada 
BLANSKO-ŽIŽLAVICE 

www.realcity.cz/rc/E2HG

 720 000 Kč  608 645 164   
 08768 

GG B

G
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

• prostorný byt 66,9 m² s balkonem v OV • původní udržovaný stav 
určený k modernizaci • šatna, balkon, sklep • dům po revitalizaci 
v blízkosti zastávky MHD • na domě nevázne žádný úvěr

N/RSB/17054/18 3 490 000 Kč

• velmi pěkný rodinný dům 3+1 s větším pozemkem o výměře 
2 264 m² • dobrý technický stav, možnost rozšíření o půdní 
vestavbu • krásná lesnatá lokalita na úpatí Drahanské vrchoviny

N/RSB/16344/17 2 150 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ

• řadový rodinný dům s vjezdem a velkým dvorem • dům je 
aktuálně využívan k bydlení v kombinací s podnikáním • obchodní 
prostor lze přebudovat na samostatné bydlení • pozemek 486 m²

N/RSB/17070/18 7 200 000 Kč

RODINNÝ DŮM, TIŠNOV

• moderní byt 76 m² vč. balkonu v OV • prostorný byt lze jednodu-
chou úpravou přebudovat na dispozici 2+1 • vlastní plynový kotel 
pro vytápění a ohřev vody • čtyřpatrový cihlový dům 

N/RSB/16641/17 3 800 000 Kč

• zděná, podsklepená rekreační chata v krásném lesnatém pro-
středí v blízkosti Přírodního parku Bobrava • celoročně obyvatelná 
chata s obytným podkrovím • větší oplocený pozemek 1 758 m²

N/RSB/16798/17 1 750 000 Kč

ZDĚNÁ CHATA, OSTOPOVICE

• moderní bezbariérový byt 47 m² v OV • k bytu náleží předza-
hrádka s výměrou 79 m² a venkovní parkovací stání • novostavba 
cihlového domu • nízké náklady na bydlení

N/RSB/17057/18 3 190 000 Kč

• rodinný dům 3+1 s garáží a větší zahradou • dům je v dobrém 
stavu a je vhodný pro trvalé bydlení nebo celoroční rekreaci 
• krásná lesnatá lokalita • pozemek 3 227 m²

N/RSB/16682/17 1 795 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

• prostorný podsklepený rodinný dům se stodolou a větší za-
hradou • dvě samostatné bytové jednotky 3+1 přístupné přes 
společnou halu • velmi dobrý stav po kompletních rekonstrukcích

N/RSB/15825/16 5 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MĚLČANY

• cihlový byt 80,1 m² vč. terasy v OV • moderní byt je ve výbor-
ném stavu • vytápění vlastním plynovým kotlem, sklep • v těsné 
blízkosti lesa, nedaleko zastávky MHD

N/RSB/17026/18 3 190 000 Kč

• prostorná stylová usedlost s uzavřeným dvorem a větším 
pozemkem • krásná lesnatá lokalita na okraji severovýchodní čás-
ti Českomoravské vrchoviny • vlastní studna, pozemek 2 012 m²

N/RSB/15855/16 995 000 Kč

RODINNÝ DŮM, NEDVĚZÍ U POLIČKY

G

• velmi pěkný byt 75,6 m² v OV • moderní byt s lodžií prošel v roce 2011 kompletní rekonstrukcí • koupelna, samostatné WC s prostorem 
na pračku a sušičku • vestavěná skříň, sklep • dům po kompletní revitalizaci, bezproblémové parkování • byt se prodává částečně zařízený

N/RSB/16965/18 3 190 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, TIŠNOV

• prostorný rodinný dům se samostatně stojící garáží s dílnou • dům je kompletně podsklepený a je vhodný pro dvougenerační 
bydlení • dva byty o velikosti 4+1, prostorná půda s možností vestavby • pozemek celkem 1 409 m², možnost přikoupení navazující 
zahrady cca 980 m²

N/RSB/17073/18 4 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, HORNÍ LOUČKY

• nadstandardní rodinný dům se zahradou v jedné z nejvyhledávanějších městských částí • ve druhém patře se nachází byt po kompletní 
rekonstrukci, ve třetím patře je samostatný byt s větší terasou • v přízemí domu jsou k dispozici tři garáže, pracovna a technické zázemí

N/RSB/16943/18 16 500 000 Kč

• cihlový byt 103,8 m² v OV • byt se nachází v krásné historické budově • dům prošel citlivou rekonstrukcí vč. zachování původních architek-
tonických prvků • všechny místnosti v bytě jsou přístupné z centrální chodby • prostorný sklep s možností vybudování vinotéky 

N/RSB/17072/18 5 990 000 Kč

• poslední volná novostavba rodinného domu s garáží a zahradou • moderně řešený dům je zkolaudovaný a splňuje vysoké nároky 
na klidné rodinné bydlení • krásná lesnatá lokalita na severní hranici Brna • výborná dopravní dostupnost • pozemek 218 m²

N/RSB/16009/16 5 390 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VRANOV U BRNA

C
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http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099


JSME REALITNÍ A DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V OBLASTI TRHU REALIT

 Tel.:  +420 549 25 02 48
 GSM:  +420 774 88 33 00

WWW.CREDOREAL.CZ

Vyškov – Předměstí, CP 19,19 m2, cihlový byt ve 3. NP. Volné ih-
ned. Klíče v RK. 

1 100 000 Kč

PRODEJ 1+KK BYTU V OV, VYŠKOV

G

Okr. Brno – venkov, CP 80 m2, nově vybudované prostory vhodné 
jako kanceláře. Klíče v RK.

10 000 Kč/měs. vč. parkovacího místa

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, JINAČOVICE

G

Ul. K Čimperku, CP 74 m2 s balkónem. Cihla, vl. kotel, částečně 
zařízený, volný ihned. Klíče v RK. 

12 000 Kč/měs.

PRONÁJEM 3+1, TIŠNOV U BRNA

G

Ul. Úvoz, CP 177 m2 se dvěma balkóny, zajímavě řešený cihlový 
byt v secesním domě. Klíče v RK. 

7 500 000 Kč

PRODEJ BYTU V OV 6+1, BRNO-STŘED

G

Ul. Horácké nám., CP 49,95 m2 s lodžií. Byt je v původním stavu, 
volný ihned. Klíče v RK. 

7 500 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+1, BRNO-ŘEČKOVICE

Ul. Božetěchova, CP 45,92 m2, novostavba s balkónem, sklepem, 
gar. stáním. Volné ihned. Klíče v RK.

11 000 Kč/měs. vč. garážového stání

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO-KRÁLOVO POLE

Ul. Topolová, CP 102,97 m2 včetně velké terasy, balkónu, park. 
stání. Volné ihned, klíče v RK. 

13 000 Kč/měs. vč. parkovacího stání

PRONÁJEM BYTU 3+1, SLAVKOV U BRNA 

G

Ul. Slepá. Luxusní novostavba o CP 62,90 m2 se dvěma lodžiemi 
a gar. stáním. Volné ihned. Klíče v RK. 

16 000 Kč/měs. vč. garážového stání

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO-ČERNÁ POLE

B

CP 2 314m2, z toho ZP 803m2. V domě je započatá rekonstrukce. 
Dům má průjezd, stodolu, stáje a zahradu. Klíče v RK

1 950 000 Kč

PRODEJ ROZSÁHLÉHO RD, UHŘICE, OKR. VYŠKOV

G

C

Ul. Obřanská, CP 102 m2, novostavba podkrovního cihlového 
bytu. Internet v ceně nájmu. Volné ihned.  

16 000 Kč/měs. vč. energií a služeb

PRONÁJEM 3+KK, BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Okr. Hodonín, CP 489 m2, z toho ZP 192 m2. Dům je ihned obyva-
telný, vhodný k bydlení, ale i jako chalupa. Klíče v RK. 

790 000 Kč

PRODEJ RD 2+1, HOVORANY 

Ul. Kollárova, CP 67,04 m2 s terasou, sklepem a garážovým stá-
ním. Luxusní novostavba, volné ihned. Klíče v RK. 

14 500 Kč/měs. vč. garážového stání

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO-KRÁLOVO POLE 

B

Ul. Řípská. Nádherná novostavba bytu o CP 72 m2 s terasou a 
park. stáním v ceně, klíče v RK.

3 790 000 Kč vč. parkovacího stání

PRODEJ  BYTU V OV 2+KK, BRNO-SLATINA 

B

G

G

Ul. Říčanská, CP 36,40 m2 s terasou a sklepem. Možnost zakou-
pení gar. stání. Měs. náklady 1.390,- Kč + el. Klíče v RK. 

2 150 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+1 V OV, BRNO-BYSTRC

G

Ul. Havlíčkova, CP 130 m2, plně vybavené fitness studio s vlastní 
recepcí a masážním salónkem. Volné dle dohody. 

16 000 Kč/měs.

PRONÁJEM FITNESS STUDIA, BRNO-STŘED

G

G



        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

27 let jistoty bezpečného
realitního obchodu
V České republice působí zhruba 2 500 
realitních kanceláří a téměř 20 000 
realitních makléřů, ale jen málokdo 
z nich se může pyšnit takovou délkou 
úspěšného působení na realitním trhu 
jako realitní společnost REAL SPEKTURM. 

nastavíme správnou prodejní cenu
připravíme perfektní prezentaci
doporučíme nejvýhodnější postup prodeje
oslovíme klienty z vlastní databáze

zajistíme bezpečnou úschovy kupní ceny u advokáta
postaráme se o převod vlastnictví i družstevního podílu
poskytneme Vám kvalitní právní servis
vyřídíme potřebné formuláře pro úřady a banky

REAL SPEKTRUM oslaví letos 27. výročí 
od svého založení. Co stojí za tak dlouhým 
a úspěšným působením na realitním trhu?
Je to především zavedený a fungující systém, 
ve kterém se naše oddělení specializují pouze 
na oblast bydlení a rekreace nebo na komerč-
ní nemovitosti. Každý makléř se tedy soustře-
dí jen na jeden segment realitního trhu. Svoji 
roli určitě hraje i fakt, že REAL SPEKTRUM 
po celou dobu svoji existence vždy zaměstná-
valo všechny makléře na hlavní pracovní po-
měr a díky tomu jsme si „vychovali“ opravdo-
vé profesionály v oboru realit. Toto jsou i dva 
hlavní rozdíly, které nás odlišují od ostatních 
realitních kanceláří.

Jaký způsob obchodování se Vám za těch-
to 27 let nejvíce osvědčil?
Je to především již výše zmíněná oborová 
specializace makléřů. V  praxi to znamená, 
že se makléři v REAL SPEKTRU na 100% 

věnují jen náboru či prodeji určitého druhu 
nemovitostí. Mohou tak klientům nabídnout 
vyšší odbornost a profesionalitu a poskytnout 
jim kvalitní realitní servis. Díky mnohaletým 
zkušenostem víme, že tento způsob a přístup 
k obchodování s nemovitostmi je maximálně 
efektivní a našim klientům zajišťuje nejvyšší 
komfort a bezpečný průběh celé transakce.

Změnil se od doby založení rozsah služeb, 
které svým klientům poskytujete?
To určitě ano. Když na začátku devadesátých 
let společnost vznikala, neexistoval žádný re-
alitní trh ani žádná reálná poptávka nebo na-
bídka nemovitostí. Tenkrát nebyla doba inter-
netu a počítače byly velkým nadstandardem. 
Jednotlivé poptávky se lepily na nástěnku a 
následně spojovaly s  nabídkou nemovitostí. 
Dnes je vše jinak. S poptávkami i nabídkami 
nám nyní pomáhá realitní so� ware, využívá-
me nejmodernější způsoby prezentace, máme 

vlastní právní, � nanční i marketingové oddě-
lení, která se starají o vše potřebné. Samozřej-
mostí je také bezpečná úschova kupní ceny u 
předního brněnského advokáta.

Proč by Vás měli majitelé bytů a domů 
oslovit a jaké výhody jim při prodeji na-
bízíte?
Prodejem nemovitostí k bydlení a rekreaci se 
zabýváme 27 let a za tuto dobu využilo naše 
služby více než 33 000 spokojených klientů. 
Pro majitele nemovitostí je nespornou a jed-
noznačnou výhodou to, že jim poskytneme 
profesionální realitní služby s právní jistotou 
a to v celém jejich rozsahu. Majitelé od nás 
mohou očekávat kompletní realitní servis bez 
výjimek. Našim jediným cílem je, aby každý 
realitní obchod proběhl bezpečně a majitel z 
prodeje utržil tu nejvyšší možnou cenu. 

27 let jistoty bezpečného

Petr Broža - obchodní ředitel oddělení bydlení a rekreace

http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099


V jednadevadesátém jsme s osmi kolegy zakládali první realitní kancelář v Brně pod značkou REAL SPEKTRUM. Začínali 
jsme doslova od nuly. Ve firmě jsme ráno bývali už před šestou a odcházeli po desáté večer. Hnacím motorem našeho 
nadšení bylo vybudovat realitní společnost profesionální úrovně, která zákazníkovi poskytne maximální bezpečí a 
komfort při obchodu s nemovitostmi. Středem našeho zájmu nebyl pouze obchodní úspěch, ale především spokojený 
klient. A to přetrvalo až dodnes.
František Kokna  |  zakladatel značky REAL SPEKTRUM®

27 let
úspěšné české značky

1991
Nelehké začátky

1996
Jdeme do světa

2000 
Nové tisíciletí

2008-2009
Franšíza a expanze na Slovensko

2015-2017
Pomáháme klientům k úspěchu

1993
...a zase zakládáme

1998
První vlastní development

2005-2008
Naše prvenství

2013-2014
Nové projekty

2018
Slavíme 27 let

Na konci března roku 1991 jsme v Brně založili realitní 
společnost REAL SPEKTRUM a stali jsme se i jedním ze 

zakládajících členů Asociace realitních kanceláří v České 
republice.

V roce 1996 za sebou máme úspěšnou prezentaci nemovitostí 
našich klientů na významných zahraničních veletrzích MIPIM a 
MAPIC a zakládáme další kamennou pobočku REAL SPEKTRUM 

BOSKOVICE, spol. s r.o.

Do nového tisíciletí vstupujeme s novým logem a vyvíjíme 
vlastní realitní software, který zefektivní naši práci a zkvalitní 

naše služby. Do další práce nás velmi motivuje získání ocenění 
pro nejúspěšnější realitní firmu na středoevropském trhu.

Přicházíme na trh s novým podnikatelským systémem, který 
umožňuje malým podnikatelům provozovat svoji činnost pod 
značku naší silné společnosti. Otevíráme také novou pobočku 

v Bratislavě.

Posilujeme vlastní development v oblasti komerčních nemovitostí. Pro 
klienty budujeme nová logistická centra na klíč. Nezahálíme ani v realitní 

činnosti a zajišťujeme úspěšný prodej významných brněnských území 
jako je areál ADMA, SVUM nebo 5 ha pozemek na ul. Sportovní.

V lednu 1993 jsme se podíleli na založení Obchodní a hospodářské 
komory v Brně, která sdružuje širokou podnikatelskou veřejnost. V tom 
samém roce jsme také založili první kamennou pobočku REAL SPEKTRUM 
BLANSKO, spol. s r.o.

Investujeme do první vlastní výstavby bytových domů na ulici 
Langrova v Brně-Slatině. Rezidenční projekt „Loučky“ se 125 
byty se řadí mezi naše největší a nejrozsáhlejší investiční a 
developerské akce.

Jako jedna z prvních realitních kanceláří spouštíme první webové stránky. 
Jako první, ryze česká značka, expandujeme po celé České republice a 
otevíráme více než 80 nových poboček. Stáváme se také prvním členem 
sítě EKRK a vítězíme v soutěži o nejlepší malou a střední firmu města Brna 
TOP MSP 2008. 

Abychom mohli svým klientům poskytovat profesionální služby i v oblasti 
financování, zakládáme vlastní finanční společnost RS Finconsult. Hledáme 
také stále nové cesty k našim klientům, a proto spouštíme nový projekt, se 
zaměřením na průmyslové a logistické nemovitosti,czcproperty.cz

Od doby, kdy jsme si pronajali první kancelář na ulici Botanická, 
uplynulo již 27 let. Tenkrát jsme neměli počítače ani internet a 
jednotlivé poptávky, které jsme si lepili na nástěnku, jsme následně 
spojovali s nabídkami nemovitostí. Dnes je vše jinak – máme vlastní 
reprezentativní prostory a zaměstnáváme tým zkušených makléřů. 
A za to všechno děkujeme především Vám, 
našim klientům.

S bydlením a podnikáním 
Vám úspěšně pomáháme od roku 1991.

www.realspektrum.cz
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GRAND REALCITY 
UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

  komplexní přehled o realitním trhu
  3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
  náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok
  téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem  
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce,  
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Tento průkaz hodnotí energetickou náročnost 
budovy, vyčísluje energie spotřebovávané 
při běžném provozu a řadí budovy do třídy 
energetické náročnosti: od A (nejúspornější)  
do G (energeticky nejnáročnější). 

Tuto informaci naleznete i u jednotlivých 
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

Brno a jižní Morava

AGIL, realitní kancelář

AMBIENTEN VIP s.r.o.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří  
České republiky

Brněnská pole, a.s.

CENTURY 21 Bonus Brno

CREDO REAL, s.r.o.

Gaute a.s

HYPOASISTENT s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

Jiří Radouš

KALÁB - BS, s.r.o.

MIG s.r.o.

MP CZECH real

NEUMANN bytový dům a.s.

PATREAL s.r.o.

PS - estate, s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

Realitní kancelář Brněnský zvonec s.r.o

Realitní společnost České spořitelny

REALITY IRMANNOVÁ s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

REKO a.s.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.
VLTAVA LABE MEDIA a.s.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

číslo 5 od 9. 4. do 29. 4. 2018

Přemýšlíte o změně v domě či bytě, která by jej zhodnotila 

do budoucna? Je jedno, zda se chystáte dům v brzké době 

prodat nebo třeba až někdy. Tyhle změny určitě budou pro 

dobro věci i z hlediska hodnoty bydlení.

Více si přečtete na www.realcity.cz/magazin.

CHCETE ZVÝŠIT HODNOTU  
SVÉ NEMOVITOSTI? POMŮŽEME VÁM!

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? 
Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení! 

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:+420736611639
http://tel:+420739571988
http://tel:+420737248120
http://mailto:info.brno@realcity.cz
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O nás

Náš tým tvoří profesionálové, 
zejména naši makléři, kteří 
jsou neustále odborně škole-
ni a  certifikováni na  odbornou 
způsobilost. Víme, že pro kaž-
dého klienta je velmi důležitá 
kvalitní komunikace s osobitým 
a individuálním přístupem. 

Naší hlavní činností je zpro-
středkovat klientům bezpeč-
ný nákup, prodej i  pronájem 
nemovitostí a  zajistit klientům 
hladký průběh celého obchodu. 

Zajišťujeme také novou výstav-
bu rezidenčního bydlení, by-
tových a  rodinných domů. Při 
vlastní developerské činnosti 
nebo pro spolupráci s  jinými 
developery a  investory zpra-
cováváme kompletní projek-
ty výstavby, a  to od  prvotních 
analýz, vytipování vhodného 
území, výkupů pozemků a  je-
jich zcelování, změn předmět-
ného dotčeného územního 
plánu, až po  stavební řízení 
a následné řízení realizace vý-
stavby. Zaměřujeme se také 
na  výkupy nemovitostí, a  to 
nejen rodinných domů, bytů, 
chat a  pozemků, ale i  dalších 
nemovitostí.

Jednou z  nejdůležitějších sou-
částí každého obchodního pří-
padu je kvalitní a  komplexní 
právní servis, který naše společ-
nost zajišťuje se smluvními re-
nomovanými advokátními kan- 
celářemi a právníky.

Michaela Šopík Macková
jednatelka společnosti

CREDO REAL S.R.O.
Luční 375/3 
664 48  Moravany u Brna

Tel.:  +420 549 250 248 
GSM : +420 774 883 300

info@credoreal.cz
www.credoreal.cz

Proč ceny nemovitostí tak razantně rostly?
Investice do nemovitostí je považována za konzervativní 
a také dá se říci nejméně rizikovou. V kombinaci s dostup-
ností hypoték s  nízkou úrokovou sazbou, s  přebytkem 
likvidity na trhu a dlouhodobě pozitivními zprávami o eko-
nomickém růstu to vytváří silnou poptávku po nových by-
tech a  rodinných domech. Developeři takovou poptávku 
velmi rádi nasytí a současně zvedají ceny nahoru. Díky 
vývoji hypoték v ČR na pořízení nemovitosti postupně do-
sáhla i socioekonomicky slabší skupina obyvatel, a právě 
zde spatřuje ČNB určitá rizika. Bohužel v  této souvislos-
ti velká skupina lidí stále správně nevyhodnocuje své  
finanční možnosti, respektive vývoj svých příjmů a poten- 
ciálních rizik v delším časovém horizontu. Berou si hypoté-
ky, jejichž splácení mají nastaveno často tzv. „na hranu“ bez 
potřebné rezervy či jistoty, kdy často ani nebývá možné, 
aby například jeden z partnerů onemocněl nebo dokon-
ce přišel o práci a tím také o svůj příjem. Proto také ČNB 
již omezila poskytování stoprocentních hypoték a přístup 
bank se při poskytování hypoték podle toho také zařídil.

Co může znamenat pojem „realitní bublina“  
a jaká jsou rizika spojená s tímto pojmem?   
Všichni jsme o „realitní bublině“ již slyšeli a máme za sebou 
jasné varování z USA, kde před pár lety došlo k splasknutí 
tamní hypoteční bubliny. Principem je v podstatě mechani-
smus, o kterém jsem se již výše zmínila. Faktem je, že vět-
šina nemovitostí je financována prostřednictvím hypotéky, 
např. v  hlavním městě Praze se jedná přes 60 % všech 
nákupů. Banky jsou sice zpravidla zajištěny zástavním prá-
vem k nemovitosti, ale právě banky se také ve skutečnosti 
nechtějí dostat do  situace, že se jim v  portfoliu majetku 
ocitnou stovky bytů a domů po nesplácených hypotékách. 
Samotný růst sazeb navíc sníží zájem o  hypotéky a  tím 
o byty a domy. Toto vše pak v kombinaci se stagnací nebo 
dokonce poklesem ekonomiky tvoří předmětné riziko. 

Jak odhadujete vývoj realitního trhu letos?  
Co se týče vývoje hypoték, předpokládám další zvyšování 
úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. ČNB zvedla již za-
čátkem listopadu 2017 základní úrokovou sazbu o 0,25 % 
a současně ohlásila její další postupný nárůst v roce 2018. 
Tato sazba přitom určuje cenu peněz v  ekonomice a  je 
na ni samozřejmě závislé úročení komerčních úvěrů. Dle 
analýzy většina ekonomů předpokládá, že během roku 
2018 budou ceny hypoték růst každým kvartálem o 0,25 % 
(bankovní rada zasedá průměrně každé 2 měsíce). Tímto 
by také ČNB realizovala svůj záměr vrátit úrokové sazby 
hypoték na 3 až 4 %. Hlavním parametrem, od kterého lze 
jednoduše odvodit vývoj úrokových sazeb, jsou výnosy 
státních dluhopisů (ekvivalent bezrizikové investice). Úro-
kové sazby hypotečních úvěru jsou z pravidla vyšší (větši-
nou o 1,5―2 %). I kdyby se však sazby hypotečních úvěrů 
dostaly na avizované až 4 %, stále se bude jednat o prů-
měrnou sazbu za posledních 13 let. Proto si myslím, že nás 
tak nečekají žádné katastrofické scénáře. Připomenu, že 
například v roce 2008 činila průměrná sazba hypotečních 
úvěrů 6 %.

Co se týče vývoje cen nemovitostí v  letošním roce, zde 
můžeme opět předpokládat jejich růst. Další růst cen se 

projeví hlavně ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň a  Hradec Králové), a  to celoplošně o  zhruba 7 %. 
Ve zbytku republiky by se ceny měly postupně ustalovat. 
Neočekává se však tak velký růst cen, jako tomu bylo na-
příklad v  první polovině roku 2017. Tady bych ráda zdů-
raznila, že je třeba oddělovat Prahu jako metropoli nad-
národního charakteru a ostatní regiony ČR. Praha na tom 
je do jisté míry podobně jako Berlín, Vídeň nebo Mnichov. 
Ceny určitě nezačnou klesat, spíše mohou růst další dva tři 
roky. Pokud se podíváme na celou republiku, mezi kupci 
jsou nejvyhledávanější středně velké byty, průměrná cena 
2+kk je teď kolem 1,3 milionu korun. Nejdražší ceny jsou 
v pořadí: 1. Praha, 2. Brno a 3. Hradec Králové. Průměrná 
cena za m2 nového bytu je v teď Praze kolem 70 tisíc Kč, 
v Brně kolem 65 tisíc v Hradci kolem 40 tisíc Kč a ve Stře-
dočeském kraji kolem 30 tisíc korun za metr čtvereční.

Jak jsou na další vývoj připraveni realitní makléři  
a realitní kanceláře?
Předně musím konstatovat, že v ČR je realitních makléřů 
velmi mnoho a stát se jím může prakticky každý, a to bo-
hužel stále více ničí úroveň poskytovaných služeb. Trpí tím 
následně i pověst celé branže, ve které se ale na druhou 
stranu pohybuje celá řada profesionálních firem a zkuše-
ných makléřů. Stávající realitní a hypoteční boom takové-
mu negativnímu trendu jen nahrává, na trhu se tak objeví 
kdejaká „no name ― realitka z obyváku či garáže“. 

Nicméně realitní kanceláře, které se včas nepřipraví 
na  stagnaci trhu, na  to doplatí. I  nezkušený makléř teď 
prodá cokoliv, na  kvalitu služeb mnozí kašlou. Ale to je 
opravdu velmi krátkozraké. Dlouhodobě zvítězí kvalitní 
zázemí realitek, jejich kvalita, pravidelné vzdělávání ma-
kléřů, profesionální a  spolehlivý servis. U  nás v  CREDO 
REAL si zakládáme na  kvalitě, pravidelně a  dlouhodobě 
vzděláváme naše makléře v  oblasti umění prodeje, od-
borných znalostí, znalostí oceňování nemovitostí a dalších 
ekonomických souvislostí, samozřejmostí je právní mini-
mum a  také kvalitní přípravy nemovitosti na prodej nebo 
pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. 

Všem vřele doporučuji, aby si na trhu vždy pečlivě vybírali 
pro prodej či koupi nemovitosti jen ze známých a osvěd-
čených realitních kanceláří a  firem s  kvalitním zázemím, 
včetně opravdu kvalitního právního servisu.

V oblasti realitního zprostředkování se připravovala  
zákonná změna, měla by platit možná už letos.  
Co podle vás přinese?
Skutečností je, že po určitém nastavení základních pravi-
del pro realitní makléře se volá už roky a stále zde chybí. 
Nechci tady komentovat naše legislativce a práci našich 
poslanců a vlády, ale představte si, že v ČR je nejvíc realit-
ních makléřů v přepočtu na obyvatele v EU. Musím konsta-
tovat, že je pro mě velkým zklamáním, že se projednávání 
„realitního“ zákona zastavilo. Připravovaný zákon se chys-
tal, nastavil pravidla pro činnost realitních makléřů, kteří by 
museli prokázat odbornou způsobilost a platit si pojištění 
profesní odpovědnosti. Profese makléře by měla být navíc 
vázanou živností. Věřím, že nový zákon bude brzy platit 
a nastavením základních pravidel pak očekávám vyčištění 
makléřského trhu a zvýšení jeho úrovně.

JAKÝ JE AKTUÁLNÍ VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ V ČR, 
PRASKNE REALITNÍ BUBLINA A PROČ SE TAK ČASTO 
OBJEVUJE RŮZNÁ KVALITA SLUŽEB „REALITNÍCH 
MAKLÉŘŮ“ NA NAŠEM REALITNÍM TRHU?
Do současné doby ceny nemovitostí lámaly rekordy, ale zřejmě již pomalu narážejí na svůj strop. Zhruba v posled-
ních třech letech růst cen bytů stále zrychloval. Také ekonomové už občas varovali před vznikem pověstné „realitní 
bubliny“ a určité kroky k omezení dostupnosti hypoték učinila také ČNB. 

Otázkou je, zda se stanou nemovitosti dostupné pouze pro ty nejmovitější, nebo nás čeká nějaká razantní změna 
vývoje? Dočkáme se brzy nějakých zásadních změn v oblasti kvality služeb poskytovaných realitními makléři a re-
alitními kancelářemi? 

Odpovídá Michaela Šopík Macková, jednatelka realitní a developerské společnosti CREDO REAL s.r.o.

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Je to poměrně logický fakt. Přeměna ladem ležících bu-
dov nejen na bytové komplexy nebo kancelářské prosto-
ry, ale rovněž na dělnické ubytovny skýtá investorům proti 
běžným pronájmům nejméně dvojnásobný výnos. 

Má to samozřejmě i  svá rizika. Jedním z  nich je fakt, že 
v krizi mohou ze dne na den zůstat opuštěné. Tento trend 
se týká zejména regionů, neboť čím dál početnější zástu-
py zahraničních zaměstnanců v českých továrnách a služ-
bách hýbou nemovitostním trhem právě zde.

Česko trápí nedostatek zaměstnanců
Všemu tomu předchází jeden neoddiskutovatelný fakt: 
nedostatek zaměstnanců. Jde o  jeden z  nejpalčivějších 
problémů české ekonomiky. Záchranu představují pra-
covní migranti z Ukrajiny a dalších zemí. Podle posledních 
údajů ministerstva práce a sociálních věcí v Česku legálně 
působí kolem čtyř set tisíc zahraničních pracovníků. To je 
ještě více než před poslední krizí. A pro ty je třeba najít 
vhodné bydlení.

Ubytovny jako houby po dešti 
V  úvodu jsme zmiňovali fakt, že majitelům budov, které 
dlouhou dobu zely prázdnotou, svitla naděje v poměrně 
zajímavém zisku z pronájmu. Stačí pouze jediné, investo-
vat a změnit tyto budovy na ubytovací zařízení pro cizince. 
A  tak se z  lokalit typu Ústeckého kraje díky tomu stává 
atraktivní destinace investorů do nemovitostí. 

Jaká je praxe
Ubytovny zpravidla neprovozují přímo vlastníci realit, ale 
pracovní agentury. A  to nejen české, ale také zprostřed-
kovatelé práce z Ukrajiny a z dalších zemí. Roční výnos ze 
zaměstnaneckých ubytoven je podle odborníků dvojcifer-
ný. Přesnější odhady hovoří o čtyřicetiprocentním výnosu, 
což už je opravdu zajímavé a  lákavé, neboť u  standard-
ních bytů nebo komerčních nemovitostí bývá tento výnos 
do pěti procent za rok. 

Boom na realitním trhu
Ve Středočeském kraji se těmto trendovým investicím daří 
velice slušně. Boom dělnických ubytoven zažil např. Ko-
lín, kam přichází další a další zahraniční dělníci, a okolní 
podniky je směle přijímají. Na dělnické ubytovny se tam 
změnila například nevyužívaná budova školy nebo bývalé 
regionální sídlo telekomunikačního podniku SPT Telecom.  

Na severu Čech je situace nejmarkantnější
Pokud se podíváme na  celou Českou republiku, abso-
lutně nejlépe se daří investorům na severu Čech. Tam je 
v tomto ohledu trh nejživější. Je to z důvodu, který jsme již 
také zmiňovali, a to že sem přichází mnoho nových firem 
ze západní Evropy. Do Ústeckého a Karlovarského kraje 
se také stěhuje řada skladů nejrůznějších e-shopů. Podle 
odborníků je region kolem Ústí nad Labem a Chomutova 
v  příštích deseti letech nejpravděpodobnějším adeptem 
na silný růst. Jeho motorem je dokončení dálnice D8 stejně 
jako očekávaná těžba lithia. Pro hrají i další fakta jako lev-
né bydlení nebo blízké hranice se sousedním Německem. 

Cheb středem zájmu
Dalším městem, o které je z hlediska ubytovacích zařízení 
(na investici) zájem, je Cheb. Budují se zde nové prostory 
pro továrny i sklady. A společně s tím vznikají i nová mís-
ta pro bydlení. Zdaleka už se nejedná pouze o ubytovací 
zařízení. Příbramská firma Leko Real podnikatele Jaromíra 
Smrčiny vykoupila v Chebu dokonce celou ulici vybydle-
ných činžovních domů. Právě je předělává na  malé ná-
jemní byty. 

Jihomoravský kraj také nezaostává
Ani Brno a Jihomoravský kraj nezaostávají za tímto tren-
dem. I zde se těmto investicím daří a u spousty aktuálně 
hledaných pracovních pozic naleznete jako jeden z mno-
ha benefitů i levné či zdarma ubytování v těchto tzv. „děl-
nických ubytovnách“.
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Nové dvě ubytovny pro 360 
dělníků například plánuje 
postavit soukromý investor 
u automobilky Hyundai. Firma 
chce zaměstnat na tři tisíce 
lidí. Část nových zaměstnanců 
přijde zřejmě ze zahraničí, a to 
z Polska a Slovenska.

DĚLNICKÉ UBYTOVNY 
TREND NA REALITNÍM TRHU?
Už je to tu. Nejen kancelářské budovy nebo investiční byty, ale také dělnické budovy hýbou realitním 
trhem. A to doslova! Jak je to možné?

Proč podnikatelé investují  
do přestaveb budov  
na ubytovny?

-  Za poměrně malé peníze 
do úprav získají podnikatelé 
(investoři) jistý příjem.

-  Většina ubytoven je obsazena 
dlouhodobě.

-  Zisk z provozování dělnických 
ubytoven dosahuje až 40 %.

-  Firmy se snaží zajistit si 
pracovníky také tím, že jim 
nabídnou nové byty. 

-  Boom tuzemské 
ekonomiky, rychle rostoucí 
poptávka po nových 
zaměstnancích a stále 
klesající nezaměstnanost 
vedou k tomu, že se nyní 
vyplatí investovat do nových 
ubytoven.

-  Levné ubytovny určené 
pro dělníky jsou obsazeny 
většinou do posledního místa 
i přesto, že jich stále přibývá.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

http://www.realcity.cz/magazin


Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Vídeňská 55, 639 00 Brno

tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz

www.mpczech-real.cz
www.mpczech-investment.cz 

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají 
znalost lokálního trhu, dobrý úsudek 
o cenách v okolí, právní základy, jsou 

komunikativní a vstřícní. Máme v nabídce 
i neveřejně inzerované nemovitosti. Jsme 

schopni nabídnout vám nemovitosti 
přímo dle vašich požadavků.

David Borek
borek@mpczech.cz
tel.: 731 465 053

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

AKUTNĚ hledáme pro investora s hotovostí 
investiční byt 1+kk nebo 1+1 do 2 mil.

Hledáme pro klientku, která přes nás prodala 
menší byt nemovitost od 3+kk do 4+1 
v okrajových částech města Brna. 

Klient, který přes naši RK realizoval koupi 
4 bytů hledá družstevní byty po celém Brně. 

Stavební fi rma hledá po celém Brně rodinné 
domy nebo bytové domy v jakémkoliv stavu, 
nejlépe rohové.

Hledáme pro své klienty rodinné domy, 
vhodné k rekonstrukci.

Hledáme pro své klienty ke koupi byt 
o velikosti 4+1 kdekoli v Brně.

Klientka, která se chce odstěhovat na venkov, 
hledá byt 2+kk s balkonem nebo terasou.

Pro dlouhodobého klienta s hotovostí, 
hledám byt kolem Pohořelic. 

Matka s dcerou hledají byt 2x 1+1 kolem Štýřic. 

Rozrůstající se rodina, hledá byt min 3+kk 
v Černovicích. 

Majitel stavební fi rmy hledá RD 
před rekonstrukcí, do 30 km od Brna. 

Zvěrolékařka, hledá byt min 2+kk kolem centra. 

Klienta s hotovostí hledá stavební pozemek 
s dobrou dostupností do většího města.

Stěhující se klientka ze Slovenska 
hledá RD nejlépe kolem Bohunic do 5 mil. 

Hledáme byt větší než 3+kk po rekonstrukci 
nebo v novostavbě v Brně s balkonem 
nebo terasou.

Manželský pár hledá bezbariérový RD 
v Brně nebo do 15minut od Brna. 

Hledáme byt ke koupi ideálně i s nájemníkem. 
Rychlé jednání.

Manželé s dítětem a svými rodiči hledají 
vícegenerační dům ideálně v Brně nebo 
do 15minut od Brna k nastěhování do léta.

Hledáme stavební pozemek 
k výstavbě RD od velikosti 500 m2.

Hledáme RD v Brně jih a okolí do 15km, 
pro klienty s hotovostí, po prodeji 
vlastního bytu 4+1.

Martin Dubáň 
duban@mpczech.cz

tel: 736 151 675

Pro klienta s vyřešeným fi nancováním 
hledám ke koupi byt 3+1, popř. 3+kk v Brně.

Pro podnikatele hledáme na investici 
byty 1+kk-2+1 v centru Brna a okolí.

Pro klienta s hotovostí hledáme RD 
minimálně 3+1 do 30 km od Brna, 
nutná zahrada, možno i k rekonstrukci.

Pro studenty hledáme pronájmy bytů 2+1 
a větších v Brně v dosahu MHD.

Pro velkou mezinárodní fi rmu hledáme 
větší pronájem bytů 1+1-4+1 kdekoliv v Brně.

Pro rodinu hledáme dlouhodobý pronájem 
bytu 3-4+1 v lokalitách Řečkovice, 
Medlánky, Královo Pole.

PŘIJĎTE
MEZI

NÁS

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE
Čekáte každý měsíc na výplatu? Nebojíte se práce?
Zavolejte a zjistěte, kolik si u nás můžete vydělat!

Žádné vstupní poplatky – Bezplatná školení – Peníze každý týden – Časová fl exibilita

  731 484 294             cerna@mpczech.cz

EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ

 Hezký RD, zahrada 818 m2, vjezd, na klid-
né ulici, 25 km do Brna, CP 1121 m2, ZP 
a nádv. 233 m2, terasa.  

 V rekr. zástavbě, CP 860 m2, šíře 12 m, el., 
studna, obdélníkový tvar, mírně svažitý, vč. 
projekt. dokumentace.  

 S garáží, v těsné blízkosti Brna, CP 428 
m2, dvůr. Ul. šíře domu 16 m. Neobýván, k 
rekonstr., možno vestavba. 

 Vybavený, nábytek na míru, CP 62 m2 s te-
rasou 8 m2, ul. Charbulova, ložnice s prost. 
šatnou, 3.NP, kol. 2008.  

 Mezonetová novostavba o CP 64 m2, 
3.NP, byt má vl. plynový kotel, parkovací 
stání, na ul. Ponětovická. 

 Dům  Pozemek  Dům  Byt 2+kk  Byt 2+1 
  ŘRD 3+1 D. KOUNICE   POZEMEK ŽELEŠICE KRAJNÍ ŘRD 3+1 MORAVANY   OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE   OV 2+1 BRNO-SLATINA   

 www.realcity.cz/rc/  E1PO  E1PO  www.realcity.cz/rc/  E1VT  E1VT 

 www.realcity.cz/rc/  E1VU  E1VU  www.realcity.cz/rc/  E159  E159 

 www.realcity.cz/rc/  DZHE  DZHE 

   4 690 000 Kč    1 600 Kč/m²    4 750 000 Kč    3 630 000 Kč    2 990 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPRD1155MD  MPPOZ1015MD  MPRD1156JS  MPB1265MP  MPB1237LB 

NOVINKA      NOVINKA    EXKLUZIVNĚ NOVINKA   

 Světlý byt s šatnou, v novostavbě z r. 
2013. CP 82 m2 vč. 2 balkonů a sklepa, 
3.NP s výtahem. 

 Dvougenerační ŘRD, ul. Komenského, CP 
380 m2, UP 200 m2, dvůr, terasa, veranda, 
or. na JV, 17 km od Brna.  

 Sam. stojící, se zahradou, CP 643 m2, ZP 
230 m2, podsklepený, napojen na všechny 
IS, hospodářské stavení. 

 Krásný, podkrovní,atyp. byt o CP 81 m2, 
byt i dům po rekonstr., 6.NP/6 s výtahem, 
možno koupě i s vybavením. 

 Byt 3+kk  Dům  Dům  Byt 3+kk 
OV 3+KK BRNO-BYSTRC   RD 6+2 ŽIDLOCHOVICE   RD 4+1 DOLNÍ DUNAJOVICE   OV 3+KK BRNO-ZÁBRDOVICE   

 www.realcity.cz/rc/  E2G9  E2G9  www.realcity.cz/rc/  E2GA  E2GA 

 www.realcity.cz/rc/  E1AS  E1AS  www.realcity.cz/rc/  E2GB  E2GB 

   4 190 000 Kč    5 500 000 Kč    2 290 000 Kč    4 430 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294           
 MPB1290DB  MPRD1161ML  MPRD1149JS  MPB1291MP 

D

B

G

G

G

G

G

C

EXKLUZIVNĚ 
NABÍZÍME

BYTOVÉ DOMY 
RŮZNÝCH
VELIKOSTÍ

V BRNĚ.

TEL. 608 940 651
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BRNO

Na našem webu 
najdete každý měsíc 
nový článek
ze světa realit. 

Cenné informace a rady 
pro prodávající i kupující.

      

 Prodej cihlového bytu 2+kk s velkou lodžií, 
v těsné blízkosti parku Šelepova, po rekon-
strukci, výtah .

 Prodej posledního volného bytu 3+kk s te-
rasou (CP 97 m2) v novostavbě byt. domu, 
možnost garáž.stání 

 Prodej pozemku obdélníkového tvaru 880 
m2, pro výstavbu samostatně stojícího RD, 
jeden z posledních v této obci .

 Byt 2+kk  Byt 3+kk  Pozemek 
  BRNO-ŽABOVŘESKY BRNO-ČERNÁ POLE DRÁSOV 

 www.realcity.cz/rc/  E1XF  www.realcity.cz/rc/  E1XG  www.realcity.cz/rc/  E1Q3 

 3 190 000 Kč  7 475 000 Kč  1 700 000 Kč  604 232 218    775 620 237    777 645 193   
   000711    000709  000710 

SEZNAMTE SE S NAŠÍM TÝMEM ŽEN V REALITÁCH

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00 Brno
M: +420 604 232 218
T: +420 541 233 462

Pobočky: Brno | Ostrava

G B    

 Výstavba bungalovu o dispozici  4+1 (130 
m2), na pozemku 917 m2, více info v RK, 
cena vč. provize . 

 Prodej polořadového RD, pozemek 1.339 
m2, mezi stávající zástavbou, k rekonstruk-
ci nebo pro výstavbu nového RD .

 Dům  Dům 
   HRADČANY MODŘICE 

 www.realcity.cz/rc/  E1XC  www.realcity.cz/rc/  E1AM 

 5 029 500 Kč  5 600 000 Kč  777 645 193    604 232 218   
 000714    000688 

GG

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Prodej velice atraktivního st. pozemku v klidné části. CP 1 232 m2, šířka 
cca 10,5 m, délka cca 120 m. Na pozemku nyní stojí polořadový RD. Ihned 
VOLNÝ.

Prodej zrekonstruovaného RD v samém centru města ( na proti OC  
Albert). Objekt obsahuje 3 sam. byty 1+1/2+1/3+kk, garáž, dvorek, sklep, 
dílnu, kom. prostor.

Prodej nového cihlového bytu v OV 2+kk se sklepem. Patro 2/ 3. CP 40 
m2 + sklep. Teplo a teplou vodu zajišťuje vlastní plynový kotel. Byt je ihned 
VOLNÝ.

Pozemek Dům atypický Byt 2+kk
ŠLAPANICE, VÁCLAVSKÁ ŠLAPANICE, NÁDRAŽNÍ ŠLAPANICE, ŠVEHLOVA

www.realcity.cz/rc/E2HA www.realcity.cz/rc/E2HB www.realcity.cz/rc/E2HC

Dohodou   8 450 000 Kč   2 490 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769
573653 576433 576793

G B

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Prodej samostatně stojící udržované chaty v OV se suchým WC, balko-
nem, terasou a sklepem. CP chaty 33m2. Příjezd autem až k chatě. IS: el. 
energie. Ihned VOLNÁ.

Prodej udržovaného RD 3+1 s průjezdem a dvorem v klidné části obce. 
CP 284 m2, dvůr cca 100 m2. IS: všechny - topení ÚT plynové, ohřev vody 
elektrický bojler.

Prodej řadového RD 2+1 se zahrádkou. CP 354 m2, ZP domem cca 90 
m2, zahrada cca 264 m2, šířka pozemku cca 6,7 m a délka pozemku cca 
54 m. IS: všechny. 

Rekreační objekt Dům 3+1 Dům 2+1
KNÍNIČKY LOVČIČKY ŠLAPANICE

www.realcity.cz/rc/DYVZ www.realcity.cz/rc/E2HH www.realcity.cz/rc/E2H9

  350 000 Kč   1 600 000 Kč   2 750 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769
546063 576553 573063

GG

G

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

Tel. 545 215 184
www.rkagil.cz
info@rkagil.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

   

 Pěkný rovinatý pozemek CP 3419 m2 (44mx77,5m) 
na okr. obce. Pro 1-2 RD. IS bude na hranici pozemku. 
15-20 min do Brna-Západ. Možnost koupit 1/2. 

 Pozemek 
PŘÍBRAM NA MORAVĚ, BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DO33

 1 450 Kč/m²  775 077 502 
 766 

 Prodej novostavby-dvojdomu v lokalitě Černozemní.CP 
pozemku 390 m2, ZP domu 90 m2, UP 180 m2. Stavba 
zahájena - plán. dok. 6/2019. Možnost úprav. 

 Dům 
BRNO-SLATINA, ULICE ZEMANOVA 

 775 077 502 

   

www.realcity.cz/rc/E2HI

    8 600 000 Kč 
 1004 

 Dvougen. RD na pěkném místě, zahrada. CP pozemku 
2 640 m2, ZP 122 m2, UP 260 m2, 2 byty s balkony, 
dílny, garáže, stání. Vl. studna. Cena k jednání.  

 Dům 
  ŘÍCMANICE, OKRES BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXXT

 10 500 000 Kč  775 077 502 
 909 

G    

 POSLEDNÍ NOVOSTAVBA RD - bungalov! CP 900 m2, 
ZP 132 m2, UP cca 110 m2, terasa. 2 park. stání. K 
dodělání 300-400 tis. Neplatíte daň z nabytí. 

 Dům  - bungalov
ŘÍČKY, OKRES BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYX4

 4 850 000 Kč  775 077 502 
 940 

C B

Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
Telefon 775 077 502
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz

   

 775 077 502 

 Poslední 3 stav. pozemky od 667 do 793 m². V ceně 
IS, komunikace a veř. osvětlení. IS již dokončeny a zko-
laudovány. Cena vč. DPH, neplatíte provizi RK!  

 Pozemek 
SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DZNC

 4 100 Kč/m² 
 726 

RD 5+kk,  CP pozemku 258 m2, OP domu vč. garáže 
200 m2, dvůr 50 m2. Obecní voda, vl. studna, plyn. 
komb. kotel. Nová střecha, okna, fasáda, rozvody. 

 Dům 
VALTICE, ULICE JOSEFSKÁ 

 775 077 502 

   

www.realcity.cz/rc/E2G5

   4 500 000 Kč 
 1000 

   

 Pozemek na krásném klidném místě s pěkným 
výhle-dem na kraji obce, CP 796 m2, inženýrské sítě 
v dostupné vzdálenosti. Několik ovocných stromů.  

 Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DZGN

 3 480 000 Kč  775 077 502 
 944 

   

 Staveb. pozemek u lesa s výhledem do kraje, CP 3 382 
m2. Elektřina na pozemku, voda v dosahu. Vyřízeno UR 
na RD. Krajní pozemek, za nímž nelze stavět! 

 Pozemek 
BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/DY81

 1 950 Kč/m²  775 077 502 
 923 

   

 OV 3+kk, balkon, po náklad. rekonstrukci. 2.NP/5.CP 
79 m2+sklep. Plně vybaven, ve výborném stavu. Dům 
zcela revitalizován. Dobrá dostupnost do centra.

 Byt 3+kk 
BRNO-STŘED, ULICE KÖRNEROVA 

www.realcity.cz/rc/E1II

  4 850 000 Kč  775 077 502 
 977 

   

 Dvě atyp. byt. jednotky OV 1+kk v 1. NP cihl. domu. 
CP 55 m2. Orientace do vnitrobloku. Po komp. rekon-
struci. Vhodné k bydlení/investici. Cena k jednání! 

 Byt 1+kk 
BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE ŠTEFÁNIKOVA 

www.realcity.cz/rc/E25R

   2 750 000 Kč  775 077 502 
 995 

G

   

 Luxusní novostavba OV 3+kk s velkou terasou. CP 81 
m2 + terasa. Parkovací stání až pro 2 auta, sklep. Mod-
erní rezidenční čtvrť. 

 Byt 3+kk 
BRNO-LÍŠEŇ, ULICE BYLINKOVÁ 

www.realcity.cz/rc/E1QJ

 6 490 000 Kč  775 077 502 
 986 

      

 Prodej OV 3+1, 2.NP, CP 74m2 + lodžie + 2 sklepy. Byt 
po komp. rekonstr., dům revitalizován. Klidná lokalita 
u lesa. Nízké náklady na bydlení vč. fondu oprav. 

 Prost. novostavba 3+kk, 3.NP s výtahem. CP 91,3 m2 

+ balkón 4,6 m2. Plně vybaven. K bytu patří park. stání. 
Klidná ulice v blízkosti centra. Cena k jednání!   

 Byt 3+1  Byt 3+kk 
BRNO - KOHOUTOVICE, ULICE PAVLOVSKÁ BRNO-STŘED, ULICE VODNÍ 

www.realcity.cz/rc/E1QH www.realcity.cz/rc/E25P

 4 350 000 Kč    5 990 000 Kč  775 077 502  775 077 502 
 982  996 

G    

 OV 2+kk, 4. NP/5 s výtahem, CP 63 m2 + balkón 2 m2. 
Byt i dům po komp. vkusné rekonstrukci. Cihlový dům 
v klidné ulici velmi blízko centra města.  

 Byt 2+kk 
BRNO-STŘED, ULICE JIRCHÁŘE 

www.realcity.cz/rc/E25Q

   4 100 000 Kč  775 077 502 
 999 

   

 Převod družstevního bytu 3+1, 4.NP/4. CP bytu 
92 m2, sklep 10 m2. K bytu patří garáž ZP 20 m2. 
V každém podlaží pouze jeden byt! 

 Budova (zámeček) po rekonst., parkování + možno 
další staveb. pozemek, 5 NP, CP pozemku cca 3 300 
m2, ZP domu 300 m2, UP k pronájmu 533 m2.  

 Byt 3+1  Komerční objekt 
   BRNO-ČERNÁ POLE, ULICE DROBNÉHO ŽELEŠICE, OKRES BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/E2IB www.realcity.cz/rc/DOLG

   5 500 000 Kč  15 500 000 Kč  775 077 502  775 077 502 
 1005  780 

C

C CG G

G C
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BRNO

Nemovitost aktuálně slouží jako ubytovací zařízení s restaurací a barem, část je pronajatá jako kanceláře.  
ZP 1900 m2, CP 2100 m2.

Komerční objekt
PRODEJ OBJEKTU HOTELU V BŘECLAVI

www.realcity.cz/rc/E2GD

Informace v RK777 699 754  
RM79

Polořadový dům 5+2 po částečné rek. (podlahy  
v 1.NP, okna a zbudována přístavba). CP pozemku 
591 m2, ZP domu 105 m2, zahrada 486 m2.

Dům 5+2
PRODEJ DOMU, BRNO, UL. SOVINEC

www.realcity.cz/rc/E2GE

Informace v RK777 699 754  
RM78

Novostavba ŘRD z roku 2007 působící velice 
vzdušným a útulným dojmem. CP pozemku 279 m2,  
ZP domu 112 m2, zahrada 167 m2.

Řadový dům 3+kk
PRODEJ ŘADOVÉHO RD, SYROVICE

www.realcity.cz/rc/E2GF

5 590 000 Kč777 699 754  
RM75

Mezonetový byt s lodžií ve 3. a 4. NP. Obytná plocha 
88,43 m2 + lodžie 2,93 m2 + sklep 1,88 m2 + garáž 
15,1 m2. Vysoký komfort bydlení.

Byt po zdařilé rekonstrukci na ul. Fleischnerova: okna, 
dveře, jádro, KL, podlahy, rozvody i omítky. BD po re-
vitalizací. Orient. Z-V.

Mezonet 3+kk Byt 3+1
PRODEJ BYTU, BRNO, UL. VINIČNÍ PRODEJ BYTU, BYSTRC

www.realcity.cz/rc/E2GG www.realcity.cz/rc/E2H8

4 190 000 Kč Informace v RK777 699 754 777 699 754
RM82 RM82

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

Dle územního plánu lze postavit provozovnu, obchod, či sportovní zařízení. Plocha SV.

Cena 45 mil. Kč

NABÍZÍME K PRODEJI POZEMEK, 9 000 m2, BRNO-BYSTRC, UL. PÁTEŘNÍ

Parcelní čísla:

1938/242, 1938/732, 
1938/733, 1938/734, 

1938/735.

+420 602 775 333, magda@imperastyl.cz 
IMPERA styl, a.s., Hlinky 114, 603 00 Brno www.imperastyl.cz
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ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE,  
CO OVLIVŇUJE  

CENU VAŠÍ 
NEMOVITOSTI??? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU???

VÍTE ZA KOLIK SE 
PRODÁ BYT 1+1,  

2+1, 3+1 ... ???

OBRAŤTE SE NA 
PROFESIONÁLY 
O BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ!

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
•   odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně 

realizované transakce ve Vaší lokalitě
•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  

na největších realitních serverech
•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 

nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu
•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  

v inzertním časopise
•  100% informovanost o průběhu prodeje  

Vaší nemovitosti
•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  

úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství
• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny
•  zajištění vypracování průkazu energetické 

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

VYHOTOVÍME VÁM ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

HLEDÁME 
rodinné domy a byty  

k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Pro klienta s hotovostí 
hledáme celoročně 

OBYVATELNOU CHATU  
Brno a blízké okolí.  

VOLEJTE 
+420 800 100 455

RD ZEZULOVA, BRNO
Řadový částečně podsklepený RD 2+1 s verandou  

a dvorkem o CP 140 m2 s možností rozšíření  
o půdní vestavbu.

 cena: 3 290 000 Kč       tel: 777 555 920G

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR BRNO
Pronájem obchodních - kancelářských prostor o CP 118 m2 v novostavbě domu na ulici Francouzská.  

Součástí pronájmu je i kryté parkovací stání.

 cena: 19 500 Kč/měs. + DPH                                   tel: 777 730 521

OV 3+1 BRNO-CENTRUM
Prodej bytu 3+1 s balkonem, 144 m2 v centru Brna,  

vlastní kotel, výtah, dům po rekonstrukci.
 cena: 7 500 000 Kč           tel: 777 730 521G

G
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Na co je třeba myslet předem

•  Bezpečnost hypotéky je 
přímo úměrná schopnosti 
splácet. Splátky 
hypotečního úvěru by 
neměly omezovat rodinný 
rozpočet, měl by zde 
zůstat i prostor na vytváření 
rezervy pro neočekávané 
výdaje a případnou nemoc 
či ztrátu výdělku.

•  Výdaje na bydlení by 
neměly přesáhnout 30 % 
příjmu domácnosti.

•  Kdo má příjmy na hranici 
a má nejistý a nepravidelný 
příjem, měl by s úvahou 
o hypotéce počkat, až se 
jeho finanční situace zlepší.

•  Hypotéka je běh 
na dlouhou trať a je 
třeba počítat s tím, že 
se v průběhu desítek let 
splácení může finanční 
situace klienta měnit. 

•  V průběhu splácení 
hypotéky je možné dávat 
mimořádné splátky nejen 
v období změny fixace, ale 
i v jejím průběhu, umožňuje 
to zákon o spotřebitelském 
úvěru. Zdarma je možné 
jednou ročně uhradit až 
25 % z původní výše úvěru. 
Hypotéku tak lze splatit 
rychleji.

•  Naopak v případě, že klient 
splácet nezvládá, umožňují 
některé banky snížení 
splátky a prodloužení 
doby splatnosti. Maximální 
splatnost bývá většinou  
30 let.

•  V případě nízkých 
úrokových sazeb 
a předpokládaném 
zvyšování je výhodné 
uvažovat o hypotéce s co 
nejdelší fixací. Některé 
banky nabízejí fixace na 7, 
8 i 10 let s úrokovou sazbou 
jen o pár desetin procenta 
vyšší než u nejpopulárnější 
fixace pětileté.

•  Úrokové sazby banky mění 
velmi často. Uvažujete-li  
o hypotéce, vyplatí se 
proto vyžádat si aktuální 
porovnání hypoték 
u zkušeného hypotečního 
makléře.

Co tyto zkratky vlastně znamenají? DTI (z anglického debt 
to income) je ukazatel poměru celkového zadlužení ža-
datele a jeho celkového ročního čistého příjmu. Ukazatel 
DSTI (z anglického debt service to income) vyjadřuje po-
měr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů (počítají se 
například i kreditní karty či kontokorenty) včetně aktuálně 
žádaného úvěru proti čistému měsíčnímu příjmu žadate-
le. Zjednodušeně řečeno, banky musí před poskytnutím 
hypotečního úvěru zkoumat situaci domácností, aby výše 
dluhu nebyla příliš vysoká k příjmům žadatele či jeho ro-
diny. 

Limity nejsou, ale banky mají být obezřetné
„U ukazatelů DTI a DSTI centrální banka nestanovila pří-
mo limity. Doporučila od určitých hodnot těchto ukazatelů 
vyhodnocovat žádosti o úvěr zajištěný rezidenční nemo-
vitostí obzvláště obezřetně, a to zejména u úvěrů s hod-
notami LTV v  intervalu 80 až 90 %. Toto doporučení se 
týká úvěrů s DTI nad 8 a DSTI nad 40 %. Je ale důležité 
dodat, že se nejedná o limity jako u ukazatele LTV,“ upo-
zorňuje Denisa Všetíčková z odboru komunikace ČNB. 
V praxi to znamená, že by klient s ročním čistým příjmem 
360 tisíc korun mohl bez problémů dosáhnout na hypoté-
ku ve výši 2,88 milionu korun s tím, že by měsíční splátka 
hypotéky (a případných dalších úvěrů) neměla převyšovat 
12 tisíc korun. 

Pokud o hypotéku žádá více klientů společně, měly by se 
při výpočtu ukazatelů zohlednit příjmy a zadlužení všech 
žadatelů. „Tím, že stanovujeme určitá čísla a ta čísla sdě-
lujeme bankám, indikujeme, kde už ten úvěr může být 
hodně rizikový a kde by si poskytovatelé, zejména tedy 
banky, měli dát hodně velký pozor, a pokud takový úvěr 
poskytnou, tak by to měli umět velmi dobře odůvodnit,“ 
říká ředitel samostatného odboru finanční stability ČNB 
Jan Freit.

ČNB nadále usiluje o uzákonění
„Banky dostaly konkrétní číselná doporučení, nicméně si 
zatím mohou limity stanovovat samy. Podle zkušeností hy-
potečních makléřů ale pozorujeme poslední dobou jisté 
zpřísnění,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti HYPO-
ASISTENT. 

To, že hypoteční banky doporučení centrální banky ve-
směs dodržují, i když některým to chvilku trvá, potvrzuje 
i  Jan Freit. Přesto však by podle jeho slov doporučení 
centrální banka ráda dostala do  zákona. „V  současnosti 
bychom možná právní nástroj nepotřebovali, nicméně 
z dlouhodobého hlediska se mohou na  trhu objevit noví 
hráči, zejména nebankovní, případně zahraniční pobočky, 
které mohou přistupovat k našim doporučením s mnohem 
větší benevolencí. Proto se domníváme, že je důležité mít 
možnost stanovovat určité parametry ze zákona a  tato 
možnost nám i  v  budoucnosti umožní udržovat na  trhu 
rovné podmínky,“ doplňuje. 

Mám šanci získat hypotéku? 
Jestli uvažujete o  hypotéce, zkuste si nejdříve zhruba 
spočítat, zda na úvěr budete moci dosáhnout. Přesně vám 
to sdělí zkušený hypoteční makléř, ale i  tak už můžete 
být předem připraveni. Pro orientaci si vezmeme příklad 
mladých manželů, kteří uvažují o  zakoupení bytu za  3,5 
milionu korun. Našetřeno mají 700 tisíc, žádat budou o hy-
potéku ve výši 2,8 milionu korun (LTV 80 %). Jejich měsíč-
ní čistý příjem činí 50 tisíc korun. Zatím nemají děti, ale 
do budoucna je plánují. Pokud zvolí pětiletou fixaci, mohli 
by nyní získat úrokovou sazbu 2,2 %. Kolik si mohou do-
volit splácet? „Obecná doporučení hypotečních makléřů 
jsou taková, že by celkové výdaje na bydlení, tedy splát-
ka hypotéky a ostatní poplatky za energie, služby a fond 
oprav by neměly přesáhnout 30 % čistého měsíčního pří-
jmu rodiny,“ říká Pavel Bultas. Manželé by tedy mohli dát 
na bydlení maximálně 15 tisíc korun, z  toho by se mohla 
splátka hypotéky pohybovat kolem 10 tisíc korun. A  to 
odpovídá splatnosti na  30 let. Pokud by chtěli manželé 
splácet kratší dobu, museli by zvýšit své příjmy. Například 
u splatnosti 20 let by byla měsíční splátka téměř 14,5 tisíce 
korun. „To ještě není tak rizikové, ale my musíme spíše 
počítat s  tím, že s  příchodem každého potomka ubude 
rodině jeden příjem, proto bych splatnost nezkracoval, 
i když výsledná zaplacená částka bude vyšší. Koneckon-
ců, pokud budou manželé vydělávat víc, nic jim nyní ne-
brání, aby část úvěru splatili předčasně a  tím si i zkrátili 
dobu splácení,“ doporučuje Pavel Bultas ze společnosti 
HYPOASISTENT.    
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PARAMETRY DTI A DSTI 
OVLIVŇUJÍ DOSTUPNOST HYPOTÉK
Že si banky před poskytnutím hypotečního úvěru žadatele pečlivě proklepnou, není žádná novinka. 
Hypoteční banky bonitu klienta, neboli schopnost splácet úvěr, zkoumají již léta. Přesto se nyní mohou 
někteří lidé setkat s odmítnutím. Proč? V loňském roce vydala Česká národní banka doporučení finanč-
ním ústavům poskytujícím úvěry sadu doporučení, mezi něž patří i sledování parametrů DTI a DSTI.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55 
186 00 Praha 8

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557


Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,  

najdeme Vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ 

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

 objednávejte na www.rbprague.com

Zažijte 
neZapomenutelnou 

renesanční hostinu! 
Hudebníci, tanečníci a alchymista, všichni oblečení v krásných renesančních kostýmech. Přijďte a budete se cítit součástí večera.

Čeká na vás více než dvouhodinová renesanční hostina složená z přípitku a čtyřchodového menu.

Král ruDolF ii. 
RENESANČNÍ HOSTINA martinický palác, hradčanské náměstí 67/8, 110 00 praha 1

renesanční hostinu! 

vhoDné  

pro Firemní

 aKce
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.rbprague.com
http://tel:541219550
http://mailto:reality@brnenskyzvonec.cz


Realitní společnost České spořitelny
váš silný společník ve světě realit

Skvělá značka a výborní lidé v síti, to je síla našich franšízových poboček. Nedílnou součástí 
naší práce je férový přístup a dodržování etického kodexu. Tak já vnímám značku Realitní 
společnosti České spořitelny. Jmenuji se Vítězslav Paštěka, v České spořitelně jsem v posled-
ních 6 letech pracoval na manažerských pozicích v pobočkové síti a od března 2018 je mým 
úkolem dále rozvíjet naší realitní společnost, která v minulých letech dosahovala výborných 
úspěchů. Cílíme nejen na kvantitu poboček a počet makléřů, ale také na vysokou kvalitu naší 
práce ve prospěch klienta a na synergie s naší mateřskou společností Českou spořitelnou. 
Aktuálně naši síť tvoří přes 40 poboček ve 29 městech České republiky. Kontakty na naše 
pobočky najdete na vedlejší stránce.

Nebudu se rozepisovat o všech činnostech na-
šich realitních kanceláří a činnostech makléře, 
ale dám k dispozici krátké zamyšlení nad spo-
luprací klienta a makléře.

Prodáváte nemovitost?
I vy máte možnost se rozhodnout zda budete 
prodávat sami nebo se na nás obrátíte. Cesta 
samoprodeje bývá strastiplná. Zadat inzerát 
je jednoduché, ale tím to rozhodně nekončí. 
Absolvovat nekonečné prohlídky, vodit si ne-
známé „zájemce“ do bytu a vybírat mezi nimi 
skutečného solventního kupce, věřte, to už tak 
jednoduché není. A  jednání o ceně už vůbec 
ne.  Finanční vypořádání celé transakce, kdy se 
nejedná o malou částku, by samozřejmě mělo 
probíhat přes notáře, prověřeného a  pojiště-
ného advokáta či jistotní účet v důvěryhodné 
bance. A toho investovaného času.....

V  případě, že tuto cestu zvolíte a  vyskytnou 
se komplikace, rádi vám s  nimi pomůžeme. 
V  případě, že patříte k  většině, která formou 
samoprodeje jít nechce, jsme tu pro vás, aby-
chom vás zbavili starostí a vše udělali za vás - 
prodali dobře, bez rizika a v klidu.

Makléř není úředníkem, který dělá mecha-
nicky svou práci. Makléř je obchodník, který 
musí mít široký záběr znalostí, ale také určitou 

životní zkušenost a  cit pro fair play. Na  jeho 
osobě velmi záleží, jaký budete mít nakonec 
z  realitní transakce pocit. A  já bych si velmi 
přál, abyste si našeho makléře pamatovali pro 
jeho ochotu, schopnost vyjednat vám, jako 
prodávajícím, na  trhu tu nejlepší prodejní 
cenu a jako toho, kdo vás provedl celým pro-
cesem prodeje s lehkostí a skutečně vás zbavil 
starostí. A  jako člověka, ke kterému se bude-
te s  důvěrou vracet a  budete jej doporučovat 
všem svým známým. Protože byl 100%.  

A zajímavost na závěr
Nacházíme se v okamžiku, kdy se kvalitní ne-
movitosti prodávají docela dobře. Třeba ale 
patříte k  těm, kteří nechtějí absolvovat celý 
kolotoč prohlídek, schůzek a  nejistoty, jest-
li si vaši nemovitost kupující vybere či zda-
-li dostane hypotéku a  bude mít prostředky 
na  úhradu kupní ceny. Zkrátka potřebujete 
prodat rychle! A právě pro vás je zde „etický“ 
výkup, kdy prostředky z  kupní ceny získáte 
s  jistotou a hned. A  to vše se 100% servisem 
a dodržením všech etických standardů. Jedná 
se o  nový produkt naší společnosti, který je 
v zahraničí celkem běžný a na našem trhu, až 
na výjimky, dosud chyběl. 

Těším se na setkání s vámi 
na některé z našich poboček

Vítězslav Paštěka
Předseda představenstva 
Realitní společnosti ČS



Vyplatí se ještě kupovat v Česku 
nemovitosti?
Aktuální situace na realitním trhu je stále 
ještě příznivá pro nákup bytu jako inves-
tice. Stále platí, že pokud se podaří nalézt 
vhodnou nemovitost za příznivou cenu, 
jedná se o optimální investiční alternati-
vu, která do budoucna přinese zajímavý 
výnos a bezpečně zhodnotí vložené pe-
níze. Se správnou volbou a vyhledáním 
optimální nemovitosti klientovi nejlépe 
pomůže zkušený makléř, který mu ušetří 
energii a čas vložený do složitého hledání  
a následné realizace celého procesu náku-
pu nemovitosti.

Podle jakých pěti faktorů vybírat  
nemovitost na investici?
1. Dobrá lokalita – místo, kde je vysoká 
poptávka po pronájmu (občanská vybave-
nost, parkování v lokalitě apod.);
2. Snadná dostupnost – umístění v blíz-
kosti zastávky MHD (v Praze nejlépe  
u metra), rychlá dostupnost centra města;
3. Menší velikost bytu – ideálně garsonka 
nebo menší či středně velký dvoupoko-
jový byt;

4. Nízké provozní náklady bytu – byt  
s nízkými provozními náklady si rychleji 
najde nájemníka;
5. Pořízení základního vybavení bytu – 
spolu s koupí bytu je potřeba počítat s ná-
kupem základního vybavení (kuchyňská 
linka, vestavěné skříně, pračka, lednice, 
vybavená koupelna), aby se nájemník 
mohl okamžitě nastěhovat.

Jde při stávajících cenách ještě na pro-
nájmu nemovitosti vlastně vydělat?
Přes výrazný nárůst cen nemovitostí je 
stále ještě možno koupit nemovitosti za 
dobrých podmínek a následně ji vhodně 
pronajmout. Při dobře nastavených para-
metrech hypotéky příjem z nájemného po-
kryje z větší části či zcela měsíční splátku. 
V souvislosti se samotným vlastnictvím 
nemovitosti tak nevzniká větší finanční 
zatížení. Vlastník musí počítat s tím, že 
v prvopočátku bude třeba vynaložit jisté 
finanční prostředky na základní vybave-
ní nemovitosti a administrativní úkony 
spojené s nákupem nemovitosti. Stejně 
tak musí do budoucna počítat s rezervou 
na průběžnou údržbu nemovitosti, možné 

výpadky v nájemném a v neposlední řadě 
i řádné placení daně.

Kolik tedy můžeme na takovém pronájmu 
konkrétně vydělat? 
Majitel tak bude mít zajištěné splácení 
hypotéky a při dobré investici ještě zbude 
nějaká tisícovka měsíčně. Tu po zdanění 
může uschovat například pro mimořádné 
splátky úvěru nebo je použít k údržbě bytu. 
Po doplacení celé hypotéky bude mít byt  
v osobním vlastnictví a ten mu bude přiná-
šet už jen čistý zisk. Navíc v něm má ulo-
žené peníze, které může v případě potřeby 
získat prodejem bytu zpět. Byt na investici 
se vyplatí koupit i v mimopražských loka-
litách, kde je zájem o pronájem. Nájemné 
není sice tak vysoké jako v Praze, ale kom-
penzuje ho nižší cena nemovitosti.

A co si myslíte o investicích do chat  
a chalup na horách či na Lipně… 
Protože jde pouze o sezonní pronájem, ne-
jsou tak atraktivní, ale určitá alternativa, jak 
zhodnotit majetek, to je. Existují agentury, 
které pro majitele takový pronájem zpro-
středkují. Osobně si ale myslím, že lepší 
investicí je koupě pozemku. 

Myslíte pozemku na spekulaci?
Jde o koupi „orné půdy“ či jiného pozemku, 
který dosud není v územním plánu veden 
jako stavební, a na základě znalosti oblasti 
spekulovat o tom, že se stavebním stane,  
a vyčkat na změnu územního plánu. Když 
to vyjde, jde o velmi vysoké zhodnocení (až 
v řádu stovek procent). Nevýhodou je, že 
pozemek na rozdíl od bytu prakticky nelze 
pronajmout a nepřináší pravidelný měsíční 
příjem. Další možností je koupě již finální-
ho stavebního pozemku, nestavět na něm  
a tento držet a spekulovat na rostoucí zájem 
o zajímavé lokality k zástavbě, které dochá-
zejí, a docílit tak růstu ceny. 
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Kde nás najdete?

Investice do nemovitostí  
i pozemků se vždy vyplatí 
Zpřísnění poskytování hypoték nic nezměnilo na tom, že nákup bytu, apartmánu na horách nebo po-
zemku je pořád nejvýhodnější investicí, kterou můžete udělat. Pojďme si s Martinem Němečkem, před-
sedou představenstva Realitní společnosti České spořitelny (RSČS), aktuálně probrat základní fakta.

Průměrné ceny bytů v ČR (cena/m2).

Kraj 10/2014 10/2015 10/2016 10/2017

Hlavní město Praha 47 906 51 533 58 611 64 008

Středočeský kraj 24 561 27 537 31 612 36 413

Jihočeský kraj 20 195 22 094 25 623 28 092

Plzeňský kraj 21 661 23 691 29 725 34 976

Karlovarský kraj 13 191 12 990 15 162 16 599

Ústecký kraj 7 979 8 447 9 341 10 619

Liberecký kraj 16 830 17 893 22 915 26 690

Královéhradecký kraj 19 463 22 826 28 067 32 731

Pardubický kraj 21 926 23 685 28 617 31 168

Kraj Vysočina 16 892 18 224 23 179 25 930

Jihomoravský kraj 30 877 33 727 38 764 45 249

Olomoucký kraj 19 502 21 717 25 952 29 55

Moravskoslezský kraj 14 490 15 618 18 229 19 584

Zlínský kraj 18 354 19 321 24 464 26 645

Zdroj: www.octopuspro.cz
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Praha a střední Čechy
CR estate, s.r.o.
Vladislavova 1390/17, Praha 1, 224 052 027, crestate@rscs.cz

Sekce realitních služeb s.r.o.
Na Pankráci 1148/57, Praha 4, 607 365 365, srs@rscs.cz

ECOEFEKT s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/31, Praha 4, 731 715 575, ecoefekt@rscs.cz

Divize nemovitostí s.r.o.
Vítězné náměstí 577/2, Praha 6, 777 661 257, 777 985 755, dnpraha@rscs.cz

E2M-pro, s.r.o.
Rytířská 29, Praha 1, 724 212 286, e2mpro@rscs.cz

Prodej a Správa nemovitostí s.r.o. 
Štefánikova 17/247, Praha 5, 226 254 595, pasn@rscs.cz

Prodej a Správa nemovitostí s.r.o.
Holečkova 100/9 - Praha 5, 226 254 595, pasn@rscs.cz

Absoluta Real, s.r.o.
Vršovické náměstí 67/8, Praha 10, 267 314 470, 734 358 637, absoluta@rscs.cz

GREEN, s.r.o. 
Bělohorská 186/161, Praha 6, 603 488 929, green@rscs.cz

FRESH REALITY FINANCE s.r.o. 
náměstí Svobody 2003, Kladno, 720 620 320, freshreality@rscs.cz

MAJAX REALITY s.r.o.
Seydlovo náměstí 30/6, Beroun, 603 713 636, majaxreality@rscs.cz

REGION REAL MAX, s.r.o.
Jiráskovo náměstí 1486, Kolín V, Kolín, 777 088 810, regionreal@rscs.cz

REGION REAL MAX, s.r.o.
Benešova 347/68, Kutná Hora, 777 088 810, regionreal@rscs.cz

Čechy
Divize nemovitostí s.r.o.
Felberova 4/8, Liberec, 724 833 611, 777 661 257, divizenemovitosti@rscs.cz

Divize nemovitostí s.r.o.
Husova 319, Frýdlant, 724 833 611, 777 661 257, divizenemovitosti@rscs.cz

Jura ex alto s.r.o.
Boženy Němcové 2042, Sokolov, 604 336 633, juraexalto@rscs.cz

AEstate, s.r.o.
U Nemocnice 85, Trutnov, 725 646 413, aestate@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
Husova třída 640/33, České Budějovice, 386 352 295, boars@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
třída Míru 146, Český Krumlov, 777 072 436, boars@rscs.cz

BOARS, s.r.o.
Kostelní 126, Kaplice, 605 252 401, boars@rscs.cz

Petr Šebek
Špindlerova třída 2472, Roudnice nad Labem, 602 393 072, petrsebek@rscs.cz

Krajská správní s.r.o. 
Velké náměstí 147/12, Hradec Králové, 777 608 401, krajskaspravni@rscs.cz

Realitní kancelář CENTRUM s.r.o.
Mírové náměstí 490/12, Jablonec nad Nisou, 483 311 133, rkcentrum@rscs.cz

Jan Benda
Karafiátová 847/III, Klatovy, 739 402 280, jabenda@rscs.cz

Realitní společnost CHOCHOLATÍ s.r.o.,
třída Míru 60 C – Machoňova pasáž, Pardubice, 774 010 005, rschocholati@rscs.cz

Dagmar Jánská
T. G. Masaryka 569/14, Karlovy Vary, 605 292 425, 608 277 500, dagmarjanska@rscs.cz

RKI, s.r.o.
Zelinářská 290/4, Severní Předměstí, Plzeň, 377 222 404, rki@rscs.cz

Jura ex alto s.r.o.
náměstí Republiky 235/36, Plzeň, 604 946 832, juraexalto@rscs.cz

GRAND REALITY DC, s.r.o.
Tyršova 1434/4, Děčín I, 777 921 913, grandrealitydc@rscs.cz

Safari reality spol. s r.o.
Verdek 38, Dvůr Králové nad Labem, 603 172 376,safarireality@rscs.cz

Morava    
IQ Consulting, s.r.o.
Zarámí 4463, Zlín, 577 103 539, 739 991 321, iqconsulting@rscs.cz

Pavla Asaad  

Jánská 448/10, Brno, 606 686 828, asaad@rscs.cz

Ing. Helena Reichertová
Budova IBC, Příkop 6, Brno, 777 301 160, reichertova@rscs.cz

ALDAMAR s.r.o.
Generála Svobody 38, Šumperk, 736 690 634, aldamar@rscs.cz

Nemovitosti pozemky s.r.o.
Budova IBC, Příkop 843/4, Brno, 778 540 540, nemovitosti@rscs.cz

Ellube, s.r.o.
Velké náměstí 43/31, Kromeříž, 608 759 000, ellube@rscs.cz

MARK TRADE, s.r.o.
Hodolanská 413/32, Olomouc, 732 278 730, marktrade@rscs.cz

Finesa Consulting, spol. s r.o.
8. května 450/8, Olomouc, 702 120 120, finesa@rscs.cz

TRIMEX reality, a.s.
28. října 205/45, Ostrava - Moravská Ostrava, 597 575 150, 800 400 600, trimex@rscs.cz

Byty Domy Nemovitosti s.r.o.
NSC Eden 3000, Bauerova 10, Brno, 777 711 653, bytydomynemovitosti@rscs.cz

REALITY FREEDOM, s.r.o. 

Údolní 550/61, Brno, 542 212 219, 702 094 777, realityfreedom@rscs.cz

Tomáš Novák
Nerudova 570/11, Prostějov, 702 161 615, novak@rscs.cz

IQ-IMMO, s.r.o. 

náměstí Svobody 209/17, Znojmo, 774 145 692, iqimmo@rscs.cz

EFSETE Reality s.r.o.
Roháčova 3339/5, Ostrava - Moravská Ostrava, 775 013 185, efsete@rscs.cz
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Co když to třeba vše přestane fungovat. Nastane blac-
kout, vypadnou družice - to vše se také může stát.

Navigace v  autě je například nepochybně výborná věc. 
Občas se stane, že přestane fungovat, nebo neobsahuje 
aktuální informace. Znám ze svého okolí několik lidí, kteří 
už nejsou schopni identifikovat, kde je sever, kde se ak-
tuálně nacházejí, a bezradně třeba trčí na okresní silnici 
v rakouských Alpách. Ani je nenapadne, že si mohou vzít 
mapu a pokusit se sami zorientovat a naplánovat si další 
trasu. Tito podobní lidé pak jindy vjedou autem do upra-
vené lyžařské běžkařské stopy v Krušných horách, samo-
zřejmě dle návodu navigace, a  vůbec nevyhodnotí své 
zrakové vjemy, že nejsou na běžné silnici. Stali se otroky 
navigace.

Podobnou skupinou, rekrutující se hlavně z  mladší ge-
nerace, jsou ti, kteří v podstatě už ani nemluví. Jen sedí 
a  komunikují prostřednictvím sociálních sítí, sms zpráv 
a  podobně. Jídlo jim dodá internetový dodavatel, oble-
čení přijde z e-shopu. Mám pocit, že tak postupně ztrácejí 
svéprávnost.

Vše je velmi pohodlné a  zdánlivě levné. Běžné schop-
nosti lidského mozku a  jeho kapacity jsou využívány tak 
na 25 %.

Internet zdánlivě řeší vše, zodpoví otázky při studiu, na-
plánuje volný čas, doporučí terapii, prostě skoro vše. 

I  oblast řady konzervativních služeb dostává jednu ránu 
za  druhou v  podobě nabídky virtuálního řešení. Umělá 
inteligence v podobě robotů prý nahradí v brzké budouc-
nosti i  většinu účetních. Jsou však služby, které i  v  bu-
doucnu pravděpodobně elektronika nenahradí. Prasklou 
vodovodní trubku v bytě či na ulici elektronika nespraví. 
Z právního problému, třeba při rozvodu, vás asi také elek-
tronický právník nevyseká. Zuby vám umělá inteligence 
nespraví a  ani o  elektronickém holiči či kadeřnici jsem 
zatím neslyšel.

O čem jsem slyšel je to, že bez realitky se obejdete. Navíc 
se vyhnete spoustě problémů, což hlásá mohutná reklam-
ní kampaň. Nepřijdete o balkon, část bytu, nebudete mít 
nedokonalou smlouvu apod.

Ano, IT technologie mohou nahradit celou řadu prací, 
nebo některé lidské činnosti výrazně usnadnit. Ale pro-
zatím skutečně nenahradí vše. Lidský faktor stále v  řadě 
profesí sehrává důležitou a  nenahraditelnou roli. Jsem 
toho názoru, že i v oblasti obchodu s nemovitostmi. Buď 
tím lidským faktorem musíme být my sami a nebo námi na-
jatý člověk ― poradce. Pokud se nechceme problematice 
věnovat sami, nemáme čas získat zkušenosti a  patřičné 
dovednosti, nebo prostě na  to nemáme čas, pak se bez 
realitky neobejdeme.
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BEZ REALITKY SE NEOBEJDETE
Nepřál bych lidem, aby se stali obětí toho, co samo lidstvo vytvořilo. Ve snaze ulehčit si život, si mož-
ná někdy vytváříme pasti sami na sebe. Elektronizace všeho kolem nás s sebou přináší mnoho úlev, 
úspor, ale i strastí. Někdy by člověk mohl nabýt dojmu, že v budoucnu za nás vše vyřeší umělá inteli-
gence, počítač a další produkty IT. 3D tiskárny, internet, sociální sítě, čipy v nás, to je naše současnost 
a  nejbližší budoucnost. Osobně si přeji a  doufám, že tento vývoj člověka zcela nevyřadí ze života 
a nebudeme pouze otroky těchto technologií.

To platí zejména:

  když nechcete nabízet 
nemovitost pod svým jménem 
či telefonním číslem

  když nechcete nést náklady 
inzerce

  když si sami nechcete 
obstarávat doklady z katastru 
nemovitostí

  když si nechcete sami 
zajišťovat doklady ze 
stavebního úřadu

  když si sami nechcete 
zajistit průkaz energetické 
náročnosti budovy

  když nechcete shánět mapy 
záplavových území

  když nechcete vést 
nekonečné rozhovory 
na téma technických, 
právních a ekonomických 
disciplín

  když nechcete jednat 
s bankou ohledně úvěru, 
který potřebuje kupující

  když nechcete prověřovat 
zájemce, zda není 
realitním turistou, realitním 
agentem, typařem nebo 
třeba člověkem, který 
si prohlídkami posiluje 
sebevědomí

  když nechcete utrácet 
čas a peníze za zbytečné 
prohlídky nemovitosti

  když nechcete po večerech 
odmítat neplánované 
návštěvy a telefonáty zájemců

  když nechcete vést planá 
jednání a při tom být zdvořilí

  když nechcete osobně 
vyjednávat s každým 
zájemcem o podmínkách 
prodeje a dostávat se někdy 
do bezvýchodné situace

  když nechcete bastlit smlouvy 
z nějakých internetových 
vzorů

  když nechcete obíhat 
spoluvlastníky ohledně 
předkupního práva

  když se nechcete stát 
daňovým odborníkem 
a znalcem z řady oborů

  když nechcete sepisovat 
předávací protokoly

  když nechcete přehlašovat 
dodavatele médií

  když chcete mít proti sobě 
živého člověka, který 
za vás vše zařídí a je vám 
k dispozici

  když chcete mít klid 
na vlastní práci

Obchod s nemovitostmi opravdu 
není jen inzerce a internet.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Ing. Jaroslav Novotný
Prezident Asociace  
realitních kanceláří ČR

http://www.realcity.cz/magazin


NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ

architektura | stavba | rekonstrukce | interiér | zahrada | návštěvy pozoruhodných domů

Informace pro všechny, 
kteří bydlí nebo chtějí bydlet v rodinném domě.

březen 2018 / cena 49 Kč / 2,49 €

www.dumazahrada.cz

PERMAKULTURNÍ ZAHRADY  �  KVĚTINOVÁ KUCHAŘKA  �  BYLINKOVÝ RÁDCE

Na bylinkovou 

úrodu stačí 

I BALKON

Na venkově
JARNÍ
 INSPIRACE
Potěšte se zahradou,

kde dávají dobrou noc

nejen lišky

Recepty,
které zvládnete

za pár minut!

speciál

Speciál Na venkově 
objednávejte na 

www.mojepredplatne.cz

Cross_a_Sp DaZ A4.indd   2 05.04.18   13:21

http://www.dumazahrada.cz
http://www.mojepredplatne.cz


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c z

FREE VERZE

software pro začínající makléře
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max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2HD
Pronájem prostorného a udržovaného, NEZAŘÍZE-
NÉHObytu 1+1 s plast. okny, žaluziemi, lodžií a skle-
pem. Patro 3/4 s výtahem. CP 30 m² + lodžie 4 m²
a sklep 2 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

6 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. FRANCOUZSKÁ
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAF
Pronájem pěkné prostorné novostavby 2+kk v 2.NP
na ul. Francouzská. Podlahová plocha 40m². Byt čás-
tečně zařízen.Volné od 1.5.2018.Cena plus inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. KŘÍDLOVICKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2HJ
Pronájem3+kk s lodžií a garáž. stáním, 5.NP, cihl. dům
s výtahem. CP bytu 79,4 m². Byt vybaven nábytkem a
má mnoho úložného prostoru. Výborná dostupnost.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 900 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. METODĚJOVA
Třída B

www.realcity.cz/rc/E25T
Pronájem právě dokon. novostavby 2+kk, 1.NP, CP
48 m²+sklep+ terasa 20 m²+ park. stání. Orientace
do vnitrobloku. Nová KL,vestav. skříně, ostatní dle do-
mluvy.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

15 900 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO - MOKRÁ HORA, UL. SKOUMALOVA
www.realcity.cz/rc/DSXU

Prodej chaty s oplocenou zahradou v OV. CP 843 m²,
ZP chaty 17 m². Příjezd po neupravené cestě. Na po-
zemku nejsou IS (dříve byla elekt. i voda). Cena k jed-
nání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

390 000 Kč

OV 2+KK, UL. KULDOVA, CP 36 M²
www.realcity.cz/rc/E2HN

Hledáte úplně nový byt bez nutnosti dalších rekon-
strukcí? Nabízíme OV 2+1 o vel.36 m².K bytu přináleží
vlastní zahrada ve vnitrobloku,vstup je přímo z bytu.
BONUS BRNOreal s.r.o. tel.: 800 101 128

2 641 000 Kč

OV 3+1, UL.OBLÁ, CP 71 M² + 5 M² LODŽIE
www.realcity.cz/rc/E2HM

Nabízíme prodej prostorného bytu 3+1 v OV na
ul.Oblá v Novém Lískovci, 1NP/12, byt je po částečné
rekonstrukci.K bytu náleží sklep a úložný prostor na
patře.
BONUS BRNOreal s.r.o. tel.: 800 101 128

3 290 000 Kč

OV 3+1 BRNO-ČERNÁ POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E158
Prostorný byt ve standardu, vhodný k modernizaci,
dům po revitalizaci, CP 94,33 m², balkon, pokoje
neprůchozí, na ulici Krkoškova.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

4 690 000 Kč

BRNO - VENKOV

OV 2+1, 55 M², MOKRÁ - HORÁKOV
Třída C

www.realcity.cz/rc/E2HO
Nabízíme prodej bytu 2+1 o velikosti 55 m², 1NP/4,
po rekonstrukci, lodžie 4 m², sklep, nízké měsíční ná-
klady. Bližší info u realitního makléře.
BONUS BRNOreal s.r.o tel.: 800 101 128

2 400 000 Kč

ŠLAPANICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2H9
Prodej řadového RD 2+1 se zahrádkou. CP 354 m²,
ZP domem cca 90 m², zahrada cca 264 m², šířka
pozemku cca 6,7 m a délka pozemku cca 54 m. IS:
všechny.
RK Agil tel.: 736 646 769

2 750 000 Kč

POHOŘELICE, FÁBORSKÉHO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E1CK
Prodej samostatně stojící, velmi pěkné novostavby
RD 3+kk se zahradou, zastřešenou pergolou, garáží
a venkovním stáním. CP 603 m², zahrada 504 m².
Ihned VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

5 150 000 Kč

VYŠKOV

RD/CHALUPA 2+KK ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E14V

Nabízíme rozestavěný RD/chalupu 2+kk v obci Zbý-
šov. CP cca 60 m² + terasa.K nemovitosti náleží par-
cela o ploše 1142 m², vedená jako zahrada. Více info
v RK.
BONUS BRNOreal s.r.o tel.: 800 101 128

690 000 Kč

LOVČIČKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2HH
Prodej udržovaného, řadového RD 3+1 s průjezdem
a dvorem v klidné části obce. CP 284 m², dvůr cca
100 m². IS: všechny, ohřev vody el. bojler, topení ÚT
plynové.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 600 000 Kč

NOVOSTAVBA RD 6KK V HOLUBICÍCH U
BRNA

www.realcity.cz/rc/E2HL
Prodej novostavby patrového RD 6kk se zastavěnou
plochou 159 m² a užitnou plochou 177 m² + 38 m² ga-
ráž pro 2 auta. Pozemek náležící k domu má výměru
880 m².
BONUS BRNOreal s.r.o. tel.: 800 101 128

9 820 000 Kč

POZEMKY

STŘELICE, OKRES BRNO - VENKOV
www.realcity.cz/rc/E25S

Prodej pozemku v rekreační lokalitě CP 2138 m²,
7 m široký. Elektřina je u pozemku (zatím bez pří-
pojky), vodu nutno řešit individuálně. Množství ovoc-
ných stromů.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

490 000 Kč

POPTÁVKA

REALITNÍ KANCELÁŘ S DOBROU
POVĚSTÍ.

www.realcity.cz/rc/E2FZ
Svěřte nám Vaši nemovitost k prodeji. Prodej za
nejvyšší možnou cenu. Stojí za námi výsledky -
stovky prodaných nemovitostí ročně a tisíce spo-
kojených zákazníků
COLOSEUM NEMOVITOSTI tel.: 720 212 303

informace v RK

HLEDÁME BYT, DŮM BRNO
www.realcity.cz/rc/DX6S

Lékař s rodinou hledají prostorný byt nebo dům na
hezkém místěv Brně a blízkém okolí. Cena do 15 mil.
Kč
MP CZECH real tel.: 731 484 294

dohodou

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DX6T

Starší paní hledá byt k nastěhování v bližším okolí
centra Brna.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

dohodou

HLEDÁME RD BRNO VENKOV
www.realcity.cz/rc/DX6U

Pro klienta hledáme dům v lokalitě Brno-venkov, za-
hrada nebo dvůr.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

dohodou

HLEDÁME BYT 2-3+1 V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6V

Pro rodinu s dítětem hledáme byt 2-3+1, pop.ř 3+kk,
v hezké lokalitě Brna.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DX6X

Hledám pro mé klienty byt 2+1 nejlépe 3+kk, 3+1 po
rekonstrukci v okolí Starého Brna, ulice Výstavní, Pe-
kařská, Hlinky apod. Financování zajištěno. Spěchá!!!
MP CZECH real tel.: 731 419 010

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DX9D

Pro naše investory hledáme malé byty na pronájem
v celém Brně.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

ŠLAPANICE A OKOLÍ
www.realcity.cz/rc/CP1C

Pro konkrétní klienty HLEDÁME BYT, POZEMEK K
BYDLENÍ I KE KOMERCI, ZAHRADU, CHATU, RO-
DINNÝ DŮM v okolí Brna. Info v RK 736 646 769. Od-
měna pro prodávající.
RK Agil tel.: 736 646 769

informace v RK

HLEDÁME V LÍŠNI
www.realcity.cz/rc/CP1B

Naše REALITNÍ KANCELÁŘ hledá pro konkrétní kli-
enty byty 3+1 v OV i DB v Líšni.
RK Agil tel.: 545 215 188

informace v RK

KOMERCE

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY72
Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63 m²,
hist. objekt, možnost parkování, zahrada za budo-
vou. Dobrá dostupnost na dálnice. Celkem 19 200
Kč/měsíc+energie.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 300 Kč/m²/rok

BRNO, ŽIDENICE - ŽIVOTSKÉHO
Třída C

www.realcity.cz/rc/DVQB
Pronájem kancelářského, nezařízeného prostoru
ve 2. patře v nově postaveném komplexu v žádané
lokalitě. CP 294 m². Kompletně rozvedena PC síť,
opt. kabel, alarm.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 900 Kč/m²/rok

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
TUŘANY, IVANOVICKÉ NÁMĚSTÍ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E1CM

Pronájem velice zajímavých kompletně zrekonstru-
ovaných, nezařízených obchodních – kancelářských
prostor o CP 27 m² s parkovacími místy. Prostory jsou
VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

6 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, ČECHOVA
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZNG
Pronájem nových obchodních – kancelářských
prostor, které se skládají ze 2 místností a nachází
se v samém středu města, v těsné blízkosti OC Al-
bert. CP 44 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

8 500 Kč/měs.

ŠLAPANICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZVI
Pronájem obchodního prostoru v samém centru
města na konečné trolejbusové zastávky č. 31. CP 60
m². Přízemní prostor se samostatným vstupem, 2 vý-
lohami do ulice.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 000 Kč/měs.

ROUSÍNOV, SUŠILOVO NÁMĚSTÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZJK
Pronájem obchodního – kancelářského - skladova-
cího prostoru v centru města. CP 80 m². Jedná se
o velmi pěkný prostor obdélníkového tvaru. Prostory
jsou VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 000 Kč/měs.

RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DOLD
Prodej výrobních a skladových budov vč. RD v centru
obce, u hl. silnice na Vyškov. CP 2352 m².Vhodné k
přestavbě na byty/bydlení/ubytování spojené s pod-
nikáním.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

3 990 000 Kč

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DOLG
Admin. budova (zámeček) po rekonstrukci, parko-
vání + možnost dalšího stavebního pozemku, cel-
kem5NP, CP pozemku cca 3500m², ZP domu 300
m², UP k pronájmu 533 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

15 500 000 Kč
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BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2IC

Byt, 2+1, 46 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
728 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IF

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 190 000 Kč

OLEŠNICE
www.realcity.cz/rc/E2ID

Byt, 2+1, 66 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
779 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IG

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 200 000 Kč

ŠANOV
www.realcity.cz/rc/E2IE

Byt, 2+1, 70 m²
CENTURY 21 Alfa

tel.: 722 903 705
1 000 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IH

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 200 000 Kč

IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E2II

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
1 200 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IL

Byt, 2+1, 43 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 390 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IJ

Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 290 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IM

Byt, 2+1, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 450 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IK

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 390 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2IN

Byt, 2+1, 60 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 450 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU
www.realcity.cz/rc/E2IO

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
1 450 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IR

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 500 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E2IP

Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 161
1 484 450 Kč

STRÁŽNICE
www.realcity.cz/rc/E2IS

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 500 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E2IQ

Byt, 2+1, 55 m², tř. B
RK STING

tel.: 800 103 010
1 490 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IT

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 500 000 Kč

JEDOVNICE
www.realcity.cz/rc/E2IU

Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 777 922 731
1 540 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IY

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 670 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2IV

Byt, 2+1, 60 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
1 600 000 Kč

MIROSLAV
www.realcity.cz/rc/E2IZ

Byt, 2+kk, 58 m², tř. B
REALITY IRMANNOVÁ s.r.o.

tel.: 603 290 695
1 700 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IX

Byt, 2+1, 76 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 650 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2J1

Byt, 2+kk, 56 m², tř. C
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
1 703 480 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E1O5

Byt, 2+kk, 58 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
2 099 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2J6

Byt, 2+kk, 39 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
2 190 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E1O7

Byt, 2+1, 58 m²
Potrol Woods s.r.o.

tel.: 731 116 277
2 121 000 Kč

HRUŠOVANY U BRNA
www.realcity.cz/rc/E234

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
2 200 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2J5

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Unicareal s. r. o.

tel.: 739 085 315
2 133 300 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2J7

Byt, 2+kk, 37 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
2 208 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2J2

Byt, 2+kk, 53 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 775 334 870
1 778 390 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E22Z

Byt, 2+1, 60 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 000 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2J3

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 790 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E22V

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
Home 4 People

tel.: 774 740 110
2 042 400 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1O1

Byt, 2+kk, 65 m², tř. C
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
1 972 600 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2J4

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 050 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:
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   HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 5 od 9. 4. do 29. 4. 2018

http://www.realnovostavby.cz
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To už tady bylo
Podobná myšlenka však 
již vzbudila kritiku. Podle 
odborníků by tím stát situaci 
chudých lidí pouze zhoršil. 
Přirovnávají to ke vzniku 
několika tisíc ghett. To však 
ministryně odmítá. Odborníci 
se domnívají, že sociální 
bydlení přinese do budoucna 
spíše nemalé problémy. 
Názory jednotlivích zástupců 
i politických stran se liší, a tak 
si budeme muset na výsledný 
verdikt ještě nějaký čas 
počkat.

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ 
AŽ 2 MILIONY KORUN S ÚROKEM 1,75 PROCENTA
Mladým lidem, kteří hledají bydlení, svitla nová naděje. Stát jim pomůže při pořizování domova. Roz-
hodující bude hlavně věk žadatelů.

Stát chce opět stavět  
sociální domy
Nově se stát opět pokouší 
zajistit bydlení pro „chudé”, 
a to prostřednictvím sociálních 
bytů i celých domů. O konkrétní 
podobě se zatím nezmiňuje 
a odmítá tvrzení, že chce 
ve velkém rozvinout vsetínský 
projekt bydlení v kontejnerech 
za městem. Peníze na sociální 
bydlení by chtěli úředníci 
využít z evropských dotací, 
které by stát dal obcím nebo 
neziskovým organizacím. 
Ty dostanou za úkol udržet 
sociální bydlení celá dvě 
desetiletí.

Další pokus ministerstva  
pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj 
připravuje další pokus o zákon 
o sociálním bydlení. Obce by 
podle něj měly mít k dispozici 
sociální byty, na které 
poskytne peníze stát. Lidé, 
kteří jsou v bytové nouzi, pak 
s radnicí uzavřou specifické 
smlouvy s výrazně omezenými 
dispozičními právy. Vyvstává 
však problém s tím, že některé 
obce nemohou sociální byty 
nabízet, protože takřka žádné 
vlastní byty nemají. Reakcí 
na tento stav by měla být 
stavba nových sociálních 
domů. Půjde vlastně o státem 
certifikované ubytovny, jak 
naznačila ministryně.

GRAND REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Páry do 36 let budou mít novou možnost, jak financovat 
nákup domu nebo bytu. Státní fond rozvoje bydlení jim 
půjčí až dva miliony korun na  úrok 1,75 procenta. Nový 
projekt podpory má název Bydlení mladých. Připravilo 
ho ministerstvo pro místní rozvoj. Nyní se nachází ve sta-
diu projektu, který chce ministerstvo předložit vládě 
ke schválení.

Jaké mají být podmínky
Suma sumárum program je primárně určený mladým 
lidem, kteří žijí v  manželství nebo v  registrovaném part-
nerství. Podmínkou by měl být zmiňovaný věk. Pokud pro-
gram bude schválen, postačí, když jednomu z páru bude 
v den podání přihlášky méně než 36 let.  Šanci by měly 
mít také páry nesezdané. Ty ovšem musí splnit také pod-
mínky. Musí spolu prokazatelně žít a  pečovat o  dítě do   
6 let. Ani jeden by přitom neměl být starší než zmiňova-
ných 36 let.

Byt nebo dům?
Není také jedno, zda si pár bude chtít pořídit dům nebo 
byt. V případě bytové jednotky půjčí stát v případě schvá-
lení programu až 1,2 milionu korun. Pokud si pár bude 
chtít pořídit nebo postavit rodinný dům, může dostat až 
2 miliony korun. To potvrdila i  ministryně pro místní roz-
voj Klára Dostálová. Podle jejího názoru by taková půjčka 
měla lidem v ČR pomoci. Zejména pak v regionech, kde 
ceny nemovitostí nešplhají do astronomických výšek jako 
třeba v hlavním městě. Stát se snaží také pomáhat rodi-
nám s dětmi. Za každé narozené či osvojené dítě se navíc 
odečte dlužníkům 30 tisíc korun z jistiny.

Něco za něco
Nízký úrok by mohl řadu mladých přilákat. Ten by měl být 
garantovaný při fixaci až na 20 let. „Aby rodiny nemuse-
ly žít v  nejistotě, že se jim úroky po  pěti letech výrazně 
zvednou. Na mateřské nemají mladé rodiny moc peněz,“ 

potvrdila ministryně. Úrok se odvíjí od  referenční sazby 
Evropské unie plus jedno procento, což vychází na již zmí-
něných 1,75  %. Z  čísla je patrné, že jde o  mnohem nižší 
úrok, než aktuálně nabízí bankovní domy na  trhu. Podle 
analýzy Fincentra Hypoindex byla průměrná výše úroku 
v únoru na 2,36 procentech a očekává se další růst.

1 miliarda korun pro mladé
Fond bude mít k dispozici celkem až 1 miliardu korun. To 
ale není úplně velká částka. Při podrobných propočtech, 
pokud by stát půjčil každé rodině 2 miliony korun, pomohl 
by zhruba 500 párům. V současné době však jen za loň-
ský rok poskytly bankovní domy hypoteční úvěr 105 tisí-
cům rodin. V  tomto porovnání jde pouze o zlomek toho, 
co by bylo třeba. Státní fond tak případně pokryje méně 
než půl procenta hypoték. 

Další omezení
S výčtem nevýhod ještě nekončíme. Jak víme, ČNB dopo-
ručuje půjčovat si maximálně 80 % hodnoty nemovitosti. 
Pokud vezmeme v potaz současné ceny nemovitostí na-
příč Českou republikou, budou muset mladé páry znač-
nou část financí ještě dodat z vlastních zdrojů. Program tak 
jasně cílí na mladé rodiny žijící v  regionech a na malých 
městech či venkově. Odborníci zmiňují i  další omezení. 
Například ze žádostí budou vyloučeni žadatelé vlastnící 
jiné nemovitosti, družstevní podíly, vyloučen bude rovněž 
i nákup nemovitostí nad určitou výměru a splatnost bude 
omezená maximálně na 20 let. Je tedy podle odborníků 
otázkou, zda má program Bydlení mladých smysl. Je jas-
né, že ti, kteří splní veškeré podmínky a budou dostatečně 
rychlí s podáním žádosti, budou mít vyhráno a oproti ko-
merčním subjektům ušetří. Bohužel, většiny párů se pro-
jekt týkat nebude. Těm by spíše pomohlo zrušení 4% daně 
z nabytí nemovitých věcí, které ale vláda smetla ze stolu. 
Jak to nakonec dopadne, ukáže až čas.

http://www.realcity.cz/magazin


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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Při ulici Provazníkova, na jižním svahu směrem do parku 
s výhledem na Brno, realizujeme výstavbu nových bytů, 
kancelářských prostor, obchodních prostor, ateliérů a par-
kování. Komerční prostory jsou využitelné jako kanceláře, 
galerie, kavárna, fastfood, showroom, obchod aj.

Jedná se o nízkoenergetickou stavbu s energetickým štít-
kem A. Vše nabízíme do osobního vlastnictví a dokončení 
stavby je plánováno na konec roku 2018. 

Vytápění
Komfortní systém podlahového vytápění v kombinaci se 
společnou plynovou kondenzační kotelnou přináší opti-
mální pohodu s minimem starostí pro uživatele.

Rekuperace
Díky rekuperačnímu zařízení je v jednotce neustále čers-
tvý vzduch přiváděný zvenku přes vzduchové filtry, což je 
skvělé pro alergiky a astmatiky.

Výtahy
Dva autovýtahy s inteligentním řízením provozu vpustí 
pouze oprávněné uživatele.

Okna a balkonové dveře
Hliníková okna s izolačním trojsklem. 

Více na www.portaresoluta.cz. 
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BRNO-ČERNÁ POLE, LESNÁ A HUSOVICE
PORTA RESOLUTA ― nové nízkoenergetické byty

Zahájili jsme prodej komerčních prostor do OV v novém projektu Porta Resoluta. Ten je ve výstavbě 
na pomezí městských částí Černá Pole, Lesná a Husovice.

GRAND REALCITY | TIP SPECIALISTY

Dušan Přikryl
Developerské projekty

GAUTE, a.s. 
Lidická 26, Brno 
Česká republika

Tel.:  +420 604 889 207 
 +420 541 213 390

prikryl@gaute.cz 
www.gaute.cz

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

V zastoupení majitele nabízíme 6 zbrusu nových 
bytových jednotek na ulici Kuldova, Zábrdovice. 

Bytový dům se nachází u zastávky MHD, 
v blízkosti veškerých služeb, obchodů 

a dopravního uzlu Stará Osada.

 2+kk 35,5m² + zahrada 20,3 m² 
 2+kk 45,5m² + zahrada 18,3m²
 2+kk 36,8m²

NABÍDKA BYTŮ

 2+kk 36,8m² 2+kk 36,8m² 2+kk 36,8m² 2+kk 36,8m²

ANNA MACKOVÁ
775 674 541
anna.mackova@century21.cz
www.annamackova.cz
Křenová 69, 602 00 Brno

3+kk 58,9m²
2+kk 36,6m²
3+kk 59,4m²

http://www.portaresoluta.cz.
http://www.gaute.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.annamackova.cz
http://tel:+420604889207
http://tel:+420541213390
http://tel:775674541
http://mailto:prikryl@gaute.cz
http://mailto:anna.mackova@century21.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

T: +420 725 688 312       /       E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

B

Nové byty Miroslav

Výhradní prodejce

Developer

603 290 695
www.novebytymiroslav.cz

Kontakt:

prodej
zahájen

  40 bytů 2+kk a 3+kk
  osobní vlastnictví
  výtah
  bezbariérový přístup
  každý byt s lodžií
  přízemní byty s terasami
  sklepní kóje
  24 krytých garážových stání v suterénu

B 102,9 kWh/m2/rok

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

Real Marco
+420 777 699 754 
karvajmarek@gmail.com

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

4.600.000 Kc
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http://www.realnovostavby.cz
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http://tel:+420725688312
http://tel:603290695
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MIG s.r.o.   800 644 644  mig@mig.cz  www.mig.cz  Příkop 4, Brno

Brno, ul. Skopalíkova
Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

Brno, ul. HaaSova
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,  
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

Simona Šedíková
Obchodní oddělení

STAVBA ZAHÁJENA - POLOVINA DOMŮ VE FÁZI HRUBÉ STAVBY

MIG S.R.O.
IBC, Příkop 843/4

602 00  Brno
Česká republika

Tel.: 731 598 272

sedikova@mig.cz
www.mig.cz

www.rezidencebriga.cz
www.sadovanavysluni.cz

REZIDENCE BRIGA – život na dobré adrese
Zcela nový a atraktivní bytový dům vyroste při ulici Šumavská, v právem oblíbené a klidné lokalitě nedaleko centra města, 
s dostupností veškerých služeb, dětských hřišť a městských parků. Kvalitní městské bydlení, promyšlený komfort a maxi-
mální občanská vybavenost jsou tou zásadní garancí pro budoucí majitele a jejich investice. 

Plánovaný rezidenční objekt je situován v klidné části ulice, 
s hlavní fasádou orientovanou směrem k areálu Univerzity obra-
ny, kterou tvoří komplex budov z 19. století. Druhá, jižní fasáda 
poskytne výhled do klidného zeleného vnitrobloku s vlastní re-
laxační zónou. V sedmipodlažní budově najdeme 46 parkovacích 
stání, sklepní kóje, přízemní pronajímatelné obchodní prostory 
se vstupem z ulice a celkem 36 bytových jednotek. Pro maximál-
ní komfort nových rezidentů navrhl renomovaný architektonický 
ateliér (RAW) na každém patře pouze 3 bytové jednotky a navíc 
dvě domovní komunikační jádra, každé s vlastním schodištěm 
a výtahem. Všechny byty disponují velkorysou terasou s místem 
pro odpočinek a jižní orientací do zeleně ve vnitrobloku. Architek-
tonické řešení domu navazuje na to nejlepší z tradice výstavby 
bytových domů v 30. letech 20. století, kdy bytové domy v měs-
tě Brně stavěli špičkoví funkcionalističtí architekti, jakými byli 
Fuchs, Wiesner, Kuba nebo Dvořák. Výsledkem je kvalitní měst-
ský dům, harmonicky komunikující se svým okolím, ve kterém 
se dobře žije a do kterého se jeho obyvatelé rádi vrací. Nadstan-
dardní jsou nejen použité přírodní materiály a zařizovací před-
měty, ale také prostorné vnitřní haly, koupelny a dispozice bytů. 
Hlavní fi losofi í developera i architekta je kromě vysoké kvality 
také nadčasovost, dlouhodobá udržitelnost a přidaná estetická 
hodnota. Benefi tem je pak samotná lokalita. Jen pět minut trvá 
cesta hromadnou dopravou do centra a v pěší dostupnosti je kro-
mě několika mateřských, základních a středních škol také řada 
vysokoškolských fakult, restaurací a kulturních zařízení. 

Kompletní nabídku najdete na www.rezidencebriga.cz.

Skvělá lokalita na okraji Brna
V rámci městské části Brno-Královo Pole je oblast Sadová výjimečná tím, že zde převa-
žují lesy, zahrady a ovocné sady. Ve střední části území nalezneme Zaječí horu, kolem 
které protéká v přilehlém údolí Zaječí potok, na němž se nachází několik rybníčků a je-
zírek. Ve východní části území se v údolí „U Antoníčka“ nachází Kaple svatého Antonína 
a blízká malebná studánka U Antoníčka. 

Prostředí, ve kterém vzniká nový projekt Sadová na Výsluní, je ideální příležitostí pro 
Vaše nové bydlení a je unikátní svojí klidnou rodinnou atmosférou v bezprostřední blíz-

kosti zeleně. V současné době je to nejatraktivnější místo pro bydlení v severní části 
města Brna.  Lokalita přímo přiléhá k ulici Kociánka, doprava do centra města je tedy 
naprosto bezproblémová, a to jak autem, tak MHD nebo na kole. 

Vyberte si Váš pozemek s RD a bydlete stylově, blízko zeleně, v přírodě a v čistém 
a klidném prostředí a zároveň na dosah centra města. 
Rádi Vám poskytneme bližší informace.

Více najdete na www.sadovanavysluni.cz.

SADOVÁ NA VÝSLUNÍ, Brno-Královo pole
II. etapa projektu s výstavbou 12 rodinných domů
Ve druhé etapě projektu Sadová na Výsluní je zahájen prodej stavebních pozemků s výměrami od 222 m2 do 858 m2 s rodinnými domy o dispozici 4+kk 
s užitnou plochou kolem 138 m2. Veškeré inženýrské sítě, které obsahují i nadstandardní optický kabel, a příjezdové komunikace jsou již dokončeny. Nyní Vám 
nabízíme možnost výběru pozemků s rodinnými domy v krásné lokalitě s nádherným výhledem na město Brno.

PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA ZAHÁJENÍ STAVBY

http://www.realcity.cz/rc/DZJ6
http://www.realcity.cz/rc/E1ak
http://www.mig.cz
http://www.rumiste.cz
http://www.mig.cz
http://www.rezidencebriga.cz
http://www.sadovanavysluni.cz
http://www.rezidencebriga.cz.
http://www.sadovanavysluni.cz.
http://tel:800644644
http://tel:731598272
http://mailto:mig@mig.cz
http://mailto:sedikova@mig.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.realcity.cz/rc/E1HL  

www.fenix-resort.cz

BRNO-ZAHRADNICKÁ

3 700 000 KČ

BRNO-ŽIDENICE

Prodej nových dokončených bytů. Poslední byty 2+kk a 3+kk. 
Balkony a terasy až 67 m2. Luxusní koupelny a parkovací stání.

G

B

C

B

MIG s.r.o.   800 644 644  mig@mig.cz  www.mig.cz  Příkop 4, Brno

Brno, ul. Skopalíkova
Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

Brno, ul. HaaSova
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,  
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

KAŽDÝ BYT MÁ BALKON, 
LODŽII ČI TERASU 
A SKLEP V CENĚ

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA
nadstandardních
bytů s vynikajícím
dispozičním řešením
1+kk až 4+kk

36 2 nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

46 parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  

PŘÍRODNÍHO KAMENE

www.rezidencebriga.cz   |   Královo Pole, ul. Šumavská B

www.realcity.cz/rc/E2HK  

www.rumiste.cz

BRNO-ANENSKÁ

INFORMACE V RK

BRNO-STŘED

Poslední volné byty 3+kk s terasou v centru Brna. Rezidenční dům 
v rozvíjející se lokalitě. Dětské hřiště přímo za domem.

Zahájen prodej 12 moderních RD v lokalitě Sadová. O dispozicích 
4+kk s garáží, na pozemcích od 222 m2 do 858 m2. 

www.realcity.cz/rc/E25L

www.sadovanavysluni.cz

LELEKOVICE

INFORMACE V RK

BRNO-KRÁLOVO POLE

G

A

Prodej bytu 3+kk v OV. Momentální funkční celek tvoří 2+kk, který lze 
vrátit do původního stavu, celková plocha 60 m2 + komora 3 m2 na 
patře. Byt prošel rekonstrukcí, eurookna.

Prodej  luxusního bytu 4+kk o CP 120 m2 s terasou 25 m2, dvě parkovací 
stání v podzemní garáži. Byt je v „italském nádechu“ od architektů Jiřího 
Vlčka a Ondřeje Bořila.

Novostavba nadstandardního rodinného domu 5+kk s dvojgaráží 
a bazénem. Pozemek je na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. 
Pozemek 906 m2, UP 227 m2, terasa 17 m2. 

STAVBA
ZAHÁJENA!
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NOVOSTAVBY

• ihned k nastěhování

ateliéry 1+kk
byty se zahrádkou

nebo terasou

IMOS development otevřený podílový fond, Gajdošova 4392/7, 615 00  Brno  |  www.imosdevelopment.cz

www.rezidencekocianka.cz
+420 724 058 733

AA

BB

CC
D

E

F

G

Energetická náročnost budovy – B
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m2.rok) – 119
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

Mokrá - Horákov

Nově budovaný soubor rodinných domů
Příjemná lokalita v zeleni jen 10 min od Brna

Velmi solidní občanská vybavenost
Celkem 3 etapy výstavby v letech 2017 až 2021

Samostatné i řadové rodinné domy

ZAHÁJENÍ PRODEJE 1. ETAPY!
Více informací na www.bydleni-mokra-horakov.cz, které budou spuštěny v dubnu 2018.
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NOVOSTAVBY

B / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAMECHY -  Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

POD CHVALOVKOU  -  Nové bydlení v přírodě, kousek od přehrady
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno 

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU  -  Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 2+kk až 4+kk, velkorysé dispozice, terasy a dostatek parkovacích míst
(Příklad: Byt 3+kk, 100 m2 s terasou 84 m2, cena: 6 869 000 Kč)

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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Nové byty v Brne

Nové byty v Brne



VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZIS

RD 9+1 s terasou a dvojgaráží, OP 381 m2, ZP 407 m2, 
zahrada 1.253 m2, atraktivní lokalita, sklep, investiční 

příležitost, klidné prostředí, po rekonstrukci.
10 280 000 Kč

SYROVICE
www.realcity.cz/rc/E1XY

Prostorný rodinný dům/bungalov 5+kk, klidná okrajová 
část obce, okrasná zahrada UP: 168 m2, krb, terasa, 

zahrada s ovocnými stromy PENB: D 269 kWh/m2 za rok.
6 500 000 Kč

ÚJEZD U BRNA

Slunný prostorný byt s balkonem 2+1, UP 70 m2, klidná 
lokalita, 2.NP, nové podlahy, vlastní garážové stání 

v přízemí domu, náklady na energie 2 800 Kč/měsíc.
3 150 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E2GT

Luxusní dvoupatrový dům, UP 208 m2, dvě koupelny, klidná zástavba, terasa, okna euro profi l, podlahové topení, 
klimatizace, garáž PENB: D 157 kWh/m2 za rok

9 300 000 Kč

BRNO-ŘEČKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2GS

Rodinná vila, UP 430 m2, dvojgaráž, fi tness, sauna, okrasná zahrada, prostorná terasa 40 m2, lze i jako vícegenerační 
bydlení, klidná lokalita, výborná dostupnost

13 500 000 Kč

HVOZDEC
www.realcity.cz/rc/E2GR

Moderní bungalov 4+kk, UP: 290 m2, čtyřgaráž, velká zahrada, funkcionalistický styl, využity kvalitní materiály, 
klidná část obce, krásné výhledy, bazén, soukromí.

19 500 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DZ77

RD 6+kk, 5 park. míst, zahrada 1.893 m2, CP 2.031 m2, 
PP 276 m2, bazén, terasa, výjimečné výhledy, sklep, alarm, 

možnost i dvougen. Bydlení PENB: C 91 kWh/m2 za rok.
10 950 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DYNY

Architekt. zajímavá vila 6+kk s dvojgaráží v klidném 
prostředí. Pozemek 3.452 m2, UP 350 m2, nadst. vybavení, 

bazén, tenisový kurt, PENB: D 195 kWh/m2 za rok.
Informace v RK

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E2GU

Zrekonstruovaný RD 4+1, UP 187 m2, okrasná terasovitá 
zahrada, krb s rozvodem tepla, garáž, zatepleno, 
klimatizace + alarm. PENB: D 151 kWh/m2 za rok.

6 490 000 Kč

JINAČOVICE
www.realcity.cz/rc/E2GV

Prostorná vila 6+kk, UP 440 m2, CP 793 m2, inteligentní 
řízení, podlah, vytápění, výtah, nadstandard. materiály, 

dvojgaráž, cena je stanovena za hrubou stavbu.
11 900 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E25O

Exkluzivní novostavba 6+kk, velká terasa, krásný výhled, 
moderní a vzdušný design, zahrada, balkon, UP 77 m2, 

CP 712 m2, dvojgaráž. PENB: C 136 kWh/m2 za rok.
9 500 000 Kč

ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/E1HP

Jedinečná prvorepubliková vila, vícegen. bydlení, UP 273 m2, garáž, zahrada, 2 samost. byt. jednotky, 
soukromí, samost. komerční prostor, polořadový dům.

Informace v RK
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http://www.realcity.cz/rc/E1XY
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http://www.realcity.cz/rc/E2GS
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http://www.realcity.cz/rc/DYNY
http://www.realcity.cz/rc/E2GU
http://www.realcity.cz/rc/E2GV
http://www.realcity.cz/rc/E25O
http://www.realcity.cz/rc/E1HP
http://tel:+420800888979
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