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OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

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

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

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

www.brnenskyzvonec.cz

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 5 od 27. 4. do 17. 5. 2020



PRONÁJEM ZAŘÍZENÉHO BYTU 1+KK 
BRNO, UL. VÍDEŇSKÁ

Zařízený byt, k dispozici společná 
terasa, posilovna a prádelna. 

Volný ihned!  
6 100 Kč / měsíc

Pokud vlastníte nemovitost a přemýšlíte o jejím prodeji, budu moc ráda, když mi zavoláte anebo napíšete.
Nemovitost Vám zdarma naceníme a velmi rychle prodáme!

Pro své klienty nyní hledám:

 - PRO DVA KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁM NA PRODEJ BYT 1+1 KDEKOLIV V BRNĚ

 - PRO KLIENTKU S HOTOVOSTÍ HLEDÁM BYT 2+1 / 2+KK PO REKONSTRUKCI V BRNĚ – LÍŠNI

 - PRO KLIENTA HLEDÁM CHATU / CHALUPU NEBO ZAHRADU DO 15 KM OD BRNA

Hana Procházková 
GSM: +420 770 164 121

e-mail: h.prochazkova@credoreal.cz

VYKUPUJEME HOTOVĚ A RYCHLE
BYTY, DOMY, CHATY, CHALUPY, POZEMKY, ZAHRADY

I ZADLUŽENÉ NEMOVITOSTI!

- na kupní cenu Vám vyplatíme zálohu                                                                - garantujeme kvalitní právní servis

Jsme tu pro Vás již 21 let a zajistíme Vám bezpečný prodej či výkup Vaší nemovitosti za co nejvyšší cenu!

Proto nás neváhejte kontaktovat!

Vlastníte nemovitost a chtěli byste ji prodat či pronajmout? Ráda Vám s tím pomohu 
a přijedu za Vámi ve Vašem volném čase!

Pro své stálé klienty nyní hledám:

- BYT KE KOUPI 2+KK / 2+1 LOKALITA BRNO – KRÁLOVO POLE, PLATBA V HOTOVOSTI

- BYT K PRONÁJMU 3+KK / 3+1, LOKALITA BRNO – BYSTRC, POČÁTEK PRONÁJMU OD 1. KVĚTNA 2020

- MENŠÍ CHALUPA / CHATA, LOKALITA BRNO – VENKOV, DO 700 000 KČ, PLATBA V HOTOVOSTI

- STAVEBNÍ POZEMEK V BRNĚ A OKOLÍ DO 30 KM NA VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU

Mariana Molnárová 
GSM: +420 770 164 120

e-mail: m.molnarova@credoreal.cz

PRONÁJEM MEZONETOVÉHO BYTU 1+KK 
BRNO, UL. HYBEŠOVA 

Byt v centru Brna, plně vybavený, vhodný pro 
studenty a páry. CP 36 m2. Možnost pronajmout 

parkovací místo v areálu! Volný ihned!
8 300 Kč / měsíc 

G G

PRONÁJEM NOVOSTAVBY BYTU 1+KK 
BRNO, UL. VLHKÁ 

Novostavba s balkónem o CP 27 m2 se nabízí 
zařízená, včetně nábytku. Pronájem vhodný 

maximálně pro dvě osoby. Volný ihned!
10 500 Kč / měsíc  

PRONÁJEM VYBAVENÉHO BYTU 2+KK
BRNO, UL. VÁCLAVSKÁ

Výborná lokalita, vhodné pro studenty, 
poblíž Mendlova náměstí a Hlavního 
nádraží. Zcela zařízen. Volný ihned! 

11 305 Kč / měsíc 

BG

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

GSM: +420 602 583 853
e-mail: m.mackova@credoreal.cz

Michaela Šopík Macková
 předseda představenstva



PRODEJ POZEMKU O CP 7.927 m2

SVATOBOŘICE, OKR. HODONÍN 
Soubor parcel v jedné řadě 7. 27 m2. Rovinaté 

parcely orné p dy a les . Délka cca 1.110 m 
a šířka cca 7 m. Možno odkoupit samostatně!

28 Kč / m2

PRODEJ POZEMKU O CP 4.388 m2, 
ROJETÍN, OKR. BRNO VENKOV

Parcela orné p dy 4.388 m2 s vysokou bonitou 
v nezastavěné části obce Rojetín. Příjezd po 
nezpevněné komunikaci. Výborná lokalita!

29 Kč / m2

PRODEJ KVALITNÍ ORNÉ P DY
SUDOMĚŘICE, OKR. HODONÍN

Rovinatý pozemek, vedený jako orná p da, 
6.652 m2. Po nezpevněné komunikaci příjezd 

přímo k pozemku! Poblíž řeka Morava.
30 Kč / m2

PRODEJ ORNÉ P DY O CP 1.1  m2

 VACENOVICE, OKR. HODONÍN
Zajímavá parcela orné p dy o rozloze 1.135 m2. 

Pozemek je rovinatý, s dobrou bonitou p dy 
a s příjezdem téměř k nabízené parcele. 

50 Kč / m2

RD CHALUPA +KK
ROZHRANÍ, OKR. SVITAVY 

Sam. stojící, se zahradou. CP 30  m2, ZP 165 m2

a zahrada 144 m2. Nemovitost je dvoupodlažní, 
se sedlovou střechou a p d. prostorem.

550 000 Kč

PRODEJ RD CHALUPY +1
MIKULOVICE, OKR. ZNOJMO
Sam. stojící s garáží a zahradou 

o CP 283 m2, P cca 106 m2. 
Volný ihned, klíče v RK!

650 000 Kč

G

PRODEJ RD CHALUPY +1
LIPOVEC, OKR. SVITAVY

CP 3 4 m2, z toho ZP 142 m2 a zahrada 252 m2. 
Krásné bydlení poblíž Moravského krasu. 

Volný ihned, klíče v RK!
799 000 Kč

PRODEJ RD +1
VACENOVICE, OKR. HODONÍN

Samostatně stojící s vlastním pozemkem. 
CP 448 m2. Možnost rekonstrukce nebo 

výstavby nového RD. Volný ihned, klíče v RK!
850 000 Kč

GGG

PRODEJ SOUBORU PĚTI POZEMK
RATÍŠKOVICE, OKR. HODONÍN

Soubor pěti parcel orná p da, ovocný sad, lesní 
pozemek a ostatní plocha  4.081 m2. Prodej 

možný jen jako celek, výhodná investice!
100 Kč / m2

PRODEJ RD CHALUPY 2+1
BŘEZINKY NECTAVA, OKR. SVITAVY

CP 126 m2, z toho ZP 7 m2 a zahrada 2  m2. 
Možnost využít pozemek na výstavbu 
nového RD. Volný ihned, klíče v RK!

220 000 Kč

PRODEJ UPRAVENÉ ZAHRADY
OSTOPOVICE, OKR. BRNO VENKOV 
Zahrada obdélníkového tvaru s možností 

napojení se na elektřinu. Nachází se v chatové 
a zahrádkářské oblasti. CP 280 m2. 

290 000 Kč

PRODEJ CHATY 2+1
DOLNÍ KOUNICE, OKR. BRNO VENKOV

Sam. stojící s vl. pozemkem. CP 3 m2, z toho 
ZP 23 m2 a zahrada 70 m2. Svažitý terén, 

stavba na rovinatém pozemku. Volná ihned!
395 000 Kč

RD +1, HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
OKR. ZNOJMO

Sam. stojící, rohový pozemek o CP 533 m2.  
Na pozemku stojí d m. Výborná lokalita s 

možností výstavby RD. Volný ihned, klíče v RK!
890 000 Kč

RD +1, BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
OKR. Ž ÁR N. SÁZAVOU, OBEC DVOŘIŠTĚ

Sam. stojící se zahradou o CP 1.175 m2, 
z toho ZP 367 m2 a zahrada 808 m2. 

Volný ihned, klíče v RK!
  Kč

G G

PRODEJ RD CHALUPY 2+1
SEDLEC, OKR. TŘEBÍ

Sam. stojící se zahradou, garáží a skladem 
o CP 421 m2. Možnost rekonstrukce a výstavby 

podkroví. Volný ihned, klíče v RK!
999 000 Kč

PRODEJ RD +KK
HRABĚTICE, OKR. ZNOJMO

Polo-řadový se zahradou. CP 45 m2 z toho 
ZP 1 0 m2 a zahrada 755 m2. Započatá 
rekonstrukce. Volný ihned, klíče v RK!

1 250 000 Kč

GG

PRODEJ RD CHALUPY +1
SLAVÍKOVICE, OKR. TŘEBÍ

Sam. stojící se zahradou a garáží. Rozsáhlý 
pozemek o CP 1.653 m2, P cca 170 m2. 

Volný ihned, klíče v RK!
1 390 000 Kč

PRODEJ RD HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ
DRYSICE, OKR. VYŠKOV

Polo-řadový, rozsáhlý objekt se zahradou 
o CP 1.633 m2, z toho ZP 1.338 m2

a zahrada 2 5 m2. Volný ihned, klíče v RK!
1 490 000 Kč

G

PRODEJ RD +KK A 2+1
ROSICE, OKR. BRNO VENKOV

Dvougenerační, řadový RD s velkou 
zahradou a hosp. stavením o CP 1.163 m2. 

Doporučujeme prohlídku, klíče v RK!
5 590 000 Kč

PRODEJ RD +KK
MORAVANY, OKR. BRNO VENKOV          

Jablo ový sad. Novostavba řadového RD 
se zahradou a přístřeškem pro automobily. 

ZP 83 m2 a zahrada 76 m2. 
Informace v RK 

BGG



OBLÍBENÉ

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE

S NÁMI O NÁJEMNÉ NEPŘIJDETE
PLATÍME 100% A VČAS
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Výmalba interiéru 
krok za krokem

BRNO A JIŽNÍ MORAVA  |  číslo 5 od 27. 4. do 17. 5. 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 

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL GROUP a.s.

Instinkt Reality s.r.o.

MP CZECH real

PEGAS REAL & DEVELOPMENT s.r.o.

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.

OSTATNÍ

ARK ČR - Asociace 
realitních kanceláří České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

SCANquilt

swREALKO s.r.o.

TipCars

Velký Špalíček

Wienerberger

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:  18. 5. 2020

Některé nemovitosti, po vydání tohoto časopisu, 
nemusí být již aktuální a v nabídce realitních kanceláří.
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Krátkodobé pronájmy.
Trh zamrzl. Nájmy jdou dolů



REALCITY

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

Dům
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E724

  7 500 000 Kč775 077 502
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 bytu 2+1 v OV v exkluzivní lokalitě nedaleko centra. 5.NP/6  
s novým výtahem a balkónem. CP 53 m2 + balkón 2 m2 s francouzským 
oknem + 2x sklep (6 + 2 m2).

Byt 4+kk Byt 2+1
BRNO-ČERNÁ POLE, ULICE MERHAUTOVA BRNO - PONAVA, ULICE KLATOVSKÁ

www.realcity.cz/rc/E87R www.realcity.cz/rc/E8AG

  6 100 000 Kč   4 900 000 Kč775 077 502 775 077 502
00107 00124

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
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Prodej bytu v OV s dispozicí 2+1 o CP 55 m2 v centru města s balkonem 
a sklepem. 5.NP/6 s výtahem. Dům i byt po generální opravě.

Dům
BRNO - STŘED, ULICE NOVÉ SADY

  3 750 000 Kč775 077 502
00122

GD

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

Pozemek
SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E7I3

  1 950 000 Kč775 077 502
00101

G



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



Pro informaci uvádíme přehled 
jednotlivých tematických okruhů 
ke zkoušce 

-   Orientace v právní úpravě, týkající se 
činností zprostředkovatele v oblasti 
realit 

-   Posuzování stavu nemovité 
věci pro účely zajištění činností 
zprostředkovatele v oblasti realit 

-   Využívání marketingových 
nástrojů v činnostech realitního 
zprostředkovatele 

-   Vykonávání činností realitního 
zprostředkovatele 

-   Aplikace etického kodexu CEPI při 
činnostech realitního zprostředkovatele 

-   Odhad tržní hodnoty, stanovování 
nabídkové ceny a řešení fi nančního 
zajištění realitního obchodu 

Pro bližší představu – např. v okruhu 
právní problematiky jsou to mimo jiné 
tato témata:

-   zákon o realitním zprostředkování

-   ustanovení občanského zákoníku, která 
se týkají práv a povinností spojených 
s prodejem/koupí a pronájmem/
nájmem nemovitých věcí

-   ustanovení katastrálního zákona 
související s činností realitního 
zprostředkovatele

-   smluvní a procesní dokumentace při 
zprostředkovatelské činnosti

-   stavební zákon – části týkající se 
zprostředkování nemovitých věcí

-   insolvenční zákon – pasáže 
související s nakládáním, užíváním 
a zpeněžováním nemovitých věcí

-   daňové minimum při prodeji/koupi 
a nájmu nemovitých věcí

Zkoušky odborné způsobilosti pro realitní makléře 

Pro zájemce, kteří chtějí absolvovat zkoušku 
odborné způsobilosti, chystáme konferenční 
kurz jako přípravu na tuto zkoušku. 

Tato on-line příprava nenahrazuje čtrnácti-
denní prezenční rekvalifi kační kurz „Realitní 
zprostředkovatel“. Jejím účelem je ke zkouš-
ce připravit realitní makléře s praxí. Ty, kteří 
si chtějí svoje praktické znalosti doplnit o ně-
které informace, se kterými je bude zkouška 
konfrontovat. 

První příprava formou on-line konference je 
plánována na 6. 5. 2020, další termíny budou 

avizovány. Každý zájemce, který projeví zá-
jem emailem na kurzy@arkcr.cz, obdrží včas 
přihlašovací kód s příslušnými instrukcemi. 
Podmínkou pro účast je samozřejmě funkč-
ní připojení k síti, vlastní PC s mikrofonem 
a kamerou. 

Pro informaci, zkouška odborné způsobilosti 
má zákonem stanovenou formu – písemnou 
část (test), ústní část a praktickou část. Abso-
lutoriem této zkoušky získáte doklad profes-
ní způsobilosti se státním znakem, splňující 
podmínky pro udělení vázané živnosti živno-
stenským úřadem.

Aktuální informace o těchto zkouškách a ter-
mínech najdete vždy na webu Asociace rea-
litních kanceláří ČR (www.arkcr.cz) v rubrice 
kurzy a také v kalendáři realitních akcí.

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

Vzhledem k současné nepříznivé situaci ohledně nákazy koronavirem (COVID-19) a vyhlášení karantény České republiky 
se zatím stále nemohou konat zkoušky odborné způsobilosti pro obor realitní zprostředkovatel. Ani Asociace realitních 
kanceláří ČR, resp. její Informační centrum ARK, nemůže být výjimkou. V případě, že naplánované uvolňování stávajících 
omezení bude probíhat ve vládou uvedených časových obdobích, mohlo by konání zkoušek být obnoveno v průběhu května 
nebo června 2020. Jak známo, nemohou se v současné době konat ani prezenční kurzy. Řada makléřů, kteří dosud složili 
zkoušku odborné způsobilosti, využila jako přípravu na zkoušku náš rekvalifi kační kurz Realitní zprostředkovatel (dříve 
Obchodník s nemovitostmi). 
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    Hledáme dům na investici v Brně a blízkém okolí. Dům před 
rekonstrukcí s možností vybudovat alespoň 3 byty.

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

    Koupíme byt 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 byt  3+kk, 3+1 nebo 4+kk v Kohoutovicích. 
Balkon a sklep nutný. 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. 

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

    Mladí manželé koupí podkrovní byt v centru Brna s terasou 
nebo balkonem. Platí hotově.

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

    Koupíme rodinný dům do 15 mil. Kč v Brně nebo do 10 km od Brna. 
Požadujeme možnost upravit dům na min. 3 byty

    Pro doktora s hotovosti naléhavě hledám byt 2+1 
v centru Brna a přilehlém okolí – platba ihned.

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

    Pro mladý pár s vyřízenou hypotékou hledám byt 2+1 v lokalitě Bystrc, 
Komín, Žebětín nebo Slatina.

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

    Pro solventního klienta s hotovostí hledám dvou a vícegenerační RD v Brně, 
ideálně lokalita Husovice, Černá Pole, Židenice, Maloměřice, Obřany. 

    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.

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

DOPORUČUJEMEG G G

Prodej nádherné vily v  Brně-Žebětíně, CP pozemku 826 m2, UP domu 
cca 430 m2. Skvělá lokalita, nadstandardní provedení interiéru, včetně 
zařizovacích předmětů. 2 koupelny, dvougaráž, 2 balkony, terasa 
s pergolou. Nutno vidět.

Vila
NADSTANDARDNÍ VILA BRNO-ŽEBĚTÍN

www.realcity.cz/rc/E7ZT

 Informace v RK736 151 675
MPRD1195MD

DOPORUČUJEME EXKLUZIVNĚ

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

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

www.realcity.cz/rc/E7AS

3 490 000 Kč736 151 675
MPB1372MD

Prodej krásného bytu 2+kk o CP 58 m2 vč.balkonu, cihla, 5. NP/9 s výta-
hem, neprůchozí pokoje, sklep,kryté garážové stání. 

Byt 2+kk
OV 2+KK BRNO-LÍŠEŇ, UL. SEDLÁČKOVA

www.realcity.cz/rc/E8AK

4 250 000 Kč vč. gar. stání736 151 675 
MPB1390MD

DOPORUČUJEMEB G

Poslední volné  luxusní prostory k bydlení, na investici nebo k podnikání 
v žádané lokalitě. Velikosti 2+kk, 3+kk nebo 4+kk s terasou vč. garážového 
stání. Klidná vyhledávaná lokalita s výhledem do zeleně.

Luxusní prostory
NOVOSTAVBA MASARYKOVA ČTVRŤ/PISÁRKY

www.realcity.cz/rc/E7ZS

ceny od 5 700 000 Kč736 130 609   
MPB1377JM

EXKLUZIVNĚ DOPORUČUJEME

Prodej domu k rekonstrukci se dvěma byty 2+1 + možnost půdní vestavby 
na ulici Cacovická, CP pozemku 1.037 m2, velká zahrada.

Dům
DŮM PRO INVESTICI NEBO BYDLENÍ BRNO-HUSOVICE

Informace v RK736 151 675 
MPRD1198MD

Na pozemku 1 279 m2 lze postavit jeden nebo i dva domy. Žádaná loka-
lita, slunné místo, krásný výhled, v blízkosti občanská vybavenost, blízko 
do centra Brna. Elektřina je na pozemku, vodu lze řešit studnou.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMEK BRNO-BOSONOHY

3 000 Kč/m2736 130 609   
MPPOZ1034JM

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

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



Prodloužení doby pro prokázání 
odborné způsobilosti realitních 
zprostředkovatelů schválil Senát

Tuto novelu zákona připravilo MMR a pro-
jednalo s dalšími resorty (zejména s MPO 
jako gestorem živnostenského zákona). Jde 
možná o jednu z nejstručnějších novel, jakou 
kdy vláda a parlament projednávaly. Posunu-
tí lhůty je důležité zejména pro ty, co chtěli 
odbornost prokázat složením zkoušky, neboť 
akreditované osoby, které zkoušky z pověření 
státu mohou provozovat, musely v součas-
né době zkoušky zcela zastavit. Stejně tak je 
prodloužená lhůta dobrá pro ty, kterým doba 
tříleté praxe teprve běží. Samozřejmě, když 
už se novelizuje předpis, člověka svrbí ruka 
změnit ještě třeba jednu či dvě další věci. To 
zatím nepřipadá do úvahy, navržené změny 
musely být co nejjednodušší, požadovaný 
zrychlený krizový režim projednání nepři-
pouští měnit v zákonech jiné, než absolutně 
nezbytné věci.

Současná situace omezení pohybu osob 
a shromažďování přerušila možnost konání 
zkoušek odborné způsobilosti na řadu týdnů. 
V důsledku této skutečnosti by  řada realit-
ních makléřů, kteří mají v úmyslu prokazovat 
svoji odbornou způsobilost právě vykoná-
ním zkoušky odborné způsobilosti, nemohla 
k datu 3. září tuto podmínku splnit. To byl 
hlavní důvod navrhované novely zákona 
o realitním zprostředkování.

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

„Kvůli současné pandemii jsme se rozhodli 
novelizovat zákon o realitním zprostředko-
vání, protože je nám jasné, že certifikát o slo-
žení zkoušky profesní kvalifikace v současné 
situaci, kdy je konání všech zkoušek aktuálně 
pozastaveno, nebude možné získat v původ-
ním termínu. Splnění této podmínky bude pro 
dosavadní makléře posunuto z 3. září 2020 
na 3. března 2021. Těší mě, že Senát náš zá-
kon podpořil,“ říká ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová.

Dne 16. 4. 2020 schválil Senát Parlamentu ČR návrh novely zákona o realitním 
zprostředkování. Prodlužuje se tím doba pro prokázání odborné způsobilosti realitních 
makléřů z 3. září 2020 na 3. března 2021.
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 Převod cihlového DB 3+1 na ul. Chládkova. Byt je ve 
slušném, udržovaném stavu. Dům po kompletní revi-
talizaci. Neplatíte daň z nabytí. 

 Pronájem cihlového bytu 2+1 s velkým balkónem, 
ul. K Čimperku. Byt se nabízí jako nezařízený jen 
s kuchyňskou linkou, volné od května 

 Byt 3+1  Byt 2+1 
  BRNO-ŽABOVŘESKY TIŠNOV 

www.realcity.cz/rc/E86E www.realcity.cz/rc/E89X

 4 200 000 Kč  10 000 Kč /měs.  604 232 218    604 232 218   
 000850  000853 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

C B

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

 Pronájem obchodu 13 m2 (2,5 x 5,3 m) na ulici Horova, 
50 metrů od zastávky MHD. Prostor nemá vlastní so-
ciální zařízení ani přívod vody 

 Kanceláře  Obchodní prostory 
BRNO-STŘED BRNO-ŽABOVŘESKY 

www.realcity.cz/rc/E48B www.realcity.cz/rc/E81C

   7 200 Kč /měs.  3 500 Kč /měs.  604 232 218    604 232 218   
 000775  000847 

C E

 Pronájem kompletně zařízeného bytu 1+1 s lodžií 
a oddělenou nikou na spaní (2+kk), CP 50 m2, na 
Palackého třídě poblíž Lidlu 

 Pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 na Staré 
Osadě, ulice Svatoplukova. Byt se nabízí jako 
nezařízený jen s kuchyňskou linkou 

 Byt 1+1  Byt 1+1 
BRNO-KRÁLOVO POLE BRNO-ŽIDENICE 

www.realcity.cz/rc/E89V www.realcity.cz/rc/E89U

 11 900 Kč /měs.  8 000 Kč /měs.  604 232 218    604 232 218   
 000856  000852 

D G

Postaráme se
 o pronájem

či prodej Vaší 
nemovitosti.

Neváhejte nás
kontaktovat.

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
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Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 
V dnešní době jsou stále populárnější dřevostavby a montované domy. 
Jejich výhodou oproti klasickým zděným rodinným domům je rychlost 
dokončení. Stavba nebo montáž takového domu je mnohem rychlejší a vy 
si tak můžete užívat nového bydlení dříve. si tak můžete užívat nového bydlení dříve. 

Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 

dokončení. Stavba nebo montáž takového domu je mnohem rychlejší a vy 

A jak dřevostavby, tak i montované domy lze 

fi nancovat hypotečním úvěrem. Vzhledem 

k tomu, že stavba probíhá ve velmi krátké 

době a některé stavební fi rmy chtějí část ceny 

domu ještě před zahájením stavby, je fi nanco-

vání trochu odlišné než u klasické hypotéky.

Jestliže máte možnost zajistit úvěr jinou ne-

movitostí, která bude mít dostatečnou hod-

notu, postupuje se standardním postupem. 

Čerpá se dle splátkového kalendáře uvedené-

ho ve smlouvě o dílo, nebo na základě před-

ložených faktur. V případě, kdy však jinou ne-

movitost nemáte, k zajištění se využije pouze 

pozemek, na kterém se bude stavět. V tomto 

případě existují tyto možnosti:

•  banka čerpá až 90 % ceny díla ještě před 

dokončením stavby, 10 % se čerpá až 

po dokončení, dřevostavba nebo monto-

vaný dům musí být prováděn fi rmou, kte-

rá je uvedena na seznamu Asociace doda-

vatelů montovaných domů,

•  banka čerpá až 90 % ceny díla podle pla-

tebního kalendáře bez ohledu na aktuální 

rozestavěnost (aktuální zástavní hodnotu 

nemovitosti), zbylých 10 % ceny je možné 

dočerpat ve chvíli, kdy zástavní hodnota 

rozestavěné nemovitosti je 90 %,

•  předhypoteční úvěr bez zajištění nemovi-

tosti slouží k překlenutí období, než bude 

k dispozici zajišťovaná nemovitost, poté se 

tento předhypoteční úvěr překlápí nebo je 

splacen klasickým hypotečním úvěrem.

Při výstavbě jakýmkoliv uvedeným způsobem 

je potřeba počítat s tím, že v době průběžné-

ho čerpání platíte úroky z již vyčerpané části 

hypotéky. Celou splátku, tedy jistinu a úroky, 

začínáte splácet až po dočerpání celého úvěru. 

U předhypotečního úvěru splácíte pouze úro-

ky do doby, než se úvěr překlopí do klasické 

hypotéky. Úroková sazba u předhypotečního 

úvěru bývá mírně vyšší. „Dobrá zpráva je, že 

téměř každý klient dnes najde vhodné řešení. Po-

zornost je však dobré věnovat nejen dodavateli 

samotné stavby, ale také výběru banky a správ-

nému nastavení parametrů hypotéky,“ říká 

Ing. Daniela Kašparová Radkeová ze společ-

nosti HYPOASISTENT.

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.

Jestli se tísníte v malém bytě a uvažujete o stavbě vlastního domu, zbystřete. 

Jak fi nancovat dřevostavbu?



Úspěch realitních kanceláří 
v době celosvětové pandemie 
Jak se podle vás vyvíjí v současné době realitní trh v ČR? 

Z časově omezeného hlediska je momentálně patrná určitá stagna-
ce růstu cen prodávaných nemovitostí. Situace v ČR je však spe-
cifi cká tím, že vzhledem k velmi dlouhému povolovacímu procesu 
je nabídka možnosti bydlení v novostavbách značně omezena. 

Současný stav je takový, že úřady téměř nefungují, stát prioritně řeší 
jiné problémy, nová výstavba je zpomalena v návaznosti na nedosta-
tek kvalifi kovaných pracovníků, banky jsou ve svých investicích opatr-
nější, a to vše nedostatek nového bydlení ještě více prohloubí. 

A protože s omezeností nabídky stoupá poptávka, pak z dlouho-
dobějšího hlediska nelze očekávat snížení cen u prodávaných ne-
movitostí. Lze však predikovat významné změny na realitním trhu. 
Je to zejména přesun nabídek nemovitostí do větších realitních kan-
celáří s celorepublikovou působností. A je velmi pravděpodobné, 
že se ještě více rozšíří rostoucí trend ve společnosti, a to podporovat 
české fi rmy. 

U klientů očekávám to, že prodávající budou hledat větší jistotu. Lidé 
si začnou více vážit svého času i zdraví. Nebudou si chtít na pro-
hlídku své nemovitosti pustit každého. Od realitní kanceláře budou 
očekávat prověřené zájemce o koupi, s vyřešeným fi nancováním. 
Kupující budou více poptávat bydlení v přírodních lokalitách. Zvýší se 
zájem o koupi chaty nebo chalupy. 

Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových 
zájemců o spolupráci?

V posledních týdnech se na nás obrací stále více realitních kanceláří 
s místní působností se žádostí o užší spolupráci. Jsme připraveni jim 
pomoci, a to ať již cenově zvýhodněnou inzercí, verifi kovanými kontak-
ty na prodávající, tak i profesionálním poradenstvím.

Je vhodná doba na to začít pracovat v realitní branži? 

Právě probíhající koronavirová krize nám poodhaluje rizikovost ně-
kterých podnikatelských aktivit. Na rozdíl od realitních kanceláří jsou 
zavřené restaurace, hotely, kadeřnictví, wellnes provozovny, obcho-
dy. Realitní trh se však nezastavil. Stále evidujeme nové zájemce 
o prodej i koupi nemovitosti.  

To, že společnost celkově zpomalila je veliká příležitost být mezi těmi, 
kteří umí takové situace využít. Stále více lidí nás žádá o práci realit-
ního makléře. Každý den nám přichází desítky životopisů. Stejně tak 
nás oslovují podnikatelé nebo manažeři z různých společností, kteří 
vnímají současnou dobu vhodnou pro to otevřít si vlastní realitní kan-
celář, ale nevědí jak sami začít.

V čem je vaše výhoda?

Jsme silná ryze česká realitní kancelář. Máme dvacet dva let zkuše-
ností na realitním trhu. Působíme napříč celou Českou republikou. 
Máme propracovaný vzdělávací systém pro realitní makléře. Pořádá-
me certifi kační zkoušky v rámci Zákona o realitním zprostředkování. 
Jsme autorizovanou osobou zapsanou v seznamu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

Prostřednictvím marketingových aktivit dokážeme oslovit jak zájemce 
o práci makléře, tak i klienty, kteří naším prostřednictvím pak prodají 
koupí nebo pronajmou svou nemovitost. Zakládáme si na dlouhodobé 
spolupráci a vyrovnanosti vzájemných obchodních vztahů. 

Mgr. Radek Sechovec
Generální ředitel společnosti EVROPA realitní kancelář



Jak změnil virus hypotéky? 
Méně regulace, 
více obtíží

Hypoteční trh nezažil za celý 
loňský rok tolik změn, jako teď 
za posledních pár týdnů. Krizové 
managementy bank jedou na plné 
obrátky a změny přicházejí každý 
den ze všech stran. Aktivní je teď 
na hypotečním trhu také ČNB 
a vláda. Jakým směrem všechny tyto 
změny jdou a jaké hypotéky nás 
čekají v příštích týdnech a měsících?

a vláda. Jakým směrem všechny tyto 

čekají v příštích týdnech a měsících?

Zatímco v uplynulých letech se Česká národ-
ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, 
nyní se vše obrátilo. ČNB očekává, že v dů-
sledku koronavirové nákazy a s ní spojenými 
opatřeními dojde k recesi a že to se nepříz-
nivě promítne i do kvality úvěrových portfo-
lií bank. Proto přišla hned s několika kroky 
na podporu ekonomiky a hypotečního trhu. 
Snížila základní úrokové sazby a vyjádřila při-
pravenost dále snížit úrokové sazby, pokud 
si to ekonomický vývoj vyžádá. Dále snížila 

Zatímco v uplynulých letech se Česká národ-
ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, ní banka snažila hypoteční trh aktivně brzdit, 
nyní se vše obrátilo. ČNB očekává, že v dů-
sledku koronavirové nákazy a s ní spojenými 
opatřeními dojde k recesi a že to se nepříz-
nivě promítne i do kvality úvěrových portfo-
lií bank. Proto přišla hned s několika kroky 
na podporu ekonomiky a hypotečního trhu. 
Snížila základní úrokové sazby a vyjádřila při-
pravenost dále snížit úrokové sazby, pokud 
si to ekonomický vývoj vyžádá. Dále snížila 

proticyklickou kapitálovou rezervu pro úvěry 
bank, díky čemuž domácí banky budou po-
třebovat pro poskytnutí každého úvěru méně 
kapitálu. A do třetice zmírnila regulaci pro 
poskytování hypotečních úvěrů: umožnila 
hypotéky do 90 % bez omezení a klientům 
mají stačit nižší příjmy pro získání hypotéky 
(na splátky úvěrů bude možné počítat až 50 % 
čistých měsíčních příjmů).

Aktivně na hypoteční trh vstoupila i vláda 
a připravila zákon, který by měl každému, 
kdo projeví zájem, umožnit odklad splátek 
na dobu 3 nebo 6 měsíců. Pokud klient odklad 
využije, délka splácení hypotéky se adekvátně 
prodlouží. Tato možnost doplní varianty od-
kladu nabízené jednotlivými bankami podle 
jejich vlastních pravidel. 

Obavy z problémů a z negativního vývoje eko-
nomiky mají také banky. A právě banky jsou 
ve fi nále těmi, kdo mají poslední slovo při po-
skytování hypoték. Tedy ačkoliv ČNB uvol-
ňuje regulace, banky si interní pravidla naopak 
rychle zpřísňují. A ačkoliv mezibankovní cena 
peněz klesá, banky snižují sazby jen velmi 
neochotně a spíše zvyšují své rizikové marže. 
To v obavách, že velmi brzy může podstatně 
vzrůst objem nesplácených úvěrů. Banky zača-
ly zkoumat, jak nouzový stav ovlivnil příjmy 
žadatelů o hypotéku a některé dokonce zaved-
ly pro podnikatele přirážku k úrokové sazbě 
nebo zastavily úvěrování některých profesí. 
Několik bank také dočasně zastavilo poskyto-
vání 90 % hypoték a jako maximum stanovilo 
80 %, někdy dokonce jen 60 %. Ochota bank 
schvalovat výjimky výrazně klesla a cokoliv 
nestandardního může být problém.

“Příjem ze zahraničí, větší míra zadlužení, pří-
jem na dobu určitou či z dohod, příjem z podni-
kání z celé škály oborů… to vše může být značně 
komplikovanější než ještě před pár týdny. Dopo-
ručuji poradit se s hypotečním specialistou, který 
je s bankami v každodenním kontaktu a dokáže 
tak nepříjemným překvapením předejít.” říká 
Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASIS-
TENT a dodává: „Maximum činností při vyří-
zení hypotéky dnes řešíme bezkontaktně a klienti, 
makléři i bankéři jsou díky tomu v bezpečí.”

Pro příští týdny lze očekávat, že opatrnost bank 
bude narůstat a zpřísňování podmínek hypo-
tečního úvěrování bude pokračovat. Zmírnění 
regulace ČNB se projeví až po uklidnění sou-
časných ochranných opatření a po přesvědči-
vém nastartování ekonomického růstu.

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

Krátkodobé pronájmy.
Trh zamrzl. Nájmy jdou dolů

16

Pokles cen

Díky uvolnění několika tisíc bytů k dlou-
hodobému pronájmu může způsobit vý-
razný pokles cen nájmů. Vliv na nájemní 
trh je už nyní jistý. A to zejména v Praze. 
Odhady odborníků se ovšem liší a nemá 
cenu spekulovat. Co se týče cen nemovi-
tostí v rámci prodejů, to je zatím nejasné. 
V tomto směru nelze nic předpovídat, ne-
boť faktorů, které ovlivňují samotné ceny, 
je mnoho a je mezi nimi i mnoho nezná-
mých. Jednoduchý závěr nelze udělat a sa-
motní odborníci jsou v tomto směru velmi 
opatrní. 

Trh zamrzl. Nájmy jdou dolů razný pokles cen nájmů. Vliv na nájemní 
trh je už nyní jistý. A to zejména v Praze. 
Odhady odborníků se ovšem liší a nemá 
cenu spekulovat. Co se týče cen nemovi-
tostí v rámci prodejů, to je zatím nejasné. 
V tomto směru nelze nic předpovídat, ne-
boť faktorů, které ovlivňují samotné ceny, 
je mnoho a je mezi nimi i mnoho nezná-
mých. Jednoduchý závěr nelze udělat a sa-
motní odborníci jsou v tomto směru velmi 
opatrní. 

Investoři i majitelé nemovitostí v turisticky 
zajímavých místech naší republiky poslední 
roky vsadili na rychlý výdělek, který jim zajiš-
ťoval krátkodobý pronájem. Některé platfor-
my jako např. Airbnb zažívaly doslova žně. 
Do lukrativního byznysu se zapojily deseti-
tisíce majitelů nemovitostí. Někteří investoři 
nakoupili nemovitosti pouze s vidinou vý-
dělku prostřednictvím krátkodobého proná-
jmu. Dnes je situace jiná. Byty zejí prázdno-
tou a začíná být cítit ve vzduchu první strach 
z toho, co bude následovat.

Není poptávka, nejsou transakce
Bez poptávky nemohou probíhat transakce. 
A tak trh s krátkodobými pronájmy zamrzl. 
V hlavním městě, ale i v dalších metropolích 
už jsou na realitních serverech k vidění byty, 
které se nacházejí v atraktivních lokalitách, 

a to za výrazně nižší nájemné, než jsme do-
sud byli zvyklí. To jsou první důsledky koro-
navirové pandemie. Ceny za pronájem klesly 
o desítky procent. Odborníci toto považují 
za první projevy paniky u majitelů takových 
bytů. Těm vypadl logicky příjem. Často i vý-
razný. A tak se aktivita těchto majitelů pře-
směrovává na trh s dlouhodobými pronájmy. 
Ten je ale také v současnosti zamrzlý.

Záleží na otevřených hranicích
U platformy Airbnb i dalších podobných 
nebude záviset situace pouze na rozvolnění 
dosavadních opatření. Zásadní bude otevření 
hranic a podmínky a opatření, které budou 
panovat i v jiných státech. Lidé nepochybně 
budou opatrní. Dá se předpokládat, že i při 
úplné obnově cestovního ruchu se ve většině 
případů budou konat rezervace na poslední 

chvíli. Tato situace může trvat měsíce. A tak 
se majitelé takových nemovitostí budou prav-
děpodobně muset přizpůsobit nové době. 
Obnovení přílivu zahraničních turistů může 
podle slov náměstka ministra zdravotnictví 
trvat i roky, neboť to je doba, po kterou může 
zůstat omezené i cestování jako takové.

Špatné období i po uvolnění omezení
Je jasné, že krátkodobé pronájmy jsou přímo 
závislé na nájemnících, kteří k nám dojíždí 
z ciziny. A ti se do České republiky hned tak 
nevrátí. Určitě ne hned po uvolnění někte-
rých opatření. Pronajímatele tak rozhodně 
čekají úsporné časy.

Pandemie koronaviru zasahuje do našich životů. V rámci realitního oboru se 
situace citelně dotkla nejprve krátkodobých pronájmů. V hlavním městě, ale 
i v dalších velkých, turisticky zajímavých městech, kde byl do loňského roku 
krátkodobý pronájem velmi lukrativní záležitostí a zdrojem rychlého příjmu, 
se dnes doslova zastavil život. Byty z důvodu výpadku klientů zejí prázdnotou. 
Investoři začínají mít strach. Co se bude dít po rozvolnění současných opatření?
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

BRNO-ŽIDENICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E89U
Nabízíme k pronájmu nezařízený zrekonstruovaný
byt o dispozici 1+1 v Brně na Staré Osadě. Byt
se nachází v 6.patře zrevitalizovaného panelového
domu
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

8 000 Kč/měs.

BRNO - LÍŠEŇ, UL. POPELÁKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E8AI
Pronájem bytu 1+kk, CP 33 m², 4.NP/4, bez výtahu.
Byt kompletně zařízen. Dům i byt po rekonstrukci.
Bezdrátový kamerový vrátný. 2.500,-Kč energie a
služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 000 Kč/měs.

TIŠNOV
Třída B

www.realcity.cz/rc/E89X
Pronájem cihlového bytu 2+1 s balkónem, CP 60
m². Byt se nabízí jako nezařízený, v bytě je pouze
kuchyňská linka se sporákem a digestoří a šatní
skříň
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 + en.
a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 Kč/měs.

BRNO-KRÁLOVO POLE
Třída D

www.realcity.cz/rc/E89V
Pronájem kompletně zařízeného bytu 1+1 s lodžií a
oddělenou nikou na spaní ( 2+kk) o celkové ploše
50 m² v žádané lokalitě Brno- Královo Pole
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

11 900 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. KUMPOŠTOVA
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8AJ
Pronájem novostavby bytu 1+kk s terasou. CP bytu 36
m² + prostorný balkón/terasa 8,7 m², 3. NP s výtahem.
Zařízeno KL se spotřebiči. Energie a služby 2.000,-
Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

BRNO - PONAVA, ULICE STŘEDNÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E8AH
Pronájem bytu 2+kk s prostornou lodžií v centru
města, klidná lokalita, 2.NP cihlového domu, CP 45
m² + lodžie cca 9,5 m² + kolárna/kočárkárna. Cena +
inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 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

13 000 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.

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 - KOHOUTOVICE, LIBUŠINO ÚDOLÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E822
Pronájem pěkného zařízeného bytu 3+1 s lodžií po
kompl. rek. CP bytu 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.

BRNO - MĚSTO

VÝHODNÝ BYT PRO INVESTICI, K
PRONÁJMU

Třída C
www.realcity.cz/rc/E89Y

Byt 1+kk, 29 m² v blízkosti centra výhodný pro in-
vestici na pronájem v novém rezidenčním areálu s
klidným dvorem s posezením u venkovního krbu.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

1 980 000 Kč

BYT 3+KK/T, 65 M² U BRNĚNSKÉ
PŘEHRADY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5HD

Prosvětlený byt s velkou terasou na zelené střeše v
blízkosti Brněnské přehrady s kvalitní dostupností
MHD s výhledem do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

4 399 000 Kč

BRNO-ŽABOVŘESKY
Třída C

www.realcity.cz/rc/E86E
Nabízíme cihlový družstevní byt o dispozici 3+1 v
žádané lokalitě Brno-Žabovřesky, ulice Chládkova.
Cena včetně provize, neplatíte daň z nabytí
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

4 600 000 Kč

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

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 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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TEXTOVÁ INZERCE

VYŠKOV

PRODEJ BYTU 1+KK E2_360
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8FI
Prodej bytu 1+kk ve 3.NP o podlahové ploše 30,0
m², orientace na jih, zděný, výtah, balkon a zděná
sklepní koje. info: www.rezidenceausterlitz.cz
KALÁB - BS, s.r.o. tel.: 725 688 312

2 035 000 Kč

PRODEJ RD 4+KK (RD_75)
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8FH
Prodej RD 4+kk s garáží o podlahové ploše 133
m², řadový, cihlový dům se zahradou, dvě venkovní
parkovací stání. Veškeré IS (elektro, voda, plyn, ka-
nalizace).
KALÁB - BS, s.r.o. tel.: 725 688 312

6 950 000 Kč

PRODEJ RD 4+KK (RD_67)
Třída B

www.realcity.cz/rc/E8FG
Prodej RD 4+kk s garáží o podlahové ploše 133
m², řadový, cihlový dům se zahradou, dvě venkovní
parkovací stání. Veškeré IS (elektro, voda, plyn, ka-
nalizace).
KALÁB - BS, s.r.o. tel.: 725 688 312

7 000 000 Kč

KOMERCE

BOXY MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E8FJ

Výstavba 12 obchodně skladovaných boxů v Mod-
řicích - skladová plocha, recepce a zázemí 1NP,
kancelářské prostory 2NP, parkovací místa. Info
www.boxymodrice.cz
KALÁB - BS, s.r.o. tel.: 725 688 312

informace v RK

BRNO - BOHUNICE,
NETROUFALKY-CAMPUS

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

Pronájemexkluzivních kancelářských a laboratorních
prostor v nejvyšším standardu v kancelářsko/ ob-
chodním 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 nedaleko kap-
ličky. Prostor nemá vlastní sociální zařízení ani pří-
vod vody
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

4 000 Kč/měs.

BRNO-STŘED
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-STŘED
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Nabízíme pronájem zařízené kanceláře na ul. Pří-
kop, celková výměra je 27m² a je tvořena kanceláří
s odděleným kuchyňským koutem a WC s umyva-
dlem.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-STŘED
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-STŘED
Třída E

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

14 604 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem celého patra v exkluzivním historickém
objektu zámečku po kompl. rek. vč. parkovacích
míst. 4 kanceláře, terasa 63 m², CP kancelář. pro-
stor 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 kom. 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
Třída D

www.realcity.cz/rc/E86F
Nabízíme pronájem uzavřené kancelářské jed-
notky o ploše 124 m² v 1.patře administrativní bu-
dovy na ulici Vídeňská, poblíž Nemocnice Milosrd-
ných bratří.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

40 920 Kč/měs.

PRODEJ KANCELÁŘE 4.14
Třída B

www.realcity.cz/rc/E7OG
V administrativní budově RD Park nabízíme k pro-
deji kancelář č. 4.14 ve 4NP o výměře 26,6 m²,
s možností dokoupení parkovacího garážového
nebo venkovního stání.
KALÁB - BS, s.r.o. tel.: 725 688 312

informace v RK

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

tel.: 800 536 536
informace v RK

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

19



Materiály budoucnosti.
Trendy 2020, které hýbou světem bydlení

rovnováhu v přírodě a mystice. Táh-
ne masy lidí. Těch, kteří v dnešním, 
ve všech ohledech předimenzovaném 
světě, hledají svůj osobní ostrůvek, kde 
panuje ráj a klid. Představuje tlumené 
pastelové tóny a přírodní látky s orga-
nickou strukturou, které na ně působí 
jako oázy klidu. I v tomto stylu jsou ov-
šem novinky. Ty představují nové mate-
riály jako např. Tencel. Pro nezasvěcené 
jde o vlákno botanického původu vy-
ráběné z eukalyptového dřeva. Úžasné 
je i proto, že je vhodné i pro alergiky 
a ve srovnání s bavlnou mnohonásobně 
absorbuje vlhkost, přičemž si zachovává 
neuvěřitelnou jemnost i dobrou pev-
nost.

Pro milovníky velkoměst 
Dalším aktuálním trendem je Active 
Urban. Styl, který je jako stvořený pro 
milovníky energie pulzujícího města. 
Energetické, měnící se v tvarech, hýří-
cí novými technologiemi i barvami – 
prostě vše, co nabízí moderní město. 
Styl, který zahrnuje technický pokrok 
v kombinaci s využitím obnovitelných 
zdrojů a hledáním smart řešení. Předsta-
vuje funkčnost i krásu zároveň.  Propo-
juje technologický pokrok s praktičnos-
tí. A to se zrcadlí i v použití materiálů 
a vzorů textilií.

Luxus i nostalgická krása 
minulých časů 
Pro milovníky luxusního designu s ná-
dechem nostalgie. Přesně takový je He-

ritage lux. Poukazuje na krásu designu 
a nestárnoucí historické dědictví, které 
přežilo staletí. V rámci textilií využí-
vá luxusní látky, které jsou nadčasové 
a svou kvalitu nezapřou. Příkladem je 
samet nebo damašek. Velkou roli zde 
hraje i příběh, který je prostřednictvím 
materiálu či designového kousku vyprá-
věn.

Multi-Lokal
Styl spojující globální vlivy i kulturní 
dědictví a místní tradice. Asi vás proto 
nepřekvapí, že se v něm objevují nej-
různější folklórní vzory, které jsou kom-
binovány s geometrickými tvary. Styl, 
který upřednostňuje tradiční řemesla 
i domorodé styly v kontextu globálního 
světa, odkud čerpá inspiraci.

Praktičnost a multifunkčnost

Nový rok přeje praktické domácnosti 
a multifunkčnímu nábytku. Proč? 
Prostory se zmenšují, a tak by měl 
nábytek poskytnout všechno, co 
v daném prostoru potřebujeme, 
a přitom by neměl zabrat celou 
místnost. Je třeba přemýšlet o každém 
centimetru, jak jej funkčně využít. 
Skládací stoly, stohovatelné židle 
a další variabilní nábytek má zelenou. 
Důraz se klade i na dobře propracované 
úložné prostory, které jsou v nábytku 
stále častěji.

Svět se mění před očima
Ano, letos dochází ke změnám napříč vše-
mi oblastmi našich životů. Ne jinak je to 
i v případě bydlení. Designéři, kteří určují 
světové trendy, se zabývají myšlenkou, 
kam vlastně patříme. Svět si pomalu uvě-
domuje, že každý z nás si vytváří vlastní 
osobitost, kterou formuje naše zkušenost 
a prostředí, ve kterém žijeme a bydlíme. 
Platí to jak pro svět on-line, off-line i naše 
fantazie. Představujeme vám pět hlavních 
směrů, kterými se bytový design bude 
v následujících letech ubírat. 

Současný bytový design slibuje 
rozmanitost i hravost. Díky tomu nám 
umožňuje znovuobjevovat prostředí, 
ve kterém žijeme, a také být svobodně 
sami sebou.

Glamour pro milovníky materiálů
Uhrančivý, krásný, prestižní, ale i nespou-
taně divoký – takový je Maximum Glam. 
Představuje luxus a jedinečný design. 
Uchvátí všechny nadšence luxusních 
a neotřelých věcí. Spojuje extravaganci 
s vrstvením a kombinuje textilie s faleš-
nými kožešinami, třásněmi, fantastický-
mi vzory i divokými barvami. Maximum 
Glam je také luxusní vzhled propojující 
ekologičnost, přírodní tkaninu a dlouhou 
udržitelnost. 

Na vlně přírody a mystiky
Pure Spiritual – přesný opak předchozího 
stylu. Jak sám název napovídá, nachází 

Zajímá vás, jaké jsou trendy materiály budoucnosti? Co bude slušet vašemu domovu letošní rok i ty následující? Kudy 
jdou světoví designéři, kteří udávají směr, kudy se budeme v bydlení ubírat? Připravte se na inovace, luxus i hravost. 
Všechno se točí kolem přírody, udržitelnosti a je kladen důraz na kvalitu zpracování. Tradiční řemesla mají zelenou už 
několik let.
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Co dokáží obklady a dlažby?
Kuchyň jako designový skvost

Nejen spotřebiče a správně zvolený styl, 
ale především dlažba a obklady roz-
hodnou o tom, zda máte doma kuchyň 
s velkým K, nebo místnost, která ničím 
významným nezaujme. Krása se neskrý-
vá jen ve skvělé funkčnosti, ale také ve 
vzhledu jako takovém. Volbou obkla-
dů a dlažby podle nejnovějších trendů 
dokážete tuto místnost povznést nad 
všechny ostatní. A jistě se shodneme 
na tom, že kuchyň zůstává místem ne-

změněným po celá desetiletí. Tak proč 
to hned napoprvé neudělat pořádně?

Zvolte si svůj styl
Než se pustíte do výběru obkladů, ujas-
něte si, jaký styl se vám líbí. Cítíte se 
dobře v barvami hýřící secesi? Nebo 
upřednostňujete bytelnost a tradiční ře-
meslnou poctivost venkovského stylu? 
Možná ale preferujete spíše jednodu-
chost a strohost moderního minima-

lismu. Odpověď v podobě vhodných 
obkladů najdete pro každý styl. Na trhu 
jsou k dispozici jak dekorativní a retro 
série, tak i rustikální či selské dlažby, 
které v mnoha případech velice věrně 
napodobují přírodní dřevo, kámen či 
terakotu. V kurzu je rovněž i patina, 
velkoformátové či kalibrované obklady. 
Ty prostoru kuchyně propůjčí čisté linie 
a rozehrají krásnou hru světel a stínů.
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Pro nadšence retro 
klasiky

Retro nevyjde 
z módy snad nikdy. 
Dekorativní retro 
obklady vypadají 
v moderních 
prostorách stejně 
dokonale jako v těch 
historických. Inspiraci 
můžete hledat klidně 
v dobách minulých. 
Renesance nebo secese 
je přitom klasika. 
Nevěříte? Jen si to 
představte. Držte 
se pouze jednoho 
pravidla: méně je více. 
Ale to vy už dobře víte.



Funkčnost a praktičnost
Ano, jak jsme zmínili, i funkčnost hra-
je nejen v kuchyni svou zásadní roli. 
O praktičnosti nemluvě. Je tedy třeba 
přemýšlet a volit podle toho. Tady je 
na místě se informovat přímo v prodej-
ně o jednotlivých materiálech a jejich 
údržbě a volit podle toho, co vám vyho-
vuje. Třeba kalibrovaný velkoformátový 
obklad se udržuje mnohem lépe než 
malé rustikální kachlíčky s nepravidel-
nými okraji a spárami o šířce 3–4 mm. 
To samé potvrzují odborníci i o hlad-
kém povrchu při srovnání s tím plas-
tickým. To, co je v kurzu, nemusí vždy 
vyhovovat vašim nárokům. 3D obklady 
jsou toho důkazem. Je to trend současné 
doby, a co se designu týče, určitě vaši 
kuchyň povznesou do výšin. Hodí se 
ovšem více do obytných prostor než 
úplně za dřez nebo sporák.

Jak si vybrat správný formát
Formát hraje v dnešní nabídce rovněž 
prim. Čtvercové obklady ustupují ob-
délníkovým. Stále populárnější jsou 
také hexagony nebo dokonce ovály, ko-
sočtverce či tvary listů. A nutno říci, že 
i z jednobarevného obkladu jde s jejich 
pomocí vytvořit neuvěřitelné dílo hod-
né obdivu.

Aktuální trendy a hity
Chcete držet krok s trendy? Pak se nech-
te vést. Správnou volbou jsou jedno-
značně 3D obklady.

Kalibrované obklady, které jsou hitem 
letošní sezony, svou jemnou kresbou 
hravě navodí plastický efekt. Výborně 
a nadčasově zapůsobí obzvláště v kom-
binaci se dřevem, sklem a kovem. Při-
pravte si ovšem větší obnos peněz, 
nepatří k těm nejlevnějším. Ale chtěli 
jste přece něco výjimečného, nebo ne? 
A za to si občas stojí připlatit.

Pro milovníky 
Provence

Patříte k romantickým 
duším? Pak vás jistě 
nadchne venkovský styl 
á la Provence. Držet 
byste se měli světlých 
tónů barev. Do takové 
kuchyně se ideálně 
hodí dlažba imitující 
dřevo. Nebojte se 
využít i dekoračních 
obkladů. Vhodné jsou 
zejména květinové 
vzory. Z takové 
kuchyně sálá rodinné 
teplo. Proto jí určitě 
neuškodí dekorační 
předměty i drobnosti, 
které navodí útulnou 
atmosféru.
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CO

Byt, 1+kk, 9 m², tř. G
MIG s.r.o.

tel.: 739 457 002
5 500 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.

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E8CP

Byt, 1+1, 38 m², tř. G
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
7 990 Kč/měs.

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E8CQ

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

tel.: 722 002 352
8 000 Kč/měs.

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E8CR

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
C 21 Reality Macocha

tel.: 777 857 739
8 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CS

Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
8 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CT

Byt, 1+kk, 17 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 776 288 918
8 800 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CU

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
9 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CZ

Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
9 999 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D1

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
10 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D2

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 775 165 707
10 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D3

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
10 000 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.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CV

Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 800 101 128
9 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CX

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
9 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8CY

Byt, 1+kk, 25 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
9 999 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D4

Byt, 2+1, 53 m², tř. D
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
10 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D5

Byt, 1+1, 40 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
10 990 Kč/měs.

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E8D6

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 723 290 067
11 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D7

Byt, 1+kk, 38 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
11 000 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D8

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
11 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8D9

Byt, 2+1, 68 m², tř. C
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 447
11 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DA

Byt, 2+kk, 67 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
12 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DB

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
12 300 Kč/měs.

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E8DC

Byt, 1+kk, 37 m², tř. D
AC Real, s. r. o.

tel.: 608 712 571
12 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DD

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

tel.: 800 100 446
12 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DE

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
13 400 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DF

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 538 728 645
13 990 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DJ

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 908
14 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DK

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 908
14 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DL

Byt, 1+kk, 44 m², tř. B
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
14 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DM

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

tel.: 724 405 303
15 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DG

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DH

Byt, 2+kk, 64 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DI

Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
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/E8DN

Byt, 2+kk, 60 m², tř. C
AvrioReal

tel.: 734 411 163
15 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DO

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
16 000 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/E8DP

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
17 500 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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HOLASICE
www.realcity.cz/rc/E8DQ

Kanceláře, 317 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 739 003 015
125 Kč/m²/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DR

Kanceláře, 25 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 366
1 200 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4RB

Kanceláře, 20 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 366
1 550 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7XH

Kanceláře, 18 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 725 546 701
2 413 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DS

Kanceláře, 35 m², tř. C
MIG s.r.o.

tel.: 778 889 188
2 900 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7XL

Kanceláře, 12 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
2 950 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E749

Kanceláře, 25 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 337
4 960 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DT

Kanceláře, 20 m², tř. G
CENTURY 21 Top Home

tel.: 775 581 593
5 027 Kč/měs.

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E8DY

Kanceláře, 84 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 604 591
14 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DZ

Kanceláře, 93 m², tř. G
Icbreality s.r.o.

tel.: 605 229 907
15 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8E1

Kanceláře, 77 m², tř. A
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
19 200 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8E2

Kanceláře, 80 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 775 764 765
20 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DU

Kanceláře, 32 m², tř. D
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 208 107
6 272 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E7XP

Kanceláře, 42 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 859 992
7 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DV

Kanceláře, 85 m², tř. G
CENTURY 21 Top Home

tel.: 775 581 593
10 120 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8DX

Kanceláře, 30 m², tř. G
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 543
12 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8E3

Kanceláře, 133 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
21 350 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8E4

Kanceláře, 147 m², tř. G
RUSSEGGER REAL s. r. o.

tel.: 731 948 047
33 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E86F

Kanceláře, 124 m², tř. D
REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
40 920 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8E5

Kanceláře, 270 m², tř. B
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
66 600 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem komerčních prostor

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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DRÁSOV
www.realcity.cz/rc/E37P

Pozemek, 2260 m²
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
1 200 Kč/m²

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E8F7

Pozemek, 2683 m²
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 908
2 500 Kč/m²

VÍTONICE
www.realcity.cz/rc/E89F

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

tel.: 603 226 101
390 000 Kč

PŘÍTLUKY
www.realcity.cz/rc/E7XU

Pozemek, 331 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
500 000 Kč

CHRUDICHROMY
www.realcity.cz/rc/E7KK

Pozemek, 1023 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 743
749 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E8F8

Pozemek, 4233 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
760 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E79M

Pozemek, 2480 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 748
890 000 Kč

VÍSKY
www.realcity.cz/rc/E79O

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

tel.: 800 100 446
990 000 Kč

KOŘENEC
www.realcity.cz/rc/E8FB

Pozemek, 1680 m²
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
1 500 000 Kč

DOUBRAVNÍK
www.realcity.cz/rc/E8FC

Pozemek, 881 m²
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 732 774 265
1 590 000 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

KUNŠTÁT
www.realcity.cz/rc/E8F9

Pozemek, 935 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 706
1 000 000 Kč

HRABĚTICE
www.realcity.cz/rc/E8FA

Pozemek, 886 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 200 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6B5

Pozemek, 350 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
1 225 000 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E5UK

Pozemek, 328 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 450 000 Kč

HODĚJICE
www.realcity.cz/rc/E8FD

Pozemek, 1010 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 602 816 173
2 250 000 Kč

BEDŘICHOV
www.realcity.cz/rc/E8FE

Pozemek, 3941 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 561 650 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6TA

Pozemek, 1061 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
3 700 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6TD

Pozemek, 12033 m²
Gaute a.s

tel.: 605 341 674
12 033 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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HOSTĚRÁDKY-REŠOV
www.realcity.cz/rc/E8E6

Dům, 90 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 000 000 Kč

VÍTONICE
www.realcity.cz/rc/E8E7

Dům, 100 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 702
1 150 000 Kč

DOUBRAVNÍK
www.realcity.cz/rc/E7DF

Dům, 150 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 250 000 Kč

NEMOTICE
www.realcity.cz/rc/E8E8

Dům, 92 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 773 756 722
1 400 000 Kč

ŠVÁBENICE
www.realcity.cz/rc/E8E9

Dům, 145 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 606 605 304
1 490 000 Kč

DRNHOLEC
www.realcity.cz/rc/E8EA

Dům, 135 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
1 490 000 Kč

SKALKA
www.realcity.cz/rc/E8EB

Dům, 1135 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 680 000 Kč

ŠVÁBENICE
www.realcity.cz/rc/E8EC

Dům, 1424 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 685 000 Kč

DRNOVICE
www.realcity.cz/rc/E8EG

Dům, 58 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 490 000 Kč

NOVÝ PŘEROV
www.realcity.cz/rc/E4NG

Dům, 200 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 548 667 Kč

MIROSLAV
www.realcity.cz/rc/E8EH

Dům, 75 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 777 774 633
2 590 000 Kč

LITOBRATŘICE
www.realcity.cz/rc/E8EI

Dům, 120 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
2 600 000 Kč

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E8ED

Dům, 92 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 880 000 Kč

REŠICE
www.realcity.cz/rc/E8EE

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

tel.: 777 774 633
1 890 000 Kč

KOBYLÍ
www.realcity.cz/rc/E8EF

Dům, 4+1, 259 m²
A-KING REALITY s.r.o.

tel.: 736 681 019
1 900 000 Kč

OLOMUČANY
www.realcity.cz/rc/E6DL

Dům, 460 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
2 290 000 Kč

ZBRASLAV
www.realcity.cz/rc/E8EJ

Dům, 240 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
2 650 000 Kč

NÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/E8EK

Dům, 139 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 790 000 Kč

PRUSY-BOŠKŮVKY
www.realcity.cz/rc/E8EL

Dům, 240 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
Dohodou

HLUBOKÉ MAŠŮVKY
www.realcity.cz/rc/E8EM

Dům, 51 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
3 025 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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SILŮVKY
www.realcity.cz/rc/E8EN

Dům, 208 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
3 500 000 Kč

LAZINOV
www.realcity.cz/rc/E7YH

Dům, 195 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 603 575 319
3 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8EO

Dům, 103 m², tř. G
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 538 728 645
3 950 000 Kč

KŘETÍN
www.realcity.cz/rc/E8EP

Dům, 180 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 775 165 707
4 500 000 Kč

HODONICE
www.realcity.cz/rc/E8EQ

Dům, 93 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 608 332 230
4 560 150 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6ZI

Dům, 169 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
4 650 000 Kč

ŠLAPANICE
www.realcity.cz/rc/E8ER

Dům, 150 m², tř. G
Century 21 All Inclusive

tel.: 739 311 106
4 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8ES

Dům, 220 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
5 400 000 Kč

MIROSLAV
www.realcity.cz/rc/E8EY

Dům, 409 m², tř. G
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
7 495 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E8EZ

Dům, 165 m², tř. B
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
8 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8F1

Dům, 114 m², tř. B
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 538 728 645
8 500 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E8F2

Dům, 349 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
10 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8ET

Dům, 192 m², tř. F
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
5 950 000 Kč

OTNICE
www.realcity.cz/rc/E8EU

Dům, 200 m², tř. G
REALITYSPOLU

tel.: 800 100 164
5 999 000 Kč

HODONICE
www.realcity.cz/rc/E8EV

Dům, 255 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
6 100 000 Kč

ROUSÍNOV
www.realcity.cz/rc/E8EX

Dům, 307 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
6 850 000 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E8F3

Dům, 297 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
10 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8F4

Dům, 210 m², tř. F
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
11 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E8F5

Dům, 111 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
12 500 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E8F6

Dům, 213 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
15 900 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Nabídka platná  
ke dni: 27. 4. 2020*

* Některé nemovitosti, nemusí  
být již po tomto datu aktuální  

a v nabídce realitních kanceláří. 
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 5 od 27. 4. do 17. 5. 2020

Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 
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VRANOVKA - NOVÁ VÝSTAVBA
40 bytů a ateliérů. Ke každé jednotce sklep.
Možnost garážového stání. Prodej zahájen.

Více informací na tel.: 739 457 002

B

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

www.rezidencebriga.cz Královo Pole, ul. Šumavská

B

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

www.smeralka.cz Brno - střed, ul. Stavební

B

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU
Byty 1+kk a 2+kk blízko centra Brna.
Sleva platí do 31. 5. 2020, max. pro 10 jednotek.

www.zatisnovkou.cz Husovice, ul Husovická

B

ANTIV
IR

OVÁ SLEVA

5 %
 z ceny

Zábrdovice, ul. Vranovská
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Prodej nemovitosti.
Kdy je prodávající
osvobozen od daně?

Prodali jste svou nemovitost a zajímá 
vás, jaké daně na vás čekají? Některým 
se dá za určitých okolností vyhnout. 
Kterým a v jakých případech? Jaký je 
rozdíl mezi daní z příjmu z prodeje 
nemovitosti a daní z nemovitosti? 
Kterou z těchto daní nemusíte řešit? 
Na tyto a další otázky se vám budeme 
snažit jasně a srozumitelně odpovědět. 
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Prodali jste svou nemovitost a zajímá 
vás, jaké daně na vás čekají? Některým 
se dá za určitých okolností vyhnout. 
Kterým a v jakých případech? Jaký je 
rozdíl mezi daní z příjmu z prodeje 
nemovitosti a daní z nemovitosti? 
Kterou z těchto daní nemusíte řešit? 
Na tyto a další otázky se vám budeme 
snažit jasně a srozumitelně odpovědět. 

Prodej nemovitosti ovšem znamená pří-
jem. A jako takový podléhá dani z příjmů. 
I v tomto případě ji každý platit nemusí. 
Uvedeme si několik příkladů, kdy se platbě 
této daně vyhnete.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti
Podmínky, za jakých jsme povinni zaplatit 
daň z příjmu, jsou detailně popsané v § 4 
a v § 10 zákona o daních z příjmů. U prode-

je nemovitosti je ovšem možné najít mnoho 
případů, kdy bude váš příjem od daně z pří-
jmu osvobozen. Například pokud nemovi-
tost vlastníte minimálně 5 let. Dalším přípa-
dem je minimálně 2leté bydliště v prodávané 

nemovitosti. Osvobozeni od daně budete 
i v případě převodu členských práv k druž-
stevnímu bytu, při využití získaných peněz 
pro uspokojení vlastní bytové potřeby nebo 
v případě dědictví. Nyní si řekněme něco 
bližšího k jednotlivým případům.

Kdy daň zaplatíte
V případě, že výše uvedené podmínky pro 
osvobození od daně nesplňujete, pak jste po-
vinni státu příjem přiznat a také jej zdanit. 
Vše se děje v rámci řádného podání daňo-
vého přiznání za rok, ve kterém je nemovi-
tost prodána. Přesněji řečeno do 30. března 
následujícího roku po prodeji nemovitosti. 
Tento rok je trochu odlišný. Pokud jste pro-
dali nemovitost minulý rok, díky pandemii 
koronaviru mají možnost fyzické osoby po-
dat daňové přiznání až do středy 1. 7. 2020. 
Budete k tomu potřebovat formulář pro při-
znání k dani z příjmů fyzických osob. 

Příjmy a výdaje podle § 10 je třeba uvést 
v Příloze 2 formuláře pro přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob. V případě, že pe-
níze využijete na pořízení vlastního bydle-
ní, uvedete jako výdaj proti příjmu z pro-
deje nemovitosti zaplacenou kupní cenu 
nové nemovitosti. Daň z příjmu se platí 
pouze z případného kladného rozdílu, kte-
rý vznikne. Stejně tak nebudete platit daň 
z příjmu z prodeje nemovitosti, když tuto 
nemovitost prodáte se ztrátou. Do výdajů 
je možné započítat i náklady spojené s pro-
dejem nemovitosti.
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 rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou

Tato moderní čtvrť ve Slavkově u Brna 

se právě rozrůstá o 64 bytů a 21 RD.

Vyberte si vaše vysněné bydlení.

RezidenceAusterlitz.cz

21 domů

B

T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

výrobní, skladovací 
a administrativní

Boxy 
Modřice

Kancelář a hala 
v jednom boxu!

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

www.halymodrice.cz

12 boxů
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E EL ER R E TY

Blízkost Mariánského dolí, nekonečné 
procházky, vlastní lodžie s výhledem  
do zeleně a orientací na jih. To vše je  

k nastěhování ihned! A je toho mnohem 
víc: nadstandardní materiály, dřevěné 
podlahy, podlahové vytápění, vlastní 

parkování a nízká energetická náročnost.

Vlastní zahrada, volnost pohybu  
pro Vás a Vaši rodinu.  

Dispozice 4+kk a 5+kk, garáž,  
nadstandardní materiály,  

PENB A, rekuperace  
a nastěhovaní okamžitě! 

acreal@acreal.cz    +420 731 516 417

Domov v Duší je jedinečné bydlení  
v Sokolnicích u Brna - kousek do města, 
kousek do přírody. Hotové byty od 1+kk  

až po 4+kk, které jsou ihned k nastěhování. 
Objednejte se na prohlídku a vychutnejte 

si kombinaci moderna s historií.

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / březen 2020 www.dumazahrada.cz

3/20

OSVĚDČENÉ OPTICKÉ TRIKY    �    STAVÍME TERASU    �    BLAHODÁRNÝ RÝMOVNÍK

JAK UŠETŘIT JAPONSKÁ
ARCHITEKTURA

NOVOSTAVBY
VYTÁPĚNÍ

ZA VODU

NOVÉ 
SERIÁLY4

PROJEKT
MALÉ ZAHRADY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / duben 2020 www.dumazahrada.cz

4/20

SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   �   INTERIÉR PRO MUŽE A ŽENY   �   PESTRÁ ZAHRADA

NÁKLADY NA STAVBU
Kolik stojí dům, stavební dozor či architekt

STŘECHY
Krytiny 
a tvary

NA NÁVŠTĚVĚ
ve Skandinávii

VZROSTLÉ STROMY
BEZ ČEKÁNÍ

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / leden 2020 www.dumazahrada.cz

1/20

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

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / únor 2020 www.dumazahrada.cz
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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

ŘEZ
STROMŮ

PŘED
SEZONOU

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

www.dumazahrada.cz
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    STAVÍME TERASU    �    BLAHODÁRNÝ RÝMOVNÍK

JAPONSKÁJAPONSKÁ
ARCHITEKTURAARCHITEKTURA

PROJEKT
MALÉ ZAHRADY

NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS 
O BYDLENÍ

25. ročník / duben 2020 www.dumazahrada.cz
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SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   SEKAČKY A PÉČE O TRÁVNÍK   SEKAČKY �   INTERIÉR PRO MUŽE A ŽENY   MUŽE A ŽENY   MUŽE A ŽENY �   PESTRÁ ZAHRADA

NÁKLADY NA STAVBUNÁKLADY NA STAVBU
Kolik stojí dům, stavební dozor či architektKolik stojí dům, stavební dozor či architekt

STŘECHYSTŘECHY
Krytiny 
a tvarya tvary

NA NÁVŠTĚVĚNA NÁVŠTĚVĚ
ve Skandinávii

VZROSTLÉ STROMYVZROSTLÉ STROMYVZROSTLÉ STROMY
BEZ ČEKÁNÍ

NEJČTENĚJŠÍ 
ČASOPIS O BYDLENÍ

PRÁVĚ V PRODEJI
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Postavte si 
dům s profesionály

Program e4 představuje spojení kvalitních stavebních 
materiálů Porotherm a Tondach s řadou služeb a garancí, 
které úspěšně a spolehlivě provedou investora procesem 
stavby k vysněnému rodinnému domu.

Efektivní bydlení nové generace

Výhody programu e4

Garance dodržení dohodnuté ceny domu,

ověřené stavební firmy,

konstrukční a funkční řešení domu,

certifikovaný projektant,

slevy na stavební materiál,

služby pro svépomocníky,

certifikát pro váš e4 dům.

www.e4dum.cz



Petr Zemánek
+420 608 260 627

zemanek@pegasreal.cz

REZIDENCE METODĚJOVA
Brno-Královo Pole

Luxusní bydlení přímo v srdci Brna!
Byty a studia s dispozicí 2+kk až 4+kk s nadstandardními terasami 

a komerční prostor.
Právě dokončujeme, k nastěhování 06/2020.

    

www.metodejova.pegasreal.cz

BYTOVÝ DŮM LETNÍ
Brno-Židenice

Byty s dispozicí 1+kk a 2+kk s terasou.
K nastěhování 05/2021.

BYTOVÝ DŮM MERHAUTOVA
Brno-Černá Pole

Byty a studia s dispozicí 1+kk a 2+kk.
K nastěhování 02/2021.




