
STŘEŠNÍ BYT 4+KK 119 m² S TERASOU 134 m², 2x GS a velký sklep.  
Ihned k nastěhování. Akční cena 12 999 000 Kč. Více na www.rezidenceriverside.cz nebo tel.: 602 712 097.

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

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 3 od 16. 3. do 5. 4. 2020



PRODEJ DVOUGENERAČNÍHO RD
ROSICE, OKR. BRNO-VENKOV

Zachovalý dům o dispozici 4+kk a 2+1 
s hospodářským stavením a pozemkem 
o CP 1 163 m2. Volný ihned, klíče v RK!

5 590 000 Kč 

PRODEJ NOVOSTAVBY LUXUSNÍHO RD
MORAVANY U BRNA 

Sam. stoj. novostavba RD 4+kk s garáží 
a zahradou, CP 674 m2, z toho ZP 141 m2

a zahrada 533 m2. Dům část. vybaven nábytkem.
13 399 000 Kč 

G

NABÍDKA PRODEJE GARÁŽE
BRNO-OBŘANY

CP 18 m2, stojící na vl. pozemku s dobrou 
dostupností. Garáž je nově vymalovaná včetně 

vrat. Volná ihned, klíče máme v RK!
290 000 Kč

GG

PRODEJ SMÍŠENÝCH POZEMKŮ 
SVATOBOŘICE, OKR. HODONÍN
Parcela o CP 7.927 m2 zapsána v KN 

jako lesní půda a orná půda, nacházející 
se  přímo vedle sebe. Volné ihned!  

221 956 Kč (28 Kč/m2)

PRODEJ ZAHRADY 
OSTOPOVICE, OKR. BRNO-VENKOV

Zahrada o CP 280 m2, v zahrádkářské oblasti na 
mírně svažitém pozemku ve tvaru obdélníku 30 m 

x 9,5 m v obci Ostopovice – Horní Netroufalky.
250 000 Kč

G

PRODEJ CHATY
BRNO-KNÍNIČKY

Sam. stojící chata v krásné přírodě, s číslem 
evidenčním o ZP 37 m2. V chatě zavedena 

elektř., voda v dosahu. Volná ihned, klíče v RK!
449 000 Kč 

PRODEJ ÚTULNÉ CHATY
DOLNÍ KOUNICE

Sam. stojící chata na vlastním pozemku o CP 
993 m2 v krásném prostředí vhodném 
pro odpočinek. Volná ihned, klíče v RK!

490 000 Kč 

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

Po výrazné slevě Vám nabízíme sam. stojící dům 
se zahradou před rekonstrukcí. UP cca 67 m2, 
ZP 165 m2, CP 309 m2. Volný ihned, klíče v RK! 

590 000 Kč 

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

Po výrazné slevě nabízíme sam. stojící RD se 
zahradou a garáží o CP 283 m2, UP cca 106 m2. 

Možno využívat i jako chalupu. Volný ihned.
699 000 Kč 

PRODEJ RD 3+1
LIPOVEC, OKR. BLANSKO

Pěkný dům o užitné ploše cca 120 m2, 
CP 394 m2. Dům je volný ihned, klíče v RK! 

Doporučujeme prohlídku. 
998 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ PĚKNÉ RD/CHALUPY 2+1
OBEC SEDLEC, OKR. NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
RD 2+1 s půdním prostorem o CP 421 m2 z toho 

UP domu je cca 70 m2. Prohlídky jsou možné 
kdykoli po dohodě, volný ihned, klíče v RK!

999 000 Kč 

PRODEJ RD/CHALUPY 3+1, HRUŠOVANY 
NAD JEVIŠOVKOU, OKR. ZNOJMO

Sam. stojící RD 3+1 s půdním prostorem 
a velkým pozemkem s vinným sklípkem 

o CP 533 m2. Volný ihned. 
999 000 Kč

PRODEJ RD/ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI
DRYSICE, OKR. VYŠKOV

Po výrazné slevě nabízíme zajímavou, 
rozsáhlou stavbu se zahradou o CP 1 633 m2. 

Vysoké stropy, spousta prostorů, půda a sklady. 
1 490 000 Kč 

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

Po výrazné slevě! Rozsáhlý pozemek CP 1 653 m2, 
UP domu cca 135 m2. Zahrada, hosp. stavení, 

garáž, sklep, parkování na pozemku. Volné ihned!
1 490 000 Kč 

PRODEJ LUXUSNÍ NOVOSTAVBY RD/CHALUPY 
BRNO-BOSONOHY

Luxusně zařízená, samostatně stojící 
nemovitost 3+kk se zahradou a terasou 
o CP 2 675 m2, UP chaty činí cca 120 m2. 

5 390 000 Kč 

GGG G

G

G
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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 parkovacího stání
v hlídané garáži. CP stání je 16 m2. 

Volné ihned. 
1 100 Kč / měsíc

PRODEJ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
BRNO-BYSTRC, UL. HVOZDECKÁ

Garážové stání o CP cca 13 m2

pro jeden automobil v novostavbě 
bytového domu. Volné ihned. 

410 000 Kč včetně provize RK 

G

G

GGG C





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, nyní ve fázi 
fi nalizace, 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



AMBIENTEN VIP VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ 
LUXUSNÍ RODINNÉ SÍDLO V NAPROSTÉM SOUKROMÍ SEVERNĚ OD BRNA

Nemovitost uspokojí i nejnáročnějšího klienta, který klade důraz na precizní provedení interiéru a touží po soukromí a klidu v rozsáhlé 
okrasné zahradě. Vila je určena ideálně pro rodinné bydlení a v tomto duchu byla i koncipována. CP pozemku je 9 699 m2, UP domu 
je 405 m2. Celý pozemek je oplocen s možností výstavby dalšího domu. V rámci zahrady se nachází zahradní altán s vlastní venkovní 
kuchyní, krbem, dále vířivka se zahradním posezením. Pro děti je zbudována herní místnost a pro milovníky vína vinný sklep. Parkování 
je možné buďto ve dvou dvojgarážích a dále na vlastním pozemku. Vše je velice kvalitně provedeno a nemovitost je připravena 
k rychlému nastěhování bez nutnosti jakékoliv další investice. Okolní příroda se zde kloubí s nádhernými panoramaty a vytváří 
kouzelné místo pro Vaše spokojené žití. Více informací naleznete na našich stránkách www  .ambienten.cz

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

www  .ambienten.cz

AMBIENTEN V IP
     luxusní nemovitosti



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

PRO KLIENTA 
S HOTOVOSTÍ 
HLEDÁME BYT  

K INVESTICI  
(1+1 – 4+1)

G Cena: 9 900 000 Kč  |  Tel.: 777 555 920

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

OV 2+1 TEYSCHLOVA, BRNO 
Prodej bytu 2+ 1 s lodžií o CP 59,5 m2.

G Cena: Informace v RK  |  Tel.: 775 788 817

PRONÁJEM 3+KK DŘEVAŘSKÁ, BRNO  
Nadstandardně rekonstruovaný, plně vybavený byt 3+kk, 
o CP 96 m2. Zálohy na služby 3 000 Kč, kauce 40 000 Kč.

G Cena: 22 000 Kč / měsíc + služby  |  Tel.: 777 730 521

RD 7+KK NÁLEPKOVA, BRNO 
Prodej RD 7+kk s terasou a garáží, který může sloužit i jako vícegenerační - samostatný byt v přízemí. CP 300 m2. Dům se dá dobře 

zmodernizovat na luxusní bydlení pro vícečlennou rodinu s parkováním až pro 4 os. automobily dle vizualizace. 

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ ČECHYŇSKÁ, BRNO 
Pronájem kanceláří různých velikostí 24 m2 - 200 m2.  

Vlastní soc. zázemí, parkování v objektu. 

G Cena: Informace v RK  |  Tel.: 777 730 521

POZEMEK HERŠPICE U SLAVKOVA, OKR. VYŠKOV 
Prodej stavebního pozemku o CP 4 285 m2, uliční šíře 28 m2,  

voda, elektřina a kanalizace na hraně pozemku. 

G Cena: 1 490 Kč/m2  |  Tel.: 777 730 521



Dřevo a podlahové vytápění
Jde to dohromady?

BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 3 od 16. 3. do 5. 4. 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.

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.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

GROUND LINE s.r.o.

KOMFORT, a.s.

MIG s.r.o.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

REKO a.s.

OSTATNÍ

ARK ČR - Asociace realitních kanceláří 
České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

SCANquilt

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
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:  6. 4. 2020

Některé nemovitosti, po vydání tohoto časopisu, 
nemusí být již aktuální a v nabídce realitních kanceláří.
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Blíží se daňové přiznání
Jak pracovat s úroky z hypotéky?



REALCITY 3/2020

Prodej pěkného pozemku o CP 650 m2, IS v příjezdové komunikaci. 
Příjezd až na pozemek po zpevněné komunikaci.

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.

Pozemek Dům
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E7I3 www.realcity.cz/rc/E724

  1 950 000 Kč   7 500 000 Kč775 077 502 775 077 502
00101 00077

Prodej pěkného RD 6+1, s garáží a hezkou zahradou orientovanou na jih v atraktivní části města, klidná ulice ve vyhledávané lokalitě. Dům je 
čtyřpodlažní, řadový, se sedlovou střechou, částečně podsklepený, má garáž, menší zahradu a atypickou zimní zahradu představenou do vnitrobloku. 
CP parcely 192 m2, ZP domu 71 m2, UP cca 260 m2. 

Dům
BRNO - ČERNÁ POLE, UL. TRÁVNÍKY

www.realcity.cz/rc/E86G

  14 000 000 Kč775 077 502
00119

Prodej atypického prostorného světlého půdního bytu o velikosti 4+kk  
o CP 123 m2 ve vyhledávané lokalitě. Půdní vestavba z roku 1997,  
4.p. bez výtahu. Cena 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 dvoupodlažní nepodsklepený funkcionalistický dům s nádherně zapěstovanou zahradou navrženou zahradním architektem. 
Oddělená prostorná garáž pro min. dva vozy, kola, lyže atp.

Byt 4+kk Dům
BRNO-ČERNÁ POLE, ULICE MERHAUTOVA SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E87R www.realcity.cz/rc/E723

  6 300 000 Kč   14 500 000 Kč775 077 502 775 077 502
00107 00078

Ing. David Novák
+420 775 077 502 

Tomáš Silnický  
+420 775 077 503 

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

www.realmix.cz

G

G

G

G
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WWW.REALCITY.CZ

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

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

  4 950 000 Kč775 077 502
00094

G

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodlažní RD UP 
180 m2, výrobně skladovací objekt UP 198 m2 a velká garáž s montážní 
jámou, skladem a půdou. CP 2 352 m2.

Dům
RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E5N6

  3 990 000 Kč775 077 503
783

G

Prodej RD s dispozicí 5+1. Zastavěná plocha 400 m2. Voda ze studny 
(vrt), plynový kotel, elektřina, kachlová kamna s pecí. CP pozemků 
2 992 m2. K jednání!

Dům
KULÍŘOV, OKRES BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E87Q

  4 450 000 Kč775 077 502
00122

G

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

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

Rekreační objekt
JIMRAMOV, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

www.realcity.cz/rc/E7H7

  2 650 000 Kč775 077 502
00097

Prodej exkluzivního rodinného domu v klidné rezidenční čtvrti. Dům se nachází na krásném rozlehlém pozemku o CP 1 892 m2 a ZP je 193 m2. Jedná 
se o novostavbu reprezentativní vily s otevřenou dispozicí 4+kk, dvěma koupelnami, velkou dvougaráží, technickým zázemím a krytou terasou za 
domem. Rozlehlá zahrada osazená zahradním architektem. 

Dům
BŘECLAV, ULICE FIBICHOVA

www.realcity.cz/rc/E87P

  12 750 000 Kč775 077 502
00106

G
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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 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.

    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.

    Byt v dobrém stavu aspoň 2+1 v Černých Polích, 
nejlépe do 4 mil. Kč. 

    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 Kohoutovicích 

nebo blízkém okolí.
    Domek nebo chatu k celoročnímu bydlení se zahradou aspoň 600 m2, 

případně rovný pozemek (ne svah), na kterém by se dalo stavět. Domek 
zhruba 2+1, 2+kk, 3+1. V okolí Brna, ale rozumný dojezd MHD. Do 1 milionu Kč. 

    Byt k pronájmu v Brně.  Aspoň 3+kk s kuchyňským koutem 
(ne samostatná kuchyně), sprchovým koutem (ne vana) a pokud 
v patře, tak s výtahem. Do 18 000 Kč měsíčně včetně inkasa. 

    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

    Manželský pár koupí ihned stavební pozemek v okolí 
Rosic, Říčan nebo okolí. Podmínkou je blízkost vlaku 

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt, případně rodinný 
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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 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 orientovanou jih. 
Doporučuji prohlídku.

Dům
RD S MOŽNOSTÍ PŘESTAVBY, BRNO-ŽIDENICE

www.realcity.cz/rc/E7GH

 6 900 000 Kč731 484 294          
MPRD1193JM  

G 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.

Vila
NADSTANDARDNÍ VILA BRNO-ŽEBĚTÍN

www.realcity.cz/rc/E7ZT

 Informace v RK736 151 675
MPRD1195MD

G DOPORUČUJEME

Prodej bytu 2+1 v OV v Brně-Židenicích na ulici Krás-
ného. 5. NP/6 s novým výtahem, balkon, neprůchozí 
pokoje. Klidná část ulice, dům po revitalizaci.

Nové byty
OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, UL. KRÁSNÉHO

www.realcity.cz/rc/E7AS

 3 650 000 Kč731 484 294
MPB1372MD

B 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 5 350 000 Kč 736 151 675
MPB1377JM

B

NOVINKA

Velmi žádaná lokalita, krásný výhled, v  blízkosti 
občanská vybavenost a blízko do centra Brna. Na 
pozemku o CP 1280 m2 je elektřina, studna, obec 
připravuje kanalizaci.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMEK BRNO-BOSONOHY

4 59 0 000 Kč731 484 294
MPPOZ1034JM  

EXKLUZIVNĚ

Prodej pozemku určeného dle ÚP k bydlení a výstavbě. 
Celková výměra 852 m2, šíře 7 m. Mírně svažitý terén.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMEK BOHUNICE-KEJBALY 

Informace v RK731 484 294
MPPOZ1033MD

NOVINKA

Plně zařízený, CP 33 m2, v koupelně sprchový kout, 
WC a pračka. V kuchyni sporák, lednička, mraznička,  
nádobí. V pokoji pohovka, postel vč. přikrývek. Volný 
ihned.

Byt 1+kk
PRONÁJEM BYTU BRNO-VEVEŘÍ, UL. LIDICKÁ

www.realcity.cz/rc/E86C

13 500 Kč/měs. + inkaso + kauce 731 484 294
MPP1972JM  

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

G

NOVINKA

KRÁSNÝ DŮM 4+KK 
BRNO-ŽEBĚTÍN
 Třída    E5XI 

RD 4+kk
Prodej krásného domu 4+kk v Brně-
Žebětíně, CP pozemku 835 m2, ZP domu 
185 m2. Klidná a tichá lokalita v zástavbě 
rodinných domů. Kolaudace v roce 2007. 

 Informace v RK 

MPRD1197MD  

   736 151 675
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Blíží se daňové přiznání
Jak pracovat s úroky z hypotéky?

Z jakého úvěru
Již v úvodu jsme naznačovali, že odpočet lze 
aplikovat u hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze 
stavebního spoření, kterým jste fi nancovali 
dům či byt. Odpočet se rovněž ale vztahuje 
i na úvěry sloužící ke koupi pozemku. To však 
za předpokladu, že stavba rodinného domu 
nebo bytového domu bude na pozemku za-
hájena do 4 let. Pozor, odpočet se nevztahuje 
na úvěry a hypotéky od nebankovních institu-
cí. V praxi to znamená, že například americká 
hypotéka nemusí vždy spadat do produktů, 
které by měly sloužit k výše uvedenému úče-
lu odpočtu. Je proto třeba si tyto informace 
v bance ověřit.

Kdo má na odpočet nárok
Odpočet může provést osoba, která danou ne-
movitost vlastní a zároveň v ní bydlí nebo v ní 

bydlí manžel/manželka, potomci, rodiče nebo 
prarodiče. Abyste mohli uplatnit úroky z úvě-
ru, není nutné mít na adrese této nemovitos-
ti trvalé bydliště. Podmínka trvalého bydlení 
platí v každém případě. Kromě vlastníka má 
nárok na odpočet úroků například i nájem-
ník. To se děje v případě, že si nájemník splá-
cí úvěr, který posloužil k rekonstrukci nebo 
opravě bytu či domu, ve kterém bydlí. Je třeba 
ovšem dodržet pravidlo, že osoba uplatňující 

daňový odpočet musí být uvedena na úvěro-
vé smlouvě jako přímý účastník. Nebude tedy 
stačit fakt, že úvěr daná osoba pouze splácí.

Odečtení úroků
Odpočet mohou využívat nejen OSVČ, ale 
i zaměstnanci. Termínem je konec zdaňova-
cího období v rámci daňového přiznání, což 
se týká OSVČ. U zaměstnanců jde o zúčtová-
ní daně. Na tom je třeba se domluvit s účet-
ní ve fi rmě, ve které zaměstnanec pracuje. 
V mnohých fi rmách jim s tímto účetní i po-
může. Není to však podmínkou. V obou pří-
padech je třeba doložit k formuláři ještě i vy-
číslení zaplacených úroků, které zasílá banka 
či jiná instituce, u které úvěr máte, začátkem 
roku. Je fajn připojit i kopii např. první stra-
ny úvěrové smlouvy. Nutné to ovšem není. 
Postup je takový, že  OSVČ podává daňové 
přiznání na fi nanční úřad, kde si nechá převze-
tí potvrdit. (Nebo poštou s dodacím lístkem.) 
Jako zaměstnanec předejte všechny podklady 
své mzdové účetní. 

Konec března je ve znamení podávání daňového přiznání. Pokud jste si pořídili dům 
nebo byt na hypoteční úvěr nebo máte úvěr ze stavebního spoření, můžete si odečíst 
zaplacené úroky. Co všechno byste k tomu měli vědět a jak to v praxi probíhá?

Kolik si můžu odčítat?

Ze základu daně z příjmů můžete odečíst 
úroky v hodnotě do 300 000 Kč ročně. 
V praxi může být účastníků více. Pak je 
možné, aby si úroky odečetl jeden nebo 
všichni, a to rovným dílem.
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Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v časopise

a na stránkách www.realcity.cz.

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

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

prostřednictvím REALCITY?

FOTO: 
SHUTTERSTOCK

Více informací na slevy.denik.cz

ZÍSKEJTE SLEVY A DÁRKY 
VE VAŠEM MĚSTĚ!
223.–299. břeeznna 
22020

SSLEVOVÉ KUUPÓNY 
najdete v pátečním Deníku, který vychází 20. 3. 2020 

SSLEVOVOU KKARTU
v online verzi na slevy.denik.cz nebo v aplikaci BON

  3D PROHLÍDKA 

 3 550 000 Kč  604 232 218   
 000844 

 Prodej 3+1 v OV. Byt v 1.p zrevitalizovaného domu, 
má zasklenou lodžii a malou pracovnu. Dobrý stav, 
koupelna a elektro po rekonstrukci 

 Byt 3+1 
 TIŠNOV 

www.realcity.cz/rc/E7SC
 Cihlový DB 3+1 na ul. Chládkova. V 1.patře čtyř-
podlažního zrevitalizovaného domu, byt je ve slušném, 
udržovaném stavu. Velká sklepní kóje 

 Byt 3+1 
BRNO-ŽABOVŘESKY 

www.realcity.cz/rc/E86E

 4 700 000 Kč  604 232 218   
 000850 

 4 000 Kč /měs.  604 232 218   
 000847 

 Pronájem obchodu o výměře 13 m2 ( 2,5 x 5,3 m) na 
ulici Horova nedaleko kapličky, 50 metrů od MHD.
Přímý vstup z ulice a menší výloha. 

 Obchodní prostory 
BRNO-ŽABOVŘESKY 

www.realcity.cz/rc/E81C
 Pronájem kancelářské jednotky 124 m2 na ul. 
Vídeňská. Velká kancelář, 2 menší kanceláře, zasedací 
místnost, kuchyňka a vstupní hala.  

 Kanceláře 
   BRNO-ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E86F

 40 920 Kč /měs.  604 232 218   
 000851 

CD

DE

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ
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K novému zákonu o realitním zprostředkování
Na koho se nová právní norma vztahuje?
Realitním zprostředkovatelem je podle 
ZRZ každý, kdo jako podnikatel posky-
tuje realitní zprostředkování. To samo 
o sobě je defi nováno jako činnost, jejímž 
účelem je zprostředkovat uzavření tzv. 
realitní smlouvy (dosud se třeba použí-
val pojem zprostředkovávaná smlouva; 
nejčastěji půjde o kupní nebo nájemní 
smlouvu).

Podle přechodných ustanovení části dru-
hé ZRZ, která se týká změn živnostenského 
podnikání, musí každý podnikatel, který byl 
dosud oprávněný poskytovat realitní zpro-
středkování v rámci ohlašovací volné živnos-
ti a chce v této činnosti i nadále pokračovat, 
ohlásit živnostenskému úřadu do 6 měsíců 
od nabytí účinnosti ZRZ (tj. od 3. 3. 2020), 
vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ 
a ve stejné lhůtě i doložit doklady, které pro-
kazují splnění podmínek odborné způsobi-
losti pro provozování této živnosti (odborná 
způsobilost se uvádí v novelizovaném znění 
přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., živ-
nostenský zákon). V opačném případě jeho 
oprávnění k provozování realitní činnosti 
uplynutím této lhůty zanikne (nebude se na-
dále už jednat o ohlašovací živnost volnou). 

Realitní zprostředkovatel je rovněž povinen 
zajistit výkon realitního zprostředkování pou-
ze fyzickými osobami, které splňují požadav-
ky odborné způsobilosti uvedené v příloze 
č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský 
zákon (minimálně se požaduje doklad o uzná-
ní odborné kvalifi kace, resp. doklad o tříleté 
praxi v oboru v nezávislém postavení nebo 
pracovněprávním vztahu), a to nejpozději 
do 2 let ode dne nabytí účinnosti ZRZ. V této 
souvislosti ještě zbývá dodat, že realitní zpro-
středkovatel musí splňovat nová kritéria bez-
úhonnosti, která jsou upravena v § 5 a 6 ZRZ.

K dotazům na povinnost živnosti pro franší-
zory, právnické osoby, které pouze řídí čin-
nost franšízantů a samy nevykonávají realitní 
zprostředkování, uvádí zástupce MMR: tako-
vé subjekty nemusí spadat pod ZRZ, ovšem 
je třeba si uvědomit, že v tom případě jejich 
franšízanti nebudou moci uplatnit 50% slevu 
na povinném pojištění dle § 7 odst. 5, neboť 
nedoloží smlouvou s jinou právnickou oso-
bou, jež je realitním zprostředkovatelem, že 
jsou oprávněni poskytovat realitní zprostřed-
kování pouze jejím jménem nebo jménem 
svým s nezaměnitelným užitím obchodního 
jména či obchodní značky takové osoby.

Část 1.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz
Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Co vše lze zahrnout pod realitní 
zprostředkování?

- ZRZ v § 3 odst. 1 uvádí, že realitní zpro-
středkování zahrnuje vždy vyhledání toho, 
kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se 
zájemcem (chápejme zde „klientem“ realitní-
ho zprostředkovatele, se kterým má uzavřenu 
smlouvu o realitním zprostředkování). 

- Dále ZRZ v odstavci 2 demonstrativně 
vyjmenovává činnosti, které lze pod realitní 
zprostředkování subsumovat a které se neliší 
od dosavadní praxe.

- ZRZ na druhou stranu nikde nezakazuje 
být činný i pro druhou stranu realitní smlou-
vy. Stejně tak jako v ostatních případech, 
kde ZRZ neupravuje realitní zprostředková-
ní speciálně, bude možné i v tomto případě 
podpůrně využít ustanovení o zprostředko-
vání upravená v § 2445 a násl. Občanského 
zákoníku. Pakliže si tedy realitní zprostřed-
kovatel se zájemcem ve smlouvě o realitním 
zprostředkování takovou činnost nevylou-
čí, nemělo by toto jednání ani nadále mít 
vliv na právo požadovat po zájemci provizi 
(§ 2450 občanského zákoníku).
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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

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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K novému zákonu o realitním zprostředkování
Pojištění realitního zprostředkovatele

Část 2.

Ing. arch. Jan Borůvka, generální sekretář ARK ČR, www.arkcr.cz
Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Novinkou pro realitní zprostředkovate-
le je rovněž povinné pojištění realitního 
zprostředkovatele (§ 7 a 8 ZRZ) s uve-
denými minimálními limity pojistného 
plnění (3 500 000 Kč v případě souběhu 
více pojistných událostí v jednom roce) 
a stanovenou spoluúčastí. Zde je třeba 
upozornit, že výše limitů pojistného pl-
nění je snížena na polovinu u realitních 
zprostředkovatelů, kteří buď na základě 
písemné smlouvy s právnickou osobou, 
která je rovněž realitním zprostředko-
vatelem, poskytují realitní zprostředko-
vání pouze jejím jménem, nebo u těch, 
kteří sice realitní zprostředkování po-
skytují svým jménem, ale pod značkou 
takové osoby. Nejedná se tudíž pouze 
o franšízanty, jak se někdy dočítáme 
nejčastěji na FB v nejrůznějších „kritic-
kých“ debatách k zákonu.

Povinností realitního zprostředkovatele je 
dále předložit Ministerstvu pro místní rozvoj 
stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy, a to do 10 pracovních dnů od jejího 
uzavření (§ 7 odst. 4 ZRZ), přičemž pojištění 
jako takové musí být u realitního zprostřed-
kovatele, který podnikal na základě živnosti 
volné již před účinností ZRZ, sjednáno do 2 
měsíců od účinnosti ZRZ (§ 23 odst. 2 ZRZ).

Smlouva o realitním zprostředkování
ZRZ defi nuje i minimální náležitosti smlouvy 
o realitním zprostředkování (§ 9 a násl. ZRZ), 
které však nebudou činit potíže, když už dnes 
se běžně ve smlouvách uvádějí (např. předmět 
převodu, kupní cena, výše provize). Taková 
smlouva ale nově vyžaduje písemnou formu. 
Z doposud uvedeného by mělo vyplývat, že 
je nanejvýš vhodné nechat projít smluvní do-
kumentaci, kterou realitní zprostředkovatel 
používá, revizí u zkušeného odborníka na rea-
litní právo, neboť smlouva by měla upravovat 

celou řadu práv a povinností (obzvláště bude-
-li zájemcem spotřebitel) jdoucích nad rámec 
povinných náležitostí stanovených ZRZ.

Dále je zavedena povinnost nejpozději v den 
uzavření smlouvy předat zájemci o koupi ne-
movitosti (zde zákonodárce nedůsledně uvádí 
pojem „zájemce“, když na řadě míst předtím 
za zájemce považuje smluvního partnera ze 
smlouvy o realitním zprostředkování) výpis 
z veřejného seznamu (rozuměj katastru nemo-
vitostí). Stav evidovaný v tomto seznamu ne-
smí být starší než tři pracovní dny. Nesplnění 
této povinnosti může být sankcionováno zá-
jemcem tím, že má právo od smlouvy odstou-
pit. Otázkou zůstává, zda je míněn komplexní 
placený výpis z veřejného seznamu, nebo tzv. 
obyčejný. Máme za to, že není možné přená-
šet na realitní kancelář platbu zajištění tako-
vého výpisu (listu vlastnického) a postačí tzv. 
veřejný seznam obyčejný, dostupný na strán-
kách ČUZK.

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

Daň z nemovitých věcí
Kdo je v roce 2020 osvobozen od daně?Kdo je v roce 2020 osvobozen od daně?
První změny začaly platit už koncem loňské-
ho roku. S ohledem na tento fakt, nebudou 
muset někteří majitelé nemovitostí podat da-
ňové přiznání. Pojďme si říci od začátku, co 
platí už od roku 2019. První změnu přinesl 
již listopad 2019, kdy vstoupila v platnost no-
vela zákonného opatření o dani z nabytí ne-
movitých věcí. Ta rozšířila okruh poplatníků 
osvobozených od daně o ty, kteří si koupili 
byt v rodinném domě. Do listopadu se toto 
osvobození vztahovalo pouze na kupující byt 
v bytovém domě. Zákon konkrétně říká, že 
jsou osvobozeni od daně poplatníci, kteří po-
prvé uplatnili nabytí vlastnického práva k do-
končené nebo používané jednotce.

Od 1. listopadu 2019
Pozor, jak jsme uvedli, změny se vztahují 
pouze na ty případy, kdy jde o úplatné nabytí 
vlastnického práva od 1. listopadu 2019. Po-
kud dojde ke splnění podmínek výše, je třeba 
splnit ještě i další podmínky. Které?  Pro účely 
osvobození od daně musí bytová jednotka, 
o kterou se jedná, splňovat podmínku, že 
nejde a ani nezahrnuje nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep nebo komoru, které jsou spo-
lečně s bytovou jednotkou užívané. Stejně tak 

nezahrnuje tyto prostory vzniklé výstavbou, 
nástavbou, přestavbou nebo stavební úpravou 
tohoto domu. Výjimkou jsou případy, kdy 
došlo jen o rozdělení nebo naopak sloučení 
původních jednotek.

Stejně tak nezahrnuje nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep či komoru, které jsou užívané 
společně s bytem, tedy prostor vzniklý na zá-
kladě stavební úpravy nebytového prostoru. 
Jednou z podmínek je také to, že k nabytí 
vlastnického práva k bytu musí dojít do pěti 
let ode dne dokončení nebo začátku užívá-
ní konkrétní bytové jednotky nebo jednotky 
změněné stavební úpravou. Pokud se v pro-
blematice špatně orientujete, bude lepší ze-
ptat se na fi nančním úřadě nebo realitního či 
fi nančního experta, aby vám vše objasnil pro 
váš konkrétní případ. Kontaky najdete na na-
šem webu Realcity.cz.

S blížícím se datem odvodu daní je na místě zopakovat některé věci, které byste měli 
vědět, pokud jste se stali majiteli nemovitosti nebo pozemku. Právě v oblasti daně 
z nemovitých věcí  nastalo v loňském roce i nyní v lednu 2020 několik zásadních 
změn, které by mohly znamenat to, že nemusíte podávat daňové přiznání tak, jak 
tomu bylo dříve. Na koho se tyto nové podmínky vztahují? 

18

Osvobození od daně i pro poplatníky 
vlastnící pozemky

Od ledna 2020 došlo také o rozšíření skupi-
ny poplatníků osvobozených od daně i o ty, 
kteří vlastní pozemky, přesněji řečeno kra-
jinné prvky na nich. V praxi to znamená, 
že platí pravidlo, že daň z pozemků nemu-
sí platit poplatníci pozemků, na kterých se 
nachází ochranné pásmo vodního zdroje 
prvního stupně, krajinný prvek v podobě 
skupiny dřevin, stromořadí, tzv. travnatá 
údolnice, mez, příkop nebo mokřad. To 
vše za předpokladu, že výše uvedený prvek 
nebo prvky jsou řádně evidované v evidenci 
ekologicky významných prvků podle plat-
ných zákonů. 



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

HLEDÁTE
POZEMEK?
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.

RAJHRADICE, ULICE OPATOVICKÁ
Třída B

www.realcity.cz/rc/E874
Pronájem 11 bytů v novostavbě byt. domu. Plán.
termín nastěhování 6-8/2020. Výměry 58-117 m²,
sklepy, lodžie. Nájem 11.500-18.000 Kč/měs./byt +
energie a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 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 - 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.

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

16 000 Kč/měs.

PRONÁJEM 3+KK DŘEVAŘSKÁ, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87N
Nabízíme k pronájmu nadstandardně rekonstruo-
vaný, plně vybavený byt 3+kk o CP 96 m². Zálohy
na služby 3.000 Kč, kauce 40.000 Kč.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
22 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

OV 2+1 TEYSCHLOVA, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87O
Prodej bytu 2+1 s lodžií o CP 59,5 m².
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
informace v RK

HLEDÁM NÁJEMNÍ DŮM V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DXSU

Hledám nájemní dům v Brně i podíl na nájemním
domě. Jsem přímý zájemce. Okamžitá platba v ho-
tovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

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

BRNO-ŽABOVŘESKY
Třída C

www.realcity.cz/rc/E86E
Převod cihlového DB 3+1 na ulici Chládkova. Dům
je po revitalizaci, byt je ve slušném, udržovaném
stavu. 1.patro bez výtahu,neplatíte daň z nabytí ne-
movitosti
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

4 700 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

RD 7+KK NÁLEPKOVA, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E87M
Prodej RD 7+kk s terasou a garáží, který může slou-
žit i jako vícegenerační - samostatný byt v přízemí.
CP 300 m². Dům se dá zmodernizovat na luxusní
bydlení.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 555 920
9 900 000 Kč

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 zrekonstruo-
vána koupelna s WC a elektroinstalace včetně jis-
tičů.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

3 700 000 Kč

ZAHRANIČÍ

MAIORIS DECIMA, MALLORCA, ŠPANĚLSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E7ZV
Prodej bytu 2+kk s terasami 4,5 m² a 6 m², 2.NP s
výtahem a bazénem. CP 48 m². Byt je uprostřed za-
hrady, ve které je velký bazén. U domu posilovna a
tenis. kurty.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

170 000 EUR

POZEMKY

SP HERŠPICE U SLAVKOVA, OKR. VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E882

Prodej stavebního pozemku o CP 4 285 m², uliční
šíře 28 m², voda, elektřina a kanalizace na hraně
pozemku.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
1 490 Kč/m²

KOMERCE

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ ČECHYŇSKÁ,
BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E881

Pronájem kanceláří různých velikostí 24 m² - 200
m². Vlastní soc. zázemí, parkování v objektu.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
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/E76N
Pronájem pěkných kancelářských prostor po rek.
blízko centra. 2.NP administrativní budovy. Kance-
láře 19 m² a 33 m² (terasa, kuchyňka atp.). Cena +
en. a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

200 Kč/m²/měs.

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.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!
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TEXTOVÁ INZERCE

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.

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

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.

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.

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem celého patra v exkluzivním historickém
objektu zámečku po kompl. rekons. vč. parkova-
cích míst. 4 kanceláře, terasa 63 m², CP kancelář.
prostor je 117 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

18 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE KAMPELÍKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E873
Pronájem kanceláří v přízemí vily se samostatným
vstupem. 3 kanceláře, kuchyňka, chodba, sklad, kou-
pelna se sprch. koutem, WC, CP 98 m². En. 3.500,-
Kč/měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

25 000 Kč/měs.

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PJ
Pronájem novostavby RD ke komerč.účelům. Řa-
dový dvoupodlažní objekt na hlavní frekvento-
vané ulici. Objekt vhodný jako sídlo firmy, kance-
láře+showroom. UP 247 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

40 000 Kč/měs.

BRNO - ŠTÝŘICE
Třída D

www.realcity.cz/rc/E86F
Pronájem kancelářské jednotky 124 m² v 1.patře
na ul. Vídeňská. Jednotku tvoří velká kancelář , 2
menší kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a
vstupní hala.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

40 920 Kč/měs.

POPTÁVKA

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?

www.realcity.cz/rc/E6BO
Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Ab-
solutní TOP realitní kancelář na Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

tel.: 800 536 536
informace v RK

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

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

dohodou

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

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E6D9

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

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 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E891

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 007 944
1 465 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E7YV

Byt, 1+1, 48 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E892

Byt, 1+1, 33 m², tř. E
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
1 990 000 Kč

NÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/E893

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

tel.: 800 100 446
2 099 000 Kč

RÁJEC-JESTŘEBÍ
www.realcity.cz/rc/E894

Byt, 2+1, 75 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 703
2 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E895

Byt, 1+kk, 36 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 775 165 707
2 300 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E896

Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 650 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7Z9

Byt, 2+kk, 47 m², tř. D
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 124 774
2 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7FZ

Byt, 2+kk, 68 m², tř. B
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
4 690 000 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

BRNO
www.realcity.cz/rc/E89A

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
EMBRA Correct a.s.

tel.: 724 407 965
4 887 500 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E89B

Byt, 2+kk, 57 m², tř. C
RSČS / RK CENTRUM s.r.o.

tel.: 725 907 677
5 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E897

Byt, 1+1, 39 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 995 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E898

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

tel.: 800 100 446
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E899

Byt, 2+kk, 99 m², tř. B
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 303
4 350 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E7AJ

Byt, 2+kk, 71 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
4 414 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E89C

Byt, 2+kk, 95 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
5 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E89D

Byt, 2+1, 96 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
5 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7GC

Byt, 2+1, 122 m², tř. B
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
6 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E89S

Prodej bytu 2+kk/terasa, 132 m², 1.NP
metr2 reality s. r. o..

tel.: 603 177 771 
7 242 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 16. 3. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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VÍTONICE
www.realcity.cz/rc/E89F

Pozemek, 531 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
390 000 Kč

LANČOV
www.realcity.cz/rc/E89G

Pozemek, 324 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 723 290 067
486 000 Kč

PŘÍTLUKY
www.realcity.cz/rc/E7XU

Pozemek, 331 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
500 000 Kč

BLANNÉ
www.realcity.cz/rc/E79I

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

tel.: 733 130 768
599 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E6SI

Pozemek, 748 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
899 000 Kč

RAKVICE
www.realcity.cz/rc/E7XZ

Pozemek, 144 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
900 000 Kč

PŘÍTLUKY
www.realcity.cz/rc/E89H

Pozemek, 662 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
990 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6B5

Pozemek, 350 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 225 000 Kč

PODOMÍ
www.realcity.cz/rc/E7Y1

Pozemek, 3635 m²
CENTURY 21 Dream

tel.: 731 836 733
1 817 500 Kč

HNANICE
www.realcity.cz/rc/E89L

Pozemek, 2310 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
1 900 000 Kč

PAVLOV
www.realcity.cz/rc/E89M

Pozemek, 1132 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 738
2 943 200 Kč

TETČICE
www.realcity.cz/rc/E89N

Pozemek, 2916 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 300 000 Kč

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

Pozemek, 1164 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 250 000 Kč

BÝKOVICE
www.realcity.cz/rc/E89I

Pozemek, 1200 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 727
1 400 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E89J

Pozemek, 650 m²
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
1 499 000 Kč

KOŘENEC
www.realcity.cz/rc/E89K

Pozemek, 1709 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 613 657
1 500 000 Kč

SKALIČKA
www.realcity.cz/rc/E89O

Pozemek, 5715 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 417 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E89P

Pozemek, 733 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
5 900 000 Kč

IVAŇ
www.realcity.cz/rc/E89Q

Pozemek, 4681 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
7 489 600 Kč

OSTOPOVICE
www.realcity.cz/rc/E89T

Pozemek, 3 461 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
 10 383 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 16. 3. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 



Proměna interiéru 
v relaxační místo
Tipy, jak snadno vytvořit 
harmonii u vás doma

Ocitáme se ve zrychlené a zmatené době plné techniky. Není 
proto divu, že lidé stále více hledají klid a prostor, kde se mohou 
věnovat sami sobě a relaxovat. To se projevuje i v trendech v in-
teriérovém designu, potažmo ve vybavení našich domovů. Jak 
tedy snadno a bez zásadních výdajů vnést do našich příbytků 
klid a harmonii?



z provazu. Stěnu vyladí a prohřeje de-
korace z příze. Knihovnu pohledově 
zateplí boxy a košíky. A takhle můžeme 
pokračovat téměř do nekonečna. Texti-
lie jsou zkrátka skvělým pomocníkem 
při vytváření hřejivého dojmu a pocitu 
klidu.

Dekorační polštáře a návleky

Když už jsme u textilií, další snadnou 
variantou, jak dodat interiéru relaxační 
a uvolňující nádech, je umístění deko-
račních polštářů. Nemusíte hned vy-
hazovat ty staré, které doteď sloužily 
svému účelu. Stačí jim pořídit „nový ka-
bátek“ v podobě dekoračního návleku. 
Snadno tak umožníte některým novým 
barvám či vzorům vstoupit do vašeho 
příbytku a oživit stávající zařizovací 
předměty, jako je sedačka, křesla nebo 
lavice. Ale můžete je také jen tak někde 
položit, třeba do úložného prostoru pod 
konferenčním stolkem, a podvědomě 
tak vybídnout návštěvu k jejich využití, 
když bude třeba a hosté si budou chtít 
udělat u vás pohodlí.

Vyměňte v ložnici povlečení
Kdy jste vlastně kupovali naposledy 
povlečení? Nepřemýšleli jste o jeho 
obměně? Není rozhodně chybou, že 
používáte své staré a osvědčené. Nikdo 
však také netvrdí, že i tady by váš domov 
nemohl přijmout nějakou změnu. Život 
je vývoj a  moderní doba se posunula 
i v oblasti materiálů, ze kterých je novo-
dobé povlečení vyrobené. Už je zkrátka 
technologicky úplně jinde. Přináší kom-
fort, jsou příjemná na dotek, nemačkají 
se, nemusí se mnohdy ani žehlit. Zkuste 
třeba povlečení grass. A co s tím starým 
povlečením? To se dá využít různým 
způsobem nebo nechat pro návštěvy. 
To, co už dlouho nesloužilo, můžete 
darovat třeba na charitu. 

Domov je především odrazem jeho 
obyvatel. Když v něm nějaká část chybí 
nebo je zanedbaná, odrazí se to jedno-
značně v životě těch, kteří v něm bydlí, 
a také i na pocitu těch, kteří jej navště-
vují. Pojďme se společně podívat na to, 
co se dá změnit, aby nejen atmosfé-
ra, ale také samotný domov působily 
na vás i návštěvu hřejivým dojmem.

Umění Feng Shui
Začneme tím nejjednodušším. Přesku-
pováním a vyhazováním věcí. To vás 
bude stát pouze vaši energii a čas. Po-
kud nepotřebné věci, které nejdou jinak 
využít, prodáte, získáte i navíc hotovost, 
kterou můžete dál čerpat při proměně 
svého domova. Jak postupovat? Zkuste 
to třeba podle Feng Shui. Žít v harmo-
nii s naším životním prostředím, dosáh-
nout rovnováhy v životním i pracovním 
prostoru a co nejvíce zvýšit využití po-
tenciálu ve všech oblastech našeho živo-
ta – o tom je tohle učení. S jeho pomocí 
a dodržením pár základních tipů můžete 
opravdu změnit energii vašeho domova. 
A jistě nám dáte za pravdu, že někdy 
stačí jen pořádně uklidit nebo přesu-
nout některé věci a výsledek je doslova 
zázračný. Až se pustíte do práce, užijte 
si to. I to je tvorba, při které se může-
te bavit. A když se člověk baví, cítí se 
dobře. A tuto energii zároveň přenesete 
na druhé stejně jako do místa, kde žijete 
a odpočíváte.

Textilie a koberce
Další kapitolou jsou obecně textilie. 
S pomocí jejich barev i materiálu se dá 
doslova čarovat. Zkuste si jen tak přes 
křeslo přehodit kousek ovčí kůže. Pod 
konferenční stolek dát nový koberec 
ručně utkaný z přírodních materiálů 
nebo místo dveří dát závěs upletený 
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Barvy a dekorace

Velkým pomocníkem k vyladě-
ní příjemného pocitu v domác-
nosti jsou nepochybně barvy 
a dekorační předměty. Jejich 
volba je velmi důležitá. Ať už 
máte rádi trendy, nebo se jimi 
neřídíte, je to vlastně jedno. 
Důležité je umět vše pěkně sla-
dit a vybrat si to pravé pro vás. 
Obecně patří mezi uklidňující 
barvy modrá, zelená nebo hně-
dá. Pokud se neumíte rozhod-
nout, vždy jsou tady i barvy 
neutrální jako třeba šedá. O je-
jich působení na naši psychiku 
se dočtete v magazínu na webu 
REALCITY.



Nezapomeňte ani na přikrývky 
a polštáře
Podobně, jako je to s povlečením, jsou 
na tom i přikrývky a polštáře. Pokud 
vám to peněženka dovolí, vyměňte s kli-
dem staré povlečení za nové – máme 
na mysli kvalitní a příjemné, které splňu-
je vysoké nároky moderní doby. Přesně 
takové jsou i prošívané nealergenní při-
krývky SCANquilt. Jsou více než dvacet 
let vyráběny s nejvyšší péčí a získaly si 
oblibu pro příjemný omak, trvanlivost 
a vysokou kvalitu používaných mate-
riálů i zpracování. Mají i další výhody. 
Např. při vrstvení jemných pavučin 
z kvalitních polyesterových prostoro-
vě tvarovaných vláken se nepoužívají 
žádné chemikálie, proto si  přikrývky 
SCANquilt zachovávají měkkost, splý-
vavost a objemovou stálost po dlouhou 
dobu.

Dřevo a přírodní materiály
Jak už jsme vlastně naznačili v úvodu, 
prim v zařizování hrají dekorace. V sou-
časné době interiérům vévodí ty z čis-

tě přírodních materiálů. Jde především 
o dřevo. Nikoli však výhradně. Kov, 
provazy, kůže, bavlna i vlna – výběr je 
pouze na vás, čemu dáte přednost. Mů-
žete je i vzájemně kombinovat. Řiďte 
se pouze jedním pravidlem – v jedno-
duchosti je krása. Aby váš domov pů-
sobil harmonicky, klidně a uspořádaně, 
nemělo by být dekoračních předmětů 
mnoho. Má to i své výhody, neboť ne-
budete mít tolik práce s úklidem. Co 
se týče tvarů, určitě nešlápnete vedle, 
pokud zvolíte jednoduché linie a jedno-
barevnost, případně necháte vyniknout 
to, co vytvořila příroda. Pokud má však 
dekorace působit jako vyčnívající solitér, 
klidně se nebojte odvázat. Moderní in-
teriér snese vše. A rozbít jednotvárnost 
není určitě na škodu. Jeden takový před-
mět nebo dva, aby mezi sebou navázaly 
harmonické spojení, určitě snese každý 
interiér.
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Povlečení ice bloom

Originální povlečení SATÉN 
DESIGN v sobě spojuje luxusní 
jemnou saténovou tkaninu 
se zajímavými trendovými 
vzory. Vysoce kvalitní satén 
vyrobený z nejjemnějších přízí 
z dlouhovlákné česané bavlny 
poskytuje komfort jemné 
tkaniny, nižší mačkavosti 
a snadné údržby pro moderní 
domácnosti. Při sušení v závěsu 
nevyžaduje žehlení.

Vsaďte na přírodní 
a exotické vzory
Módními jsou mimo jiné i pří-
rodní a exotické potisky. Přes-
ně takové, jaké najdete napří-
klad na dekoračním návleku 
NORD. Je  velmi elegantním 
řešením k vytvoření harmonie 
vašeho domova. Pestré barvy 
a zajímavé vzory navíc doladí 
správnou atmosféru kdekoli 
a v každém ročním období. 
Ozdobte svou pohovku, sedač-
ku nebo křeslo, tento vkusný 
doplněk žádná návštěva nepře-
hlédne. Návlek je ušit z kvalitní 
100% bavlny.



www.realc i ty.cz

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 3 od 16. 3. do 5. 4. 2020

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



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

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

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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WWW.REALCITY.CZ

REZIDENCE BRIGA
Poslední 2 volné byty 2+kk.
Kolaudace do konce září 2020.

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU
35 bytů o velikosti 1+kk a 2+kk 
v blízkosti centra

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

www.rezidencebriga.cz

www.zatisnovkou.cz

www.smeralka.czKrálovo Pole, ul. Šumavská

Brno - Husovická

Brno - střed, ul. Stavební

B B

B D

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

Více informací na tel.: 778 889 015

C
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Odhad nemovitosti 
je základem každé 
hypotéky

Každá hypotéka musí být zajištěna 
nemovitostí a právě nemovitost je 
to nejdůležitější, co nám napoví 
o maximální částce, kterou nám 
na ni banka dokáže půjčit.

Odhad musí být vypracován znalcem, kterého 
daná banka akceptuje, a stanoví nám maximál-
ní zástavní hodnotu dané nemovitosti. U ne-
movitostí, které ještě nejsou dokončeny, stano-
ví znalec i takzvanou budoucí hodnotu – tedy 
hodnotu nemovitosti po dokončení. To je po-
třeba, zejména kupujeme-li byt, který je ještě 
ve výstavbě a nemá zatím kolaudaci, nebo po-
kud sami stavíme například rodinný dům. Od-
had nemovitosti tedy udává hodnotu, z níž 
vychází banky při stanovení maximální výše 
možné hypotéky. Standardní hypotéky bývají 
do 80 % zástavní hodnoty, v tomto případě 
musíme 20 % fi nancovat z vlastních zdrojů.  
Možné jsou i 90 % hypotéky, kdy nám stačí 
jen 10 % vlastních zdrojů. Takové hypotéky 
ale bývají mírně dražší a banky mohou být při 
schvalování přísnější. Pokud máme k dispozi-
ci více nemovitostí, které můžeme použít pro 
banku jako vhodnou zástavu, můžeme zástav-
ní hodnoty všech nemovitostí sčítat a dosáh-
neme tak snadno na vyšší hypotéku.

Co ovlivní výši odhadu?
Znalec musí zohlednit vše, co může mít vliv 
na cenu nemovitosti. „Největší vliv má pocho-
pitelně lokalita, kde se daná nemovitá věc na-
chází. Pod pojem lokalita lze zahrnout dopravní 
dostupnost, občanskou vybavenost, případné 
negativní vlivy okolí (například hluk, prach, vi-
brace či zápach), atraktivitu okolí, zaměstnanost 
v regionu či strukturu obyvatel,“ říká Ing. Luděk 
Havlíček, odhadce a hypoteční specialista HY-
POASISTENT.

Dalšími hlavními faktory, které ovlivňují 
hodnotu nemovitosti, jsou její velikost (tedy 
podlahová plocha či výměra pozemku), příslu-
šenství (například garážové stání, sklep, tera-
sa, zahrada či bazén) a technický stav. Jinou 
hodnotu bude mít novostavba a jinou opo-
třebovaná nemovitost, kde bude nutná rekon-
strukce. Při stanovení odhadu je důležitá také 
dispozice nemovitosti, standardy vybavení, 
standardy použitých materiálů, technologie 
(zdali se jedná například o dřevostavbu, pa-
nelák či zděný dům) a použitá technologická 
řešení (například tepelné čerpadlo, rekuperace, 
bezpečnostní zařízení apod.).

Značný vliv na výslednou cenu nemovitos-
ti mají také případné právní vady. Může se 
jednat o věcná břemena, zástavní práva, ne-
vyjasněné vlastnické struktury či například 
o předkupní právo. Důležitý je i přístup k ne-
movitosti po stránce faktické, znalec si pro-
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to všímá, zdali k nemovitosti vede zpevněná 
nebo asfaltová komunikace, či jen malá polní 
cesta. Také právní přístup k nemovitosti hraje 
významnou roli – zda je přístupová komuni-
kace ve vlastnictví obce, nebo zda je ve vlast-
nictví jiného cizího vlastníka. Ve druhém pří-
padě může být nemovitost pro banky i zcela 
nevhodnou zástavou.

Jak je vidět, znalecký odhad hodně napoví 
o celkovém stavu posuzované nemovitosti. 
Při zvažování koupě nemovitosti je proto ur-
čitě užitečným pomocníkem, a to nejen pro 
hypoteční banky. 

Proč se liší odhady různých bank?
Každá banka má svoji interní metodiku. Jis-
té požadavky má na banky v tomto směru 
i ČNB. Ale jelikož banky požadují odhady 
za stejným účelem, tj. potřebují znát obvyklou 
cenu a likviditu zástavní nemovitosti, odhady 
by se v hlavních parametrech neměly lišit pří-
liš.

Některé banky přistupují k oceňování nemo-
vitostí i na základě cenových map. To má své 
výhody, ale i nevýhody. Výstup z cenových 
map je sice rychlejší než klasické ocenění, ne-
dokáže ale dostatečně zohlednit individualitu 
posuzované nemovitosti.

V praxi se tak stává poměrně často, že se zá-
stavní hodnoty různých bank liší a stejná 
nemovitá věc je oceněna na jinou hodnotu. 
Jak je to možné, když se jedná stále o stejnou 
nemovitost?

Hlavní příčina je v lidském faktoru. Když bu-
dou tři odhadci oceňovat stejnou nemovitost, 
je možné, že dospějí k třem různým cenám 
a ani jedna nemusí být špatně. Ale neměly by 
se lišit nijak zásadně. „Tržní oceňování pro ban-
ky není oceňování „vyhláškové“, kde se doplňují 
číslíčka do tabulek a vypadne výsledek. Takže 
v každém ocenění se vždy odrazí individuální 
přístup a jisté cítění odhadce. Zde bych vyzdvihl
důležitost místního šetření, které je dle mého ná-
zoru pro stanovení správné ceny nezbytné,“ do-
dává odhadce Ing. Luděk Havlíček.

Jak určí znalec výslednou hodnotu?
Pokud se bavíme o odhadech pro účely bank, 
jedná se vždy o odhad tržní ceny obvyklé. 
Banka potřebuje vědět, za kolik a za jak dlou-
ho by v případě potřeby nemovitou věc bez-
pečně zpeněžila. Největší váhu má při tomto 
typu ocenění porovnávací metoda, kdy se 
porovnávají obdobné nemovitosti v obdob-
né lokalitě. Rozdíly mezi nemovitostmi se 
pochopitelně zohledňují a vyhlazují. Ideální 
je znát opravdu realizované ceny obdobných 

nemovitostí v okolí, to však není vždy možné. 
Proto banky akceptují i ceny z realitních inzer-
cí. U cen z inzercí se pro účely ocenění vždy 
uplatňuje srážka za nejistotu.

Někdy se přistupuje i k výnosové metodě, kdy 
hodnota nemovitosti odráží její budoucí čistý 
výnos. Tato metoda se používá hlavně u ko-

merčně využívaných nemovitostí nebo i u ne-
movitostí rezidenčních při jejich pronájmu.

U odhadů pro banky se také určuje věcná hod-
nota, která ovšem obvykle příliš nerefl ektuje 
tržní cenu. Tato hodnota se obvykle používá 
pouze pro účely stanovení minimální pojistné 
částky dané nemovitosti.

Kolik za odhad nemovitosti zaplatíme?
Pokud se stanovuje pouze obvyklá cena sou-
časná (stávající hodnota nemovitosti), je cena 
za bytovou jednotku mezi 4 000 – 5 000 Kč. 

Pokud se stanovuje i cena budoucí – u rozesta-
věných bytů nebo bytů v rekonstrukci – cena 
je obvykle 5 500 – 6 000 Kč. Jde o náročnější 
typ odhadu, kde se stanovují dvě ceny. Sou-
časná a po dokončení a rovněž se vyhodnocu-
jí náklady na výstavbu/rekonstrukci a stavební 
řízení.

U rodinných domů je cena na současný stav 
obvykle 5 000 – 6 000 Kč. Pokud je třeba sta-
novit i cenu budoucí a vyhodnotit náklady 
na výstavbu/rekonstrukci, je cena obvykle ko-
lem 6 000 – 7 000 Kč. 

Odhady stavebních pozemků o běžné velikos-
ti se pohybují mezi 3 500 – 4 500 Kč.

Banky a hypoteční makléři však často mají 
pro své hypoteční klienty různé marketingové 
akce, kdy odhad nemovitosti hradí sami, nebo 
jej zajistí za zvýhodněné ceny.

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.



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

BBYTOVÁ NÁSTAVBA OC UNION  Vídeňská 77, Brno

BYTY BLÍZKO CENTRA

76 % prodáno

 602 167 046
www  .rezidencegajdosova.cz

Vídeňské terasy, s.r.o.
zh

ot
ov

ite
l

st
av

by
:

30 % prodáno

zh
ot

ov
ite

l
st

av
by

:

In
ve

st
or

st
av

by
:

B REZIDENCE GAJDOŠOVA  Táborská 48, Brno

 724 972 540
www  .vidensketerasy.cz 

Byty a obchodní prostory
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WWW.REALCITY.CZ

Rodinné domy

JUNDROV
jundrov@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.rdjundrov.cz

V atraktivní lokalitě oblíbené 
městské části Brno – Jundrov 
nabízíme k prodeji novostavbu 
luxusního dvoupodlažního 
rodinného domu s dispozicemi 
5+kk, užitnou plochou 212 m2 
a  garáží pro dvě auta. Dům 
se prodává ve standardu shell 
and core.

  Plocha pozemku: 532 m2

  Cena: 17 900 000 Kč
  Plánované dokončení: 12/2020

Atraktivní 
bydlení 
v klidné lokalitě 
města Brna
Rodinné domy 
4+kk a 5+kk
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

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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Mezírka 775/1
602 00  Brno

+420 733 525 123

info@ambienten.cz

www  .ambienten.cz Ing. Monika Russeggerová

BRNO - ČERNOVICE
Pronájem jedinečného, nadstandardně vybaveného bytu 3+kk v 7.NP s výtahem, 

exkluzivní terasa s vlastní saunou a posezením, 2 parkovací stání, sklep. UP 100 m2. PENB: G.
www  .realcity.cz/rc/E87H                                         33 000 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE
Krásný prostorný byt 3+1 ve 4.NP nově revitalizovaného bytového domu s balkonem, 

luxusní kvalitní kuchyň s kompletními vestavnými spotřebiči, 2 sklepy. UP 87 m2. PENB: G.
www  .realcity.cz/rc/E87I                                         5 990 000 Kč

BRNO - JUNDROV
Novost. funkcionalistického domu 4+kk s garáží, parkování na pozemku (2 místa), zahradou, 
letní terasou a vnitřním vybavením. Nízké provozní náklady. UP 120 m2, CP 275 m2, PENB: G. 

www  .realcity.cz/rc/E7GX                                         12 990 000 Kč

LELEKOVICE
Stavební pozemek CP 868 m2 ve vilové zástavbě, nedaleko Brna, kompl. zasíťován, nyní probíhá 
vyřizování stavebního povolení. Možnost zahájení výstavby v průběhu letošního roku. PENB: G

Informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY
Světlý prostorný byt 3+kk ve 3.NP, situovaný v lukrativní lokalitě, 

vlastní krb, garáž průchozí do budovy. UP 100 m2, PENB: G.
www  .realcity.cz/rc/E87L                                         6 490 000 Kč

LIPŮVKA
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. Cena: info v RK.
www  .realcity.cz/rc/E774                                         Informace v RK


