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OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

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

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
HOTOVOST DO 24 HODIN!
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800 100 455
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PRODEJ RD/CHALUPY 2+1
BŘEZINKY, OKR. SVITAVY

Sam. stojící budova k rekonstrukci. 
Možnost využít pozemek na nový RD. UP domu 
cca 50 m2, CP 126 m2. Volný ihned, klíče v RK!

290 000 Kč 

PRODEJ CHATY 2+KK
BRNO, KNÍNIČKY

Zastavěná plocha cca 46 m2. 
Krásné místo v lese. Objekt po částečné 

rekonstrukci. Volné ihned, klíče v RK!
449 000 Kč

G

PRODEJ ÚTULNÉ CHATY
DOLNÍ KOUNICE

Sam. stojící chatka na vlastním pozemku 
o CP 993 m2. Krásné a klidné místo pro 

odpočinek. Volné ihned. Klíče v RK! 
490 000 Kč

PRODEJ RD/CHALUPY 3+KK
ROZHRANÍ, OKR. SVITAVY

UP cca 67 m2, ZP 165 m2, CP 309 m2. Sam. 
stojící dům se zahradou. Vzdálený 20 km 

od Svitav. Volný ihned, klíče v RK!  
590 000�Kč 
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PRODEJ OV 1+1
BRNO-VEVEŘÍ, UL. SLOVÁKOVA

Byt o CP 48,80 m2 + podíl na hale 3,15 m2

+ 3,10 m2 sklep. Krásný byt v centru Brna 
s výbornou dostupností, volný ihned, klíče v RK!

3 590 000 Kč 

PRONÁJEM BYTU 1+1
BRNO-BYSTRC, UL. EČEROVA

CP 40,95 m2. Vybavený, moc pěkný byt, 
který je ihned volný. Má krásný 
balkón s výhledem. Klíče v RK!

7 500 Kč / měsíc
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PRONÁJEM SLUNNÉHO BYTU 1+1
BRNO-BYSTRC, UL. TEYSCHLOVA

Prostorný byt ve 3.NP s výtahem o CP 43,70 m2, 
včetně lodžie a sklepu. Byt se nabízí nezařízený. 

Jedna z nejatraktivnějších lokalit!!
9 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU 1+1
BRNO-ŘEČKOVICE 

Částečně zrenovovaný byt o CP cca 28 m2, 
nacházející se ve 2. NP bytového domu. 

Prohlídky jsou možné kdykoli po dohodě. 
10 500 Kč / měsíc

PRONÁJEM ÚTULNÉHO BYTU 1+KK
BRNO-STŘED, UL. VÁCLAVSKÁ

Kompl. vybavený, mezonetový byt o CP 36 m2, 
nabízející veškeré občanské vybavení v blízkém 

okolí. Prohlídky možné kdykoli po dohodě! 
9 905 Kč / měsíc

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

Luxusní, plně vybavený byt o CP 44 m2, 
nacházející se v samém centru Brna. 

Byt je volný ihned, klíče v RK! 
14 400 Kč / měsíc

PRONÁJEM NOVOSTAVBY 2+KK
BRNO-LESNÁ, UL. FILLOVA

Nádherný, nově postavený byt o CP 55 m2

+ zahrádka o CP 55,8 m2. Venkovní žaluzie, 
možnost garáž. par. stání, nádherná kuchyň. 

15 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM BYTU 3+1
BRNO-STŘED, UL. VEVEŘÍ

Prost. byt o CP cca 114 m2 s novou kompletně 
vybavenou kuchyní, nacházející se v samém 
centru Brna. Byt je volný ihned, klíče v RK! 

16 000 Kč / měsíc 

PRODEJ KVALITNÍ ORNÉ PŮDY
MILOTICE, OKR. HODONÍN

Parcela kvalitní orné půdy u hlavní silnice 
o rozloze 474 m2. Přibližné rozměry 
parcely jsou 5 metrů x 120 metrů.

32 706 Kč (69 Kč/m2)

PRODEJ KVALITNÍ ORNÉ PŮDY
LABUTY, OKR. HODONÍN

Parcela kvalitní orné půdy u hlavní silnice 
o rozloze 737 m2. Cca 9,5 m x 80 m, 

tvaru téměř pravidelného obdélníku. 
37 000 Kč (50,20 Kč/m2)

PRODEJ ORNÉ PŮDY
VACENOVICE, OKR. HODONÍN

Parcela orné půdy o CP 1 135 m2 ve tvaru 
obdélníku, nacházející se v klidné, nezastavěné 
části obce. Prohlídky možné kdykoli po dohodě. 

56 750 Kč (50 Kč/m2)

PRODEJ ORNÉ PŮDY
SUDOMĚŘICE, OKR. HODONÍN

Parcela orné půdy obdélníkového tvaru 
o CP 6 652 m2 s rozměry cca 250 m x 26 m, 

severozápadně od hlavní komunikace. 
199 560 Kč (30 Kč/m2) 
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Tel.:  +420 549 25 02 48
GSM:  +420 774 88 33 00
WWW.CREDOREAL.CZ

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



PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
BRNO - LÍŠEŇ

Ul. Sedláčkova, pronájem jednoho 
až tří parkovacích stání vedle sebe 
v hlídané garáži. CP jednoho stání 

je 16 m2. Volné ihned. 
1 100 Kč / měsíc

PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
BRNO - VEVEŘÍ

Ul. Minská. Pronájem zabezpečeného 
garážového stání o CP 13 m2

v novostavbě multifunkčního domu. 
Volné ihned, klíče v RK! 

2 500 Kč / měsíc

Měníme se na CREDO REAL GROUP
Dovolte mi informovat Vás o zásadních změnách, zejména o změně struktury našich 
společností. Původní společnost CREDO REAL s.r.o., založena již v roce 1999, která 
do současné doby aktivně působila na trhu nemovitostí, byla začleněna do struktury 
skupiny fi rem CRG. Současně veškeré její činnosti, a to jak realitní, tak i developerské, 
byly přesunuty do této hlavní společnosti – CREDO REAL GROUP a.s.

Rozhodnutím valné hromady byl v rámci strategie naplánován proces restrukturalizace. 
Tímto zásadním krokem jsme mohli ještě více rozšířit spektrum našich činností 
a poskytovaných služeb také do oblasti komerční bezpečnosti. Mimo to pro své klienty 
aktuálně připravujeme vlastní dražební portál, kde chceme pořádat on-line dražby 
nemovitostí jako dražebník. Takto budeme schopni poskytovat svým klientům například 
další efektivní možnosti prodeje a nákupu nemovitostí.

Svých klientů a obchodních partnerů si vážíme, proto je jedním z našich cílů hledat nové 
možnosti spolupráce. Věříme, že i tyto změny přinesou našim klientům nejen zcela 
nové a kvalitní služby v rámci našeho širokého spektra poskytovaných služeb, ale chceme 
i nadále pokračovat ve snaze být vyhledávaným stabilním obchodním partnerem.  

Podrobnější informace a aktuální nabídku naleznete na našich webových stránkách 
www  .credoreal.cz.

Společně s celým týmem se budeme těšit na další spolupráci!

Michaela Šopík Macková
Předseda představenstva

PRODEJ RD/CHALUPY 3+1
MIKULOVICE, OKR. ZNOJMO

Po výrazné slevě! Sam. stojící RD se zahradou 
a garáží o CP 283 m2, UP cca 106 m2. Možno 

využívat i jako chalupu. Volný ihned, klíče v RK!
699 000 Kč 

PRODEJ RD 3+KK SE ZAHRADOU
REŠICE, OKR. ZNOJMO 

RD o CP 2 067 m2 z toho ZP a nádvoří 
činí 702 m2. UP domu je cca 100 m2. 

Zahrada činí 1 365 m2. Klíče v RK!
749 000 Kč 
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PRODEJ RD 3+1
LIPOVEC, OKR. BLANSKO

Užitná plocha domu činí cca 120 m2. 
CP 394 m2. Dům je volný ihned, klíče 

máme v RK. Doporučujeme!
998 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ PĚKNÉHO RD 2+1 
SEDLEC, OKR. NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
RD o dispozici 2+1 s půdním prostorem o CP 

421 m2 z toho UP domu je cca 70 m2. Prohlídky  
kdykoli po dohodě, volný ihned, klíče v RK!

999 000 Kč 

PRODEJ RD 4+1
PAVLOVICE, OKR. PŘEROV

UP cca 200 m2. CP 1 148 m2, ZP 400 m2. 
Dům je nově vymalovaný, vyklizený 

a připravený pro nového majitele. Klíče v RK.
1 198 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RD/CHALUPY 4+1
SLAVÍKOVICE, OKR. TŘEBÍČ

Po výrazné slevě! Rozsáhlý pozemek o CP 
1 653 m2, UP domu cca 135 m2. Zahrada, hosp. 
stavení, garáž, sklep, parkování na pozemku. 

1 490 000 Kč 

PRODEJ RD/ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI
DRYSICE, OKR. VYŠKOV

Po výrazné slevě! Zajímavá rozsáhlá stavba se 
zahradou o CP 1 633 m2. Vysoké stropy, spousta 
prostorů, k dispozici půda i sklady. Volné ihned.

1 490 000 Kč 

PRODEJ RD 6+1
VACENOVICE OKR. HODONÍN 

Sam. stojící rozsáhlý RD s garáží a zahradou, 
celý podskl. CP 2.653 m2, z toho ZP 788 m2 a ÚP 
cca 127 m2. Možnost dvougeneračního bydlení. 

3 200 000 Kč

PRODEJ LUXUSNÍ NOVOSTAVBY 
RD/CHALUPY 3+KK, BRNO - BOSONOHY 
Luxusně zařízená, sam. stojící nemovitost se 

zahradou, park. stáním a terasou o CP 
2 675 m2, UP činí cca 120 m2. 

5 390 000 Kč 

PRODEJ DVOUGENERAČNÍHO RD 
ROSICE, OKR. BRNO-VENKOV

Zachovalý dům o dispozici 4+kk a 2+1 s hosp. 
stavením a pozemkem o CP 1 163 m2. Vhodné 

také pro develop. projekt. Volné ihned.
5 590 000 Kč
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PRODEJ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
BRNO - BYSTRC, UL. ŘÍČANSKÁ

Garážové stání o CP cca 13 m2 pro jeden 
automobil v novostavbě domu, nacházející se 

ve vyhledávané lokalitě Kamechy. Volné ihned! 
410 000 Kč včetně provize RK

G
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HARMONICKÉ FENG ŠUEJ    �    DOMÁCÍ WELLNESS    �    TAJEMSTVÍ ROZMARÝNY

Zateplení, podkroví, vlhké zdi, památky

ZAHRADU
Jak plánovat

Rekonstrukce

NÁVŠTĚVA
Holubí dům

VINAŘSKÁ
ARCHITEKTURA
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ROSTLINY JAKO DEKORACE  �  ORIGINÁLNÍ KŘESLA  �  NÁVRAT JEDLÝCH ZAHRAD

JAK UŠETŘIT
na dodávce 
energií

Bydlení pro 21. století

STAVBA, MATERIÁLY
A VYBAVENÍ

Kuchyňská dvířka
podle nových trendů

CHYTRÉ
DOMY

ZIMNÍ ZAHRADY
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O BYDLENÍ
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ČÍM PŘITÁPĚT  �  SKLÁDACÍ NÁBYTEK  �  ZAHRADNÍ STYLY  �  EXOTIKA V KVĚTINÁČI

NÁVŠTĚVY
Když má dům tvar fazole 
nebo jeskyni na zahradě

STAVBA V ZIMĚ

SNĚHOVÉ FRÉZY

Jak si poradit
s mrazy

SKANDINÁVSKÝ
             STYL

Rady pro výběr
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Specialisté na luxusní 
nemovitosti si vás dovolují 

oslovit s konkrétními poptávkami 
pro naše VIP klienty.

Garantujeme rychlý prodej 
se zárukou perfektního 

právního servisu.

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

Ing. Monika Russeggerová

Ing. Filip Štofka

Ing. Ivo Drnovský

Klientka s hotovostí poptává byt v lokalitě Brno 
(Komín, Jundrov, Žabovřesky, Žebětín, okolí přehrady) 
o dispozici 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1 (před i po rekonstrukci)

Mladá rodina poptává stavební pozemek v lokalitě 
na jih od Brna (Modřice, Rajhrad, Želešice, Chrlice, 
Moravany…) do 5 000 000 Kč, nebo bungalov 
do 8 000 000 Kč.

Zahraniční klient poptává velkometrážní byt 
(120 m2 a více) v centru Brna (Brno-střed, 
Královo Pole, Stránice, Černá Pole, Veveří, 
Žabovřesky).

Klient s vyřešeným fi nancováním poptává dům
se 3 – 4 bytovými jednotkami v lokalitě 
Brno-Žabovřesky, Královo Pole, Černá Pole, 
Komín do 15 000 000 Kč.

Vážený klient poptává nemovitost na bydlení 
i na investici v ceně do 20 000 000 Kč, 
v klidnější lokalitě, co nejblíže k centru Brna.

Obchodní společnost hledá vhodný pozemek 
či starou budovu v Brně nebo jiném větším městě 
pro realizaci developerského projektu.



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

BRÁNÍ VÁM  
V PRODEJI VAŠEHO  

BYTU ČI DOMU 
EXEKUCE? 

POMŮŽEME VÁM 

PRO KLIENTA 
S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT  

K INVESTICI  
(1+1 – 4+1)

PRO REGISTROVANÉ 
KLIENTY

HLEDÁME KE KOUPI
BYTY A DOMY

V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ NYNÍ JSME  
V SOULADU S NOVÝM 
REALITNÍM ZÁKONEM, 
KTERÝ BUDE PLATNÝ  

OD 3. 3. 2020!

ZAJISTÍME 
VÁM RYCHLÝ 
PRONÁJEM 

VAŠEHO BYTU

ZDE 
MŮŽE BÝT 

I VAŠE 
NEMOVITOST OBCHODNÍ PROSTOR RENNESKÁ TŘÍDA, BRNO 

Pronájem obch. prostoru, prodejny 59 m2, vstup a výlohy přímo 
do ulice, ve dvoře zásobovací rampa. U zastávky tramvaje Polní.

G Cena: 12 000 Kč + služby  |  Tel.: 777 730 521

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

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



BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 2 od 24. 2. do 15. 3. 2020

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.

CENTURY 21 Czech Republic 

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL GROUP a.s.

MP CZECH real

Realitní kancelář Brněnský zvonec

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

AC Real, s. r. o.

KALÁB - BS, s.r.o.

MIG s.r.o.

STAVOS Brno, a.s..

OSTATNÍ

ARK ČR - Asociace realitních 

kanceláří České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Velký Špalíček

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
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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 pěkně upraveného vnitrobloku.

Prodej bytu 2+kk s balkónem a sklepem. Bytová jednotka se nachází ve 3. NP novostavby menšího bytového domu na velice klidném a pěkném 
místě v bezprostřední blízkosti přírody (Brněnská přehrada atp.). CP bytu je 51 m2 + balkon 2 m2, sklep 2,6 m2. Z balkonu je pěkný výhled do přírody. 
Neprůjezdná klidná ulice. 

Byt 3+kk Byt 2+kk
BROD NAD DYJÍ, OKR. BŘECLAV BRNO-KNÍNIČKY, UL. MÍSTNÍ

www.realcity.cz/rc/E6EF www.realcity.cz/rc/E7ZX

  2 750 000 Kč   3 480 000 Kč775 077 502 775 077 502
00051 00114

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 dvoupodlažní nepodsklepený funkcionalistický dům s nádherně zapěstovanou zahradou navrženou zahradním architektem. 
Oddělená prostorná garáž pro min. dva vozy, kola, lyže atp.

Dům
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E723

  14 500 000 Kč775 077 502
00078

Prodej bytu 2+kk s terasami 4,5 m2 a 6 m2, včetně veškerého vybavení, 
2.NP s výtahem. CP 48 m2. Byt je uprostřed zahrady, ve které je velký 
bazén. Vedle domu tenisové kurty.

Prodej pěkného rodinného domu s velkou zahradou a 2 x garáží, hezké a klidné místo obce. 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 okras-
ná zahrada a na konci pozemku je zahrada užitková. 

Byt 2+kk Dům
MAIORIS DECIMA, MALLORCA, ŠPANĚLSKO PRUŠÁNKY, OKRES HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E7ZV www.realcity.cz/rc/E7I2

  170 000 EUR   5 250 000 Kč775 077 502 775 077 502
00107 00094

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

Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Platným územním plánem určeno pro 
rodinnou rekreaci. Krásný výhled na Pálavu.

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

Pozemek Pozemek Pozemek
SYROVICE, BRNO-VENKOV STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E53T www.realcity.cz/rc/E59C www.realcity.cz/rc/E76O

  3 509 Kč/m²   990 Kč/m²   470 Kč/m²775 077 502 775 077 502 775 077 502
468 1027 00082

Prodej pěkného RD 6+kk s garáží s možností předělání na dvougenerační 
bydlení, UP domu cca 360 m2, CP pozemku 1 092 m2. Uzavřený dvorek 
se zastřešeným posezením a bazénem.

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.

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 2 352 m².

Dům Rekreační objekt Dům
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV JIMRAMOV, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E724 www.realcity.cz/rc/E7H7 www.realcity.cz/rc/E5N6

  7 500 000 Kč   2 650 000 Kč   3 990 000 Kč775 077 502 775 077 502 775 077 502
00077 00097 783

G G G

Pronájem celého patra v exkluzivním historickém objektu zámečku po 
kompletní rekonstrukci vč. parkovacích míst. 4 kanceláře, terasa 63 m2, 
CP kancel. prostor je 117 m2.

Pronájem novostavby RD ke komerčním účelům. Řadový dvoupodlažní 
objekt na hlavní frekventované ulici. Objekt je vhodný jako sídlo firmy, 
kanceláře + showroom. UP 247 m2.

Pronájem pěkných kancelářských prostor po rekonstrukci blízko centra 
města. 2.NP admin. budovy. Kanceláře 19 m2 a 33 m2 (terasa, kuchyňka). 
Cena + energie a služby.

Komerční objekt Komerční objekt Komerční objekt
ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV BRNO - MALOMĚŘICE, UL. SELSKÁ BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA

www.realcity.cz/rc/E4PK www.realcity.cz/rc/E4PJ www.realcity.cz/rc/E7I4

  18 000 Kč/měs.   40 000 Kč/měs.   200 Kč/m²/měs.775 077 502 775 077 502 775 077 502
919 1070 00089

GG G

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

www.realmix.cz
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    Koupíme ihned byt 1+kk, 1+1 nebo 2+1 kdekoliv 
v Líšni. Podmínkou je byt v dobrém stavu 
a výtah v domě. Platba v hotovosti.

    Koupíme byt na investici. Velikost bytu 
2+1, 3+1 nebo 4+1 v centru města v původní 
cihlové zástavbě. 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+kk, 3+1 nebo 4+kk 
v Kohoutovicích. S výtahem, balkonem, sklepem. Podmínkou 
je zděné jádro.

    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 dům 5+1 nebo větší v Komíně, Žabovřeskách nebo Králově Poli. 
Menší zahrada vítána.

    Mladí manželé koupí podkrovní byt v centru Brna s terasou nebo balkonem, 
ideálně s výhledem na Petrov nebo Špilberk. Platí hotově.

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

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

Hledáme pro naše klienty

    Pro klientku s hotovostí hledám 1+1 v Bystrci, ideálně 
ulice Rerychova, Lýskova, Kuršova, Teyschlova – 
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 klientku s hotovostí hledám 1+1 v Brně, 
podmínkou je parkovací stání nebo garáž v 
docházkové vzdálenosti od bytu – možno i k rekonstrukci.

    Pro solventního klienta hledám pozemek v lokalitě Bystrc, Jundrov, 
Kohoutovice, Bohunice a okolí do 20 km od Brna.

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

    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 jiné lokality, možno i k rekonstrukci.

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

    Pro podnikatele hledám byty 1+kk až 2+1 k investici 

v lokalitě Brno a Brno–venkov v dosahu IDS.

    Pro manželský pár hledám rodinný dům s dispozicí 

3+1 nebo 4+1.

    Starší manželé koupí rodinný dům v dosahu IDS min. 

2+1 se zahrádkou.

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

    Pro rodiny s dětmi hledám byty 2+kk – 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.

    Starší manželé hledají dům 2+1 v Brně nebo v dosahu IDS.

    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 

a ve Vyškově.

    Pro klientku s hotovostí hledáme malometrážní byt v Brně. Platba v hotovosti.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt 3+1 v Jundrově.

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

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

    Větší byt nebo rodinný dům pro rodinu se dvěma 
dětmi ke koupi v Brně, Kohoutovicích.

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

    Menší byt v dobrém stavu do 2,5 mil. Kč. ke koupi 
kdekoli v Brně, ale s dobrou dostupností MHD do centra.

    Novostavbu nebo dům ve výborném stavu min. 3+kk do 5,5 mil. Kč 
v bezpečné lokalitě v Brně.

    Byt alespoň 2+kk a 55 m2 v Bystrci nebo blízkém okolí do 3 mil. Kč.

    Domek za přijatelnou cenu ke koupi v Jundrově.

    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.

    Domek nebo chatu k celoročnímu bydlení se zahradou aspoň 600 m2. 
Nebo rovný pozemek (ne svah), na kterém by se dal postavit domek 
zhruba 2+1, 2+kk, 3+1. V okolí Brna, ale rozumný dojezd MHD. 
Do 1 milionu Kč. 

    Byt asi 2+1 pro rodinu s miminkem k pronájmu v Brně.

    Menší zařízený byt k pronájmu pro anglicky hovořícího klienta kdekoli 
v Brně, v dobré dostupnosti MHD k Technologickému parku.

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

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt případně rodinný 

    Starší manželé koupí rodinný dům v dosahu IDS min. 

10



WWW.REALCITY.CZ

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

DOPORUČUJEME

Prodej domu na bydlení nebo na investici s možností 
přestavby na 2 až 3 samostatné bytové jednotky na 
ulici Dykova. V současné době je rozestavěné podkroví. 
RD 4+kk s garáží, dvorem a zahradou, orientace na jih. 
Doporučuji prohlídku.

RD 4+kk
TŘÍPODLAŽNÍ RD BRNO-ŽIDENICE

www.realcity.cz/rc/E7GH

 6 900 000 Kč731 484 294         
MPRD1193JM  

G EXKLUZIVNĚ

Podkrovní, zajímavě řešený byt s balkónem, v cihlovém 
domě s výtahem, v blízkosti centra města. CP bytu 
110 m2 + balkon 4 m2. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. 
Pokoje jsou neprůchozí, v koupelně vana a 2 umyvadla.

Byt 4+1
OV 4+1 BRNO-PONAVA, UL. PIONÝRSKÁ

www.realcity.cz/rc/E7ZR

 7 500 000 Kč731 484 294
MPB1382JM

E DOPORUČUJEME

Prodej luxusních prostor k bydlení, na investici nebo 
k podnikání v žádané lokalitě. Velikosti 2+kk, 3+kk, 
4+kk s terasou nebo lodžií vč. garáž. stání, dokončení 
09/2021. Klidná lokalita s perfektní dostupností do 
centra. Výhledy do zeleně. 

Nové byty
PRODEJ BYTŮ BRNO-PISÁRKY, UL. VINAŘSKÁ

www.realcity.cz/rc/E7ZS

 ceny od 5 700 000 Kč731 484 294
MPB1377JM

B DOPORUČUJEME

Prodej nádherné vily v Brně-Žebětíně, CP pozemku 
826 m2, UP domu cca 500 m2. Skvělá lokalita, nad-
standardní provedení interiéru, včetně zařizovacích 
předmětů. 2 koupelny, dvougaráž, 3 balkony, terasa 
s pergolou. Nutno vidět.

Dům
NADSTANDARDNÍ VILA BRNO-ŽEBĚTÍN

www.realcity.cz/rc/E7ZT

 Informace v RK736 151 675
MPRD1195MD  

G

DOPORUČUJEME

Byt na investici. Prostorný,  velký cihlový byt s balko-
nem a lodžií, v krásném opraveném domě, ve velmi 
žádané lokalitě. Výhodou jsou  světlé pokoje s vysoký-
mi stropy a také skvělá dostupnost do centra města. 

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

www.realcity.cz/rc/E7S5  

 5 720 000 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 stavebního pozemku na klidném místě 
v Řícmanicích cca 10 km od Brna. Celková výměra 
976 m2, uliční šíře 12 m. Mírně svažitý terén, veškeré 
IS na hranici pozemku.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMEK ŘÍCMANICE

www.realcity.cz/rc/E7ZU

Informace v RK731 484 294
MPPOZ1031M

DOPORUČUJEME

Luxusní, plně zařízený a vybavený světlý byt o CP 90 m2

v žádané a tiché části Bystrce. V koupelně bazének 
se sprchou, dvě umyvadla, pračka a sušička. V ceně 
zahrnuto garážové stání a internet.

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

www.realcity.cz/rc/E6BQ

21 000 Kč/měs. + inkaso + kauce 731 484 294
MPP1928JM  

G

CERTIFIKÁT NA ODHAD NEMOVITOSTI ZDARMA
Chcete prodat svoji nemovitost a nevíte, jakou má hodnotu? 
Řešíte dědictví a potřebujete odhad pro notáře?
Řešíte vyrovnání majetku a neznáte hodnotu nemovitosti?

Tento certifi kát Vás opravňuje k využití odhadu nemovitosti profesionálním realitním 
makléřem. Zavolejte mi nebo napište, vypracuji pro Vás ZDARMA odhad Vaší nemovitosti.

Ing. Jitka Mlejnková                                                           mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609
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Nový zákon o realitním zprostředkování, kte-
rý v lednu podepsal prezident a od února za-
číná platit, klade důraz především na vzdělání 
a kvalifi kaci realitních zprostředkovatelů. Ti 
by měli mít dostatečné vzdělání, akreditovaný 
kurz Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy nebo dostatek zkušeností v oboru. 

Podle CENTURY 21 představuje zákon znač-
ný krok vpřed. „Naše společnost je mezinárod-
ní franšízovou sítí. Proto víme, že jistá regulace 
trhu s nemovitostmi existuje ve většině států, kde 
působíme. Byla tedy jen otázka času, kdy podob-
ná regulace bude zavedena u nás. Obecně vítáme 
veškeré kroky, které povedou ke zkvalitnění práce 
všech makléřů na trhu a k ochraně koncových zá-
kazníků,“ říká Tomáš Jelínek.

Mezi jednoznačné klady nového zákona patří 
například povinnost zprostředkovatele infor-
movat o konkrétních závadách či omezeních 
váznoucích na nemovitosti, pokud o nich ví 
nebo by vzhledem ke své odbornosti vědět 
měl. Stejně tak musí zprostředkovatel infor-
movat o výši své provize.

CENTURY 21 vidí přínos hlavně v obecném 
zlepšení podmínek na trhu i postavení klien-
tů. Pro sebe a své makléře příliš změn nevi-
dí. Společnost dlouhodobě klade velký důraz 
na průběžné vzdělávání makléřů ve vlastní 
Akademii a má také svůj etický kodex. Proto 
se přijetím zákona pro CENTURY 21 praktic-
ky nic nemění. 

Velmi dobré zkušenosti společnost zmiňuje, 
i pokud jde o spolupráci se státem a parlamen-
tem. „Bylo potěšující, že s námi zástupci minis-
terstva i parlamentu komunikovali a reflektovali 
řadu našich připomínek,“ říká Jelínek. 

Přehled hlavních změn, které zákon přináší:

1.  Spotřebitel by se měl setkávat s realitními 
zprostředkovateli, kteří mají dostatečné 
vzdělání, akreditovaný kurz ministerstva 
školství nebo dostatek zkušeností v obo-
ru.

2.  Dle § 5 občanského zákoníku je realitní 
zprostředkovatel bezesporu odborníkem 
ve svém oboru, a dává tak najevo, že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, 
které jsou s jeho povoláním spojeny.

3.  Všechna ujednání se dějí pouze písemně, 
a to včetně převodů podílů v bytovém 
družstvu.

4.  Zprostředkovatel má informační povin-
nost o: 

 –  konkrétních závadách, omezeních váz-
noucích na předmětu převodu nebo 
o předmětu užívání či požívání, které 
plynou z veřejných seznamů, a dále 
o těch, o nichž realitní zprostředkova-
tel věděl nebo vzhledem ke své odbor-
nosti měl vědět,

 –  o výši provize či způsobu jejího určení, 
pokud má ke stejnému předmětu pře-
vodu uzavřenou jinou smlouvu o zpro-
středkování, jinak je zájemce oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

5.  Smlouvou o realitním zprostředkování 
nelze uložit povinnost uzavřít realitní 
smlouvu, tedy např. nájemní nebo kupní 
smlouvu.

6.  Je-li uzavřena smlouva o realitním zpro-
středkování na dobu neurčitou, může být 
výpovědní doba maximálně jeden měsíc.

7.  Exkluzivitu lze ujednat jen na dobu 
určitou, nejdéle však na šest měsíců (lze 
ji opakovaně prodlužovat, nejdříve však 
30 dnů před uplynutím ujednané doby).

8.  Záloha na provizi nesmí být více než 
2/3 ujednané provize. 

9.  Pokud byla smlouva uzavřena z důvodu 
nečinnosti, pochybením, neposkytnu-
tím odpovídající součinnosti realitního 
zprostředkovatele či až po zániku závaz-
ku smlouvy o realitním zprostředkování, 
není nárok na provizi.

10.  Ke splnění nebo zajištění dluhu spotřebi-
tele nelze použít směnku ani šek.
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CENTURY 21 Czech Republic, Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1
www.century21.cz

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

Tomáš Jelínek
provozní ředitel

CENTURY 21 Czech Republic

CENTURY 21: Zákon 
o realitním zprostředkování 
povede ke zkvalitnění práce 

všech makléřů na trhu
Společnost CENTURY 21 vítá nový zákon o realitním zprostředkování. „Je velmi dobře, že klade důraz na kvalitu 

vzdělání realitních zprostředkovatelů,“ říká Tomáš Jelínek, provozní ředitel CENTURY 21 Czech Republic.
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3D PROHLÍDKA 

 Prodej 3+1 se zaskleným balkónem v OV na ul.Hornické, v 1.p. zrevital-
izovaného  domu. Byt je ve velmi dobrém stavu, před 3 lety byla zrekon-
struována koupelna s WC a elektroinstalace včetně jističů. 

 Byt 3+1 
 TIŠNOV  Třída D 

www.realcity.cz/rc/E7SC

 3 700 000 Kč  604 232 218   
 000844 

 Nabízíme pronájem kanceláře 45 m2 v 1.NP ve zrekonstr. secesním domě 
na ulici Hilleho. Možnost pronájmu další kanceláře 28 m2 na stejném 
patře. Klimatizováno, vstup na čipy, bezbariérový přístup 

 Kanceláře 
BRNO-ČERNÁ POLE  Třída E 

www.realcity.cz/rc/E81B

 9 504 Kč /měs.  604 232 218   
 000848 

 Prodej polořadového dvoupodl. RD po kompletní rekonstrukci a přístavbě, 
předzahrádka, menší dvorek a terasa, cena za kompletní dokončení 
(kromě linky), dokončení do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 

 Dům 
KUŘIM  Třída B 

www.realcity.cz/rc/E769

 5 900 000 Kč  604 232 218   
 000830 

 Pronájem nezařízeného obchodu o výměře 13 m2 ( 2,5 x 5,3 m) na ulici 
Horova, 50 metrů od zastávky MHD. Přímý vstup z ulice a menší výloha. 
Prostor nemá vlastní sociální zařízení ani přívod vody 

 Obchodní prostory 
   BRNO-ŽABOVŘESKY  Třída E 

www.realcity.cz/rc/E81C

 4 000 Kč /měs.  604 232 218 
 000847 

 Pronájem nezařízeného bytu 3+1 s balkónem a šatnou v ulici Na 
Bítýškách. Zařízeno pouze kuchyňskou linkou se sporákem. K dispozici 
komora na patře a sklepní kóje. Cena + energie dle počtu osob. 

 Byt 3+1 
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA  Třída C 

www.realcity.cz/rc/E7O9

 10 000 Kč /měs.  604 232 218   
 000842 

 Převod cihlového DB 3+1 na ul. Chládkova. Výměra 72 m2, byt se nachází 
v 1. patře zrekonstr. domu bez výtahu. Byt je ve slušném, udržovaném 
stavu. Klidné místo uprostřed zeleně, parkování u domu. 

 Byt 3+1 
 BRNO-ŽABOVŘESKY  Třída E 

www.realcity.cz/rc/E81C

 4 950 000 Kč  604 232 218   
000847

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

Pobočky: Brno | Ostrava

D

E

B

E

C

WWW.VYPLATIME-EXEKUCI.CZNa této adrese naleznete
kompletní informace:

NEVÍTE SI RADY S EXEKUCÍ? POMŮŽEME VÁM!
 Okamžitě vyplatíme exekuci a vyhnete se dražbě.
  Budeme vás zastupovat při nepříjemných jednáních 

s exekutory a ostatními věřiteli.

POKUD MÁTE ZÁSTÁVNÍ PRÁVO ČI EXEKUCI 
NA NEMOVITOSTI VYJEDNÁME S VĚŘITELI 
TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO JEJICH SPLACENÍ. 
MÁME MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI Z JEDNÁNÍ 
S EXEKUTORY, BANKAMI ČI NEBANKOVNÍMI VĚŘITELI.
  Zaručujeme profesionální a vstřícné jednání, právní záruky 

(vše probíhá pod dohledem advokáta).

STOP
E X E KU C I

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE
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Proto, aby nedocházelo ke zbytečným nedo-
rozuměním  mezi klientem a realitní kance-
láří, je důležité, aby si každý zákazník  před 
podpisem zprostředkovatelské smlouvy její 
text pozorně přečetl, případně konzultoval 
s právníkem a eventuální nejasnosti si s dru-
hou smluvní stranou vysvětlil. Tím se výraz-
ně sníží možnost rozdílného výkladu textu 
smlouvy a tím pádem ke stížnostem ze strany 
klienta. O tom, že jednoznačně doporučuje-
me tzv. výhradní (exkluzivní) zprostředkova-
telskou smlouvu, hovoří a píší představitelé 
ARK ČR již řadu let. 

Na sekretariát Asociace realitních kanceláří 
ČR (ARK ČR) se často klienti obracejí s dota-
zem, kde si mohou na realitní kancelář stěžo-
vat, resp. zda mohou svoji stížnost řešit právě 
u nás. Na takový dotaz vždy odpovídáme, že 
ARK ČR je oprávněna řešit stížnosti jen na své 
členy. Dále tazatele informujeme, že stížnost 
na jakoukoli realitní kancelář je možné podat 
u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Jed-
ná se o tzv. mimosoudní řešení sporu mezi 
realitní kanceláří a klientem.

14

Možnosti mimosoudního řešení sporu
klienta s realitní kanceláří
Základní právní norma pro vztahy klient vers. realitní kancelář  (resp. makléř) je dána v obecné rovině zejména 
občanským zákoníkem a v současné době také nově přijatým zákonem o realitním zprostředkování (zveřejněno 
ve Sbírce zákonů 17. 2. 2020, zákon č. 39/2020 Sb., účinnost od 3. 3. 2020) . Kromě uvedených právních norem 
je dále podstatné to, co je zakotveno ve zprostředkovatelské smlouvě, tj. smlouvě uzavřené mezi realitní kanceláří 
a jejím klientem. Platí tedy vše, co je dohodnuto v této smlouvě, pokud samozřejmě některá ustanovení smlou-
vy nejsou v rozporu s občanským zákoníkem, zákonem o realitním zprostředkování či jiným platným právním 
předpisem. Pro ty čtenáře, kteří si chtějí upřesnit svoji představu o tom, jaké služby může realitní kancelář zajistit, 
přinášíme na této stránce přehled „Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR“. Zároveň připomínáme, že 
řadu zajímavých informací ke službám realitních kanceláří lze nalézt na webových stránkách Reality bez rizika 
(www.realitybezrizik.org).

Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR
(Týká se úkonů RK v rámci sjednané provize u tzv. „exkluzivních zakázek“.)

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 grafi ckých 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



Pokud se jedná o stížnost na člena ARK ČR, je 
možné podat stížnost na sekretariát ARK ČR. 
Stížností se bude ve smyslu platných stanov 
asociace zabývat Dozorčí rada ARK ČR.

Proces projednávání stížností u DR ARK ČR
Aby se mohla dozorčí rada, resp. senát Dozor-
čí rady, ARK ČR zabývat stížností, musí stě-
žovatel na sekretariát Asociace učinit podání, 
resp. stížnost.  DR neřeší stížnost, pokud má 
informaci, že spor je řešen soudně.

Co musí stížnost obsahovat?
Stěžovatel musí srozumitelně vylíčit, proč 
a na koho, resp. na kterého člena ARK ČR, si 
stěžuje. Ke své stížnosti musí doložit důkazy.

Pokud si stěžuje na členskou realitní kancelář 
spotřebitel, musí dokázat, že s realitní kancelá-
ří, resp. realitním makléřem, na kterého si stě-
žuje, měl/má uzavřený smluvní vztah, např. 
zprostředkovatelskou nebo jinou smlouvu ob-
dobného charakteru.

V případě, že předmětem stížnosti je něja-
ký obchodní případ, který realitní kancelář 
ve smluvním vztahu se stěžovatelem řešila 
nebo řeší, potom stěžovatel musí doložit 
kopie všech platných dokumentů, které se 
k dané kauze váží.

Každý stěžovatel uvede, čeho se domáhá, co 
požaduje.

Forma
Stížnost a veškerá vyjádření k ní se podává 
vždy písemně na adresu pražské centrály se-
kretariátu Asociace realitních kanceláří České 
republiky. Připouští se elektronické podání 
na adresu arkcr@arkcr.cz. Všechny související 
doklady musí být přílohou ve formátu pdf.

Pokud stěžovatel ke stížnosti nedodá žádné 
dokumenty, sekretariát ho vyzve, aby je do-
ložil.

Stěžovatel uvede přesné označení svoje i re-
alitní kanceláře, resp. realitního makléře, na 
na kterého/ou si stěžuje.

Stěžovatel fyzická osoba musí uvést své jmé-
no, příjmení a bydliště, resp. doručovací 
adresu, a dále telefonické spojení a emailovou 
adresu.

Obchodní fi rma uvede svůj přesný název 
a sídlo právnické osoby, IČO a osobu, která 
je oprávněna, resp. pověřena stížnost jménem 
stěžovatele podat a řešit.

Postup řešení stížnosti
Řešení stížnosti by měl předcházet pokus 
o vyřešení stížnosti mimo jednání Dozorčí 
rady.

Generální sekretář ARK ČR vyzve druhou 
stranu k dobrovolnému splnění požadavků 
stěžovatele a pokusí se v první řadě o smír.

Teprve je-li tento pokus neúspěšný, požádá 
stranu, na kterou je stěžováno, aby se ke stíž-
nosti vyjádřila a doložila průkazné písemné, 
případně obrazové materiály, které doloží 
toto vyjádření.

V případě stížnosti na člena realitního sesku-
pení se stížnost řeší nejdříve s centrálou toho-
to seskupení.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřebné, 
vyžádá si doplnění materiálů, které se ke kau-
ze vztahují.

Považuje-li to senát DR ARK ČR za potřeb-
né, vyzve stěžovatele nebo stranu, na kterou 
je stížnost podána, nebo obě strany kauzy 
k podání osobního vysvětlení na jednání DR 
AR ČR.

O výsledku jednání senátu DR ARK ČR sekre-
tariát podá písemnou zprávu stěžovateli i stra-
ně, na kterou byla stížnost podána.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Realitní zprostředkovatel

– 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 Realitní zprostředkovatel
(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.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář 
ARK ČR

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



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

Změna předkupního práva
Novelu schválila sněmovna
Vrácení omezení předkupního práva
Podle novely zákona, kterou sněmovna schvá-
lila, by se mělo vrátit významné omezení 
předkupního práva. To, které platilo před pěti 
lety v souvislosti s civilním kodexem. Původ-
ně se vláda zabývala návrhem, aby se předkup-
ní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo 
na parkovací stání v bytových domech. Tedy 
v případech, kde dochází k nejčastějším pro-
blémům a průtahům při prodeji nemovitostí. 
Předloha, kterou sněmovna schválila, ted pu-
tuje do senátu.

Garáže i sklepy
Předkupní právo komplikuje mnoho obchod-
ních transakcí. Nejčastěji při obchodování 
s byty v bytových domech, ke kterým patří ne-
jen parkovací stání, ale často i sklepní prostor 
apod.  Prodávající je ze zákona povinen nabíd-
nout tyto prostory dalším spoluvlastníkům, 
a to přednostně. Pokud tito projeví o tento 
prostor zájem, má prodávající povinnost pro-
dat tyto prostory onomu zájemci. Vznikají 
i další komplikace a průtahy. Vlastníci byto-
vých jednotek, tedy spoluvlastníci takových 

společných prostor, bývají často cizinci, kteří 
si pořídili byty na investici. I ty je třeba obe-
slat. Prodávajícímu tak vznikají nemalé nákla-
dy navíc a samozřejmě to zabere i patřičný 
čas. Pokud navrhované změny senát přijme, 
odpadla by tato povinnost nabízet podíly dal-
ším obyvatelům domu přednostně. 

Co se tedy děje
Sněmovna na návrh ústavněprávního výboru 
podpořila úpravu, která v podstatě bude zna-
menat opětovné zrušení předkupního práva 
spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnic-
kým podílům. K jeho obnovení došlo v roce 
2018. Omezilo se však pouze na případy, kdy 
spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnos-
ti od počátku prakticky ovlivnit. Aktuálně by 
právo mělo být podle novely i v těchto přípa-
dech znovu omezeno na půl roku od vzniku 
spoluvlastnictví.

Podle schváleného návrhu bude muset 
vlastník bytu v bytovém domě hlásit počet 
lidí, kteří například při krátkodobých proná-
jmech nemovitost užívají. Tato informace 
by měla sloužit k vyúčtování služeb. Předlo-
ha také sjednotí formu přijetí změn stanov 
společenství vlastníků jednotek. 

Stavební úpravy se budou hlásit
Další povinností vlastníka bytu bude oznámit 
veškeré zamýšlené stavební úpravy uvnitř ne-
movitosti. A tato povinnost se bude vztahovat 
dokonce i na úpravy, u kterých stavební zákon 
nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník nemovitosti 
bude muset nově podle schváleného pozmě-
ňovacího návrhu výboru předem oznámit 
správci domu takové podnikání nebo činnosti 
v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k na-
rušení obvyklého klidu a pořádku v domě. 

Podle nového občanského zákoníku se obnovilo předkupní právo, které nyní vý-
razně komplikuje prodej některých nemovitostí. Blýská se ale na lepší časy, neboť 
sněmovna 17. února schválila novelu zákona, která toto hodně mění. Jak to v praxi 
funguje a co se upraví?
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Bydlení uprostřed města. 
Jak žít v souladu s přírodou 
Život plyne ve městě. Také si tuhle větu 
opakujete a nechce se vám na venkov? 
A když chcete mít práci poblíž místa, 
kde bydlíte, zpravidla se bydlení ve měs-
tě tak jako tak nevyhnete. I přesto, že 
přírody kolem nás spíše ubývá, není 
pravdou, že si kousek zeleně nemůžete 
vnést i do svého domova nebo se jím 
obklopovat ve svém volném čase. Co 
všechno můžete dělat pro svůj odpoči-
nek a relaxaci, když je vaším domovem 
metropole?

Zima nás prověřuje
Asi nejzásadnějším obdobím, které hodně 
ovlivňuje naši psychiku (v tom negativním 
slova smyslu) je zima. Člověk snadno pod-
lehne nepříjemným pocitům a nevalným ná-
ladám, ze kterých by je pobyt v přírodě nebo 
v její blízkosti snadno vyvedl. A zvlášť mezi 
čtyřmi zdmi v panelovém domě. A nejen tam. 
Stále více lidí pracuje v interiéru a je úplně jed-
no, jestli jde o domov, nebo kancelář. Naše 
psychika trpí, a to se odráží na našem zdra-
ví. Co tedy dělat, když zatoužíte po návratu 
ke kořenům, ale zároveň vás stále táhne život 
v městské energii?

Jídlo? Zkuste se držet místních podmínek
Příliš rychle jsme si zvykli, že jsou i v zimě 
k dostání všude jahody nebo ananas. Ale co 
naše tělo? To se spíš nestačí divit. Co kdybys-

te mu dopřáli více potravin z naší zeměpisné 
šířky na místo exotických zemí. V zimě jsou tu 
přirozené brambory, mrkev, jablka...Všechno 
se dá připravit na sto různých způsobů. Zkuste 
si trochu začít s přípravou jídla hrát. Zároveň 
si ho budete více vážit a také následně i vy-
chutnávat. Platí zde pravidlo, že čím déle jídlo 
připravujete, tím s větší chutí a důkladněji si 
ho vychutnáte. Třeba v kruhu rodinném kaž-
dý den. A tělo? To vám jen poděkuje.

Hrabání v hlíně
Zahrádkaření znali naše babičky a znovu se 
vrací. Není divu, že je v kurzu, ve městě nám 
chybí často nejen pohyb na čerstvém vzdu-
chu, ale i sousedské vztahy. V současnosti už 
najdeme v mnoha městech i jejich přilehlých 

oblastech opět malé zahrádky k pronájmu. 
Pokud vás tohle neláká, můžete jít s dobou 
a přihlásit se do tzv. komunitní zahrady a zve-
lebovat tak jen kousek záhonku. Ale začít svůj 
návrat k přírodě můžete i ještě pozvolněji - 
třeba pronajmutím komunitního kompostéru. 
Proč? Připomenete si přirozený životní cyklus. 
Zbavíte se také kuchyňských zbytků a získáte 
kvalitní humus i tekuté hnojivo. Výsledek 
vám jistě udělá radost.

Začněte u těla
Začít u našeho těla je pro mnohé z nás 
tím nejjednodušším. A tak se poohlédněte 
po aktivitách, které jsou v okolí vašeho 
bydliště. Místo posezení v kavárně zaveďte 
přátele třeba na procházku do lesa nebo 
do parku. Kávu si můžete vzít s sebou.

Zaplavte domov květinami
O cokoli v domácnosti se musíme starat. 
A v tom je i ten vtip. Práce kolem rostlin neza-
bere mnoho času – postačí i pár minut denně. 
Ale tyto minuty jsou k nezaplacení. Pročistíte 
si hlavu a ještě se doma budete cítit příjemně 
a odpočatě. Že na to všechno nemáte čas? To 
je samozřejmě vaše volba. Ale pokud vám těch 
pár minut denně nevadí, určitě do toho jděte. 
Věřte, že budete po procházce nebo starání se 
o rostliny doma odpočatější než ti, co od rána 
nakupují v nákupním centru.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

PRONÁJMY

BRNO - ZÁBRDOVICE, UL. FRANCOUZSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7T8
Pronájem kompletně zařízené novostavby pěkného
bytu 1+kk v 5. NP bytového domu, CP bytu je 31 m²,
dům s výtahem. Záloha na sl. 1.700,- Kč + 500,- Kč int.
a TV.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 400 Kč/měs.

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Třída C

www.realcity.cz/rc/E7O9
Pronájem nezařízeného bytu o dispozici 3+1 s bal-
kónem a šatnou v ulici Na Bítýškách. Byt se nachází
ve 3.patře zrevitalizovaného panelového domu s
výtahem
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

10 000 Kč/měs.

BRNO - LESNÁ, ULICE TŘÍSKALOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E81U
Pronájem pěkného bytu 2+1 s velkým balkónem. CP
bytu 52 m² + lodžie 6 m², 3.NP menšího byt. domu.
Byt po právě dokončené kompl. rekonstrukci. Inkaso
3 tis. měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 000 Kč/měs.

BRNO - BYSTRC, ULICE ČERNÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E81Z
Nabízíme pronájem pěkného bytu 3+1 po rekon-
strukci. 4. NP/6 panelového domu s výtahem. Byt i
dům jsou po rekonstrukci. CP 76 m². Inkaso 3.000,-
Kč měsíčně.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 500 Kč/měs.

BRNO - HORNÍ HERŠPICE, UL. ROZHRANÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E81Y
Pronájem RD 2+1 po kompl. a zdařilé rekonstrukci s
dvorkem. Parkovací místo před domem, UP domu 55
m², dvorek 20 m². Kompletně zařízen. 2.500,-Kč zá-
loha energie.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 500 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, ULICE SIROTKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E821
Pronájem pěkného bytu 2+kk po kompl. rekonstrukci
s mož. užívání části dvorku a zahrádky. CP 60 m², 1.p.
menšího cihl. domu v klidné ulici. Ink. 2.500,-Kč/měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

15 000 Kč/měs.

ŠARATICE, OKRES VYŠKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E81X
Pronájem prostorného zařízeného půdního bytu
4+kk o CP 110 m², terasa 25 m² s pěkným výhledem.
4.000,-Kč záloha na energie a služby. K parkování
pro 1 až 2 auta.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

15 000 Kč/měs.

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem pěkného bytu 3+kk s terasou 20 m² a
park. stáním. Kompletně zařízený byt v menším cih-
lovém domě po kompl. rekonstrukci. Energie 2.500 -
3.000,- Kč /měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

BRNO - KOHOUTOVICE, LIBUŠINO ÚDOLÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E822
Pronájem pěkného zařízeného bytu 3+1 s lodžií po
kompl. rek. CP bytu je 62 m² + velká lodžie 5 m². 4.p.
panel. domu, výtah (dům po revital.). Inkaso 3-4 tis.
Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

17 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - MĚSTO

NADSTANDARDNÍ VILA BRNO-ŽEBĚTÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7ZT
CP pozemku 826m², UP domu cca 500m². Skvělá
lokalita, nadstandardní provedení interiéru vč. zaři-
zovacích předmětů, dvougaráž, 3 balkony, terasa s
pergolou.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. MOZOLKY
www.realcity.cz/rc/E81V

Nabízíme dlouhodobý pronájem suché garáže na
ul. Mozolky, Brno - Žabovřesky. Vchodová plechová
vrata, zavedená elektřina. Dobrá dostupnost. Volné
ihned.
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

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

BYT 3+KK/T, 65 M² U BRNĚNSKÉ
PŘEHRADY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5HD

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

4 399 000 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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - VENKOV

TIŠNOV
Třída D

www.realcity.cz/rc/E7SC
Prodej bytu 3+1 v OV na ul.Hornické. Byt je ve
velmi dobrém stavu, před třemi lety byla zrekon-
struována koupelna s WC a veškerá elektroinsta-
lace včetně jističů.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

3 700 000 Kč

KUŘIM
Třída B

www.realcity.cz/rc/E769
Polořadový dům po kompletní rekonstrukci, cena
za dům po dokončení ( bez kuch.linky). Rekon-
strukční práce aktuálně probíhají, k nastěhováním
do 4 měsíců.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

5 900 000 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 kanc. prostor po rekonstrukci blízko cen-
tra. CP 33 m² + 23 m² terasa orientovaná do vni-
trobloku s přímým vstupem z kanceláře. Cena +
energie a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

200 Kč/m²/měs.
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E81C
Nabízíme k pronájmu nezařízený obchod o výměře
13 m² ( 2,5 x 5,3 m) na ulici Horova, 50 metrů od
zastávky tramvaje, má přímý vstup z ulice a menší
výlohu.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

4 000 Kč/měs.

BRNO - ČERNÁ POLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/E7O8
Pronájem kanceláře o výměře 28 m² ve zrekon-
struovaném secesním domě na ulici Hilleho. Kan-
celář se nachází ve zvýšeném přízemí a je situo-
vána do vnitrobloku.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

5 100 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.

BRNO-ČERNÁ POLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/E81B
Nabízíme pronájem kanceláře o výměře 45 m² ve
zrekonstruovaném secesním domě na ulici Hilleho.
Kancelář se nachází ve zvýšeném přízemí a je situ-
ována do ulice.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

9 504 Kč/měs.

OBCHODNÍ PROSTOR RENNESKÁ TŘÍDA,
BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7TG

Pronájem obch. prostoru, prodejny o velikosti 59
m² se vstupem z ulice a výlohami přímo do ulice,
ve dvoře zásobovací rampa. V blízkosti zastávky
tramvaje Polní
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
12 000 Kč/měs.

BRNO-ČERNÁ POLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/E81N
Nabízíme pronájem kanceláří o výměře 28 m² a
45 m² ve zrekonstruovaném secesním domě na
ulici Hilleho. Kanceláře se nachází ve zvýšeném
přízemí,nesousedí spolu
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

14 604 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.

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
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.

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

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

CHCETE PRODAT SVOU NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/E7TH

Bez zbytečného čekání od vás vykoupíme nemo-
vitost za hotové a peníze vám vyplatíme do 24 ho-
din. Vše profesionálně, pod dohledem a se 100%
právní garancí.
www.brnenskyzvonec.cz tel.: 775 788 817

informace v RK

POPTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E6NL

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME ZAHRADY A
CHATKY V LOKALITÁCH BRNO - MĚSTO, BRNO -
VENKOV.
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

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
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ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E828

Byt, 2+1, 68 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 650 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E7YX

Byt, 2+1, 61 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 850 000 Kč

RAČICE-PÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E829

Byt, 3+1, 69 m², tř. G
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
2 090 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E82A

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

tel.: 777 922 733
2 250 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E82B

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 731
2 250 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E82C

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
2 890 000 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

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E82D

Byt, 3+kk, 74 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 735
3 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E73J

Byt, 2+1, 61 m²
A-KING REALITY s.r.o.

tel.: 736 681 019
4 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82H

Byt, 3+1, 77 m², tř. C
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
4 250 000 Kč

ŠLAPANICE
www.realcity.cz/rc/E82I

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82J

Byt, 2+kk, 56 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
4 750 000 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E7ZB

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
3 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82E

Byt, 3+1, 57 m², tř. C
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
3 450 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E82F

Byt, 3+kk, 63 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 733 145 777
3 499 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82G

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 599 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E82K

Byt, 3+kk, 92 m², tř. B
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 658 160
5 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82L

Byt, 2+1, 86 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 731 491 172
5 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82M

Byt, 3+kk, 115 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 337
7 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E68Z

Byt, 3+kk, 103 m², tř. D
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
7 900 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1
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KULÍŘOV
www.realcity.cz/rc/E7Y5

Dům, 166 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 703
1 200 000 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

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E78L

Dům, 111 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 733 284 630
1 690 000 Kč

TRNOVÉ POLE
www.realcity.cz/rc/E82N

Dům, 101 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
1 700 000 Kč

KUČEROV
www.realcity.cz/rc/E7YE

Dům, 170 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 799 000 Kč

HRABĚTICE
www.realcity.cz/rc/E791

Dům, 689 m², tř. D
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 495 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E82O

Dům, 230 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 800 000 Kč

MOUŘÍNOV
www.realcity.cz/rc/E82P

Dům, 94 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82S

Dům, 3+kk, 120 m², tř. G
CREDO REAL GROUP a.s.

tel.: 602 583 853
5 390 000 Kč

RAŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E82T

Dům, 160 m², tř. G
AC Real, s. r. o.

tel.: 608 712 571
6 290 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E25O

Dům, 447 m², tř. C
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
9 500 000 Kč

RAJHRADICE
www.realcity.cz/rc/E82U

Dům, 131 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
9 990 000 Kč

ZAKŘANY
www.realcity.cz/rc/E82Q

Dům, 202 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 490 000 Kč

VAVŘINEC
www.realcity.cz/rc/E82R

Dům, 200 m², tř. G
RUSSEGGER REAL s. r. o.

tel.: 731 948 047
4 500 000 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E7YK

Dům, 187 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
4 733 333 Kč

PRUŠÁNKY
www.realcity.cz/rc/E7I2

Dům, 200 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
5 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7E1

Dům, 154 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
10 400 000 Kč

MIKULOV
www.realcity.cz/rc/E82V

Dům, 625 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
12 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E82X

Dům, 183 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
14 000 000 Kč

VRANOV
www.realcity.cz/rc/E6ZV

Dům, 260 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
16 950 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E82Y

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 711
4 500 Kč/měs.

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E4C1

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 726
7 000 Kč/měs.

VRANOV
www.realcity.cz/rc/E82Z

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
7 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E831

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
7 500 Kč/měs.

REBEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E832

Byt, 1+kk, 20 m², tř. G
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
7 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E833

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Icbreality s.r.o.

tel.: 605 229 922
7 900 Kč/měs.

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E834

Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
8 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E835

Byt, 1+kk, 200 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
8 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83A

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
9 000 Kč/měs.

DRNOVICE
www.realcity.cz/rc/E83B

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
CENTURY 21 Relax

tel.: 777 341 134
9 000 Kč/měs.

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E83C

Byt, 2+1, 49 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 777 343 202
9 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83D

Byt, 1+1, 32 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
10 000 Kč/měs.

BUČOVICE
www.realcity.cz/rc/E836

Byt, 1+kk, 80 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
8 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E837

Byt, 1+1, 34 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 658 180
8 600 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E838

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 774 533 682
9 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E839

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
9 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83E

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 812 700
10 350 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83F

Byt, 1+kk, 35 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
11 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83G

Byt, 1+kk, 51 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
11 200 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83H

Byt, 1+1, 54 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 731 484 294
12 700 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E83I

Byt, 1+kk, 47 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 812 700
12 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83J

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 859 992
12 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83K

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

tel.: 800 100 446
13 000 Kč/měs.

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E83L

Byt, 2+kk, 140 m², tř. B
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
13 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83M

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
13 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83N

Byt, 2+kk, 56 m², tř. B
Century 21 All Inclusive

tel.: 732 447 496
13 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83O

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
13 700 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83P

Byt, 2+1, 60 m², tř. B
ALL DONE s.r.o.

tel.: 538 728 645
13 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83T

Byt, 2+1, 70 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
15 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7ES

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

tel.: 800 100 446
16 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7EV

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
17 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83U

Byt, 2+1, 75 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
17 200 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83Q

Byt, 2+kk, 49 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 733 329 176
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83R

Byt, 1+kk, 40 m², tř. A
Gaute a.s

tel.: 602 117 882
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E81U

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83S

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83V

Byt, 2+1, 77 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 812 700
17 950 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83X

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
18 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83Y

Byt, 2+1, 83 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 607 017 147
19 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E83Z

Byt, 2+kk, 88 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
25 000 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1



Zařizujeme interiér
Naučte se základní 
pravidla ladění

Jednoznačně největší kouzla umí s interiérem barvy. Ty dokážou 
vyčarovat i z malé místnosti větší nebo širší. Dokážou zaplnit 
prostor, zateplit, povzbudit k jídlu nebo k jakékoli jiné činnos-
ti. Při výběru barev je to doslova alchymie, a i když jsou trendy 
fajn jako inspirace, řiďte se na prvním místě vaším pocitem a vaší 
osobností. Jste to právě vy, kdo ve vašem domě bude bydlet. Ne 
designér.



Chystáte se na rekonstrukci nebo jste 
si pořídili nový domov a čeká vás za-
řizování? Pak jistě oceníte pár rad, jak 
si počínat, aby všechno pěkně ladilo. 
Cílem není udělat si doma hotelovou 
atmosféru, ale sladit všechno harmo-
nicky, a přitom domovu ponechat 
punc vlastní osobnosti.

Barvy: základní pravidla, která fungují
Na začátek si můžeme zopakovat, co 
bezpečně funguje, pokud se nechcete 
nechat vést čistě vaším srdcem. Kaž-
dou velkou místnost opticky zmenšíme, 
ale také zútulníme použitím teplých 
a tmavších barev. Stejný efekt zajistí 
i velké vzory, případně kombinace růz-
ných vzorů i materiálů. 

Je možné, že máte v plánu docílit opač-
ného pocitu. Vykouzlit z mála hodně. 
Tedy přesněji z malé místnosti větší 
na pohled, neboť fyzicky to nejde. V tom-
hle případě vám rozhodně pomohou 
světlé tóny a bílý strop. S barvami se 
dají dělat i další divy. Co když máte 
příliš dlouhou místnost? Aby vypada-
la kratší, vymalujte tu nejvzdálenější 
stěnu tmavším odstínem nebo barvou 
s teplým tónem. Tím tuto stěnu optic-
ky přiblížíte. Jakoukoli stěnu i místnost 
opticky naopak protáhneme světlou 
barvou nebo umístěním zrcadel. Další 
variantou je snížení stropu. Ne každý 
holduje tomu, když má nad sebou do-
slova metry navíc. Vysoký strop snížíte 
teplou barvou, nízký naopak natáhnete 
studenými tóny. 

Vybírejte srdcem
Trendy jsou jistým návodem, ale předně 
se soustřeďte na svůj pocit. Proto jako 
hlavní tón barvy vyberte vždy takový 
odstín, který je vám příjemný. Další bar-

vy k němu již vhodně nakombinujete. 
„I přes to, že kombinace černé a bílé může 
na první pohled působit výrazně a tvrdě, 
jedná se o trend letošního roku. S černobí-
lou kombinací si lze hezky hrát. Vymaluj-
te stěnu, na kterou dopadá nejvíce světla, 
černou. Zbylé pak bíle. Docílíte minima-
listické a čisté kombinace. Opět jsou také 
trendem odstíny zelené, modré čí tmavě 
tyrkysové,“ říká designérka Alexandra 
Dýcková. Platí i jistá ustálená pravidla. 
Například to, že červená barva je barvou 
energie, proto se hodí k lidem, kteří mají 
silně vyvinutou emoční stránku osob-
nosti. Určitě se hodí všude tam, kde 
potřebujeme být produktivní a aktivní. 
Červená se pak dá doplnit růžovooran-
žovými tóny. Postupovat tedy při výbě-
ru barev můžete i podle tohoto vzorce.  

Šedá klasika
Není náhoda, že se šedá stala královnou 
mnoha interiérů, zejména těch, které 
slouží jako veřejné prostory.  Je to na-
prosto univerzální barva. A doslova 
vybízí k dalším kombinacím. Úžasně 
se hodí do moderních prostor, stejně 
jako do rustikálně pojatých domácností. 
Nemá téměř žádná omezení a dobře si 
rozumí s přírodními, nažloutlými, béžo-
vými i pastelovými tóny barev. 

Žlutá dodá světlo
S interiérem i atmosférou si krásně umí 
pohrát i žlutá barva. Může mít mnoho 
odstínů. Tlumené odstíny navodí hřeji-
vý pocit a útulnost. A samozřejmě pro-
září interiér. Hodí se všude tam, kde je 
málo světla, takže ideálně do dětského 
pokoje. Např. odstín kurkumy nijak ne-
zatěžuje naše smysly a dovolí nám neru-
šeně relaxovat, jak potvrzuje i designér-
ka. S výše uvedenou šedou barvou navíc 
skvěle vytváří kontrastní duo, které vás 
jistě překvapí. 
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Za neutrální se považuje bílá a šedá. 
První doplňková barva může zabrat 
30 procent, tedy objeví se na nábytku. 
Druhé barvě věnujte 10 procent. Může 
se objevit na dekorativních předmětech 
nebo bytovém textilu. Jako hlavní barvu 
nepoužívejte svou nejoblíbenější barvu. 
Jako doplňkovou ovšem klidně. Úžasně 
vynikne na neutrálním pozadí.

Co je barevný kruh
Ten vám pomůže zjednodušit výběr. 
Jeho základ tvoří červená, modrá a žlu-
tá. Pak samozřejmě i další barvy. Některé 
barevné kruhy vychází z celkem dvanác-
ti barev, jiné z dvojnásobného množ-
ství, ale to není úplně podstatné. To 
zásadní je způsob, jak se dá kruh využít. 
A zjistit, které barvy k sobě ladí. Je jas-

Méně je lépe
Při zařizování hrají barvy mnohem zá-
sadnější roli, než si myslíte. Jednotlivé 
zařizovací předměty si samozřejmě osa-
háte, posedíte na nich, vyberete podle 
kvality, ale budou spolu ladit? O tom 
nejčastěji rozhodují právě barvy a pou-
žité materiály. Jak postupovat podle to-
hoto klíče? První pravidlo zní: méně je 
lépe. To všichni dobře známe. Ale někdy 
se jím neřídíme. Když si tedy nejste jistí 
výběrem, volte jednu barvu jako domi-
nantní a ostatní budou doplňkové. Vy-
vážený je počet 1 plus 2. V praxi to pak 
vypadá následovně. Dominantní barva 
je v interiéru použita na cca 60 pro-
centech vybavení. Nejčastěji zahrnuje 
podlahu a stěny. I s ohledem na veli-
kost plochy v jednotlivých místnostech. 

né, že ladí ty protikladné, tedy ty barvy, 
které v kruhu stojí proti sobě. Příkladem 
je červená a zelená. Pak je tu také mož-
nost spojovat barvy analogické. To zna-
mená, že v interiéru použijete barvy tzv. 
příbuzné. Jde tedy o barvy, které jsou 
v kruhu blízko sebe. Příkladem je modrá 
a tyrkysová, žlutá a oranžová nebo čer-
vená a růžová.
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Jací jste, takový bude váš domov

A proč také ne. Vždyť právě vy se zde musíte cítit dobře. A kdo se drží 
ve vaší blízkosti, ten váš rukopis rozhodně pozná a bude se u vás také cítit 
dobře. Ne proto, že by sám v podobném interiéru žil. Prostě přijme fakt, 
že tohle je další kousek z vás. Není třeba se tedy ohlížet na to, aby se u vás 
návštěvy cítily dobře a spokojeně. To se vám nikdy stoprocentně nepodaří, 
neboť každý jsme jiný a každý den je jiný. A je to dobře. A tak si i vy 
udělejte svůj interiér trochu neutrálnější. Přílišné extrémy vás mohou někdy 
zneklidňovat. Je škoda, abyste se právě doma, kde si máte odpočinout, cítili 
zneklidnění a uspěchaní. Volba relaxačních barev a materiálů navozujících 
klid a odpočinek je proto jistou sázkou na jistotu, zvláště v případě, že 
žijete ve městě. Pokud máte klidu dost, můžete si dovolit kontrasty, neboť 
by vás uklidňující interiér mohl naopak uspávat.

Jak pracovat s teplem a zimou
Náladu i pocity navodí teplé 
nebo studené odstíny. Jak s nimi 
pracovat? Je třeba se zorientovat 
v základním rozdělení. Mezi 
teplé barvy patří například 
žlutá, oranžová nebo červená, 
studené zastupují modrá, zelená 
a fi alová. Z tohoto základu pak 
vycházejí další barvy. Harmonie 
dosáhnete jednoznačně tím, 
že budete spojovat barvy jedné 
skupiny (př. medová) s barvami 
z druhé skupiny (např. rezavě 
červená). Pořád platí, že teplé 
tóny prostor opticky zmenšují, 
chladné zvětšují. Dají se 
pochopitelně kombinovat 
i teplé a studené barvy, ale to 
si začátečníci ne vždy troufnou 
a je lepší tohle konzultovat 
s odborníkem. Tedy pokud 
nechcete šlápnout vedle.
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Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 
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Kdy si můžete odečíst úroky 
ze svého daňového základu?
Od základu daně si můžete odečíst částku, 
která se rovná zaplaceným úrokům za daný 
rok z úvěru ze stavebního spoření nebo z hy-
potéky. Podmínkou odpočtu je, že tento úvěr 
řeší vaše bytové potřeby nebo bytové potřeby 
vašich blízkých. Není tedy možné odpočet vy-
užít v případě, že danou nemovitost pronají-
máte nebo ji využíváte jen pro rekreační účely.

V případě, že účastníkem smlouvy o úvěru je 
více osob, odpočet může uplatnit buď jedna 
z nich, nebo každá z nich rovným dílem. Při 
placení úroků jen po část roku nesmí uplat-
ňovaná částka překročit jednu dvanáctinu 
maximální částky 300 tisíc za každý měsíc pla-
cení úroků. „Dobrou zprávou je, že tento limit 
je dostatečně vysoký i pro výrazně nadprůměr-
né hypotéky. Je zde obvykle dostatečná rezerva 
i v případě, že úrokové sazby v budoucnu dále 
porostou,“ říká Pavel Bultas, ředitel společnosti 
HYPOASISTENT.

Jak si odečíst zaplacené úroky 
ze základu daně?
Potvrzení o zaplacených úrocích za předchozí 
rok banky většinou samy rozesílají na začátku 

nového roku, případně jej naleznete na inter-
netu ve své hypoteční zóně. Pokud jste potvr-
zení ještě neobdrželi, kontaktujte svoji banku 
nebo stavební spořitelnu.

Pokud jste živnostník nebo podáváte z jiného 
důvodu daňové přiznání, bude toto potvr-
zení o zaplacených úrocích přílohou vašeho 
daňového přiznání. Pokud jste zaměstnanec 
a daňové přiznání nepodáváte, požádejte 
o provedení ročního zúčtování daně svého 
zaměstnavatele. Díky zaplaceným daňovým 
zálohám obdržíte po provedení ročního zú-
čtování daňovou vratku. 

Ještě nemáte hypotéku?
V případě, že uvažujete o hypotéce, je dobré 
mít na paměti několik věcí. Tou nejdůležitější 
je nutnost prokázat bance dostatečné a stabilní 
příjmy. Hypotéky bez prokazování příjmů již 
několik let neexistují. Zaměstnanci standardně 
prokazují příjmy na formuláři vybrané banky 
a předkládají bance výpisy z účtu s příchozí 
mzdou. Živnostníci obvykle prokazují příjmy 
svým daňovým přiznáním. Další příjmy, kte-
ré banky započítávají jsou například příjmy 
z pronájmu, z rodičovské či příjmy z rozdě-
lení zisku z obchodní společnosti. Banky vám 

půjčí maximálně devítinásobek vašeho čistého 
ročního příjmu (pokud žádá více spolužadate-
lů společně, příjmy se sčítají) a zároveň výše 
všech vašich splátek nesmí přesáhnout 45 % 
čistého měsíčního příjmu. „Toto pravidlo platí 
pro nové úvěry ve všech bankách, je připuštěno 
jen malé množství výjimek,“ dodává Pavel Bul-
tas z HYPOASISTENT.

Další důležitou podmínkou pro získání hypo-
téky je vaše dobrá úvěrová historie. Pokud jste 
v minulosti měli problém se splácením úvěrů 
či hypoték, bude získání hypotéky obtížněj-
ší. Ne všechny banky budou chtít v takovém 
případě váš záměr fi nancovat a úroková sazba 
může být výrazně vyšší.

Pro získání hypotéky byste měli mít našetře-
nou část z vlastních zdrojů, a to minimálně 
10 % z hodnoty nemovitosti. Pokud máte na-
šetřeno 20 % a více, banky vám nabídnou nižší 
úrokovou sazbu. Nejlepší podmínky pro vaši 
hypotéku samozřejmě zjistíte jedině srovná-
ním dostupných nabídek od všech bank. Nej-
rychlejší je proto obrátit se na zkušeného hy-
potečního makléře, který je schopen na místě 
nabídky porovnat a doporučit ideální řešení. 

Díky hypotéce si můžete ročně snížit 
daňový základ až o 300 tisíc korun, 
což znamená, že na dani zaplatíte 
až o 45 tisíc korun méně. 

HYPOASISTENT s.r.o., Polyfunkční dům Felicidad, Křenová 504/53, 602 00 Brno, tel.: 222 982 557, www.hypoasistent.cz

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

Hypotéka vám sníží daň z příjmu, 
ať jste zaměstanec, nebo podnikáte
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REZIDENCE BRIGA
Poslední volné byty.
Kolaudace do konce září 2020.

MODERNÍ BYTY V BRNĚ - PISÁRKÁCH
Na ulici Veslařská - možnost garážového stání
8 bytů je připraveno k předání. Kuchyňská linka v ceně.

VOJKOVICE U RAJHRADU
Byt 5+kk v OV, mezonet s plochou 130 m2 + vlastní zahrada 200 m2. Hez-
ké klidné místo na okraji obce, z Brna 16 km. Vlakové spojení. V nově 
zrekonstruovaném domě jsou jen 3 byty. Dvě parkovací místa v ceně.

VRANOV, OKRES BRNO-VENKOV
Chata s dispozicemi 3+1 o ZP 54 m2 stojí na pozemku o CP 1 062 m2. Do 
objektu s půdním prostorem se vstupuje z terasy, pod kterou se nachá-
zí menší sklep. Na oploceném pozemku je také studna a kůlna.

MODERNÍ BYDLENÍ NA ŠMERALCE
Byty k nastěhování květen 2020.
Poslední volné byty.

www.rezidencebriga.cz

Více informací na tel.: 778 889 015

4 470 000 Kč

2 180 000 Kč

www.smeralka.czKrálovo Pole, ul. Šumavská Brno - střed, ul. Stavební

www.realcity.cz/rc/E6ND

www.realcity.cz/rc/E7TI

B B

C D
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

valach@acreal.cz | + 420 601 120 000 
www.domovsdusi.cz

DOMOV S DUŠÍ! Jedinečné luxusní  
bydlení v Sokolnicích u Brna. V nabídce 

byty o dispozicích 1+kk až 4+kk.  
Dokonalé provedení vám vyrazí dech. 

Objednejte se na prohlídku!

Cena: Informace v RK

NADSTANDARDNÍ BYDLENÍ  
v klidné části Líšně s přírodou  

za dveřmi. Objednejte se  
na prohlídku vzorového bytu!  
Byty o dispozicích 3+kk a 4+kk.

Cena: Informace v RK

acreal@acreal.cz | +420 731 516 417 
www.bytylisen.cz

RODINNÉ DOMY ALEA – ŘÍČANY  
U BRNA. Ideální bydlení pro rodiny  
s dětmi a nedaleko od Brna. Domy  

jsou o dispozicích 4+kk a 5+kk, s garáží, 
parkovacím stáním a zahradou.

Cena: Informace v RK 

acreal@acreal.cz | +420 731 516 417 
www.ricanydomy.cz

Ihned k nastěhování!

Ve Velkém Špalíčku
nabízíme k pronájmu
obchodní prostory

16 m2 v přízemí,  
69 m2 v 1. patře, 

sklad 153 m2 a kanceláře 
s možností parkování.

Podrobné informace:
+420 724 212 739

velkyspalicek@velkyspalicek.cz

32



WWW.REALCITY.CZ

výrobní, skladovací 
a administrativní

Boxy 
Modřice

Kancelář a hala 
v jednom boxu!

T: +420 725 688 312
E: i.pilatova@kalab.cz

12 boxů

 

rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou

Vyberte si svůj 
vysněný byt, 

nebo dům

RezidenceAusterlitz.cz
T: +420 725 688 312

E: info@rezidenceausterlitz.cz

B

64 bytů 21 domů
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U bytů jsou relevantní dva listy vlastnictví: 
na budovu a druhý přímo na konkrétní byt. 
U rodinných domů je zapotřebí, aby všech-
ny nemovitosti byly řádně zapsány v katastru 
nemovitostí a aby souhlasil zapsaný stav se 
skutečností. Pokud tomu tak není a chceme-
-li fi nancovat nemovitost hypotékou, bude 
potřeba dát vše do pořádku (například stav-
by zaměřit, zapsat nebo zbourat a vymazat).

Výpis z katastru nemovitostí je datovaný k ur-
čitému dni a času. Zápisy o nemovitosti se totiž 
samozřejmě mohou v čase měnit. Hned v zá-
hlaví výpisu je dále uvedeno umístění nemovi-
tosti: okres, obec, katastrální území a číslo listu 
vlastnictví. Samotný výpis se pak skládá z ně-
kolika částí, a to od A do F. Pojďme se společ-
ně podívat, jak rozumět jednotlivým částem:

A) Vlastník nemovitosti – zde jsou uvedeni 
všichni vlastníci dané nemovitosti. Pokud je 
před jmény uvedeno „SJM“, znamená to, že se 
jedná o nemovitost ve společném jmění man-
želů. U více spoluvlastníků je zde uveden spo-

luvlastnický podíl na nemovitosti. Zkontroluj-
te si, zda jsou pak v kupní smlouvě uvedeni 
všichni spoluvlastníci a se správnými podíly.

B) Nemovitosti – zde je jasně popsána ne-
movitost, kterou kupujete, včetně případných 
podílů na společných částech nemovitosti. 
Jsou zde uvedeny všechny nemovitosti, kte-
ré daný člověk vlastní v daném katastrálním 
území. Nemusí prodávat všechny. Ale vždy si 
pohlídejte, aby v kupní smlouvě bylo uvede-
no vše, co opravdu kupujete. Může se stát, že 
se na některý menší pozemek zapomene, a to 
vám pak může způsobit nechtěné komplika-
ce. Pokud jsou některé prodávané pozemky 
v jiném katastrálním území, budou uvedeny 
na jiném listu vlastnictví. Dále zkontrolujme, 
je-li pozemek, na kterém stojí budova, oprav-
du ve vlastnictví prodávajícího. Pokud tomu 
tak není, zjistěte si, kdo je vlastníkem. Mohlo 
by vám to značně zkomplikovat užívání.

B1) Věcná práva sloužící ve prospěch nemo-
vitosti – zde jsou uvedeny informace o tom, 

co se vztahuje k této nemovitosti v její pro-
spěch, například jsou zde uvedena práva pří-
stupu. Přístup k nemovitosti je velice důležitý. 
Bez něj banka nevezme danou nemovitost 
do zástavy a i vám to může způsobit znač-
ný problém. Podívejte se na přístupové cesty 
k nemovitosti, jedná-li se o veřejné komuni-
kace. 

C) Věcná práva zatěžující nemovitosti – tato 
část je obzvláště důležitá. Jsou zde uvedeny 
veškeré zástavy, břemena a jiná zatížení. Zjistě-
te velice důkladně, čeho se týkají. Jsou zde ne-
omezující zápisy, jako například právo vjezdu 
či přístupu – toto se může týkat domů, kde je 
podchod, průjezd nebo třeba kryt. U pozem-
ku k rodinnému domu je to horší, uvědomte 
si, že některým lidem pak musíte zpřístupnit 
svůj pozemek. Dále tu jsou uvedena například 
věcná práva dožití. Tato břemena značně sni-
žují hodnotu nemovitosti a mohou být pro 
banku nevhodnou zástavou. Dále jsou v této 
části výpisu uvedena zástavní práva. Pokud se 
jedná o zástavu nebankovního subjektu, bude 
potřeba ji v případě koupě před čerpáním 
hypotéky vymazat. Pokud se jedná o zásta-
vu banky prodávajícího, nebývá s prodejem 
a fi nancováním koupě hypotékou problém. 
Jednoduše půjde část peněz na splacení úvěru 
prodávajícího a zbylá část pak prodávajícímu. 
Částka potřebná pro splacení úvěru prodá-
vajícího se čerpá přímo bance prodávajícího, 
nelze čerpat například do advokátní úschovy. 
Když si kupujete nemovitost od developera, 
jedná se opět o standardní záležitost. Financu-
jící banka daného projektu má na nemovitosti 
zástavu, ale vystavuje příslib, že po celé úhra-
dě kupní ceny tuto zástavu vymaže.

D) Poznámky a další obdobné údaje – zde 
naleznete informace o tom, zda probíhá něja-
ký zápis na katastrálním úřadu, který se dané 
nemovitosti týká. Pokud ano, je zde uvedeno 
písmeno „P“. V tom případě si určitě zjistěte, 
čeho se týká. V nahlížení do katastru uvidíte 
přímo číslo jednání a seznam zúčastněných 
osob.

E) Nabývací tituly a jiné podklady zápisu – 
zde jsou uvedené listiny, které byly předlože-
ny katastru nemovitostí pro zápis a díky kte-
rým prodávající nemovitost nabyl. Ve sbírce 
listin katastrálního úřadu jsou tyto dokumenty 
k dispozici k nahlédnutí či pořízení kopie.

F) Vztah bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) k parcelám – tato část se 
týká pouze zemědělských pozemků a jejich 
zařazení do bonitních půdně ekologických 
jednotek.

HYPOASISTENT s.r.o., Polyfunkční dům Felicidad, Křenová 504/53, 602 00 Brno, tel.: 222 982 557, www.hypoasistent.cz

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

Výpis z katastru nemovitostí bude zkoumat každá banka, kde budeme žádat 
o hypotéku.  Nejen proto je důležité, aby vše bylo v pořádku. Každý, kdo 
uvažuje o koupi nemovitosti, měl by si výpis pečlivě zkontrolovat. K nahléd-
nutí je přístupný přes internet na stránkách katastrálního úřadu, v papírové 
podobě ho můžete snadno získat například na poště nebo na katastrálním 
úřadě. 

Výpis z katastru nemovitostí bude zkoumat každá banka, kde budeme žádat 

Co nám prozradí 
výpis z katastru nemovitostí?





Mezírka 775/1
602 00  Brno

+420 733 525 123

info@ambienten.cz

Zahájeny rezervace 
nadstandartních 

luxusních bytů o velikosti 
239 m2, 226 m2, 161 m2, 

123 m2 a 110 m2

v samotném centru města. 
Zachovány historické 

originální prvky, kastlová 
okna, dřevěné podlahy.

Neváhejte si s námi 
sjednat schůzku:

+420 602 791 990

www  .ambienten.cz www  .zlateluzanky.czIng. Monika Russeggerová

VÁŠ NOVÝ 
DOMOV 

V ZELENÉM 
SRDCI 
MĚSTA 
BRNA




