
NOVÉ PASIVNÍ DOMY U KLÁNOVICKÉHO LESA II  www.vyladenedomy.cz  

RD nové generace s důrazem na úsporný provoz a příjemné prostředí domova

OKAM ITÝ 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

. rnensk zvonec.cz

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 13 od 14. 10. do 3. 11. 2019



PRODEJ KRÁSNÉHO BYTU OV 1+1
BR O VEVEŘÍ

Slunný byt o CP 53,15 m2 po rekonstrukci, 
který se nachází v cihlov m dom  s výtahem  

Více informací v RK!
   K

PRONÁJEM ÚTULNÉHO BYTU 1+KK
BRNO, . VÍ E K

Byt je pln  vybaven novým nábytkem  velkou 
výhodou je klimatizace  ožnost využití posilovny 
zahrádky a prádelny v cen  nájmu  Voln  ihned

  K   s c

GG

RO E  KR HO  AŘÍ E HO B T  KK 
BR O TŘE  UL. HYBEŠOVA

Velmi tulný a pln  vybavený mezonetový byt  
ožnost využití prádelny ale i parkování přímo 

v areálu domu  Vhodný pro 2 osoby volný ihned
  K   s c

G

RO E  B T  KK  K I ATI ACÍ
I A OVICE

Luxusní byt o CP 95 m2 v klidn  lokalit  
s dobrou dostupností do centra Brna  Byt je velmi 

prostorný Prohlídky možn  ihned  klíče v 
  K   s c

G

RO E  KR HO O KROV ÍHO B T  KK 
BR O  . V C AV K

Velmi sporn  ře ený pln  vybavený mezonet  
byt v centru Brna o CP 66 m2  ožnost užívání 

prádelny a parkování přímo v areálu  Volný ihned
  K   s c

PRODEJ ZAHRADY
O O OVICE  BR O VE KOV 

Zahrada o CP 280 m2  v zahrádkářsk  oblasti  
Tvar má nepravidelného obdélníku 

cca 0 m  0 m  Volná ihned  klíče v 
  K  

RO E  CHAT   TERA O   BR K  
ŘEHRA

amostatn  stojící  podsklepená chata 2 kk 
s dobrou dostupností  P chaty činí cca  m2  
z toho UP je cca 35 m2  Volná ihned  klíče v 

  K  

G

RO E  CHAT   Í E  EVI E Í
OCHOZ U BRNA 

amostatn  stojící chata s č  e  v obci choz 
u Brna  P chaty je  m2 z toho P činí 
cca 0 m2  a klidn m míst  líče v 

  K  

RO E  KR  CHA  KK
IVA ICE 

am  stojící chata  nacházející se v zahrádkářsk  
kolonii tříbský lýn o P 2 m2, z toho UP 
činí cca 0 m2  Výborná lokalita  klíče v 

   K  

R   O E EK
E OVICE K A R B  OKR.B A KO 

amostatn  stojící rodinný dům s pozemkem
 a zahradou  trate ick  místo  střed obce  

líče v 
  K

GG

R   AR Í
IK OVICE  OKR. O O 

Dům je ihned volný 
nachází se na moc 

p kn m míst  líče v 
  K

RO E  E K  E O TI  R
DRYSICE, OKR. VYŠKOV 

ajímavá nemovitost o P  m2

s rohovým pozemkem  původní zájezdní 
hostinec s vinárnou  líče v 

   K

GG

RO E  OVO TAVB  Í CHA  KK 
BRNO-BOSONOHY

amostatn  stojící  lu usní chalupa kk 
o P 2  m2 s nádherným výhledem  

P chaty činí cca 20 m2  Volná ihned  klíče v 
   K  

RO E  EB OV HO RO OR
BR O TŘE  . EKAŘ K

ebytový prostor o P cca 00 m2 se nachází 
na velmi dobrém a frekventovaném 

míst  Volný ihned  klíče v 
  K   s c

GG

PRONÁJEM ÚTULNÉHO BISTRA
BRNO-BOHUNICE, UL. UKRAJINSKÁ

Bistro o CP 25 m2  ve velmi vyhledávan  lokalit  
Prostor je částečn  vybavený 

Prohlídky možn  po dohod  volný ihned
  K   s c

G

PRONÁJEM KAVÁRNY
BRNO-BOHUNICE, UL. UKRAJINSKÁ

Pronájem krásn  kavárny ve výborn  lokalit  
P cca 2 0 m  V l t  lze využívat zahrádku 

s kapacitou cca 0 míst  avárna je volná ihned
  K   s c

G
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Tel.:  +420 549 25 02 48
GSM:  +420 774 88 33 00
WWW.CREDOREAL.CZ
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Ing. Monika Russeggerová
jednatelka společnosti

Mezírka 775/1, 602 00  Brno, +420 602 791 990, +420 733 525 123, info@ambienten.cz

www.ambienten.cz

LIPŮVKA   |   www  .realcity.cz/rc/E774
Exkluzivně Vám nabízíme unikátní vilu 7+1 na jedinečném místě obklopenou krásnou zahradou 

se vzrostlou zelení. Dominantou této nemovitosti je zahradní biotop vhodný ke koupání. Vila disponuje 
vlastní posilovnou, saunou, vířivkou a venkovním posezením přímo u lesa. Parkování je možné 

na vlastním pozemku i v garáži. UP 389 m2, CP 9.940 m2, PENB: G.
Informace v RK

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ   |   www  .realcity.cz/rc/E6LB
Exkluzivně nabízíme luxusní a unikátní venkovskou usedlost v absolutním soukromí, celý pozemek 

je oplocen s možností výstavby dalšího domu. Na zahradě se nachází altán s vlastní kuchyní, krbem 
a udírnou, dále je zde vířivka se zahradním posezením. Parkování je možné ve dvou dvougarážích 

i na vlastním pozemku. UP 405 m2, CP 9.666 m2, PENB: G.
Informace v RK

MORAVANY   |   www  .realcity.cz/rc/E6U4
Moderní rodinný dům 6+kk s garáží, okrasnou zahradou a bazénem. 

Na zahradě se nachází okrasná jezírka propojená umělým potokem. Dům nabízí naprosté 
soukromí v klidné části obce Moravany. 

UP 196 m2, CP 594 m2, PENB: G.
11 990 000 Kč

BRNO-STRÁNICE   |   www  .realcity.cz/rc/E727
Společnost Ambienten VIP Vám v exkluzivním zastoupení nabízí jedinečnou možnost vlastnit luxusní 

byt v jedné z nejprestižnějších čtvrtí Brno-Stránice. V tomto vkusně vybaveném bytě se nachází 
tři ložnice a tři koupelny. Dominantou nemovitosti je terasa 34 m2 a zahrada o velikosti 314 m2, 

je oplocena tak, aby vytvořila naprosté soukromí. UP 145 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO-KOMÍN   |   www  .realcity.cz/rc/E67A
Nabízíme Vám jedinečnou možnost vlastnit vícegenerační vilu v klidné části Brno-Komín. Za domem 

okrasná zahrada s přírodním jezírkem a zahradním domkem. Velká střešní terasa 43 m2 nabízí soukromí 
a krásný výhled na komínské lesy. Vila je po kompletní rekonstrukci vč. zateplení, nová okna, venkovní 
i garážové stání. Vhodné jak pro rodinné bydlení, tak i pro podnikání. UP 247 m2, CP 863 m2, PENB: G.

Informace v RK

BRNO-SADOVÁ   |   www  .realcity.cz/rc/E6U5
Exkluzivní prodej vily o dvou podlažích s garáží pro dva vozy s výhledy na město Brno. 

Dům má vlastní wellness zónu. Vila je nyní ve fázi dokončení, velkou výhodou 
je možnost výběru vlastního interiéru. 

UP 326 m2, CP 937 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO-ŽABOVŘESKY   |   www  .realcity.cz/rc/E79F
Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji skvělý a prosluněný byt o celkové dispozici 2+kk, disponující rivátní 

terasou a přístupem na luxusně zařízené exteriéry objektu (dětské hřiště, okrasné jezírko 
s vodopádem, park, posezení), které jsou ve spoluvlastnictví přilehlých bytových jednotek. 

K bytu náleží také prostorná zděná sklepní kóje. UP 51 m2, PENB: G.
4 990 000 Kč

BABICE NAD SVITAVOU   |   www  .realcity.cz/rc/E79G
Ve výhradním zastoupení si Vám dovolujeme nabídnout k prodeji krásnou novostavbu 

dvoupodlažního rodinného domu v malebné obci o dispozici 4+kk. Okolní všudypřítomná příroda 
s nádhernými panoramaty na okolní lesy dává tomuto domu přidanou hodnotu 
a dělá z něj jedinečné místo pro rodinné bydlení. UP 125 m2, CP 469 m2, PENB: B.

7 490 000 Kč

ŽELEŠICE 
Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji velmi prostornou a luxusní vilu o dispozici 6+kk ve velmi 
klidné lokalitě s vlastní wellness zónou se swim – spa, vzrostlá zahrada s okrasnou zelení nabízí 

možnost odpočinku a absolutní soukromí. Parkování je zajištěnou garáží a parkovacím 
stáním pro 3 vozy. UP 320 m2, CP 480 m2, PENB: G.

18 900 000 Kč

MORAVANY   |   www  .realcity.cz/rc/E6MT
Naše společnosti si Vám k prodeji dovoluje nabídnout k prodeji mimořádnou rozlehlou vilu 

o dispozici 9+2 se čtyřmi koupelnami + WC + sklady, dvojgaráží, vnitřním bazénem 
a krásnou prostornou zahradou v Moravanech. Skládá ze 3 objektů s vnitřním propojením 

a zahradním domem s altánem. UP 614 m2, CP 2.808 m2, PENB: G.
28 900 000 Kč



ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TR NÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

ZDARMA VÁM VYHOTOVÍME ODHAD PRO D DICKÉ ŘÍZENÍ 

Zden k MAT JKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

GARANTUJI PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 

DO 1 M SÍCE

OV 1 S TERASOU A BALKONEM, BRNO, MÁNESOVA 
Prodej bytu 3+1 o CP 78 m2, balkon a terasa 10 m2, v pokojích renovované parkety, 

neprůchozí pokoje, nová výmalba, dům po revitalizaci.

B  AR A RO A E K IE T
   odhad reáln  tržní ceny s ohledem na aktuáln  
realizovan  transakce ve Va í lokalit

  pro esionální prezentace Va í nemovitosti  
na nejv t ích realitních serverech

  zprostředkování prodeje či pronájmu Va í 
nemovitosti za nejvy í dosažitelnou cenu

  zveřejn ní nabídky Va í nemovitosti  
v inzertním časopise

  00  in ormovanost o průb hu prodeje  
Va í nemovitosti

  ve kerý právní servis realitního obchodu   
včetn  vodní bezplatn  právní konzultace 
a poradenství

 advokátní či notářskou schovu kupní ceny

  zaji t ní vypracování průkazu ener etick  
náročnosti budovy  tzv  ener etický títek

te v ce ot ze  t a c c  se o   
ebo ro e e e ovitosti   

VO E TE   v t     

G Cena: 4 0 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

BRÁNÍ VÁM  
V PRODEJI VAŠEHO  

BYTU I DOMU 
E EKUCE? 

POMŮŽEME VÁM 

PRO KLIENTA 
S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT  

K INVESTICI  
(1+1 – 4+1)

OV 1 1 BRNO, LAŠTŮVKOVA
Prodej bytu 1+1 o CP 38 m2 ve 2 patře. V pokoji parkety,  

plastová okna. Vhodné na investici.

G Cena:  0 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

ZAJISTÍME 
VÁM RYCHLÝ 
PRONÁJEM 

VAŠEHO BYTU

RD 4 1, SUCHÝ 
Samostatně nově rekonstruovaný RD 4+1 s garáží, udírnou, krbem 

a zastřešenou terasou. Pozemek o CP 308 m2. 

G Cena:  7 0 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

RD 4 1, OMICE
ŘRD 4+1, ZP a nádvoří 241 m2 a zahradou 125 m2. Část. podskl., nap. 
na veškeré sítě, vl. studna. Půdu domu lze roz ířit o obyt  místnosti

G Cena:  4 0 000 Kč  |  Tel.: 775 788 817



BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 13 od 14. 10. do 3. 11. 2019

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

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

INZERENTI:

REALITY 

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

HOME Hunters, s.r.o.

MP CZECH real

Realitní kancelář Brněnský zvonec

Realitní kancelář Karel Gruber

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

EXAFIN one, s.r.o.

GROUND LINE s.r.o.

Jiří Radouš – Rezidence Koperník

KOMFORT, a.s.

MIG s.r.o.

MOVE.IN s.r.o. – Domy Ledce

REKO a.s.

OSTATNÍ

ARK ČR - Asociace realitních 
kanceláří České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
400 distribučních míst
náklad 36 000 ks

Obch. oddělení: 
Klára Břízová, +420 739 571 988
Krzysztof Asztemborski, +420 724 913 742

Produkční: 
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639, 
info.brno@realcity.cz 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  4. 11. 2019

Majitelé nemovitostí jsou tolerantní, ale…
Co všechno po vás budou chtít a kdy můžete dostat slevu z nájmu?

34

Pronájem nemovitosti
Co byste měli vědět, než začnete pronajímat



REALCITY 9

5 NP budova s kanc. a skladovými prostory po rekonstrukci, parkování na vl. pozemku. CP pozemku 5 277 m2 vč. dalšího stav. pozemku 1 269 m2, ZP 
domu 300 m2, UP k pronájmu 533 m2. Výnosnost až 750 000 Kč/rok. Vl. etážové topení v každém patře + prost. půda vhodná k vestavbě ve 4. a 5.NP. 
Objekt je napojen na všechny IS, pův. stavba je z roku 1903, kompl. rekonstrukce 2005-1014, střecha i celý objekt ve výborném tech. stavu.

Komerční objekt / Administrativní budova
ŽELEŠICETřída G

www.realcity.cz/rc/E53FE53F1

  15 500 000 Kč775 077 502
1003

Ing. David Novák
+420 775 077 502 

Tomáš Silnický  
+420 775 077 503 

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

www.realmix.cz
G

Prodej velmi prostorného rodinného-bytového domu s více jednotkami, ZP 325 m2, UP domu cca 600 m2 + půda vhodná k vestavbě. Dům je po 
rekonstrukci. Dispozice: 3+1, 3+1, 1+1, 1+1, nebytový prostor, 3x garáž, průjezd, sklep, prostorná půda, velká společenská místnost, terasa, zah-
rada, bazén.

Dům
BRNO - HUSOVICE, ULICE NOVÁČKOVATřída C

  18 500 000 Kč775 077 502

G

Prodej novostavby tří RD s dispozicí 5+kk na ul.Zemanova. CP pozemku 
390 m2, ZP domu 90 m2, UP domu cca 180 m2. Za domem se nachází 
zahrada o výměře cca 220 m2.

Dům
BRNO-SLATINA, UL. ZEMANOVATřída B

www.realcity.cz/rc/E59A

  8 900 000 Kč775 077 502
1004

B K JEDNÁNÍ

Prodej designové novostavby RD 5+kk s garáží a tech. místností, ZP 
domu 136 m2, ZP garáže 59 m2, UP domu cca 320 m2, CP pozemku 
1 220 m2. Dvoupodlažní funkcional. dům se zahradou.

Dům 5+kk
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E723

14 500 000 Kč775 077 502
00078

G

Prodej novostavby bezbariérového bytu 3+kk v přízemním bytovém 
domě (typ bungalov) v malebné vesničce. Byt 3+kk, CP bytu 71 m2, orien-
tace do pěkného vnitrobloku.

Byt 3+kk
BROD NAD DYJÍ, OKR. BŘECLAVTřída B

www.realcity.cz/rc/E6EF

2 750 000 Kč775 077 502
00051

G

K JEDNÁNÍ

Prodej pěkného RD 6+kk s garáží, UP domu cca 360m2, CP pozemku 
1 742 m2. Za domem hosp. stavení,  dvorek se zastřeš. posezením a ba-
zénem, zahrada, tenisový kurt.

Dům 6+kk
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOVTřída G

www.realcity.cz/rc/E724

9 500 000 Kč775 077 502
00077

G



WWW.REALCITY.CZ

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

www.realmix.cz

Prodej pěkného a rovinatého stavebního pozemku o výměře 500 m2  
s kompletní projektovou dokumentací a vyřízeným stavebním povolením 
na stavbu RD.

Pozemek
KANICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E5LF

  2 990 000 Kč775 077 502
00031

Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Platným územním plánem určeno pro 
rodinnou rekreaci.

Pozemek
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E59C

  990 Kč/m²775 077 502
1027

Prodej pozemku vhodného jak pro rybáře k umístění maringotky s blíz-
kostí vodního toku či jako investice, CP 663 m2 (šířka pozemku cca 3,8m 
a délka cca 175m).

Pozemek
BRNO-KOMÍN, ULICE KNÍNIČSKÁ

www.realcity.cz/rc/E5RU

800 Kč/m²775 077 502
1012

Prodej posledních 2 stavebních pozemků od 667-793 m2. V ceně IS, 
komunikace i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena 
včetně DPH!

Pozemek
SYROVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E53T

  3 509 Kč/m²775 077 502
468

Prodej komerčních pozemků tvořící jeden celek o CP 9 300 m2. Během 
roku 2020 by se měla rekonstruovat krajská příjezdová komunikace k 
obci.  

Pozemek
ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E76O

  470 Kč/m²775 077 502
00082

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodlažní RD s UP 
180m2, výrobně skladovací objekt UP 198m2 a velká garáž s montážní 
jámou, skladem a půdou. CP 2352 m².

Dům
RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E5N6

3 990 000 Kč775 077 502
783

Prodej stavebního pozemku 647 m2. Klidná boční ulice, uliční šíře 9,5m, 
rozvody vody a elektřiny, na hranici pozemku kanalizace. Pěkný výhled do 
okolní krajiny.

Pozemek
DAMNICE, OKRES ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6KD

  650 Kč/m²775 077 502
00053

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 13 800 m2. Uliční šíře  
120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha 
pro výrobu a skladování.

Pozemek
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E59B

  590 Kč/m²775 077 502
00010

Zde může 
být i vaše 

nemovitost!
Telefonní kontakt 

775 077 502



REALCITY 9

    Pro mladou rodinu hledáme byt 3+1 
v Kohoutovicích. Balkon a výtah výhodou, 
ne podmínkou. Byt musí být po rekonstrukci 
a ihned k nastěhování.

    Manželský pár koupí ihned stavební 
pozemek v okolí Rosic,  Říčan nebo blízkém 
okolí. Podmínkou je blízkost vlaku a dobrá 
dostupnost do Brna.

    Rodina s malými dětmi koupí ihned byt 3+1 nebo 4+kk ve Starém nebo 
Novém Lískovci. S výtahem, balkonem, sklepem. Podmínkou je zděné 
jádro. Nabídněte.

    Mladí manželé hledají ke koupi stavební pozemek na jih od Brna. 
Podmínkou je rovinatý terén.

    Pro mladou doktorku hledám menší byt 1+kk nebo 1+1 v centru Brna. 
Platí hotově. Ne přízemí. 

    Pro investora hledáme stavební pozemek pro výstavbu min. 3 domů. 
Jen v dosahu do 30 km od Brna.

    Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi dům 3+kk nebo větší do 10 km 
od Brna. Modřice, Rajhrad, Rosice, Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte.

    Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk v Bohunicích. Jen v dobrém stavu 
a s balkonem. Platba v hotovosti.

    Starší manželé koupí byt 3+1 v Bystrci. Podmínkou je balkon, sklep, 
výtah a zděné jádro. Nabídněte.

Ing. Jitka Mlejnková
mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609

Hledáme pro naše klienty

    Pro solventního klienta s hotovostí hledám 
dvou a vícegenerační RD v Brně, ideálně 
lokalita Husovice, Černá Pole, Židenice, 
Maloměřice, Obřany – v případě zajímavé 
nabídky možná i jiná lokalita.

    Pro čtyřčlennou rodinu hledám byt 3+1 v Bystrci, 
možná výměna za byt 2+1 na ulici Kubíčkova.

    Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1 - 2+1 
lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

    Pro větší počet skupin studentů hledám k pronájmu byty 2+1, 
3+kk nebo 3+1 v Brně v dosahu MHD.

    Pro více klientů s hotovostí hledám zahradu s obyvatelnou chatou 
(možno k rekonstrukci), pozemek cca 500-700 m2 nebo do 40 km 
od Brna do 1,5 mil. Kč.

    Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně 2+1 směr Znojmo, 
pozemek alespoň 800 m2.

    Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk nebo 1+1 v Bystrci 
– možno i k rekonstrukci.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt minimálně 3+1 Brno-Žabovřesky, 
Komín, Jundrov do 5 mil. Kč.

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt či RD o velikosti minimálně 4+1 
v oblastech Bystrc, Žebětín, Kníničky, Řečkovice, Jehnice a okolí.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt 3+kk 
v Kohoutovicích.

    Hledám stavební pozemek ve Slavkově 
a okolí, minimálně 1000 m2.

    Pro manželský pár hledám malý starší 
rodinný dům s dispozicí 2+1 nebo 2+kk.

    Pro manželský pár s dítětem hledám byt 3+1 nebo 3+kk 
v lokalitě Bystrc, Jundrov, Nový Lískovec.

    Pro studenty a rodiny s dětmi hledám byty 2+1 až 4+1 
k pronájmu v Brně.

    Hledám pro mladého muže byt 1+1 nebo 1+kk v Bystrci, Komíně.

    Pro právníka hledám byt 3+1 nebo 4+1 s parkovacím stáním 
v centru Brna.

    Hledám starší rodinný dům i k rekonstrukci 2+1 až 4+1 
v Brně se zahrádkou.

    Pro podnikatele hledám byty 1+1 nebo 1+kk k investici 
v Brně nebo v dosahu IDS.

Martin Dubáň  
duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

Ing. Alexander Vincze 
vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

    Pro konkrétní zájemce hledáme bytový 
dům ke koupi ideálně k nástavbě 
nebo rekonstrukci v Brně.

    Manželé s dítětem a svými rodiči hledají 
vícegenerační dům.

    Hledáme komerční nemovitosti ke koupi, 
možno i k rekonstrukci.

    Hledáme pozemky a zahrady v Brně ke koupi.

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

    Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici, 
klidně s nájemníkem.

    Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou 
v dostupnosti do Brna.

    Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci nebo v novostavbě 
v Brně s balkonem nebo terasou.

    Hledáme starší RD s pozemkem k rekonstrukci v okrajových částech Brna.

    Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí.

    Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě 
developerského projektu v Brně či Praze. 

    Dlouholetý obchodní partner hledá prvorepublikovou vilu v Brně. 

Jiří Šmach      
smach@mpczech.cz, +420 731 491 172

    Pro čtyřčlennou rodinu hledám byt 3+1 v Bystrci, 
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  DOPORUČUJEME

Novostavba přízemního rodinného domu 3+kk, dvůr, garáž + další dvě 
parkovací stání, CP 350 m2, ZP 170 m2, orientace domu východ/západ. 
Doporučujeme prohlídku. Cena k jednání.  

RD 3+kk
KRAJNÍ ŘRD 3+KK ŠUMICE, OKR. BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E71F

 3 699 000 Kč 731 484 294  
 MPRD1192AV 

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz, www.mpczech-investment.cz 

C DOPORUČUJEME

Prostorný byt s balkonem a lodžií v opraveném domě. CP bytu 108 m2, 
3 velké pokoje, šatna, spíž. Lze upravit na 2 sam. byty. Nutná rekon. el. 
a vody. Byt má nová kastlová okna s výborným odhlučněním.

 Byt 3+1 
OV 3,5+1 BRNO-VEVEŘÍ, UL. ÚDOLNÍ

www.realcity.cz/rc/E76C

 5 580 000 Kč  731 484 294   
MPB1370JM

G

DOPORUČUJEME

Pronájem bytů/studií 1+kk v novostavbě, ve vysokém standardu, CP 36 m2

a 48 m2. Nová KL, lednička, pračka, vana, balkon, výhled do zahrady, or. na 
jih, franc. okno, el. žaluzie. Parkovací místa po domluvě.  

Byt 1+kk
PRONÁJEM BYTŮ 1+KK KR. POLE, UL. KOŠINOVA

www.realcity.cz/rc/E6BQ

12 900 Kč a 13 900 Kč + energie 731 484 294      
MPP1928JM

GA     EXKLUZIVNĚ 

Prodej dvou sousedních stav. pozemků na krásném a klidném místě, 10 km 
od Brna. Celková výměra 2.061 m2, ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici 
pozemku. Možnost prodeje jako celku nebo jednotlivě.  

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C

3 400 Kč/m2731 484 294    
MPPOZ1024MD

DOPORUČUJEME

Nadstandardní byt v klidné části Bystrce. Plně vybavená kuch. linka, lednice, 
mraznička, myčka, v koupelně bazének, sprcha, 2 umyvadla, pračka, sušička, sam. 
WC. Zařízené pokoje. Ideální pro rodinu s dětmi nebo cizince. 

Byt 3+kk
PRONÁJEM BYTU 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. OPÁLKOVA

www.realcity.cz/rc/E6TK 

21 000 Kč/měs. + inkaso + kauce 731 484 294   doporučujeme

MPP1936JM

      DOPORUČUJEME

Světlý, moderně řešený byt 3+kk v cihlové nástavbě z r. 2008, CP 61 m2 + cca 
8 m2 mezonetová nástavba, která slouží jako ložnice. Byt má balkon 4 m2

a sklep 2,6 m2. V r. 2016 proběhla modernizace bytu.

Byt  3+kk 
OV 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO

www.realcity.cz/rc/E6MX

 4 290 000 Kč 731 484 294
MPB1359MD

G

Vážená paní, vážený pane, 

ráda bych se Vám touto formou představila jako členka týmu 
MP CZECH real. Realitní činnost jsem provozovala sedm let 
ve Spojených státech amerických. Tato práce mě baví, a proto 

jsem se rozhodla věnovat se jí i po přestěhování se zpět 
do České republiky. Nebojte se mě kontaktovat, můžeme 
si nezávazně promluvit o Vašich potřebách. 

Mluvím plynně anglicky. I speak English fl uently 

and can help you with your real estate needs.

PŘEDSTAVUJEME:  Martina Morrisová, DiS.                                                     morrisova@mpczech.cz, +420 730 951 063

HLEDÁM:
    Větší byt nebo rodinný dům 

pro rodinu se dvěma dětmi ke koupi 
v Brně, Kohoutovicích

    Stavební pozemek minimálně 400 m2

ke koupi v Kohoutovicích nebo blízkém okolí

    Zahrádku s chatkou k pronájmu kdekoli v Brně

    Chalupu se zahrádkou ke koupi v okolí 
Troubska a Popůvek

    Rodinný dům se zahradou v blízkém okolí centra Brna

G

9
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Značka HYPOASISTENT 
vznikla v roce 2010 jakožto 
prémiová značka v oboru 
hypotečního fi nancování. 
Klienti i obchodní partneři 
oceňují zejména odbornost 
a profesionalitu makléřského 
týmu, který má více než 15 let 
zkušeností s fi nancováním 
rezidenčních nemovitostí.

HYPOASISTENT  je dnes 
oceňovanou makléřskou 
společností specializující se na 
oblast hypotečního fi nancování 
pro českou i zahraniční 
klientelu a na hypoteční servis 
pro klienty developerských 
projektů.

HYPOASISTENT  je smluvním 
partnerem všech hypotečních 
bank a spolupracuje i se 
stavebními spořitelnami. 
Díky tomu může klientům 
nabídnout zcela objektivní 
srovnání hypoték jednotlivých 
bank a představit optimální 
varianty fi nancování.

Díky kvalitnímu portfoliu, 
vysokému objemu produkce 
a úrovni zpracování 
úvěrových složek jsou pro 
klienty HYPOASISTENT 
připravené sleciální slevy 
na úrokových sazbách 
a poplatcích. Klienti se 
nemusí starat ani o potřebné 
„papírování“, maximum 
vyřídí hypoteční specialista 
samostatně. Ten je klientovi 
k dispozici i při čerpání úvěru 
a na konci fi xace úrokové 
sazby, kdy pomůže s bankou 
dojednat výhodné podmínky 
i pro další fi xační období.

HYPOASISTENT je členem 
Asociace hypotečních makléřů 
ČR a hrdým nositelem 
certifi kátu „FÉR Hypotéka“.

Je lepší žádat o hypotéku v manželském páru, 
nebo samostatně? 
Uzavřením manželství vzniká obvykle automaticky 
společné jmění manželů (SJM). V jeho rámci pak na-
býváte majetky i dluhy dohromady. Pokud si proto 
berete hypotéku, banky budou vyžadovat, aby žada-
telem o úvěr byl celý pár. V případě, že oba manželé 
pracují, mohou díky tomu bance prokázat dvojitý pří-
jem a získat tak snáze vyšší hypotéku. Banka bude ale 
také započítávat případné existující závazky obou, což 
bude možnou výši hypotéky naopak snižovat. Také 
v případě, kdy by měl některý z manželů historicky 
negativní záznamy v úvěrovém registru, při žádosti 
o hypotéku vyvstane problém. Starý nesplácený úvěr 
jednoho z manželů se může snadno stát překážkou 
pro celou rodinu.

Jak může požádat o hypotéku jen jeden z manželů?
Aby bylo možné o hypotéku požádat samostatně, je 
potřeba mít nejprve upravený majetkový režim man-
želů. To je možné ještě před vstupem do manželství 
nebo i v jeho průběhu. V době trvání manželství lze 
zúžit společné jmění manželů sepsáním notářského 
zápisu a tento zápis doložit bance ještě před schvále-
ním úvěru. V takovém případě pak druhý z manželů 
nemusí být účastníkem úvěrové smlouvy a hypotékou 
nebude vázán.

Bez upraveného majetkového režimu budou banky 
vždy vyžadovat podpis žádosti o hypotéku i úvěrové 
smlouvy obou manželů. Oba manželé takto budou 
zavázáni splácet hypotéku společně.

Co dělat, když máme společnou hypotéku 
a druhý z manželů přestane splácet?
Pokud je hypotéka společným závazkem, oba manželé 
mají stejnou povinnost ji splácet v celé výši splátky. 
Jestliže by došlo k opoždění splátek, vznikl by pro-
blém oběma. A to nejen v podobě negativního zázna-

mu do úvěrového registru, ale i v povinnosti hradit 
následné sankce.

Vždy však platí, že v případě problémů je dobré kon-
taktovat banku, vysvětlit situaci a společně s ní dospět 
k řešení. Takovým řešením může být například odlo-
žení splátek, než se situace zlepší, nebo snížení splátek 
prodloužením splatnosti úvěru. 

Co dělat v případě rozvodu? 
Vlastníte společně nemovitost, ale život přinesl nepří-
jemnou skutečnost rozvodu. Jednou z možností, jak se 
s touto situací vypořádat, je, že si nemovitost ponechá 
jeden z manželů a druhého pomocí hypotéky vyplatí. 
K získání hypotéky bude potřeba, aby manželé byli již 
pravomocně rozvedeni a měli dohodu o vypořádání 
společného jmění manželů. V případě, že ještě man-
želství trvá, bude potřeba notářským zápisem společné 
jmění manželů nejprve zúžit. Díky tomu pak může 
o hypotéku žádat jen jeden z manželů samostatně 
a druhého penězi z hypotéky vyplatí.

Pokud měli manželé společně nejen nemovitost, ale 
také hypotéku, je možné se souhlasem banky převést 
nemovitost i hypotéku na jednoho z nich. Před vyvá-
záním druhého manžela z hypotéky bude i v tomto 
případě potřeba nejdříve pravomocný rozvod nebo 
notářský zápis zužující SJM. Splácení hypotéky pak 
bude povinností jen jednoho z manželů, a proto bude 
potřeba nejprve bance prokázat, že tato osoba bude 
mít dostatečné příjmy. Banky dnes obvykle požadují, 
aby splátka všech úvěrů činila maximálně 45 % čistých 
měsíčních příjmů a aby celková výše všech úvěrů byla 
maximálně devítinásobkem čistého ročního příjmu. 
Pokud samostatné příjmy ani jednoho z manželů ne-
stačí na splácení hypotéky, může být řešením prodej 
nemovitosti. Prodat je možné i nemovitost zatíženou 
hypotékou. V takovém případě se hypotéka splatí 
z prodeje nemovitosti a banka uvolní svoji zástavu.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Vše, co jste chtěli vědět 
o manželství a hypotéce, ale báli jste se zeptat

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o.
Polyfunkční dům 
Felicidad 
Křenová 504/53
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY  
z oblasti bydlení,  

realitního světa a designu?

Přečtěte si náš  
on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

Vlastníte podíl na nemovitosti, kterou však nemůžete 
užívat či z ní nemáte žádný finanční zisk?

Chcete prodat a nečekat na hotovost?
Máme pro Vás řešení.

Okamžitá hotovost za Váš podíl.
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY ODKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

VOLEJTE ZDARMA 800 100 455 a na tel.: 775 185 005

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH

   3D PROHLÍDKA 

 Cihlový byt 2+1 se šatnou a balko-
nem v Tišnově, na ul. Hornická. OV, 
velmi udržovaný. 

 Polořadový dům 4+kk po kom-
pletní rekonstrukci. Vinný sklípek, 
dvorek, terasa. 

 Řadový, jednopodlažní, část. pod-
sklepený RD 3+1 po část. rekon-
strukcích, menší dvorek. 

 Byt 2+1  Dům  Dům 
  TIŠNOV KUŘIM  BRNO-HUSOVICE 

www.realcity.cz/rc/E76A www.realcity.cz/rc/E769 www.realcity.cz/rc/E5BR

 2 590 000 Kč  5 900 000 Kč  4 000 000 Kč  777 645 193    777 645 193    777 645 193   
 000832  000830  000788 

GG

 Pronájem obchodu 13 m2 ( š. 2,5 
x d. 5,3 m) na ul. Horova, bez soc. 
zařízení a přívodu vody .

 Obch. prost.
BRNO-ŽABOVŘESKY 

www.realcity.cz/rc/E6MZ

 3 500 Kč /měs.  604 232 218   
 000820 

E

G

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

Hledáme ke koupi byt 
2+1, 3+kk, 3+1 v lokalitě 

Na Honech v Tišnově. 
Financování zajištěno, 

na uvolnění bytu nespěcháme. 

+420 604 232 218



VZDĚLÁVÁNÍ 
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifi kační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu 
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty 
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona 
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí 
MMR ČR)  oprávněná 
pořádat tyto zkoušky 
a vydávat osvědčení 
se státním znakem 
České republiky.

Bližší informace 
na www.arkcr.cz.

Důvěryhodné reference
Jedním z běžných atributů jsou např. refe-
rence od klientů dané společnosti. Nejlépe 
samozřejmě od osob, které znáte a jejichž 
úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně 
měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, 
oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. 
Dalšími kritérii je určitě průkaz odborné zdat-
nosti (podrobněji v další části tohoto článku), 
doba působení na trhu (odborná praxe), sys-
tém řízení kvality práce apod. Obecně platí, 
že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje, 
jaká rizika ho mohou potkat. To platí všude, 
v jakékoli činnosti. Platí to tedy i pro realitní 
praxi. Děláme proto vše, abychom chybám 
v praxi realitních makléřů předcházeli. Pro-
to průkaz odborné zdatnosti. V neposlední 
řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá 

návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová 
reprezentant kanceláře na úvodní schůzce.

Členství v profesním spolku
Vodítkem může být i to, zda je kancelář čle-
nem profesního sdružení, jako je Asociace re-
alitních kanceláří České republiky (ARK ČR). 
V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže 
se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý 
člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický 
kodex realitního makléře – člena ARK ČR, 
každý člen asociace je povinen absolvovat 
vzdělávací program. Všichni členové jsou 
povinně pojištěni na případnou škodu vyplý-
vající z výkonu své profese (pojištění profes-
ní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně 
informováni o novinkách v legislativě a mají 
možnost je konzultovat s právníkem nebo da-
ňovým poradcem asociace. 
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Jak najít  
solidní realitní kancelář?

Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Uveďme si 
tedy ty nejdůležitější.



Nabídková cena prodávané  
(pronajímané) nemovitosti
Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabíd-
ky realitní kanceláře je mimořádně důležitá 
a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny 
dané nemovitosti. Nutno říci, že většina pro-
dávajících má představu, že jejich nemovitost 
lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru 
odborníka reálné. A to i v současné situaci, 
kdy zejména ve větších městech jsou ceny re-
zidenčních nemovitostí na historických maxi-
mech. Stejné platí i o cenách pronajímaných 
bytů. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí 
na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje. 
Ani se nesnaží klienta přesvědčit o nereálnos-
ti jím udávané ceny. Hlavně z toho důvodu, 
aby získala další nemovitost do své nabídky. 
A to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, 
že za danou neúměrně vysokou cenu se 
pravděpodobnost prodeje blíží nule. Solidní 
realitní kancelář na přehnaně vysokou cenu 
požadovanou klientem nepřistoupí, neboť 
za takovou cenu oprávněně považuje nemo-
vitost za neprodejnou. Představa mnoha pro-
dávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší 
cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sní-
ží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří 
v určité lokalitě hledají takovou nemovitost 
již po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují 
a část z nich to považuje za varovný signál 
a o nemovitost ztratí zájem. 

Rozsah služeb
Realitní kancelář by měla být schopna na-
bídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní 
silné konkurenci není možné zúžit činnost 
zprostředkovatele na pouhé vyhledání zájem-
ce o koupi nabízené nemovitosti. Zprostřed-
kovatel musí zajistit celý průběh obchodu, 
a to jak vlastními silami (v rámci provize), 
tak jako subdodávku. V takových případech 
se za úhradu pro dodavatele dané služby jed-
ná například o zajištění znaleckého posudku, 
průkazu energetické náročnosti budovy, sta-
tického posudku atp.

Profesionalita makléře
Přesto, že každá solidní realitní kancelář spo-
lupracuje (zejména při přípravě kupních či 
nájemních smluv pro své klienty) s advoká-
tem či notářem, je zapotřebí, aby každý ma-
kléř se alespoň v určité míře seznámil s práv-
ními předpisy, které souvisí s obchodováním 
s nemovitostmi, neboť jinak by nemohl být 
odborně fundovaným partnerem v komu-
nikaci ani se svými klienty, ani s právníkem 
připravujícím smlouvy. Jen namátkou vyber-
me takové věci, jako je např. zásada materi-
ální publicity a důsledky jejího uplatňování, 
změny v oblasti předkupního práva, či vedlej-

ší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě 
celá řada dalších věcí. 

Z předchozích řádků jasně vyplývá, že má-li 
být realitní makléř schopen poskytovat svým 
klientům služby na požadované vysoké úrov-
ni, musí mít – mimo jiné i určité odborné 
znalosti. Nejspolehlivějším dokladem takové 
odborné úrovně makléře je osvědčení o od-
borné způsobilosti. Pro jeho získání musí 
uchazeč projít náročnou zkouškou (písem-
nou, ústní i praktickou), jejíž obsah i forma je 
dána příslušnými právními předpisy.

Osvědčení o odborné způsobilosti  
Zkoušku odborné způsobilosti pro obor ob-
chodník s realitami může provádět pouze tzv. 
autorizovaná osoba. Asociace realitních kan-
celáří České republiky, respektive její 100% 
dceřiná společnost – Informační centrum 
ARK s.r.o., je takovou autorizovanou osobou 
ve smyslu zákona na základě rozhodnutí Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR č.j.: MMR 
- 22281/2016. To znamená, že kdokoli bude 
mít zájem složit zkoušku odborné způsobi-
losti pro profesní kvalifikaci činnost obchod-
níka s realitami, může tak u nás učinit. 

Co to je NSK a jak se řeší? 
Naplňování Národní soustavy kvalifikací 
(NSK) je spojeno se dvěma projekty Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ty 
se zaměřují na tvorbu profesních kvalifikací 
jednak nižších úrovní, ale také úrovní vyšších, 
zejména úrovně 4, odpovídající vzdělávání 
v oborech vzdělání ukončených maturitní 
zkouškou, mezi které patří právě činnost ob-
chodníka s realitami. 

Úspěšným absolvováním této zkoušky získá 
realitní makléř (obchodník s realitami) doklad 
profesní způsobilosti, který:
a)  slouží k prokázání profesní způsobilosti 

pro klienty realitní kanceláře,
b)  splňuje kritéria povinné certifikace členů 

ARK ČR,
c)  splňuje podmínku pro získání živnosten-

ského oprávnění podle připravovaného 
zákona o realitním zprostředkování.  

Úspěšní absolventi této zkoušky odborné 
způsobilosti pro obor obchodník s realitami 
již nebudou muset při žádosti o vázanou živ-
nost prokazovat praxi v oboru a své vzdělání.

Příprava na zkoušku
Jako důkladná příprava ke složení uvedené 
zkoušky slouží stejnojmenný kurz Obchod-
ník s realitami, který je vhodný nejen pro za-
čínající makléře či makléřky, ale i pro osoby 
s víceletou praxí v realitní činnosti. Termíny 
kurzů i zkoušek i bližší informace na webu 
ARK ČR: www.arkcr.cz.

Rozsah služeb  
realitní kanceláře – 
člena ARK ČR při 
zprostředkování prodeje

a)  Nábor zakázky 
 -  vstupní prohlídka 

nemovitosti  
 -  sepsání 

zprostředkovatelské 
smlouvy  

 -  posouzení reálné tržní 
ceny

 -  převzetí podkladů 
potřebných k prodeji 
od klienta 

b)  Příprava zakázky 
 -  prověření  podkladů 

předaných klientem 
z běžně dostupných 
zdrojů

 -  zpracování textových 
a grafických výstupů 
(exposé, podklady pro 
inzerce)

c)  Realizace zakázky 
 -  nabídka nemovitosti 
 -  organizace prohlídky 

nemovitostí 
 -  průběžná  

komunikace 
s klientem

 -  blokace nabídky 
nemovitosti

 -  příprava podkladů pro 
kupní smlouvu nebo 
smlouvu jí obdobnou

 -  asistence u  kupní 
smlouvy nebo 
smlouvy jí obdobné 
sepsané k takovému 
úkonu oprávněnou 
osobou

 -  vypořádání kupní 
ceny, je-li tak 
sjednáno

 -  doručování smluv 
na katastrální úřad, 
je-li tak sjednáno

Týká se úkonů RK v rámci 
sjednané provize u tzv. 
„exkluzivních zakázek“.

13

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR
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jsme tu pro vás
od roku 1996.

Geislerova 1, Brno 615 00

Chcete dostat víc za 
Váš dům či byt?

V případě, že máte exekuci na bytě nebo jiné 
nemovitosti, zavolejte nám 777 670 967 Ušetříme 
Vám velikou spoustu peněz a nepříjemností.

Příklad: rodinný dům 
  cena 4.000 000,-

5% provize 200.000,-
Pro Vás od nás 50.000,-

Nabídka je časově omezena do 31. 3. 2020

OVŠEM, pokud nám předložíte 
tento letáček, tak tato nabídka 

pro Vás platí bez 
časového omezení.

Klidně třeba za 5 nebo 10 let.

23 let zkušeností na realitním trhu

Prodej (pronájem) za maximální cenu 
(za víc než si třeba myslíte)

Prodej do  1 měsíce u 80 % nemovitostí

Pronájem do 1 týdne v 90 % bytů

U pronájmu dosahujeme až o 30 % vyšší ceny

U prodeje až o 10-20 %

Vyplatíme 25 % z naší provize každému, kdo 
nám doporučí byt nebo jinou nemovitost 

(klidně to může být i Vaše nemovitost) k pro-
deji nebo k pronájmu a zakázka se zrealizuje 

přes naši RK.

makléř Karel Gruber
gruberk@seznam.cz
608 770 967 Leták si pečlivě uschovejte

uvidíte, že se Vám bude hodit!?!

WWW.RKGRUBER.CZ
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REALCITY 9

pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c zv í c e i n f o r m a c í n a

i n f o @ r e a l k o . c z | + 4 2 0 7 7 5 9 7 8 2 6 8

FREE
verze

vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY



TEXTOVÁ INZERCE

PRONÁJMY

BRNO - LÍŠEŇ, ULICE KONRADOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76G
Pronájem bytu 1+kk, CP 32 m², 4.NP s novým výta-
hem. Byt je kompletně zařízen. Dům je po kompletní
rekonstrukci. Sklep v 1.PP. 2000,- Kč zál. na energie
a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

7 500 Kč/měs.

BRNO - ČERNOVICE, ULICE ZVĚŘINOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76K
Pronájem bytu 2+kk s balkonem, zvýšené přízemí
cihlového domu. Byt je orientovaný do uzavřeného
vnitrobloku, kompletně zařízený. Inkaso 2.500,- Kč
měsíčně.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, ULICE MINSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E71O
Pronájem slunného bytu 2+kk v nízkoenergetickém
domě v žádané lokalitě Brno - Žabovřesky. Celková
plocha cca 40 m², 2.patro cihlového domu. Energie 1
000,- Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 900 Kč/měs.

BRNO - LESNÁ, ULICE LOOSOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76H
Pronájem bytu 2+1 s lodžií, v 6. NP panelového domu
po kompletní rekonstrukci, CP 56 m², výtah, byt po
rekonstrukci, zařízen. 2.500,-Kč inkaso a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 Kč/měs.

BRNO - BYSTRC, ULICE HEYROVSKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76J
Pronájem bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci, CP 56
m² + lodžie, 4. NP/4, panelový dům po kompletní revi-
talizaci, bez výtahu. Inkaso a služby 2,5-3 tis. Kč měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 000 Kč/měs.

HLEDÁTE 
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!

KUŘIM
Třída C

www.realcity.cz/rc/E76B
K pronájmu cihlový byt 2+1 se zasklenou zimní za-
hradou a venkovní zahradou 225 m² v Kuřimi, na
ulici Metelkova. K bytu náleží parkovací stání před
domem
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

14 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - STRÁNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E726
Pronájem krásného světlého bytu o dispozici 2+kk,
nacházející se ve 4.NP, vyhledávaná lokalita, nově
zrekonstruovaný, ihned k nastěhování. UP 63 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

20 000 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LC
Pronájem nového, krásně zařízeného bytu 2+kk,
právo užívání bazénu, wellness a sauny na střeše
objektu, vlastní balkon, garáž + park. stání. UP 56
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

21 500 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BEZRUČOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76I
Pronájem novostavby bytu 4+kk s terasou 40 m² a
balkónem 8 m², s výhledy na panoramata Brna, 6. a
7.NP s výtahem, CP 160m². 4.000,-Kč záloha na ener-
gie a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

33 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E67A
Prvorepubliková vila 6+1 v lukrativní a přitom velmi
klidné lokalitě, funkcionalistický styl, krásné vý-
hledy, po rekonstrukci. UP 200 m², CP 358 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - SLATINA, ULICE KIGGINSOVA
www.realcity.cz/rc/E6KL

Pronájem garážového stání v suterénu novostavby.
Objekt je zabezpečen s vjezdem do objektu na dál-
kové ovládání. Současně lze parkovat auto i motorku.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE, ULICE HRNČÍŘSKÁ
www.realcity.cz/rc/E71N

Pronájem non-stop hlídaného parkovacího stání o
ploše 16m² v suterénu bytového komplexu Sfinx. Par-
kovací místa jsou přístupná pouze přes magnetickou
kartu.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 500 Kč/měs.

OV 1+1 BRNO-KRÁLOVO POLE,
BULHARSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4YR

Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seni-
orky o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového byto-
vého domu bez výtahu. V bytě jsou plastová okna,
k vytápění vafky.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

PRODEJ BYTU 2+KK S TERASOU, 54 M²
Třída B

www.realcity.cz/rc/E76D
Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je pro-
světlený a má výhled do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

3 100 000 Kč

OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, M. KUDEŘÍKOVÉ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E773
Prodej pěkného bytu 2+1 v revitalizovaném domě
na klidné a tiché ulici, ve 4.NP/6NP s výtahem. CP
bytu 55 m² + lodžie + sklep. Byt je po částečné re-
konstrukci.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

3 750 000 Kč

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BR
Rodinný dům na rozhraní Husovic a Maloměřic.
Jedná se o řadový, jednopodlažní, částečně pod-
sklepený dům o dispozici 3+1.Dům je po částečné
rekonstrukci
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 000 000 Kč

BYT 3+KK, 75 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6TH
Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je pro-
světlený a má výhled do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

4 400 000 Kč

OV 3+1 BRNO, MÁNESOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E772
Prodej bytu 3+1 o CP 78m², balkon a terasa 10m², v
pokojích renovované parkety, neprůchozí pokoje,
nová výmalba, dům po revitalizaci.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
4 690 000 Kč

BYT 3+KK, 80 M² BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E5BP
Slunný byt s garáží a garážovým stáním ve 2. patře
cihlového domu v těsné blízkosti tramvajových a
autobusových zastávek s vynikající dostupností do
centra.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

5 240 000 Kč

BRNO - OBŘANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E71X
Prodej nového exkluzivního bytu 4+kk v luxusní
rezidenci ve vyhledávané lokalitě, nachází se ve
2.NP, terasa, parkovací stání, sklep. UP 122 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

6 750 000 Kč

HLEDÁTE
DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

BRNO - LÍŠEŇ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6UO
Útulný řadový RD 4+1, atraktivní lokalita, udržovaná
zahrada s vzrostlou zelení, zahradní domek, garáž,
venkovní parkovací stání. UP 195 m², CP 474 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

11 162 500 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - SADOVÁ
Třída A

www.realcity.cz/rc/E72A
Novostavba luxusního atypického domu 4+kk s
vnitřním a vnějším átriem s živou zelení, zajišťující
max. soukromí, dvojgaráž. UP 198 m², PENB: B -
74,8 kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

12 950 000 Kč

BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LD
Moderní třípodlažní řadový RD rozdělen na 2 by-
tové jednotky 1+kk a 4+1, terasa, okrasná zahrada,
garáž, renovace 2018. UP 235 m², CP 243 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

13 500 000 Kč

BRNO - VENKOV

TIŠNOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76A
K prodeji hezky dispozičně řešený 2+1 s balkonem
a šatnou, v Tišnově na ulici Hornická. Byt je v OV a
je umístěn ve 2. patře zrevitalizovaného cihlového
domu
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

2 590 000 Kč

ŘADOVÝ RD 4+1 OMICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E72F
Zast. plocha a nádvoří 241 m², zahrada 125 m²,
část.podsklepený, napojen na veškeré sítě a vytá-
pěn plyn. kotlem, vl. studna. Půdu lze rozšířit o další
místnosti
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
3 490 000 Kč

KUŘIM
Třída G

www.realcity.cz/rc/E769
K prodeji polořadový dům po kompletní rekon-
strukci a přístavbě.Dům je dispozičně řešen jako
4+kk s vinným sklípkem (14 m²), malým dvorkem a
terasou ( 35 m²)
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

5 900 000 Kč

SOKOLNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KT
Luxusní, velkoryse řešená vila 6+kk včetně vyba-
vení v klidné části obce, dvojgaráž, 4 x parkovací
stání, vlastní FVE. UP 350 m², CP 871 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

10 990 000 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

VEVERSKÉ KNÍNICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5Y7
Nový prostorný rodinný dům 5+kk včetně vy-
bavení, odpočinková terasa, infrasauna, garáž,
krásné výhledy do okolí. UP 198 m², CP 626 m²,
PENB: B - 113 kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

12 900 000 Kč

TROUBSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3BL
Více variant využití (bydlení i vícegenerační, pod-
nikání), bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem,
saunou a vinárnou. UP 368 m², CP 1.695 m², PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

16 500 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

BLANSKO

RD 4+1 SUCHÝ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E771
Prodej samostatného nově rekonstruovaného
domu 4+1 s garáží, udírnou, krbem a zastřešenou
terasou. Pozemek o CP 308 m².
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
2 790 000 Kč

OSTATNÍ ČR

TELČ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E67B
Bezbariérový RD s celkovou dispozicí 11+2, lze vy-
užít na kombinaci bydlení a částečného pronájmu
nebo jako menší penzion. UP 450 m², CP 477 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

8 000 000 Kč

POZEMKY

PRAHA - KRÁLOVICE
www.realcity.cz/rc/E76Z

Exkluzivní prodej invest. příležitosti v lukrativní lo-
kalitě, byt. jednot. v budově, přilehlé hospodář-
ského stavení, st. pozem. UP 350 m², CP 4.617 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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TEXTOVÁ INZERCE

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

BRNO - KNÍNIČKY, ULICE REKREAČNÍ
www.realcity.cz/rc/E71L

Pronájem zahrádky s chatkou u přehrady, parcela
má výměru 228 m². Příjezd až k pozemku po obecní
cestě vedené v KN jako ostatní komunikace. K dispo-
zici ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 250 Kč/měs.

BRNO - ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/E6UH

Stavební pozemek ve vyhledávané lokalitě, situ-
ovaný v jižním svahu, ideální pro výstavbu RD,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. CP 463 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

4 500 000 Kč

BRNO - SADOVÁ
www.realcity.cz/rc/E6UI

Exkluzivní stavební pozemek ve velmi vyhledá-
vané lokalitě, vhodný pro výstavbu funkcionalis-
tické vily, na hranici pozemku el. skříň. CP 667 m²,
PENB. G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

8 000 000 Kč

KOMERCE

BRNO - BOHUNICE, NETROUFALKY -
CAMPUS

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

Pronájem exkluzivních kancelářských a laborator-
ních prostor v nejvyšším standardu v kancelář-
sko/obchodním areálu. K dispozici prostory od 200
m² až do 800 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 EUR/m²/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E76N
Pronájem pěkných kancelářských prostor po re-
konstrukci blízko centra, CP 77 m² + 18 m² terasa.
Místnosti 18 m², 16 m², 14 m², 10 m² + recepce 12 m²
a kuchyňka 7 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 400 Kč/m²/rok

BRNO
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Zakládá si vaše firma na vstřícném chování k ži-
votnímu prostředí? Hledáte prostory s nízkými ná-
klady?Hledáte kanceláře s dobrým spojením do
centra i na D1?
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok

BRNO -ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E6MZ
K pronájmu nezařízený obchod 13 m² ( 2,5 x 5,3 m)
na ul. Horova. Prostor nemá vlastní sociální zařízení
ani přívod vody, zavedena je pouze elektřina.Volné
ihned
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

3 500 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5CP
Pronájem 2 kanceláří, CP 37,45 m², v hist. objektu.
Objekt s nebytovými prostory po komp. rekonstrukci,
s parkováním a snadnou dostupností z Brna. Vč.
energií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

BRNO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem kanceláře v IBC, CP 27 m² je tvořena
kanceláří s oddělenýmkuchyňskýmkoutemaWCs
umyvadlem. Klimatizace, 6.patro,vstupy na čipové
karty
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

PRONÁJEM NP BRNO, MYSLBEKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E72E
Pronájem nebytového prostoru v 1. patře RD. V pří-
zemí je dětská ordinace. Prostory jsou vhodné pro
další ordinaci např.zubaře, alergologa apod. nebo
kanceláře.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
18 000 Kč/měs.

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PJ
Pronájem novostavby RD ke komerčním úče-
lům. Objekt vhodný jako sídlo firmy, kance-
láře+showroom, po úpravách i prodejna v 1. NP +
kancelářské prostory ve 2. NP.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

50 000 Kč/měs.

BRNO - ČERNOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E72B
Mimořádný řadový RD v blízkosti centra, atraktivní
lokalita, 3x bytová jednotka (2x 3+1 a 2+kk), 1.PP
nebytový prostor, zahrada. UP 200 m², CP 364 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

13 500 000 Kč

POPTÁVKA

HLEDÁTE KVALITNÍ A SPOLEHLIVOU RK?
www.realcity.cz/rc/E3Q8

Svěřte svoji nemovitost nám. Stovky prodaných ne-
movitostí ročně a tisíce spokojených zákazníků - to
jsou naše výsledky. Protože nám na DOBRÉ PO-
VĚSTI ZÁLEŽÍ!
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

tel.: 800 536 536
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/E6D9

Hledáme byty a domy k prodeji pro registrované
klienty se zajištěným financováním.
www.brnenskyzvonec.cz tel.: 775 788 817

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E72I

nájemní dům nebo podíl na nájemním domě v
Brně. Platba v hotovosti.
Volejte tel.: 775 185 005

dohodou

LÉKAŘ S RODINOU HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GU

prostorný dům nebo byt na hezkém místě v Brně
nebo v dosahu IDS. Cena do 15 mil. Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

MANŽELÉ HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GV

ke koupi byt v Brně ihned k nastěhování.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

informace v RK

PRO STUDENTY I RODINY S DĚTMI
HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E5GX
byty k pronájmu v Kohoutovicích.
MP CZECH real tel.: 730 951 063

informace v RK

PRO RODINU HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GY

byt min. 3+1 v lokalitě Kohoutovice nebo Černá Pole.
Financování zajištěno.
MP CZECH real tel.: 730 951 063

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GZ

malometrážní byt v Brně, nejlépe s balkonem.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
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Brno Design Days se každoročně konají v dlouhodobě  
nevyužívaných prostorách

V minulosti to byla ku příkladu pasáž Jalta nebo funkcionalistický 
hotel Avion. Letos se návštěvníci podívali do jedné z posledních 
původních budov továrního areálu Vlněna v Bochnerově paláci. 
Díky festivalu tak ožila budova, kterou v letech 1864–1867 po-
stavil Josef Arnold a později byla začleněna do továrního areálu 

Vlněny. „Myšlenka uspořádat dny designu a architektury v pro-
storách Bochnerova paláce nás ihned nadchla. Brno je kreativní 
a inovativní místo, jehož součástí je i nově zrekonstruovaný palác 
a areál Vlněny. O to větší radost máme, že se prostory oživí touto 
kreativní cestou, která je nám navíc velice blízká,” přiblížil spolu-
práci s Brno Design Days Jiří Kostečka, Business Developer spol. 
CTP.

Brno Design 
Days se každo-

ročně odehrávají 
v jiných prosto-

rách. Vždy se jed-
ná o dlouhodobě 

nevyužívanou 
budovu, která se 
na dobu konání 

festivalu promění 
k nepoznání. 

V minulosti Brno 
Design Days 

proběhly v pasáži 
Jalta nebo v hote-

lu Avion.
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Bochnerův palác ožil designem  
Proběhl v něm 4. ročník Brno Design Days



Aby festival neskončil jen u teorie, spojilo se letos 
osm maloobchodníků s osmi mladými designéry, 
pod jejichž rukama se proměnily výlohy v centru 
Brna. V rámci Brno Design Days pak odborná poro-
ta vybrala nejvydařenější instalaci a nejlepší výlohu 
vybírali Brňané i ve veřejném hlasování. Porota 
ocenila výlohu optiky Richter na Rašínově ulici 
a nejvíce hlasů veřejnosti získala trampsky laděná 
instalace streetwearové značky Cult of the Road.
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K vidění bylo čtyřicet vybraných studentských projektů a návštěvníci si mohli vybrat z více než desítky workshopů – od výro-
by autorského šperku až design služeb. Během dvou večerů se navíc konaly přehlídky celkem osmi kolekcí českých i zahranič-
ních návrhářů.

Do Brna se sjela celá řada osobností ze světa designu – 
na jednom pódiu se tak vystřídali například designér vozidel 
značky McLaren nebo BMW, Michal Vlček, nebo zaklada-
tel italské značky A-LAB Milano, Alessandro Biasi. 



Interiérový
design...
...tapetování

Před tím, než se vrhnete do neko-
nečného listování mezi vzory tapet 
v katalozích, měli byste mít jasno, 
jaký typ tapety si vyberete. Pomůže-
me vám lépe se zorientovat. Je nejen 
užitečné znát rozdíly v materiálu, ale 
také v technice lepení.

Papírové tapety už jsou pasé
Moderní doba si žádá moderní věci 
i materiály. A jak čas pokročil, vytěsni-
ly nové druhy tapet ty staré papírové. 
Ne, že byste je na trhu už neobjevili, ale 
setkáte se s nimi poměrně zřídka. Na vý-
sluní se dostaly tzv. vliesové tapety. Ale 
nejsou samy.

Vliesové tapety
Vliesové tapety hrají dnes možná nej-
významnější roli. Materiál v sobě spo-
juje buničinu s textilními syntetickými 
vlákny, tedy celulózu s viskózou. Jejich 
nespornou výhodou je nejen snadná in-
stalace, ale také je lze téměř beze zbytku 
i po čase strhnout ze zdi, když se vám 
okoukají. Při samotné instalaci, pokud 
se vám nepovede ihned nasadit vzor 
správně, stačí ho jednoduše odlepit a za-
čít znovu. 

Jen samotný způsob lepení umožňuje 
opravit případné vzniklé nepřesnosti. 
Vliesová tapeta se totiž lepí tzv. za su-
cha. To znamená, že se lepidlo nanese 

na stěnu a suchou tapetu na něj přiklá-
dáte. Stejně tak platí, že tapetu nemusíte 
překládat přes okraj nalepeného pásu. 
Jen ji přiložte tak, aby vzor pokračoval. 
Až vše dokončíte, nebudou jednotlivé 
pásy téměř viditelné. Můžete při práci 
také použít gumový váleček. Tím jedno-
duše přejeďte nalepený pás. Vytlačíte tak 
případné vzduchové bubliny a tapeta 
bude skvěle držet. Až budete měnit ráz 
interiéru, není nic snazšího, než tapety 
strhnout. Vlies můžete lepit na jakékoliv 
vnitřní omítky, betonové panely, pod-
kladové tapety, sádrokarton i dřevotřís-
kové desky apod.

Vinylové tapety

S pokročilou technikou zpracování 
umělé hmoty se na trhu objevily také 
vinylové tapety. Rozdíl mezi vliesový-

mi a vinylovými tapetami je takový, že 
vinylové si můžete dovolit instalovat 
i do místností, kde je vlhko (kuchyně, 
koupelna). Snadno se udržují, jsou omy-
vatelné, odolné proti poškrábání a také 
částečně tepelně izolují. (Poznámka re-
dakce: za vanu si ale raději dejte dlaž-
dičky.) Čím vyšší je vrstva vinylu na pa-
pírovém podkladu tapety, tím odolnější 
tapeta bude. Způsob lepení se od vlieso-
vých tapet také liší. Vinylové se lepí jako 
papírové, tedy lepidlo nanesete přímo 
na tapetu.

Textilní tapety

Jako třešničku na dortu si do vašeho 
domova můžete dopřát tapety textilní. 
Mimochodem tak to dělávala i šlechta 
na starých zámcích. Patří totiž k nejstar-
ším nástěnným dekoracím. Jen dnešní 

Odborníci tvrdí, že vliesovou tapetou nic nezkazíte,
nemusí to být stoprocentně pravda

Třeba na vlhkou zeď v koupelně nebo špatně odizolovanou v ložnici 
určitě nepatří. Zatímco v koupelně v takové případě můžete zkusit dát 
ještě tapetu vinylovou, ale bez záruky úspěchu, na špatně odizolovanou 
vlhkou stěnu nedávejte raději tapetu žádnou, neboť dokud nevyřešíte 
problém s izolací, nebude tam držet nic.

22



nabídka vzorů je o poznání rozmani-
tější. Textilní tapety jsou mnohem těžší 
než ostatní druhy, určitě je lepší mít při 
lepení pomocníka. Složení textilních ta-
pet je různé. Na lícové straně ale vždy 
najdete textil (přírodní nebo syntetický). 
Technika lepení závisí na tom, zda je 
tapeta ještě navíc ošetřena nátěrem z vi-
nylu. Když je to tak, budete lepit tapetu 
způsobem, jako by celá byla z vinylu. 
Když není ošetřena vinylem, je podklad 
papírový a logicky tapetu lepíte stejně 
jako papírovou. 

Praktické rady pro domácí kutily
Asi většina z nás, která uvažuje o tape-
tách, touží po nějakém originálním vzo-
ru, jinak bychom raději stěnu vymalova-
li. Máme pro vás praktické rady, které se 
vám jistě budou hodit.

Tapety se vzorem. 
Proč sledovat symboly?
Pro lepení tapet se složitějšími vzory 
platí určitá pravidla. Na co si dát pozor? 
Určitě se zaměřte na symboly na zadní 

straně tapety. Ty vás navádějí, jak tapetu 
lepit. Zda jde o tapetu, u které se jed-
notlivé tapetové vzory stříhají bez zo-
hlednění vzoru, nebo naopak o tapetu, 
u které je vzor daný a je třeba položit 
vzor na vzor a pruhy střihat stejně. 

Kolik rolí budete potřebovat
Vzor, nevzor – tušíte, kolik je třeba rolí 
pro váš vybraný prostor (stěnu, strop)? 
Můžete si jednak změřit stěnu, na kte-
rou tapety budete umisťovat, a nechat 
na odborníkovi v prodejně, aby vám 
poradil, kolik rolí potřebujete. Pokud ale 
třeba kupujete tapety přes internet, nebo 
nechcete odborníka či sebe při nákupu 
zdržovat dotazy, je určitě fajn vědět, ko-
lik je dost. Ušetříte tak i tisíce korun. 

Standardní eurorole je 0,53 m široká 
a 10,05 m dlouhá. Je proto jasné, že 
jedna role vám vystačí na asi 5 metrů 
čtverečních plochy. Spočítejte si obvod 
místnosti krát výšku děleno 5 a vyjde 
vám, kolik rolí budete potřebovat. 

Do vzorce už jsou zahrnuté přídavky 
na prostřih nebo práce se vzorem. Pozor 
si dejte na zdrsněné tapety. Tam je role 
0,53 m široká a 33 m dlouhá. Jedna tako-
vá role vystačí na 17 metrů čtverečních 
plochy. Vzorec je v podstatě stejný, jen 
na konci dělíte 17. 

Výběr lepidla a jeho příprava
Při výběru vhodného lepidla se orientuj-
te podle příbalového letáku. Vždy volte 
takové, které je vhodné přímo pro vy-

braný druh tapety. Platí také pravidlo, že 
čím je tapeta těžší a savější, tím silnější 
vrstvu lepidla musíte použít při samot-
ném tapetování. Lepidlo se zamíchá 
do vody a nechá se odstát dostatečně 
dlouhou dobu, než se stane tzv. homo-
genní a téměř průhledné. Pokud si nejste 
postupem jistí, řiďte se návodem přilo-
ženým k lepidlu. Při nanášení lepidla 
dbejte na to, aby doba namáčení byla 
u jednotlivých druhů tapet stejná. Stačí 
trocha cviku a snadno dosáhnete stejno-
měrného rytmu mezi nanášením lepidla 
a samotným lepením.

Příprava stěny nebo stropu

Než se pustíte do tapetování, připravte 
si správně povrch. Základem je odstra-
nění prachu a nečistot. Pokud máte 
na stěně staré tapety, beze zbytku je 
odstraňte. Pokud to moc nejde, můžete 
použít i speciální přípravek na odstraňo-
vání tapet. S tím vám to půjde mnohem 
snáz. Pokud jsou na zdi drobné díry 
nebo praskliny, vyspravte je plnicí stěr-
kou. Jestliže je stěna poškozená více, je 
dobré ji spravit odborně nebo podle do-
poručeného postupu. Ještě jedna rada, 
pokud jste si vybrali barevné textilní 
tapety, měli byste stěnu nejprve ošetřit 
penetračním nátěrem.

Jak na tapetování rohů

Asi největším oříškem jsou při tapetová-
ní hrany a rohy. Ale pokud znáte správ-
ný postup, bude i tohle hračka. V pří-
padě papírových tapet si ulehčíte práci 
tak, že pruhy tapet v rohu ustřihnete tak, 
aby přesahovaly na další stěnu pouze 
dva centimetry. Přesah pak na několika 
místech nastřihněte. Zbytek pruhu nebo 
nový pruh se přiloží na přesah.

Pokud jste si koupili tapety se silnou 
strukturou nebo textilní, tapetujte 
do rohu s malým přesahem.  Jestliže 
máte v cestě dveře, pokračujte v tape-
tování pouze z jedné strany. V případě 
tapet se vzorem se vůbec nepokoušejte 
tapetovat z obou stran k rámům dveří. 
Nepodařilo by se vám dosáhnout napo-
jení vzoru.
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JAK PŘIPRAVIT POVRCH 
PŘED LEPENÍM

Odstranění nečistot

Asi by si každý z nás představoval, jak skvělé 
by to bylo, jen přijít ke stěně a začít lepit. 
To samozřejmě teoreticky můžete. Lepší 
ovšem bude, když si podklad připravíte tak, 
aby byl bez prachu a větších nerovností. To 
všechno se může podepsat na nerovnostech 
po nalepení nebo případném odlepování. 

Měření

Pak přijde na řadu měření. Tapetu si naměř-
te dopředu tak, aby vám vzor navazoval. 
K dokonalému výsledku můžete také použít 
olovnici, abyste měli jistotu, že jste tapety 
nalepili správně svisle.

Způsob lepení

Tapetové pásy lepíme vždy směrem 
od okna nebo od zdroje světla. Po nale-
pení vyhlaďte tapetu gumovým válečkem, 
abyste vytlačili zbytky lepidla a vzduchové 
bubliny. Na zbytky lepidla je nejlepší moř-
ská houba nebo suchý hadr. Přesahy tapet 
u stropu a u podlahy odřežte ořezávačem 
podle pravítka.

Pravidla výběru tapet

Když už víte, jaký materiál 
použijete, a vydáte se 
do obchodu, měli byste vědět 
i následující. Před samotným 
nákupem si rozhodně důkladně 
změřte stěnu. Odborník 
v prodejně vám fundovaně 
poradí, kolik rolí byste si měli 
koupit. Nezáleží jen na velikosti 
stěny, ale i na prostřihu tapety.
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ÚJEZD
www.realcity.cz/rc/E6Z5

Dům, 1027 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 000 000 Kč

STRACHOTICE
www.realcity.cz/rc/E77Z

Dům, 160 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 150 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5M7

Dům, 90 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 000 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E781

Dům, 106 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 190 000 Kč

TUČAPY
www.realcity.cz/rc/E77Y

Dům, 262 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 739 602 406
1 100 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E782

Dům, 160 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
1 200 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E783

Dům, 197 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
1 270 000 Kč

ZAKŘANY
www.realcity.cz/rc/E786

Dům, 136 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 400 880 Kč

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E784

Dům, 1371 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 365 000 Kč

OCHOZ U BRNA
www.realcity.cz/rc/E787

Řadový dům, 159 m², tř. G
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 450 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E785

Dům, 1087 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 400 000 Kč

ČERMÁKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MN

Dům, 283 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 490 000 Kč

OLOMUČANY
www.realcity.cz/rc/E2BF

Dům, 120 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 500 000 Kč

SENORADY
www.realcity.cz/rc/E78A

Rohový dům, 303 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 570
1 590 000 Kč

JEŽOV
www.realcity.cz/rc/E788

Dům, 486 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 500 000 Kč

ZBRASLAV
www.realcity.cz/rc/E78B

Dům, 147 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 590 000 Kč

VELKÝ KARLOV
www.realcity.cz/rc/E789

Dům, 135 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 550 000 Kč

OLBRAMKOSTEL
www.realcity.cz/rc/E78C

Dům, 75 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 590 000 Kč

VODĚRADY
www.realcity.cz/rc/E2BX

Dům, 136 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
1 595 000 Kč

SLUP
www.realcity.cz/rc/E78F

Dům, 135 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
1 700 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E78D

Vila, 247 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 628 000 Kč

STRÁŽNICE
www.realcity.cz/rc/E78G

Dům, 711 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 743 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E78E

Dům, 220 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 650 000 Kč

PERNŠT. JESTŘABÍ
www.realcity.cz/rc/E78H

Dům, 281 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 765 000 Kč

OLBRAMKOSTEL
www.realcity.cz/rc/E78N

Dům, 630 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 990 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E78Q

Dům, 65 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 100 000 Kč

BOROVNÍK
www.realcity.cz/rc/E78O

Dům, 117 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 990 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/E78R

Dům, 110 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 200 000 Kč

REŠICE
www.realcity.cz/rc/E78P

Dům, 141 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 777 774 633
1 999 000 Kč

VYSOČANY
www.realcity.cz/rc/E78S

Dům, 175 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 731 150 960
2 249 000 Kč

VÍTONICE
www.realcity.cz/rc/E78I

Dům, 240 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 790 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/E78K

Dům, 51 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
1 990 000 Kč

ŽEROTICE
www.realcity.cz/rc/E78J

Dům, 160 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 790 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E78L

Dům, 111 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 733 284 630
1 990 000 Kč

BLÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MQ

Dům, 108 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 950 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E78M

Dům, 80 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 990 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E79Z

Byt, 2+1, 58 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 736 488 227
1 600 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E7A1

Byt, 2+1, 60 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
2 000 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E6RE

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 877 798
1 799 999 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E7A2

Byt, 2+1, 45 m², tř. D
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 733
2 220 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E6R9

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 890 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7A3

Byt, 2+kk, 144 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
2 261 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E7A4

Byt, 2+kk, 50 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
2 490 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E7A7

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 733
2 500 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E7A5

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

tel.: 800 100 446
2 490 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E72U

Byt, 2+1, 46 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
2 545 200 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7A6

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RUBIKO

tel.: 603 168 629
2 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6XS

Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 533 339 111
2 550 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E6XT

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 570 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RP

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
2 700 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E76A

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 777 645 193
2 590 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4KR

Byt, 2+kk, 46 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
2 850 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E7A8

Byt, 2+1, 58 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
2 599 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7A9

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6XV

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E73A

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 721 193 613
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AA

Byt, 2+kk, 48 m², tř. D
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 604 215 282
3 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AC

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
3 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AB

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
3 250 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E73B

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AI

Byt, 2+1, 88 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AL

Byt, 2+kk, 70 m²
CENTURY 21 Dream

tel.: 731 836 733
4 698 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E7AJ

Byt, 2+kk, 94 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
4 481 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E79F

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
4 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AK

Byt, 2+kk, 96 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 603 214 788
4 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AM

Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 739 457 002
6 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AD

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
3 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AG

Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 163
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AE

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S3

Byt, 2+kk, 112 m², tř. B
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 883 902
4 050 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AF

Byt, 2+kk, 57 m², tř. C
AvrioReal

tel.: 734 411 163
3 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7AH

Byt, 2+1, 90 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
4 100 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej  bytů 2+kk až 2+1
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OMICE
www.realcity.cz/rc/E79H

Pozemek, 666 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
370 000 Kč

KRASOVÁ
www.realcity.cz/rc/DZ59

Pozemek, 1752 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
590 000 Kč

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E468

Pozemek, 710 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
370 000 Kč

BLANNÉ
www.realcity.cz/rc/E79I

Pozemek, 1218 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
590 000 Kč

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E6SO

Pozemek, 1081 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
550 000 Kč

HLUBOKÉ DVORY
www.realcity.cz/rc/E79J

Pozemek, 1188 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
599 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E38C

Pozemek, 900 m²
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 354
700 500 Kč

OSTROV U MACOCHY
www.realcity.cz/rc/E5UC

Pozemek, 384 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
790 000 Kč

OLEKSOVICE
www.realcity.cz/rc/E4ZQ

Pozemek, 1131 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
780 810 Kč

VALTROVICE
www.realcity.cz/rc/E79L

Pozemek, 1390 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
835 000 Kč

VALTICE
www.realcity.cz/rc/E79K

Pozemek, 105 m²
Reality5

tel.: 724 769 497
790 000 Kč

SUCHOHRDLY
www.realcity.cz/rc/E65H

Pozemek, 819 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
850 000 Kč

LULEČ
www.realcity.cz/rc/E6SV

Pozemek, 1583 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
900 000 Kč

VÍSKY
www.realcity.cz/rc/E79O

Pozemek, 1954 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
990 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E79M

Pozemek, 2480 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
950 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5UF

Pozemek, 1155 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 000 000 Kč

SKALICE
www.realcity.cz/rc/E79N

Pozemek, 1585 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
990 000 Kč

VELENOV
www.realcity.cz/rc/E79P

Pozemek, 794 m²
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
1 100 000 Kč

HNANICE
www.realcity.cz/rc/E65R

Pozemek, 3350 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 172 500 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E5UK

Pozemek, 268 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 300 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6B5

Pozemek, 350 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 225 000 Kč

DRYSICE
www.realcity.cz/rc/E79R

Pozemek, 901 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
1 400 000 Kč

RAČICE-PÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E79Q

Pozemek, 1164 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 250 000 Kč

HRÁDEK
www.realcity.cz/rc/E79S

Pozemek, 3100 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 500 000 Kč

SUCHOHRDLY
www.realcity.cz/rc/E79V

Pozemek, 1758 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
4 110 000 Kč

ROZDROJOVICE
www.realcity.cz/rc/E79X

Pozemek, 1000 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
6 330 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6UH

Pozemek, 463 m²
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
4 500 000 Kč

OCHOZ U BRNA
www.realcity.cz/rc/E79Y

Pozemek, 4547 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
7 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6TC

Pozemek, 607 m²
CENTURY 21 Relax Positive

tel.: 733 166 172
5 170 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6TE

Pozemek, 817 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 613 657
13 000 000 Kč

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E65S

Pozemek, 3632 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 533 339 111
1 500 000 Kč

HOLUBICE
www.realcity.cz/rc/E5FY

Pozemek, 969 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
2 713 200 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E6TJ

Pozemek, 440 m²
MP CZECH real

tel.: 736 130 609
1 760 000 Kč

ROZDROJOVICE
www.realcity.cz/rc/E79U

Pozemek, 1567 m²
RENČ s. r. o.

tel.: 603 814 857
3 190 000 Kč

NESLOVICE
www.realcity.cz/rc/E79T

Pozemek, 952 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 600 000 Kč

SIVICE
www.realcity.cz/rc/E6T6

Pozemek, 829 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
3 192 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků
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Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 



Bonita klienta
O tom, zda dostanete 
hypoteční úvěr, rozhoduje 
tzv. bonita. Jde v podstatě 
o takové hodnocení 
banky, zda jste schopni 
splácet, jak jste na tom 
po fi nanční stránce 
a jestli jste v očích banky 
rizikovými zákazníky. 
Banky jsou velmi opatrné 
a v dnešní době rozhodně 
nepůjčí každému, i když 
zajišťujete úvěr zástavním 
právem na nemovitost. 
Na posouzení bonity 
existují matematicko-
-statistické modely, které 
nakonec vyhodnotí, jaké je 
riziko, že úvěr nesplatíte.

Bonita se neposuzuje 
individuálně
Rozdíl od minulosti 
je ten, že se v dnešní 
době vše řeší přes onen 
algoritmus a nikoli 
individuálně. Pokud 
tedy nesplníte tabulkové 
požadavky na bonitu, 
budete mít patrně velký 
problém. Co všechno 
banku zajímá? V podstatě 
několik zásadních věcí: 
vaše právní poměry, 
osobní důvěryhodnost 
a hospodářská a fi nanční 
situace. Jsou tu také údaje, 
které se posuzují, ale 
nehrají při rozhodování 
hlavní roli, spíše jsou 
druhořadou záležitostí. 
Do této skupiny patří 
údaje o vašem pohlaví, 
věk, rodinný stav, trvalé 
příjmy a měsíční výdaje. 
Registry patří do první 
– té důležité kategorie. 

Máte nějaké volné fi nance?
To, co dříve nutné nebylo, dnes už je samo-
zřejmostí. Podmínky hypotečních úvěrů se 
výrazně ztížily. V dnešní době k hypotečnímu 
úvěru musíte mít i nějakou naspořenou částku. 
A ne malou. Záleží samozřejmě na tom, kolik 
si chcete půjčit. Situaci ještě ztížila ČNB, která 
v roce 2017 výrazně omezila možnost posky-
tování hypotečních úvěrů nad 80 %. Procen-
ta vychází ze zástavní hodnoty nemovitosti. 
V ojedinělých případech je možné vyjednat si 
i 90 % LTV. Znamená to, že naspořená částka 
musí být minimálně 20 %, spíše více, hodnoty 
vámi vybrané nemovitosti. Pokud ji nemáte, 
budete muset peníze sehnat jinde. A tady je 
další kámen úrazu. Tyto peníze nejde vždy 
dofi nancovat z jiného úvěru. Banky mají per-
fektní přehled o tom, co kde dlužíte a zda si 
nevybavujete náhodou další úvěr.

Máte čistý platební rejstřík?
Pro získání hypotečního, stejně jako jiného 
úvěru, je víc než nutné mít bezproblémovou 
platební minulost. A mnohdy jde i o malý pro-

hřešek typu opožděná platba za telefon nebo 
jiná složenka. Problém je pak při schvalování 
s bonitou. Rázem můžete dostat v lepším pří-
padě horší úvěrové podmínky, v tom horším 
případě vám žádost o úvěr zamítnou. Bankov-
ní i nebankovní registry zaznamenávají celou 
vaši platební morálku a neunikne jim téměř 
nic. Počítejte s tím, že informace v registrech 
jsou zaznamenávány a udržovány po dobu 
posledních pěti let. Banky pak posuzují zhru-
ba dva roky zpětně. Pokud jste měli problém 
dokonce v bance, ve které žádáte o úvěr, může 
se stát, že se bankovní úředník podívá ještě dál 
do minulosti. 

Než vyrazíte do banky se žádostí o hypoteční 
úvěr, zjistěte si svou platební morálku.
Požádejte Český bankovní registr dlužníků, 
Nebankovní registr dlužníků a Solus o výpis. 
Z těchto výpisu je patrné, jestli jste v minulosti 
měli nějaký prohřešek či nikoli. V případě, že 
máte nějaké záznamy z posledních dvou let, 
ani o úvěr nežádejte, neboť jej nedostanete.

Současné hypoteční úvěry 
Rozhodně nejsou pro každého!

Koupit si nemovitost za naspořené fi nance může dnes málokdo, vyjma investorů. 
A tak se nabízí jako jedna z variant hypoteční úvěr. V dnešní době není ale jedno-
duché dostat ani ten. Druhou otázkou je, zda je tento produkt vhodný pro všechny. 
Mladí lidé mohou na něco takového rovnou zapomenout. Pak je tu faktor splácení. 
Co byste měli zvážit, než se vydáte do banky zažádat o hypoteční úvěr, a kdy to raději 
vůbec nezkoušet?
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Ceny od 2 950 000 Kč | +420 778 889 015

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

Prodej novostavby bytu 4+kk 91 m2, dvě garážová stání, sklad 8,5 m2, balkón, světlý byt na skvělé adrese 
s výhledem do zeleně, mhd a obchod 5 minut od domu.

www.realcity.cz/rc/E6LAREZIDENCE SOCHOROVA, BRNO – ŽABOVŘESKY

C

www.realcity.cz/rc/E76RLELEKOVICE, UL. PLÁSTKY

7 500 Kč za m2

Stavební pozemek se nachází na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. Pozemek o výměře 814 m2 je mírně 
svažitý a včetně inženýrských sítí. Cena je uvedena včetně stavebního povolení.

www.rezidencebriga.cz | Královo Pole, ul. Šumavská www.smeralka.cz | Brno-střed, ul. StavebníB B

B

Stavíme pro vás krásný dům
36 bytů na ulici Šumavská! (70 % bytů prodáno)

Byty jsou připraveny k předání
Kuchyňská linka v ceně každého bytu

Moderní bydlení na ŠMERALCE
byty inspirovány industriálním prostředím

18 NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH BYTŮ 2+KK A 1+KK
Staré Brno, mezi ulicemi Hlinky a Výstavní

7 700 000 Kč
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

420 732 772 102
info@domyledce.cz

DomyLedce.cz

· dispozice 4+kk až 6+kk
· garáž, terasa, zahrada
· 2 koupelny, klimatizace
· francouzská okna
· pozemek 522 m² 

Moderní bydlení
15 minut od Brna 
v harmonii s přírodou

DOMY LEDCE
u brna

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce
v tomto časopise
a na stránkách
www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 
kteří hledají napříč všemi médii.
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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 1+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 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.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN



E EL ER R E TY

helena.antosova@evtreality.cz  |  +420 775 125 509  |  www  .vystavbaboretice.cz

BOŘETICE – KRAVÍ HORA

Exkluzivní lokalita 
s výhledem na Kraví horu 
nedaleko Velkých Pavlovic

Vinařská oblast

Dobrá občanská vybavenost

Dobrá dopravní dostupnost 
do Břeclavi nebo Brna

Prodej stavebních parcel 
pro individuální výstavbu 
rodinných domů již zahájen

Plánovaný termín 
dokončení inženýrských sítí 
je v září 2020

Plánovaný termín zahájení 
výstavby řadových domů 
je v září 2020

K nastěhování již brzy!
Velikosti bytů 1+kk až 4+kk

Klidná 
lokalita

Parkovací 
stání

Dostupnost 
MHD

tel.: 545 428 120    |    e-mail: info@kukly2.cz    |    www.reckovice-nachova.cz



WWW.REALCITY.CZ

zhotovitel stavby:

investor stavby:

íde sk  terasy, s.r.o.

  byt  ro o

B

ro e  ov c  byt
v b z osti ce tra.
o o e  

   
www  .vi e s eterasy.cz

B OV  TAVBA OC IO   íde ská , rno

kk
kk



Proč si vzít 
na pomoc makléře
Už jsme naznačili, že 
makléř může ušetřit řadu 
starostí a ve výsledku 
i peněz.  Proč se vám ještě 
vyplatí a s čím vám může 
pomoci? Realitní makléř 
je především profesionál 
v realitním oboru. Jako 
takový má přehled 
o konkurenčních nebo 
zrealizovaných nabídkách 
a o celkové situaci na trhu 
s nájemním bydlením. 
Umí tedy velice přesně 
stanovit vhodnou cenu. 
V rámci služby přebere 
veškerou komunikaci 
a vyřizování na sebe, bude 
vyjednávat s potenciálními 
klienty a bude s nimi 
absolvovat prohlídky. 
Kromě toho vám pomůže 
s inzercí, přípravou 
nemovitosti, případně 
s prověřením zájemců. 

Výběr nájemníka je 
víc než důležitý. Proč? 
Současný zákon totiž 
ochraňuje nájemníky více 
než samotné majitele 
bytů. Makléř má přístup 
například k Centrální 
evidenci exekucí 
v Čechách i na Slovensku, 
Insolvenčním rejstříku, 
Úřední desce exekutorů, 
hledaných osob Policií 
ČR a dalším registrům, ze 
kterých lze vyčíst případná 
neserióznost budoucího 
nájemníka.

Jak správně stanovit cenu za pronájem
Berme v úvahu, že máte vše připravené a ne-
movitost nafocenou. Před vámi je příprava 
smlouvy a také inzerce nemovitosti. K tomu 
potřebujete znát cenu, za kterou budete ne-
movitost nabízet. A tady je první důležitý 
bod, u kterého byste se měli alespoň na chvil-
ku zastavit. Správně nastavit cenu není úplně 
snadné a závisí na tom i další fakta. Jak se ur-
čuje tržní cena pronájmu? Pokud se nechcete 
obrátit na odborníka, realitního makléře, měli 
byste minimálně kouknout na inzeráty v lo-
kalitě, ve které je nemovitost umístěna. Střílet 
od boku se určitě nevyplácí, neboť u investič-
ních bytů je správně nastavená cena předpo-
kladem pro dlouhodobý pasivní příjem bez 
výpadku nájemníka a s tím i hrozící fi nanční 
ztráty. V ceně za pronájem by se měl odrážet 
i stav, lokalita a vybavení nemovitosti. 

Kdo bude ve vaší nemovitosti bydlet?
Pokud ještě nemáte nemovitost úplně při-
pravenou k pronájmu, je dobré zvážit i fakt, 
komu vlastně vaše nemovitost bude sloužit 
a zda ji vybavit nebo nikoli. Někteří zájemci 
preferují nemovitosti nevybavené, jiní vybave-

né. Pokud chcete zařízení, pak je cílová sku-
pina zásadní. Jiné požadavky na bydlení mají 
současní studenti a jiné mladé rodiny s dětmi. 
Pokud si nevíte rady, nebo je vám to jedno, 
zařiďte jen to nejnutnější a zbytek nechte až 
na nájemnících. Ti, kdo bydlí už v několiká-
tém nájemním bytě, mají zpravidla řadu věcí 
nakoupených. 

Máte čas na prohlídky? 
Určitě se také připravte na to, že vám budou 
volat desítky lidí se zájmem o prohlídku. Měli 
byste mít tedy připravené nějaké termíny, kdy 
prohlídky uskutečníte. V lepší variantě svěříte 
tuhle starost makléři, který se o to postará. 
Peníze, které za to utratíte, se vyplatí, neboť 
vám ušetří mnoho času a starostí. Makléř 
navíc může lépe vyhodnotit, podle svých 
zkušeností, kteří nájemci jsou vhodnější, 
i jistou jejich „bonitu“, tedy schopnost platby 
nájmu. Lépe také vyjedná podmínky a kauci, 
kterou budete při sjednávání pravděpodobně 
vyžadovat. Podle zákona máte nárok až 
na 5 kaucí dopředu. V praxi se nejčastěji 
domlouvá kauce v hodnotě dvou až tří 
měsíčních nájmů.

Pronájem nemovitosti
Co byste měli vědět, než začnete pronajímat

Vlastnit nemovitost je skvělá věc. Může být i zdrojem stálých pasivních příjmů, po-
kud se ji rozhodnete pronajímat. I to má ale svá úskalí a je třeba si vše dopředu pro-
myslet a připravit. Říká se: dvakrát měř, jednou řež. A platí to i o pronájmech. Na co 
byste se měli zaměřit? Co si ohlídat, než podepíšete s někým smlouvu?  
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Těšíme se na osobní setkání s vámi. Váš výhradní prodejce:

AMBIENTEN VIP vám exkluzivně nabízí prodej 
sedmi luxusních bytů s terasami a balkony v nově 
rekonstruované secesní budově přímo u lužáneckého 
parku na ul. Třída Kapitána Jaroše v Brně. Vila dům 
je čtyřpodlažní s vlastním výtahem do všech pater, 
prochází nyní kompletní rekonstrukcí a osloví i tu 
nejnáročnější klientelu. Jednotlivé byty jsou od 110 m2

do 260 m2. Dva z bytů disponují vlastní zahradou 
v klidném vnitrobloku. V posledním patře budovy 
je situován nadstandardní mezonetový byt 
s vlastní terasou a výhledy na Brno. Dominantou 
jednotlivých bytů jsou velmi prostorné obývací 
pokoje (50 – 90 m2) s vysokými stropy (4 m), 
na kterých jsou zachované původní prvky.

www  .zlateluzanky.cz  |  www  .ambienten.cz

Ze všech bytů je krásný výhled do zeleně, 
a to jak do ulice se vzrostlými stromy, tak 

i do dvorního traktu orientovaného na JZ 
stranu. Přidanou hodnotou vila domu není jen 

jeho jedinečná poloha v srdci města, ale jako 
jeden z mála projektů v Brně prochází citlivou 

rekonstrukcí s maximálním zachováním původních 
prvků a to především kastlových oken, fasády 

a společných prostor budovy. Termín dokončení je léto 
2020. Nyní si již můžete rezervovat vaše vysněné bydlení. 

Máte možnost klientských změn a interiéry lze realizovat 
dle vašich představ na míru. 

Sjednejte si s námi osobní schůzku v sídle naší společnosti 
nebo se můžeme setkat přímo ve vila domě. Chcete-li 
zaslat jen informativní podklady k projektu, kontaktujte nás 
na e-mailu: info@ambienten.cz.

Mezírka 775/1
602 00  Brno

+420 733 525 123
+420 602 791 990

info@ambienten.cz

www  .ambienten.czIng. Monika
Russeggerová




