
RODINNÉ DOMY ALEA – ŘÍČANY U BRNA  |  IHNED K NASTĚHOVÁNÍ 
Bydlete do Vánoc ve vlastním, více na www.ricanydomy.cz.

r o d i n n é  d o m y  a l e ar o d i n n é  d o m y  a l e a

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

ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE Moravany u Brna
Novostavby s výhledem do krajiny

Navštivte s námi 
náš ukázkový dům.

Více informací na stránkách RK 

www.fiedlerreality.cz

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 15 od 25. 11. do 15. 12. 2019



PRONÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 1+KK, 
BRNO 

Ul. Vídeňská. Nově zrekonstruovaný byt 
o CP cca 30 m2. Byt je volný ihned, 
prohlídky jsou možné po dohodě. 

9 905 Kč / měsíčně 

PRONÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 1+KK, 
BRNO – STŘED, UL. KOBLIŽNÁ

Částečně zařízená novostavba bytu 
o CP cca 35 m2 s okny do klidného 

vnitrobloku. Volný ihned, klíče v RK! 
13 900 Kč / měsíčně 

DG

PRONÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 1+KK, 
BRNO – STŘED, UL. KOBLIŽNÁ

Plně zařízená novostavba 
bytu o CP cca 44 m2. 

Byt je volný ihned, klíče v RK! 
15 500 Kč / měsíčně 

D

PRONÁJEM EXKLUZIVNÍHO RD, 
MORAVANY U BRNA 

Velkoryse řešená novostavba RD s garáží 
o CP 674 m2, z toho ZP činí 141 m2. Částečně 

zařízený v luxusní lokalitě u Brna. Klíče v RK! 
30 000 Kč / měsíčně 

C

PRODEJ TŘÍ POZEMKŮ ORNÉ PŮDY, 
OKR. HODONÍN, VACENOVICE U KYJOVA 

Tři parcely obdélníkového tvaru, 
které jsou nabízené 

jako celek o CP 1. 871 m2. 
43 065 Kč včetně provize!

PRODEJ ZAHRADY, 
BRNO – VENKOV, OSTOPOVICE 

Chatová oblast vzdálená cca 5 min. od Brna. 
Zahrada o CP 280 m2 o tvaru nepravidelného 

obdélníku o rozměrech cca 30 m x 9,50 m.
280 000 Kč 

PRODEJ CHATY S TERASOU 
U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY

Samostatně stojící, podsklepená chata 2+kk 
s dobrou dostupností. ZP chaty činí cca 46 m2, 
z toho UP je cca 35 m2. Volná ihned, klíče v RK! 

399 000 Kč 

PRODEJ CHATY S ČÍSLEM EVIDENČNÍM, 
OCHOZ U BRNA 

Samostatně stojící chata s č. e. v obci Ochoz 
u Brna. CP chaty je 387 m2 z toho UP činí 
cca 40 m2. Na klidném místě. Klíče v RK! 

799 000 Kč 

RODINNÝ DŮM S GARÁŽÍ, 
MIKULOVICE, OKR. ZNOJMO

Prostorný rodinný dům o CP 283 m2, z toho 
ZP činí 122 m2 s dispozicí 3+1, nacházející se na 

klidném místě. Volný ihned, klíče v RK! 
850 000 Kč 

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI / RD 
DRYSICE, OKR. VYŠKOV

Zajímavá nemovitost o CP 1. 633 m2 s rohovým 
pozemkem, původně sloužila jako zájezdní 

hostinec s vinárnou. Volná ihned, klíče v RK! 
1 890 000 Kč 

GG

PRODEJ DVOU RODINNÝCH DOMŮ 
S POZEMKY, VACENOVICE, OKR. HODONÍN

Dům 6+1 a druhý dům 3+1 s pozemky 
o CP 3. 101 m2, z toho ZP činí 1. 226 m2. 

Volné ihned, klíče v RK! 
4 890 000 Kč 

PRODEJ DVOUGENERAČNÍHO DOMU, 
ROSICE, OKR. BRNO – VENKOV

Rodinný dům o dispozici 4+kk a 2+1 
o CP 1. 163 m2 z toho ZP 701 m2

a UP domu činí 236 m2.
5 590 000 Kč 

GG

PRODEJ NOVOSTAVBY RD/CHALUPY 3+KK, 
BRNO – BOSONOHY 

Samostatně stojící, luxusní celoročně 
obyvatelná chalupa o dispozici 3+kk 
o CP 2. 675 m2 s dobrou dostupností. 

5 490 000 Kč 

PRODEJ RODINNÉHO DOMU SE ZAHRADOU, 
BRNO – MĚSTO, UL. ČEJKOVA

Částečně zrekonstruovaný RD se zahradou 
o CP 213 m2 z toho ZP 146 m2. UP domu 

je cca 252 m2. Prohlídky možné po dohodě. 
9 000 000 Kč 

GG

PRONÁJEM OBCHODNÍHO PROSTORU, 
BRNO – STŘED, UL. VÁCLAVSKÁ

Nebytový prostor o CP cca 200 m2, nacházející 
se v 1. NP v blízkosti Mendlova náměstí. 

Volný ihned, prohlídky možné po domluvě. 
29 000 Kč / měsíčně 

PRODEJ ZAŘÍZENÉ RESTAURACE, 
BRNO – STŘED 

Plně zařízená restaurace o CP 193,93 m2, 
nabízená za odstupné včetně veškerého 

vybavení a zásob. Volná ihned. 
600 000 Kč 

G

G

G

G G

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





ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

ZDARMA VÁM VYHOTOVÍME ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ 

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

GARANTUJI PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI 

DO 1 MĚSÍCE

RD 4+2 MODŘICE, NÁM. MÍRU 
Vícegenerační samostatně stojící RD s pozemkem o CP 420 m2 a zahradou.

Určen k rekonstrukci s možností rozšíření o půdní vestavbu.

SLUŽBY ZDARMA PRO NAŠE KLIENTY
•	 		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

G Cena: 4 290 000 Kč  |  Tel.: 777 555 920

BRÁNÍ VÁM  
V PRODEJI VAŠEHO  

BYTU ČI DOMU 
EXEKUCE? 

POMŮŽEME VÁM 

PRO KLIENTA 
S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT  

K INVESTICI  
(1+1 – 4+1)

ZAJISTÍME 
VÁM RYCHLÝ 
PRONÁJEM 

VAŠEHO BYTU

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

neprůchozí pokoje, nová výmalba, dům po revitalizaci.

G Cena: 4 350 000 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	rozšířit	o	obyt.	místnosti.

G Cena: 3 290 000 Kč  |  Tel.: 775 788 817

ZDE 
MŮŽE BÝT 

I VAŠE 
NEMOVITOST



BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 15 od 25. 11. do 15. 12. 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.

FIEDLER REALITY s.r.o.

MP CZECH real

Realitní kancelář Brněnský zvonec

Realitní společnost České spořitelny

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

AC Real, s. r. o.

GROUND LINE s.r.o.

KOMFORT, a.s.

MIG s.r.o.

REKO a.s.

RKM development s.r.o.

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

OSTATNÍ

ARK ČR - Asociace realitních 
kanceláří České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

SEDLAKOVA LEGAL 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

Předseda představenstva 
a generální ředitel: Vít Nantl
Ředitelka divize časopisů: Jitka Afsahi
Ředitelka inzerce divize časopisů: Zuzana Tylčerová
Ředitelka marketingu: Lenka Stejskalová
Vedoucí výroby: Tomáš Hrubý

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:  16. 12. 2019
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Smart cities – chytrá města 
Zásadní důvody, proč je podporovat

Adventní věnec krok za krokem



REALCITY 15/2019

Prodej velmi prostorného rodinného-bytového domu s více jednotkami, ZP 325 m2, UP domu je cca 510 m2 včetně 50 m2 terasa + půda 97 m2  
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, zahrada, bazén.

Dům
BRNO - HUSOVICE, ULICE NOVÁČKOVATřída C

  18 500 000 Kč775 077 502

G

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

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 technickou místností, ZP domu 136 m2, ZP garáže 59 m2, UP domu cca 320 m2, CP pozemku  
1 220 m2. Jedná se o 2 podlažní nepodsklepený funkcionalistický dům s nádherně zapěstovanou zahradou navrženou zahradním architektem. 
Oddělená garáž pro minimálně dva vozy, kola, lyže atp. a technická místnost.

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 s dispozicí 6+kk s garáží s možností předělání na dvougenerační bydlení, UP domu cca 360 m2, CP pozemku 1 092 m2. Za 
domem jsou hospodářská stavení, které společně s domem vytváří soukromý uzavřený dvorek se zastřešeným posezením a bazénem.

Dům 6+kk
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOVTřída G

www.realcity.cz/rc/E724

7 500 000 Kč775 077 502
00077

G

6
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Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti. 
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme 
naše služby zdarma!

www.realmix.cz

Prodej pěkného RD s velkou zahradou a 2x garáží, hezké a velice klidné místo obce (konec neprůjezdné ulice). CP pozemku je 919 m2, UP domu je 
cca 200 m2. Třípodlažní polořadový dům po rekonstrukci s dispozicí 5+kk a možností dalšího rozšíření (půda). Za domem prostorná terasa, pěkně 
osazená okrasná zahrada a na konci pozemku je zahrada užitková.

Dům
PRUŠÁNKY, OKRES HODONÍN 

www.realcity.cz/rc/E7I2

  5 250 000 Kč775 077 502
00094

Prodej velké chalupy, samostatně stojící dům se sedlovou střechou  
v lokalitě Českomoravské vrchoviny. Zahrada 505 m2, CP pozemku 
662 m2, UP domu cca 157 m2.

Chalupa
JIMRAMOV, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E7H7

  2 650 000 Kč775 077 502
00097

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 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 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 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  
180 m2, výrobně skladovací objekt UP 198 m2 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 pozemku/zahrady 650 m2. Je přístupný z účelové komunikace, 
do budoucna by mohl představovat stavební pozemek (nutno požádat o 
změnu ÚP).

Pozemek
SOBOTOVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E7I3

  1 950 000 Kč775 077 502
00101

7
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    Koupíme byt 2+1, 2+kk nebo 3+kk. 
Jen v Židenicích. Před nebo i po rekonstrukci. 
Volejte.

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

    Manželský pár koupí ihned stavební pozemek 
v okolí Rosic, Říčan nebo 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+kk nebo 3+1 v Jundrově, Kr. Poli nebo 
Žabovřeskách. Podmínkou je balkon, sklep, výtah a zděné jádro. 

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

Hledáme pro naše klienty

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

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

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

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

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

    Pro stomatologa hledám ke koupi byt 2+1 - 3+kk ve středu města.

    Hledám stavební pozemek ve Slavkově 
a okolí, minimálně 1 000 m2.

    Pro podnikatele hledám byty 1+kk až 2+1 
k investici v lokalitě Brno a Brno–venkov 
v dosahu IDS.

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

    Hledám starší rodinný dům k rekonstrukci v Jundrově.
    Mladý pár hledá byt 2+1 v lokalitě Kohoutovice.
    Pro manželský pár s dítětem hledám byt 3+1 nebo 3+kk 

v lokalitě Jundrov, Bystrc, Nový Lískovec.
    Pro klienta s hotovostí hledám byt 3+1 v Jundrově.
    Starší manželé hledají dům 2+1 v Brně nebo v dosahu IDS.
    Pro manželský pár hledám rodinný dům s dispozicí 3+1 nebo 4+1.
    Starší manželé koupí RD v dosahu IDS min. 2+1 se zahrádkou.
    Pro klientku hledám 1+1 nebo 1+kk v lokalitě Starý Lískovec, 

Nový Lískovec nebo Bohunice.
    Hledám pozemek pro výstavbu rodinného domu v Rosicích.
    Pro studenty a rodiny s dětmi hledáme byty všech velikostí 

k pronájmu v Brně.
    Pro klientku s hotovostí hledáme malometrážní byt v Brně, 

nejlépe v Bystrci a okolí.

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

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

    Hledáme rodinné domy z pozůstalostí 
v původním stavu v Brně a okolí. 

    Pro konkrétní investory hledáme pozemky 
k průmyslové výstavbě.

    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 15minut od Brna. 
    Starší manželé hledají menší byt 1+kk až 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. 

Financováno hotovostí bez úvěrů.

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

ke koupi ideálně k nástavbě nebo rekonstrukci 
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Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz, www.mpczech-investment.cz 

NOVINKA

Prodej řadového třípodlažního RD 4+kk s garáží, 
dvorem a zahradou. CP 171 m2, zahrada a dvůr 100 m2. 
Dům prochází velkou rekonstrukcí. Lze dokončit na 
přání nového majitele. Při rychlém jednání VÝRAZNÁ 
SLEVA.

RD 4+kk
TŘÍPODLAŽNÍ RD BRNO-ŽIDENICE

www.realcity.cz/rc/E7GH

 10 000 000 Kč731 484 294       
MPRD1193JM  

G DOPORUČUJEME

Prodej RD 3+1 v Maršově (30 km od Brna) se stodolou 
a chlévy. Dům je určen k rekonstrukci, topení na TP, 
voda, el., kanalizace před domem. CP 890 m2, zahrada 
s ovocnými stromy a ořechy. Vhodný na trvalé bydlení 
i chalupu.

RD 3+1
RD/CHALUPA MARŠOV

 1 350 000 Kč731 484 294
MPRD1194MD  

G EXKLUZIVNĚ

Prodej bytu 2+1 po částečné rekonstrukci v revital-
izovaném domě ve velmi klidné části ulice. 5.NP 
s novým výtahem. CP bytu 54 m2 + balkon + sklep. 
V okolí veškerá občanská vybavenost. Vhodné pro 
rodinu i jako investice. 

Byt 2+1
OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, UL. KRÁSNÉHO

www.realcity.cz/rc/E7AS

 3 700 000 Kč731 484 294
MPB1372MD

G DOPORUČUJEME

Prodej světlého, moderně řešeného bytu 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

 3 990 000 Kč731 484 294
MPB1359MD  

G

DOPORUČUJEME

Prostorný, světlý byt s balkonem a lodžií v opraveném 
domě u centra.CP bytu 108 m2, 3 velké pokoje, šatna, 
spíž. Lze upravit na 2 samostatné menší byty. Nutná 
rek. el. a vody. Byt má nová kastlová okna s  dvojskly 
s výborným odhlučněním. 

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

www.realcity.cz/rc/E76C 

 5 580 000 Kč731 484 294
MPB1370JM

G DOPORUČUJEME

Prodej krásného, prostorného a opraveného bytu 4+1 
v cihlovém domě s lodžií a terasou na střeše domu 
s úžasným výhledem na Petrov a Špilberk. CP 127 m2

 vč. 12 m2 lodžie. Byt v těsné blízkosti centra.

Byt 4+1
DB 4+1 STARÉ BRNO, UL. HYBEŠOVA

6 8 00 000 Kč731 484 294
MPB1373JM  

D EXKLUZIVNĚ

Prodej dvou sousedních stavebních pozemků na krás-
ném a klidném místě, 10 km od Brna. CP 2.061 m2, 
ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici poz. Možnost 
prodeje jako celku nebo jednotlivě po cca 1.000 m2.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C

3400 Kč/m2 731 484 294
MPPOZ1024MD

DOPORUČUJEME

Poslední volné bezbariérové byty v žádané lokalitě Kr. 
Pole. Byty o velikosti 1+kk o ploše 46 m2 včetně terasy 
13 m2 v nízkoenergetické novostavbě Košinka. Moderní, 
nadstandardní, světlé, orientované do klidného up-
raveného vnitrobloku.

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  

A

AMERICKÝ SEN V ČESKU !!!
Mnohaleté zkušenosti z realitního trhu v americkém Texasu 
uplatňované přímo v Brně.

Prodám Vaši nemovitost s využitím těchto znalostí. Ozvěte se 
mi, můžeme si samozřejmě  i nezávazně promluvit o tom, jak co 
nejlépe zhodnotit Vaši nemovitost! Jsem zde pro Vás! 

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

    Domek se zahrádkou do 8 mil. Kč, preferované 
lokality Komín, Jundrov, Bystrc, Řečkovice, Královo 
Pole, Obřany, Černá pole, Žabovřesky, Masarykova čtvrť.

    Chatku zhruba 2+1 s menší zahrádkou k rekreaci nejlépe 
v okolí Troubska a Popůvek

    Stavební pozemek minimálně 400 m2 ke koupi v Brně, 
Kohoutovicích nebo blízkém okolí

    Menší byt k pronájmu pro pracující pár v Brně, Kohoutovicích 
nebo blízkém okolí

    Menší zařízený byt k pronájmu pro anglicky hovořícího klienta kdekoli v Brně 
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V tuto chvíli, kdy jsou ceny nemovitostí vysoké, poptávka převy-
šuje nabídku a množství nemovitostí na trhu klesá, mají kupují-
cí větší problém nalézt nemovitost, která by odpovídala jejich 
představám a zároveň i finančním možnostem. Když už takovou 
nemovitost najdou, tak prodávající preferuje zájemce s vyřeše-
ným financováním, a ten, kdo je ochoten co nejrychleji složit zá-
lohu na koupi, ten také v drtivé většině získá danou nemovitost. 
Ale ne každý je ochoten složit zálohu, když nemá potvrzené fi-
nancování do 100 % kupní ceny. To je logické. 

Proto jsme rádi, že mohou makléři RSČS ve spolupráci s Buřin-
kou (Stavební spořitelnou České spořitelny, a.s.) našim klientům 
poskytnout novinku v podobě Hypoúvěru GARANT, který jim tuto 
jistotu dofinancování garantuje. 

GARANT je předem schválený hypoúvěr nabízející jistotu finanč-
ních prostředků těm, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, ale 
prozatím ho ještě nenašli.

Tento speciální produkt umožňuje sjednat úvěr na základě 
prověření příjmů klienta, aniž by měl v okamžiku podání žá-
dosti o úvěr již vyhlédnutou nemovitost, kterou bude kupovat. 
Unikátnost Hypoúvěru GARANT spočívá především ve sjed-
nané době 12 měsíců, během které může hledat své bydlení  
a následně kdykoliv zahájit čerpání úvěru. Eliminuje tak riziko, 
že by propásl nabídku, která se už nemusí opakovat. 

Nově lze sjednat Hypoúvěr od Buřinky GARANT nejen na koupi 
rodinného domu nebo bytu, a to i v rámci developerského pro-
jektu, ale i na koupi stavebního pozemku (bez výstavby). 

Finanční poradci Buřinky s klientem na základě jeho představ 
projdou možnosti, připraví nejlepší řešení pro financování a naši 
realitní makléři klientovi pomohou s výběrem nemovitosti a re-
alizací její koupě.

Zajistěte si financování nákupu nemovitosti dopředu 
díky spolupráci s Realitní společností České spořitelny 

Většina lidí prodává či kupuje nemovitost pouze jedenkrát za život a postrádá tak potřebné znalosti a zkušenosti v této 
oblasti. Přesně proto jsme tu my, Realitní společnost České spořitelny, a.s., kteří se staráme o to, aby prodej nebo koupě 
nemovitosti proběhla bez komplikací a především s minimem starostí. Spokojenost klientů je pro nás na prvním místě. 

E: info@rscs.cz  ⅼ  T: 956 715 684                                                                              www.rscs.cz/kontakty
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                      Nabízíme k prodeji 

Řadový dvoupodlažní rodinný dům 
                                         na ulici Růžová v Brně Tuřanech

Celková výměra pozemků činí 468 m2, sestává ze zastavěné plochy s nádvořím a ze 
zahrady. Pozemky jsou rovinaté, mírný výškový přechod je mezi dvorem a zahradou.

Zahrada je oplocená a je osázená ovocnými stromy. 

Cena  6 500 000  Kč + provize

Více informací na stránkách RK 

www.fiedlerreality.cz

   3D PROHLÍDKA 

 Prodej polořadového RD po rekonstrukci. V přízemí 
byt o dispozici 4+kk s plochou 160 m2. Volný půdní 
prostor 240 m2 vhodný k vestavbě 

 Prodej řadového,částečně podsklepeného domu 3+1, 
za domem menší dvorek. Po částečných rekonstruk-
cích, možné navýšit o obytné podkroví 

 Prodej polořadového dvoupodlažního RD po komplet-
ní rekonstrukci, předzahrádka a menší dvorek,cena za 
kompletní dokončení 

 Pronájem uzavřené kancelářské jednotky o ploše 180 
m2 v 1.patře administrativní budovy na ulici Vídeňská, 
klimatizace,u zastávky MHD 

 Dům  Dům  Dům  Kanceláře 
  KAMENIČKA  BRNO-HUSOVICE  KUŘIM BRNO-ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E7HU www.realcity.cz/rc/E5BR www.realcity.cz/rc/E769 www.realcity.cz/rc/E7HV

 2 495 000 Kč    4 000 000 Kč  5 900 000 Kč  60 000 Kč /měs.  604 232 218    604 232 218    604 232 218    604 232 218   
 000835  000788  000830  000836 

 Pronájem kanceláře v 6. patře IBC na ul. Příkop.
Kompletně zařízená vč. klimatizace, 27 m2 vč.WC a 
kuchyňky, možnost parkování, volné  

 Pronájem kanceláří 20,7 m2, 22,45 m2 a 20,7 m2

v novostavbě pasivní budovy s nízkými provozními 
náklady, s dobrým spojením na D1 

 Kanceláře  Kanceláře 
BRNO-STŘED BRNO-ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E48B www.realcity.cz/rc/DZV1

   7 200 Kč /měs.    2 480 Kč /m²/rok  604 232 218    604 232 218   
 000775  000684 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

Hledáme ke koupi 
byt 2+1, 3+kk, 3+1 

v lokalitě Na Honech 
v Tišnově. Na uvolnění 

bytu nespěcháme. 

Tel.: 604 232 218

Pro milovníky 
prvorepublikové 

architektury hledáme 
ke koupi byt o výměře 
alespoň 80 m2 v Brně. 

Tel.: 604 232 218

G G G

C A

D
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REALCITY 15/2019

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
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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

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY  
z oblasti bydlení,  

realitního světa a designu?

Přečtěte si náš  
on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

11. VELETRH DÁRKŮ, DEKORACÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

12.–15. 12. 2019
www.vanocnidny.cz OFICIÁLNÍ VOZY

SVD_19_98,5x131.indd   1VD_19_98,5x131.indd   1 15.10.19   15:4415.10.19   15:44
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Rodná čísla mají svůj 
speciální zákon 
Využití rodných čísel 
je obsaženo v zákoně 
o evidenci obyvatel. 
Ta lze využívat pouze 
v některých případech – 
stanoví-li tak zákon, pro 
vymáhání pohledávek, 
či se souhlasem nositele 
rodného čísla.

Mgr. Jiří Hradský
advokátní koncipient
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

Zasílání obchodních sdělení
Základem fungování realitní kanceláře je prá-
ce s klienty. Tato práce bude spočívat rovněž 
v práci s osobními údaji. Realitní kanceláře 
velmi často vytvářejí databáze potenciálních 
klientů, stávajících klientů, klientů, „u kte-
rých to nevyšlo“, a s těmito daty následně 
pracují. Jako první praktické doporučení je 
vhodné zmínit, že by v žádném případě ne-
mělo docházet k nákupu databází a následné 
inzerci těmto potenciálním klientům. Zaslání 
obchodního sdělení osobě umístěné v zakou-
pené databázi je velmi problematické, neboť 
daný subjekt s velkou pravděpodobností 

neudělil souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení, tudíž zaslání může být v rozporu se 
zásadou zákonnosti zpracování dle GDPR. Je 
potřeba také zmínit, že kromě GDPR je úpra-
va zasílání obchodních sdělení obsažena rov-
něž zákoně o některých službách informační 
společnosti.

V případě, že se jedná o klienty realitní kan-
celáře, nebude pro zasílání reklamních (ob-
chodních) sdělení potřeba souhlas a v rozum-
né míře bude moci realitní kancelář zasílat 
tato sdělení na základě oprávněného zájmu. 
U potenciálních subjektů, kteří například bu-

Práce s osobními údaji v realitních 
kancelářích – praktická příručka, 
na co si dávat pozor
Data a osobní údaje - zlato 21. století. Skoro každá profesní činnost dnes obsahuje 
práci s daty a osobními údaji. Činnost realitních kanceláři na tom není jinak. Kdeja-
ké zpravodajské a odborné weby se již zabývaly otázkou ochrany osobních údajů 
v oblasti realitních kanceláří. Často se však jedná o články teoretické, zaměřené 
pouze na pojmy a představení problémů bez nabídky řešení. Tento článek tak před-
staví řešení nejtypičtějších situací, se kterými se realitní kancelář v oblasti osobních 
údajů a ochrany dat setká.
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Záznamy o činnostech 
zpracování
Realitní kanceláře 
jako správci osobních 
údajů mají rovněž 
povinnost vést tzv. 
záznamy o činnostech 
zpracování. Jedná se 
o dokument (může 
být i elektronický), ve 
kterém realitní kancelář 
vede jednotlivé druhy 
zpracování, jejich účely, 
kategorie osobních údajů 
a subjektů údajů, způsob 
zabezpečení a další 
technická a organizační 
zabezpečení, dobu 
uchování či předávání 
údajů dalším externím 
subjektům. Na žádost 
musí správce osobních 
údajů tyto záznamy 
poskytnout Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 
Povinnost vést záznamy 
vyplývá z čl. 30 GDPR.
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Úřad pro ochranu 
osobních údajů obchodní 
sdělení rád kontroluje
Zasílání obchodních 
sdělení je velmi často 
kontrolováno ze strany 
Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. Mezi 
nejčastější problémy patří 
nezákonnost zaslaných 
obchodních sdělení. 
Jinými slovy, zasílatel 
posílá sdělení osobám, 
které nejsou jeho 
zákazníky a nemá pro 
zasílání souhlas. Jiným 
častým porušením je 
nedostatečná identifikace 
odesílatele obchodního 
sdělení a nemožnost 
odhlášení. Ze sdělení 
tedy nelze poznat, kdo 
jej zaslal a jak lze zasílání 
odmítnout. Pokuty 
za nedodržení těchto 
povinností se pohybují  
v desítkách tisíc korun.

dou chtít odebírat obchodní sdělení na zákla-
dě přístupu z webové stránky, však bude po-
třeba získat souhlas se zasíláním obchodních 
sdělení.

Realitní kancelář nesmí zapomínat ani na sku-
tečnost, že obchodní sdělení mají zákonem 
předepsanou formu. Z názvu musí být patr-
né, že se jedná o obchodní sdělení, musí být 
patrné, kdo obchodní sdělení zasílá, a rovněž 
ve sdělení musí být uveden způsob, jakým se 
„odhlásit“ od zasílání obchodních sdělení.

Co uvádět do rezervační či zprostředkova-
telské smlouvy?
„Pro jistotu do smlouvy uvedeme i rodné číslo  
a číslo občanského průkazu klienta.“ 

Údajů „pro jistotu“ se může ve smlouvě ob-
jevit velké množství. Realitní kancelář však 
nesmí zapomínat, že jako správce osobních 
údajů musí dodržovat zásadu minimalizace 
osobních údajů. Zásadu, jež říká, že smějí 
být zpracovávány pouze údaje, které jsou ne-
zbytné pro určený účel. Pro splnění smluvní 
povinnosti postačí identifikace smluvní stra-
ny, tedy postačí údaje jako jméno, příjmení, 
datum narození a adresa bydliště. K těmto 
údajům nebude realitní kancelář potřebovat 
souhlas se zpracováním osobních údajů, ne-
boť jsou zpracovávány na základě právního 
důvodu plnění smlouvy. Je potřeba rozlišo-
vat mezi rezervační či zprostředkovatelskou 
smlouvou a smlouvou, na základě které bude 
docházet k převodu nemovitostí (např. kupní 
smlouva). V kupní smlouvě bude pro splnění 
smlouvy potřeba rovněž rodné číslo, neboť 
dokument bude sloužit jako příloha návrhu 
na vklad do Katastru nemovitostí.

V praxi se také stává, že se o jednu nemovi-
tost přihlásí několik zájemců, ovšem smlouva 

bude uzavřena pouze s jedním. Údaje o ostat-
ních zájemcích, se kterými nedošlo k uzavření 
smlouvy, nebudou zpracovávány na základě 
důvodu plnění smluvních povinností a realit-
ní kancelář se bude muset spoléhat pouze na 
tzv. oprávněný zájem. V takovém případě je 
doporučeno ponechat pouze údaje v rozsahu 
jméno, příjmení a například e-mail či telefon-
ní číslo z důvodu pozdějšího kontaktování.  
I v takovém případě je však potřeba upozor-
nit zájemce na možnosti kdykoliv odmítnout 
zasílání obchodních sdělení.

Jak zabezpečit dokumenty?
GDPR obsahuje obecná ustanovení o tech-
nických a organizačních opatřeních, ovšem 
v konkrétních způsobech zabezpečení mlčí. 
Při zabezpečení dokumentů je potřeba vy-
cházet z obecného pravidla – čím více údajů 
o subjektech mám, tím je doporučeno vyšší 
zabezpečení. Realitní kancelář si vždy musí 
odpovědět, jaká rizika hrozí subjektům údajů 
v různých situacích. Co se stane, když osobní 
údaje uniknou? Co se stane, když se k těm-
to údajům dostane v kanceláři osoba, která 
k nim nemá mít přístup? Pokud odpověď na 
takové otázky obsahuje negativní dopady pro 
subjekty údajů, je potřeba hledat řešení, která 
negativní dopady minimalizují.

Realitní kancelář nesmí zapomínat ani na 
včasnou likvidaci dokumentů. V některých 
případech stanovuje dobu uchování zákon 
(účetní dokumenty, daňová dokumentace),  
v jiných je potřeba stanovit dobu uchování 
individuálně. Smlouvy je vhodné uchovávat 
po dobu smluvního vztahu a následně po 
dobu, kdy se může klient obrátit na realitní 
kancelář s potenciálním problémem, reklama-
cí či jiným nárokem.
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Příjem z rodičovského 
příspěvku a další příjmy
Banky tyto příjmy akceptují, 
často však v limitované výši. 
Může se jednat například 
o výživné, invalidní, sirotčí, 
starobní či vdovský důchod, 
příspěvek na bydlení pro 
vojáky a výsluhový příspěvek, 
příspěvek na péči, trvalé 
náhrady za ztrátu výdělku, 
cestovní náhrady, příjem 
z dohody o provedení práce 
nebo z dohody o pracovní 
činnosti, dále se může jednat 
o odměnu pěstouna či příjmy 
z kapitálového majetku.

Banky akceptují velké množství příjmů, ale ne zcela 
všechny a v plné míře. Se kterými příjmy tedy mů-
žeme počítat a se kterými nikoliv?

Příjem ze zaměstnání
Jedná se o nejobvyklejší příjem. Je zapotřebí, abyste 
pracovali minimálně 3 měsíce a nebyli ve zkušeb-
ní ani výpovědní době. Pokud máte smlouvu na 
dobu určitou, lze to také v některých případech ak-
ceptovat. Příjem má chodit pravidelně a nejlépe na 
váš běžný účet. Banky chtějí doložit výpisy z účtu 
s viditelnou příchozí mzdou. Pokud tomu tak není, 
je potřeba příjem individuálně posoudit.

Příjem z podnikání na základě 
živnostenského listu
Druhým nejobvyklejším příjmem je příjem vypo-
čítaný z vlastního podnikání. Je zapotřebí obvyk-
le doložit daňové přiznání za poslední dva roky. 
V tomto případě si lze těžko příjem spočítat doma, 
protože každá banka počítá akceptovatelný příjem 
jinak. Minimálně jedno daňové přiznání již musí 
být podané. Výjimkou může být to, že jste byli 
ve stejné fi rmě zaměstnáni a přešli jste na živnost. 
Náplň práce a odesílatel peněz se v tomto případě 
nesmí změnit.

Příjem z vlastní společnosti
Tyto příjmy se posuzují individuálně. Vždy je za-
potřebí doložit daňová přiznání fi rmy za poslední 

dva roky včetně všech příloh. „V tomto případě je 
nejlepší obrátit se na hypotečního specialistu, který spo-
čítá možné varianty v různých bankách,“ říká Anna 
Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT. Ban-
ky mohou vzít v úvahu různé možnosti příjmu: 
výplatu mzdy z vlastní společnosti, rozdělený zisk, 
ale existují i další varianty. 

Příjem z pronájmu
Tento příjem banky uznávají v určité procentuální 
výši. Je zapotřebí doložit nájemní smlouvy a daňo-
vá přiznání. Pokud vám tento příjem nechodí ještě 
rok, a tedy jste nepodávali daňové přiznání, lze ná-
jem akceptovat také, ale banky započítají nižší pro-
cento z tohoto příjmu a budou chtít vidět výpisy 
z účtu s tímto příjmem.

Příjem z budoucího pronájmu
Pokud si kupujete nemovitost na investici a budete 
ji pronajímat, lze tento příjem rovněž počítat. Ban-
ky ale uznávají nižší částku a maximální úvěr bude 
do 60 % hodnoty nemovitosti.

Příjem ze zahraničí
Banky tento příjem počítají individuálně. Rozho-
dující je, ze které země tento příjem máte. Banky 
odečtou 15 % až 20 % z příjmu za kurzovní rizi-
ko. Posouzení je individuální a příjem se akceptuje 
častěji jen ze zaměstnání, výjimečně i z podnikání. 
Příjem z pronájmu ze zahraničí banky neakceptují.

Banky akceptují velké množství příjmů, ale ne zcela dva roky včetně všech příloh. „V tomto případě je 

Jaké příjmy banky akceptují
při žádosti o hypotéku? 
Již rok platí přísné pravidlo stanovené Českou národní bankou, kterým se hypo-
teční banky řídí: maximální možný součet všech úvěrových splátek je 45 % čistého 
měsíčního příjmu a zároveň maximální výše všech úvěrů je devítinásobek čistého 
ročního příjmu. Splnit je potřeba oba tyto parametry. Pokud je vás více, příjmy se 
sečtou. Pokud již máte nějaké úvěry, odečtěte je od výsledku. Počítají se i kreditní 
karty a kontokorenty.

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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PRONÁJMY

BRNO - ŽEBĚTÍN, ULICE RÍŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7HA
Pronájem novostavby pěkného a kompletně zaříze-
ného bytu 1+kk. CP 42 m², 2. NP. 2.000,-Kč záloha na
inkaso a služby včetně internetu.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

7 500 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. KRONDLOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7H9
Pronájem bytu 1+kk po kompletní rekonstrukci v se-
cesní vile u Wilsonova lesa. Pokoj 20 m² včetně ku-
chyňského koutu, koupelna, předsíň, CP 30 m². In-
kaso 1000,-Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 900 Kč/měs.

BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE BŘENKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7H8
Pronájem bytu 1+1 po kompl. rekonstrukci, zvýšené
přízemí cihlového domu v klidné jednosměrné ulici.
CP 41 m². Byt je nabízen kompl. zařízený. Inkaso
2.000,- Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 000 Kč/měs.

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

15 000 Kč/měs.

BRNO - STRÁNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E725
Pronájem krásného bytu 2+1, nachází se ve 4. NP
viladomu ve vyhledávané lokalitě, po kompletní re-
konstrukci, ihned k nastěhování. UP 70 m², PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

16 000 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7H6
Pronájem luxusního slunného bytu 3+kk, nachází
se v 4.NP v novostavbě bytového domu, lodžie,
krásné výhledy. Ihned volný k nastěhování. UP 71
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

19 000 Kč/měs.

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LC
Pronájem nového, krásně zařízeného bytu 2+kk,
právo užívání bazénu, sauny a wellness 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 - MĚSTO

BRNO - KOMÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7AR
Prodej vily 5+kk v lukrativní brněnské části Komín,
velmi klidná lokalita obklopena přírodou, zahrada,
zahradní domek, jezírko. UP 247 m², CP 863 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. SIROTKOVA
www.realcity.cz/rc/E7BG

Dlouhodobý pronájem suché garáže. Vchodová ple-
chová vrata, zavedená elektřina a voda. Dobrá do-
stupnost, 10 minut do centra města.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 200 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

BYT 2+KK, 47 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7AO
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

2 880 000 Kč

BYT 2+KK, 54 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
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
Byt v revit. domě na klidné a tiché ulici, ve
4.NP/6NP s výtahem. CP bytu 55 m² + lodžie +
sklep. Po částečné rek. V blízkosti MŠ, ZŠ, Tesco,
koupaliště, MHD.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

3 750 000 Kč

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!

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

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
4 350 000 Kč
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HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - KOMÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7H1
Prodej krásného bytu 2+kk ve vyhledávané loka-
litě, 3. NP, stavebně bezproblémově rozšiřitelný
na 3+kk, balkon, sklep, krásný výhled. UP 77 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

4 900 000 Kč

BYT 3+KK, 89 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7HH
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

4 990 000 Kč

BRNO - OBŘANY
Třída G

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

6 750 000 Kč

BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LD
Moderní třípodlažní RD rozdělen na 2 bytové jed-
notky 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 - BOHUNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7H5
Prodej zajímavého řadového RD s možností využití
pro bydlení i podnikání, v 1.NP byt 2+kk, v 2. NP byt
4+kk, zahrada. UP 375 m², CP 317 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

15 500 000 Kč

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - VENKOV

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

informace v RK

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
3 290 000 Kč

RD 4+2 MODŘICE, NÁMĚSTÍ MÍRU
Třída G

www.realcity.cz/rc/E678
Vícegenerační samostatně stojící RD s pozemkem
o CP 420 m² a zahradou. Určen k rekonstrukci s
možností rozšíření o půdní vestavbu.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 555 920
4 290 000 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

OSTATNÍ ČR

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

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

informace v RK

KAMENIČKA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7HU
Prodej přízemního rodinného domu v obci Kame-
nice, část Kamenička. V přízemí se nachází byt o
dispozici 4+kk s plochou 160 m². Volný půdní pro-
stor 240 m².
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 495 000 Kč

POZEMKY

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

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

informace v RK

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E7AQ

Prodej stav. pozemku v lukrativní lokalitě, vhodný
pro výstavbu funkcionalistické vily, veškeré inže-
nýrské sítě na pozemku, krásné výhledy. CP 876
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/E4UH

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 6900
m², uliční šíře 60m, hloubka 115m. Pozemek je územ-
ním plánem určený jako plocha pro výrobu a sklado-
vání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

640 Kč/m²

KOMERCE

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

informace v RK

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/E7I4
Pronájem pěkných kancelářských prostor po rekon-
strukci blízko centra města, CP 19 m² + kuchyňka.
2.NP, energie a služby vč. internetu 40,-Kč/m2/měsíc.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

200 Kč/m²/měs.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!
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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 13 m²
a kuchyňka 10 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
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.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem celého patra v exkluzivním historickém ob-
jektu zámečku po kompl. rekonstrukci vč. parkova-
cích míst, 4 kanceláře se zázemím, terasou 63m², CP
117 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 200 Kč/měs.

BRNO
Třída D

www.realcity.cz/rc/E7HY
Nabízíme pronájem kanceláře typu open space
o ploše 60 m² v 1.patře administrativní budovy
na ulici Vídeňská, poblíž Nemocnice Milosrdných
bratří.Klimatizováno.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

20 000 Kč/měs.

KUŘIM, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BE
Pronájem výrobní či skladovací haly. CP 320 m². CP
haly 262m² + zázemí (kancelář 12 m², kuchyňka 4m²,
toalety, sprchový kout, jídelna 11 m² a šatna 11,5 m²).
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

32 000 Kč/měs.

BRNO
Třída D

www.realcity.cz/rc/E7HX
Pronájem kancelářské jednotky o ploše 120 m² na
ulici Vídeňská. Jednotku tvoří kancelář typu open
space, 2 menší kanceláře, zasedačka, kuchyňka a
hala.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

40 000 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
Třída D

www.realcity.cz/rc/E7HV
Pronájem kancelářské jednotky o ploše 180 m²
na ulici Vídeňská. Jednotku tvoří 2 kanceláře typu
open space, 2 menší kanceláře, zasedačka, ku-
chyňka a hala.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

60 000 Kč/měs.

PANSKÉ DUBENKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6NO
Rozlehlý areál se širokou škálou využití (adminis-
trativní a skladovací zázemí), rekonstrukce v roce
2002, nová el. a top. CP 21.122 m², ZP 2.880 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

15 000 000 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

PLATBA HOTOVĚ, VŠE VYŘÍDÍM
www.realcity.cz/rc/E7AN

Překážkou není dluh ani exekuce.
Volejte tel.: 775 185 005

dohodou

POPTÁVÁME
Třída G

www.realcity.cz/rc/E724
Poptáváme pro investory stavby určené k rekon-
strukci (rodinné domy, byty, …), Brno a Brno - venkov.
Kontakt 775 077 502
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

POPTÁVÁME
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7BD
Poptáváme pro konkrétní klienty byty 1+1, 1+kk v Brně
v dosahu MHD. Kontakt 775 077 502
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

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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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.

Co bude znamenat přijetí dlouho očekávaného 
zákona pro realitní kanceláře? Co přinese realit-
ním makléřům? A v neposlední řadě, posílí pozi-
ci této profese v očích spotřebitele? Tyto a řadu 
dalších otázek si nyní klade mnoho lidí, kterých 
se bude nová zákonná úprava týkat. Je to logické 
a správné. Bude-li zákon opravdu přijat (ještě musí 
proběhnout schvalovacími procesy v Senátu a opět 
v Poslanecké sněmovně a také se k němu bude vy-
jadřovat prezident), bude naprosto nezbytné, aby 
všichni aktéři realitního zprostředkování svoji čin-
nost podle nového zákona přizpůsobili. Poměrně 
dost času (6 měsíců od zveřejnění ve Sbírce) bu-
dou mít na získání nového oprávnění k činnosti, 
tedy vázané živnosti. Ovšem všechno ostatní bude 
muset každý zprostředkovatel realizovat podstat-
ně rychleji. Takříkajíc okamžitě. On totiž zákon 
začne ke schválenému (zatím však neznámému) 

datu platit. Nechci teď nikoho strašit. Jen varuji 
ty, kteří „do včerejška“ měli dost času. Slyšel jsem 
řadu komentářů typu: když to počkalo pětadvacet 
let, nebude to tak žhavé. Ale chyba lávky! Pokud 
zákon bude opravdu defi nitivně přijat, pak nastane 
to, po čem všichni volali, prakticky okamžitě. Je-
nom se nyní tak trochu ukazuje, že ne všichni vo-
lali po tomtéž nebo, a to je ještě častější případ, ne-
věděli, po čem volali. Nyní se musejí „probudit“. 

Asociace je tu pro všechny a bude pomáhat a po-
skytovat pokyny takové, aby přechod na novou 
úpravu byl co nejjednodušší. Čtěte proto naše 
články, sledujte náš web www.arkcr.cz . 

Realitním zprostředkovatelem by již neměl být 
každý. Pouze ten, kdo prokáže odbornou způso-
bilost. To se ovšem řadě kritiků zákona včera ještě 
líbilo, nyní s tím mají problémy. A tak tu máme 
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Zákon o realitním 
zprostředkování míří do Senátu!
Kdo se alespoň trochu zajímá o dění kolem realitního businessu, nemohl přehléd-
nout listopadovou tiskovou zprávu Asociace realitních kanceláří České republiky 
„Vítáme přijetí zákona o realitním zprostředkování Poslaneckou sněmovnou. Sen 
všech slušných realitních kanceláří tak již má reálné obrysy. Asociace realitních 
kanceláří České republiky za vznik 'realitního zákona' bojuje již od svého založení 
v roce 1991.“ 



první paradox. Jedni poukazují na to, že kritéria 
pro prokázání odborné způsobilosti jsou příliš 
měkká, druzí si najednou myslí, že by měla být 
tato pravidla nastavena jinak. Paradoxně, a to platí 
o kritice prakticky všeho, co se v zákoně objevi-
lo, nikdy nedokážou říci, jak by to, či ono, mělo 
vypadat. Prezident ARK ČR Ing. Jaroslav Novot-
ný k navrhované úpravě řekl: „Činnost slušným 
zprostředkovatelům zákon komplikovat nebude, 
ti ostatní budou muset změnit svůj postoj k pro-
fesi i spotřebiteli. Zákon by měl posílit postavení 
profese na společenském žebříčku a posílit důvěru 
spotřebitele v poskytované služby.“ To vystihuje 
současnou situaci. Zprostředkovatelé, a nejedná 
se pouze o „velké“ společnosti, nýbrž všechny, 
kteří na trhu poctivě slouží realitnímu řemeslu, ti  
v převážné většině nové povinnosti již dávno na-
plňují. Jsou pojištěni na profesní odpovědnost. Ve 
své profesi se vzdělávají. Ve smluvním vztahu s kli-
enty používají písemné smlouvy, a protože jim je 
vypracovali spolupracující advokáti, mají všechny 
náležitosti, které zákon popisuje.  Do katastru mají 
zřízen dálkový přístup, aby pro své klienty zajistili 
ty nejaktuálnější informace. Většina realitních kan-
celáří na trhu využívá pro úschovy kupních cen 
advokátních či jiných úschov, které zákon dnes 
chce upřednostňovat, a tak bych mohl pokračovat. 

Současná varianta zákona přijatá v PSP ČR v pod-
statě vyhovuje zadání dříve schváleného Věcného 
záměru zákona. Řeší odbornou způsobilost, po-
vinné pojištění profesní odpovědnosti, písemné 
smlouvy se spotřebiteli včetně těch tzv. exklu-
zivních, zabývá se úschovami, kdy chce ochránit 
klientské peníze proti případné insolvenci. Při 
podrobném zkoumání jednotlivých paragrafů zá-
kona lze o jejich formulaci diskutovat. Asociace 
realitních kanceláří České republiky se podílela 

na řadě změn, které přispěly k nápravě poslední-
ho vládního návrhu.  To, co se nepodařilo, z části 
řešily některé pozměňovací návrhy. Výsledek není 
stoprocentní, vždy bude do čeho se „navážet“.  
Viceprezident ARK ČR, JUDr. Miroslav Duda, to 
komentoval slovy:  „Ze zkušenosti mohu říct, se 
dá předpokládat, že to vyvolá vznik nejrůznějších 
skupin, komor či asociací, které se budou na tomto 
aktu chtít zviditelňovat. Realitní makléři, kteří nás 
sledují, však bezpochyby vědí, že Asociace realit-
ních kanceláří České republiky vždy zcela nezávis-
le a trvale usilovala o prospěch realitních kanceláří 
napříč realitním trhem. I nadále se vždy jako první 
bude snažit o to, aby spotřebitel využíval služeb 
realitních kanceláří a neměl žádné opodstatněné 
důvody přicházet o peníze bez využití realitních 
kanceláří.“

Shrňme si na závěr, co patřilo mezi nejdůležitější 
Sněmovnou přijaté pozměňovací návrhy. Je to ur-
čitě regulace úschov včetně jejich evidence a záro-
veň zlepšení postavení ochrany úschovy klientů na 
účtech bank proti krachu banky na stejnou úroveň 
jako mají advokáti či notáři. Dále byla schválena 
změna v pojištění, a to ve formě sníženého pojiš-
tění na úrovni 50% pro franšízanty, či jiné osoby, 
které vykonávají zprostředkovatelskou činnost na 
účet firmy, jejímž logem či značkou disponují. 
Kvalifikační možnosti se pak díky jinému přijaté-
mu návrhu rozšiřují o kurzy MBA a byla také přija-
ta změna, kdy pro vztahy zprostředkovatele s pod-
nikateli se umožňuje libovolná výpovědní lhůta. 

Návrh zákona nyní bude odeslán Senátu. Očeká-
vaná účinnost k 1. lednu 2020 zřejmě není reálná. 
Reálnější se jeví obecná účinnost, tedy 15 dní po 
jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR.

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“.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR
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ROSICE
www.realcity.cz/rc/E6TJ

Pozemek, 440 m²
MP CZECH real

tel.: 736 130 609
1 760 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E7KP

Pozemek, 1223 m²
Realitní společnost ČS

tel.: 733 284 630
1 790 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/E6T4

Pozemek, 1770 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
1 799 990 Kč

PODOMÍ
www.realcity.cz/rc/E7KQ

Pozemek, 3635 m²
CENTURY 21 Dream

tel.: 731 836 733
1 817 500 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E6BL

Pozemek, 1953 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 790 263
1 915 913 Kč

SVITÁVKA
www.realcity.cz/rc/E46V

Pozemek, 5446 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 613 657
2 995 300 Kč

SIVICE
www.realcity.cz/rc/E6T6

Pozemek, 829 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
3 192 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7KR

Pozemek, 1056 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 604 220 025
3 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7KU

Pozemek, 394 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 447
4 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6TC

Pozemek, 607 m²
CENTURY 21 Relax Positive

tel.: 733 166 172
5 170 000 Kč

ROZDROJOVICE
www.realcity.cz/rc/E79X

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

tel.: 774 110 007
6 330 000 Kč

MORAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/E7KV

Pozemek, 4315 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 674 530
6 472 500 Kč

HNANICE
www.realcity.cz/rc/E6T9

Pozemek, 4620 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
3 700 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E7KS

Pozemek, 915 m²
MP CZECH real

tel.: 736 130 609
3 750 000 Kč

LIPŮVKA
www.realcity.cz/rc/E7KT

Pozemek, 551 m², tř. A
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
3 990 000 Kč

SUCHOHRDLY
www.realcity.cz/rc/E79V

Pozemek, 1758 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
4 110 000 Kč

OSTOPOVICE
www.realcity.cz/rc/E7KX

Pozemek, 408 m²
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
6 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7KY

Pozemek, 1193 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
11 900 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6TD

Pozemek, 12033 m²
Gaute a.s

tel.: 605 341 674
12 033 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E5G7

Pozemek, 45220 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
29 500 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků
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ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E7KZ

Dům, 53 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 725 892 885
1 000 000 Kč

KRÁSENSKO
www.realcity.cz/rc/E6Z8

Dům, 57 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 199 000 Kč

DOUBRAVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7DF

Dům, 150 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 250 000 Kč

HORNÍ POŘÍČÍ
www.realcity.cz/rc/E7L1

Dům, 1413 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 300 000 Kč

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/E7DG

Dům, 221 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 380 000 Kč

ZÁVIST
www.realcity.cz/rc/E7L2

Rohový dům, 131 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 570
1 390 000 Kč

HRÁDEK
www.realcity.cz/rc/E7L3

Dům, 190 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 150 000 Kč

BRANKOVICE
www.realcity.cz/rc/E7L4

Dům, 298 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7L8

Dům, 210 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
4 500 000 Kč

CHUDČICE
www.realcity.cz/rc/E7L9

Řadový dům, 160 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
4 549 000 Kč

ŠLAPANICE
www.realcity.cz/rc/E7LA

Řadový dům, 153 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 739 311 106
4 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LB

Řadový dům, 90 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 540
4 850 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E7L5

Dům, 180 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7L6

Řadový dům, 120 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 544
3 500 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E793

Dům, 150 m², tř. G
Duna House

tel.: 720 328 117
3 999 000 Kč

RÁJEC-JESTŘEBÍ
www.realcity.cz/rc/E7L7

Dům, 822 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 725 546 701
4 490 000 Kč

VACENOVICE
www.realcity.cz/rc/E7LC

Dům, 6+1, 213 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
4 890 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E7LD

Dům, 152 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
6 490 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E7LE

Dům, 436 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 777 764 160
8 490 000 Kč

PAVLOV
www.realcity.cz/rc/E7LF

Dům, 855 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
9 000 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E7LG

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 150 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E7LH

Byt, 1+kk, 22 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
1 272 600 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E7LI

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 300 000 Kč

HRUŠOVANY U BRNA
www.realcity.cz/rc/E7LJ

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LK

Byt, 1+kk, 31 m², tř. C
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
2 250 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E7F6

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
2 299 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E7LL

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LM

Byt, 1+kk, 41 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LQ

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 290 000 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/E7LR

Byt, 2+kk, 65 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 450
4 400 000 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/E7LN

Byt, 2+1, 47 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LO

Byt, 2+1, 76 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LP

Byt, 2+1, 77 m², tř. G
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 604 215 282
3 700 000 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
3 999 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LS

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 337
4 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7H1

Byt, 2+kk, 77 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
4 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LT

Byt, 2+1, 78 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
4 980 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7LU

Byt, 2+kk, 84 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
5 649 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 15 od 25. 11. do 15. 12. 2019

Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

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 speciální 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“.

Jak to funguje?
„Ještě před tím, než si vyberete nemovitost, vyřídíme 
společně hypotéku,“ říká Anna Kendíková ze společ-
nosti HYPOASISTENT a dodává: „Sepíšeme žádost 
a doložíme podklady k posouzení příjmu.“ U zaměst-
nanců se dokládají výpisy z účtu s příchozí mzdou 
a potvrzení o příjmu na formuláři banky, u podni-
katelů se doloží daňové přiznání. V této fázi se však 
nemovitost vůbec neřeší. Důležité je si pouze spo-
čítat, kolik máte vlastních peněz a dle toho nastavit 
variantu hypotéky. Na výběr máte hypotéku 90 %, 
80 % a 70 % – podle toho, jaký podíl očekávané 
ceny plánujete fi nancovat z vlastních prostředků. 
Banka vám následně schválí požadovanou výši hy-
potéky na základě vašeho příjmu. Poté máte rok 
na to, abyste si nemovitost vybrali a peníze z hypo-
téky vyčerpali. Jakmile si tedy vyberete svůj vysně-
ný byt nebo dům – doložíte návrh kupní smlouvy 
a nechá se udělat odhad hodnoty této nemovitosti. 
Banka vyhotoví zástavní smlouvy a již je vše jako 
u klasické hypotéky, avšak s tím rozdílem, že hypo-
téka byla dopředu schválená a nic tedy neriskujete.

Dokládám po výběru nemovitosti opět příjmy?
Ne, banka již po vás opětovné doložení pří-
jmu nepožaduje. Ale pozor, je tu jedna výjimka. 
Od schválení do vyčerpání hypotéky je potřeba 
nepořizovat si další úvěr, jinak by bylo potřeba 
příjem znovu doložit. Banka se totiž před čerpá-
ním podívá do úvěrového registru a pokud byste 
si pořídili nový úvěr (stačí i jen kontokorent nebo 
kreditní karta), bude banka požadovat aktualizaci 
vaší bonity. „Z toho důvodu doporučujeme počkat 
s dalšími případnými úvěry, anebo si je vzít ještě před 
schválením hypotéky,“ říká Anna Kendíková.

Co když potřebuji méně peněz, než je schváleno?
V tomto případě se nemáte čeho obávat. Banka 
dává možnost až 50 % z výše schválené částky 
zdarma nevyužít (nevyčerpané peníze nelze použít 
na jiný účel). Tyto nepoužité peníze samozřejmě 
splácet nebudete, vše se přepočítá na částku, kterou 
skutečně potřebujete. Pozdější navyšování hypoté-
ky ale není možné, musel by se připravit nový úvěr. 
Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si schválit 
raději vyšší částku, aby pak hypotéka byla dostateč-
ná. 50 % je dostatečně vysoká částka, abyste měli 
rezervu.

Co se stane, když za rok hypotéku nevyužiji, 
jaké jsou tam poplatky?
Poplatek za schválení je standardně ve výši 
4 900 Kč, ale je možná výjimka. Pokud se vám 
za rok nepodaří najít nemovitost, pak zaplatíte stor-
no poplatek 9 900 Kč. Celé vás to tedy bude stát 
14 800 Kč. Je to samozřejmě na zvážení, ale výho-
dou je, že hypotéku máte okamžitě k dispozici a že 
je již schválená a tedy 100% jistá. Nemusíte se tak 
obávat, že byste přišli o rezervační poplatek (což 
by stálo podstatně víc), nebo že by vám vysněnou 
nemovitost „vyfoukl“ někdo rychlejší.

Na co všechno můžu použít tuto hypotéku?
Tuto hypotéku je možné získat na koupi nemovi-
tosti (bytu nebo domu) určené k bydlení. Nelze ji 
použít na rekonstrukci, ani na výstavbu. V případě 
koupě novostavby by se mělo jednat o takový byt 
nebo dům, který už je dokončený nebo těsně před 
dokončením – aby hypotéku bylo možné vyčerpat 
do roka od schválení úvěru.

Jak to funguje? Co když potřebuji méně peněz, než je schváleno?

Nejdřív jistou hypotéku, 
až pak hledat byt!
Chcete koupit byt, ale máte obavy, abyste nepřišli o rezervační poplatek, kdyby vám 
hypotéka nevyšla? Je zde jedno řešení. Nechte si nejdříve schválit hypotéku a až pak 
hledejte vysněný byt. 

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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Více informací na mig@mig.cz nebo na tel.: 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 stylového bytu 3+1 v prvorepublikovém činžovním domě. Byt v OV, UP 115 m2, lodžie a balkon. Rekonstrukce 
2012, eurookna, parkety, možnost 2x kryté parkovací stání. Byt je ihned k nastěhování.

www.realcity.cz/rc/E66IBRNO, UL. STAŇKOVA

G

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 776 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

C

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

8 bytů je připraveno k předání
Kuchyňská linka v ceně každého bytu

Moderní bydlení na ŠMERALCE
byty inspirovány industriálním prostředím

MODERNÍ BYTY V BRNĚ – PISÁRKÁCH 
ulice Veslařská, možnost garážového stání

INFORMACE V RK    
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K prodeji se nabízí 6 bytů 3+kk 
od 77,7 m2 do 82,8 m2 s terasami 
od 7,5 m2 do 49,9 m2.

Ke každému bytu je v ceně 
garážové stání a sklep.

Pro více informací 
nás neváhejte kontaktovat.

Stavba zahájena, dokončení 03/2021

Novostavba
bytového domu
na ulici Sirotkova, Brno-Žabovřesky

RD Ivančice

Poslední 2 volné jednopodlažní RD

Poslední volný byt 4+kk s terasou a garáží

Zkolaudováno, k nastěhování!

Dokončení 07/2020

Byty Ivančice
ulice Za Cihelnou

RKM development s.r.o., Milady Horákové 23, Brno 602 00, tel: 774 719 911        www.rkmdevelopment.cz

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
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POD CHVALOVKOU  -  Nové bydlení v přírodě, kousek od přehrady
Prodej bytů 1+kk až 4+kk

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 PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

B / 52 kWh (m2/rok)

KAMECHY -  Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej bytů 1+kk až 4+kk INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

www.pod-chvalovkou.cz www.byty-kamechy.cz
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Smart cities jdou ruku 
v ruce s urbanizací. 
Lidem zajistí vyšší životní 
úroveň. Jednotlivé kroky 
a procesy vedou 
k zefektivnění funkčnosti 
města a zvýšení 
dostupnosti pro jeho 
obyvatele.

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

Sám Chris Vejn tvrdí, že 
lidstvo jako celek potřebuje 
provést změny v systémech, 
infrastruktuře a postojích, 
aby si uvědomilo výhody, 
které jsou klíčové pro 
udržitelnost měst. Aby 
k tomu mohlo dojít, je třeba 
ještě nějaký čas, neboť musí 
společně spolupracovat 
prvotně vlády, průmysl 
a společnost. Jedině tak lze 
zajistit inteligentní přechod 
na inteligentní města. 
V případě, že se díváme 
na koncept smart cities 
z tohoto úhlu pohledu, 
může se jejich plánování 
a výstavba stát významným 
nástrojem ke stmelování 
současné roztříštěné 
společnosti. 

Kvalitní infrastruktura
Pokud se problematikou zabýváte, jistě víte, že 
jedním z hlavních cílů výstavby je vytvořit pro 
lidi skvělou infrastrukturu. Ta zahrnuje vodovodní 
a kanalizační služby, dodávky elektřiny a další. In-
formace z infrastruktury jsou v takových případech 
shromažďovány prostřednictvím detektorů napří-
klad plynu či elektřiny a dalších analytik, které jsou 
pečlivě zapracovávány do malých sítí a zaváděny 
do počítačů.

Chytrá řešení
Chytrá města - to jsou především chytrá řešení, 
která nabízejí. Patří sem jednoznačně zpřístupnění 
údajů, ke kterým bychom se dříve jen stěží dostali. 
Tato data zpracovávají a na základě vyhodnocení 
a s pomocí speciálních programů se následně starají 
o bezchybné zabezpečení mnoha služeb, například 
o zpracování odpadních vod, sledují kvalitu vody 
apod.

Podpora rozvoje aktivit
Dalším pozitivním důvodem je fakt, že chytrá měs-
ta zvyšují rozvojové aktivity daného regionu. To se 
týká například výstavby nových škol, nákupních, 
zábavních, sportovních a dalších center. Veškeré 

podobné činnosti jsou považované za prospěšné, 
a to lidem, vládě a nakonec i životnímu prostředí.

Zajištění bydlení
Jedním z hlavních cílů chytrých měst je zajistit 
všem bydlení. Obecně panuje celosvětový trend, 
že se lidé přesouvají z vesnic do aglomerací. Těm 
ovšem díky tomu začíná docházet životní prostor, 
stejně jako volné bytové jednotky a parcely pro vý-
stavbu dalších domů a bytů. I v tomto ohledu mo-
hou být chytrá města řešením. Díky nim vznikají 
velmi individuální modely udržitelného bydlení, 
které mají naději na přežití a do budoucna slibují 
dokonce dlouhodobý úspěch.

Podpora a zvyšování zaměstnanosti
Ačkoli u nás problém nezaměstnanosti v současné 
době není, ve světě je tomu jinak. Z tohoto úhlu 
pohledu nabízejí chytrá města všem svým obyvate-
lům mnoho výhod a také nových příležitostí. Díky 
nim vznikají i nová pracovní místa a uvolňují se 
ta stará. Zvyšuje se poptávka po práci a klesá neza-
městnanost. Už jen projektování nebo třeba samot-
ná výstavba smart cities vyžaduje mnoho chytrých 
mozků a šikovných rukou. 

Kvalitní infrastruktura podobné činnosti jsou považované za prospěšné, 

Smart cities – chytrá města 
Zásadní důvody, proč je podporovat
Chytrá města jsou trendem budoucnosti. Stejně jako mohou lidstvo obohatit, mo-
hou mu i významně uškodit. Pokud by se vycházelo ze skutečných potřeb lidí, na 
základě čehož by se následně zaváděly digitální nástroje, které tyto potřeby mohou 
uspokojit, pak by mohly být přínosem. Stejný názor má i Australan Chris Vejn, kte-
rý se plánováním inteligentních měst po celém světě zabývá již desítky let. Zaměřili 
jsme se na důvody, proč chytrá města potřebujeme.



WWW.REALCITY.CZ

bytový dům

BYTY NA INVESTICI www  .bytyzidenice.cz

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
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

604 223 857 www.bytybucovice.cz

Moderní
byty

Krásné, rodinné bydlení nedaleko Brna
K nastěhování na podzim 2019

cena od 39.000,- za m2

parkovací stání od 55.000,-Kč
uvedené ceny jsou včetně DPH
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BBYTOVÁ NÁSTAVBA OC UNION  Vídeňská 77, Brno

BYTY BLÍZKO CENTRA

60% prodáno

 602 167 046

PRODEJ
ZAHÁJEN

Vídeňské terasy, s.r.o.
zh

ot
ov
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l

st
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by
:

www.rezidencegajdosova.cz
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:

B REZIDENCE GAJDOŠOVA  Táborská 48, Brno

 724 972 540
www  .vidensketerasy.cz 
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Hilleho 6
Spojení původní architektury 
s moderním designem

V klidné ulici lemované stromy, přímo u náměstí 28. října, 
se nachází unikátní rezidence Hilleho 6. Vznikla komplet-
ní rekonstrukcí neorenesančního domu, jenž navrhl stavitel 
František Alois Dvořák ve 2. polovině 19. století. Díky dů-
kladné rekonstrukci tak vznikla rezidence s nezaměnitelným 
geniem loci splňující všechny nároky současného bydlení.

Cílem modernizace objektu, která byla svěřena do rukou ateliéru 
A77 Architekti, bylo plné využití potenciálu nádherných prostorů 
a propojení původní architektonické podoby se současnými tren-
dy. Obyvatele domu tak přivítají velkoryse pojaté společné prosto-
ry korespondující s honosností stavby. Samotné bytové jsou k pro-
deji dokončené v prvotřídních standardech, jejichž součástí jsou 
třívrstvé dubové podlahy, vyhřívaná dlažba z přírodního kamene, 
dřevěná kastlová okna s izolačními skly či historizující vstupní i in-
teriérové dveře. Byty, které jsou situovány do vnitrobloku, mají 
balkon a v nejvyšším patře domu se nacházejí dva byty o rozlohách 
172 a 144 m2, oba se zapuštěnou terasou. 

Rezidence Hilleho 6 je situována v klidné části širšího centra Brna, 
v bezprostřední blízkosti parku Lužánky a v okolí veškeré občan-
ské vybavenosti, včetně restaurací, barů, kaváren, obchodů a množ-
ství služeb. 

V současné době zbývají v rezidenci Hilleho 6 na prodej tři volné 
bytové jednotky. V případě zájmu o prohlídku kontaktujte realitní 
kancelář Svoboda & Williams. 

Kapucínské náměstí 307/15, 602 00, Brno-střed
info@svoboda-williams.com | Tel.: +420 543 250 711

www.svoboda-williams.com





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

www.ambienten.cz Ing. Monika Russeggerová

BRNO - JUNDROV
www  .realcity.cz/rc/E7GX

Novostavba funkcionalistického domu 4+kk ve vyhledávané 
lokalitě s garáží a parkováním na pozemku, zahrada, 

letní terasa. UP 120 m2, CP 275 m2, PENB: G.
15 500 000 Kč

BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
www  .realcity.cz/rc/E7GY

Luxusní prostorný byt 4+kk ve stylovém viladomě s terasou 
s nádhernými panoramaty na město Brno, 2x garáž. stání, 

1x venk. stání a 2x sklep. UP 193 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO - ČERNÁ POLE
www  .realcity.cz/rc/E7GZ

Pronájem luxusního, plně vybaveného mezonet. bytu 3+kk 
v žádané lokalitě, terasa, 2x balkon, krásné výhledy do okolí. 

Ihned k nastěhování. UP 100 m2, PENB: G.
40 000 Kč / měsíc 

LIPŮVKA
www  .realcity.cz/rc/E774

Prodej exkluzivní vily 7+1 na jedinečném místě, 
obklopena krásnou zahradou, vzrostlá zeleň, biotop, 

posilovna, sauna, vířivku. UP 389 m2, CP 9.940 m2, PENB: G.
Informace v RK

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
www  .realcity.cz/rc/E6LB

Luxusní unikátní venkovská usedlost v absolutním 
soukromí, altán s vlastní kuchyní, krbem, udírnou, 

2x dvojgaráž, vířivka. UP 405 m2, CP 9.699 m2, PENB: G.
Informace v RK

MORAVANY
www  .realcity.cz/rc/E6MT

Mimořádná vila 9+2, vnitřní bazén, vzrostlá zahrada, 
skládá se ze 3 objektů s vnitřním propojením a zahradním 

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

BRNO - STRÁNICE
www  .realcity.cz/rc/E7H2

Dvougenerační vila 8+2 z 30.let s nádherným výhledem, 
zasazena do udržované, slunné zahrady, skvělá lokalita 

poblíž Wilson. lesa. UP 454 m2, CP 490 m2, PENB: G.
22 000 000  Kč

LELEKOVICE
www  .realcity.cz/rc/E7AP

Dispozičně perfektní, třípodlažní, dvougenerační RD 
s krásnými výhledy, krb, 3x garáž, vzrostlá zahrada, 

absolutní soukromí. UP 220 m2, CP 3.056 m2, PENB: G.
12 500 000 Kč

BABICE NAD SVITAVOU
www  .realcity.cz/rc/E79G

Prodej novostavby dvoupodlažního RD 4+kk v malebné 
obci nedaleko Brna, udržovaná zahrada s krásnými výhledy 

do okolí. UP 125 m2, CP 469 m2, PENB: B.
6 990 000 Kč

BRNO - SADOVÁ
www  .realcity.cz/rc/E6U5

Prodej nové luxusní funkcionalistické vily vhodné 
k rodinnému bydlení i podnikání, velmi vyhledávaná lokalita, 

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

BRNO - LÍŠEŇ
www  .realcity.cz/rc/E7HT

Dispozičně jedinečný slunný byt 4+kk v 5.NP s nádhernými 
výhledy do okolí, lze rozdělit na 2 samostat. byt. jednotky, 

garáž. stání, sklep. UP 177 m2, PENB: G.
12 000 000 Kč

BRNO - STRÁNICE
www  .realcity.cz/rc/E727

Luxusní, nadstandardní byt 5+kk se zahradou 
ve velmi vyhledávané lokalitě u Wilsonova lesa. 

UP 145 m2, zahrada 314 m2, PENB: G.
16 900 000 Kč


